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วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร๑ทเทิร๑นวิจัย” ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2561 
“วิจัยเพ่ิมมูลคํา พัฒนาเศรษฐกิจ” วันศุกร๑ที่ 25 พฤษภาคม 2561  

 

 
จัดทําโดย 
  ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 

 
ปีท่ีพิมพ๑ 
  พฤษภาคม 2561 
 
จํานวนพิมพ๑ 
  200  เลม 
 
ที่ปรึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ไตรรัตนแ   ยืนยง   อธิการบดีวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
  ดร.สิรินี     วองวิไลรัตนแ รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
  อาจารยแวีรพงษแ     สุทาวัน  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
  อาจารยแหัสชัย     ตั้งมั่งมี  รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
   
 

กองบรรณาธิการบริหาร 
  อาจารยแวลัยลักษณแ   พันธุรี 
  อาจารยแพรรณทิมา   วรรณสุทธิ์ 
  นางสาวศศิวรรณ  สงตาย 
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รายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎ประเมินบทความ (Peer Review) 
 

ศาสตราจารยแ ดร.ธีรภัทรแ    เสรีรังสรรคแ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศาสตราจารยแ ดร.ศุภชัย    ยาวะประภาษ  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยแ ดร.ชัยยงคแ    พรหมวงศแ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
รองศาสตราจารยแ ดร.อภินันทแ   จันตะนี   มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารยแ ดร.ยุภาพร   ยุภาศ   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
รองศาสตราจารยแ ดร.ณรงคแศักดิ์   หนูสอน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารยแ ดร.ไพโรจนแ     เนียมนาค มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
รองศาสตราจารยแ ดร.ยาใจ   พงษแบริบูรณแ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองศาสตราจารยแ ดร.กัญญามน   อินหวาง  มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
รองศาสตราจารยแ สฤษณแ    พรมสายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิชญานัน   รัตนวิบูลยแสม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ภูพงษแ   พงษแเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อรสา   เตติวัฒนแ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ธนัช   กนกเทศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อัจฉรา   ดลวิทยาคุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.เผด็จ  ทุกขแสูญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
ผูชวยศาสตรจารยแ ดร.กัญฐณา   ดิษฐแแกว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อภิศักดิ์   ขันแกวหลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ อานนทแ   วงษแมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ดร.ประจบ    ขวัญมั่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ดร.เปรมจิต    มอรแซิง   วิทยาลัยชุมชนตาก 
ดร.นันทวัน     เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พว.ขวัญสุมาณา    พิณราช   วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.ภญ.ธีรยา     วรปาณิ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
ดร.พัฒนา     นาคทอง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลาปาง 
ดร.จักรกฤษณแ     เคลือบวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
ดร.สุบัน      พรเวียง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแมแตง 
ดร.คงศักดิ์      บุญยะประณัย วิทยาลัยนครราชสีมา 
ดร.เดนศักดิ์    หอมหวน วิทยาลัยชุมชนตาก 
ดร.สิริน ี     วองวิไลรัตนแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.กันตภณ     หลอดโสภา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.นลธวชั    ยุทธวงศแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.กรรณิการแ     ทองรักษแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.สุเนตร    ทองคําพงษแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.สุรพงษแ    แสงสีมุข  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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สารจาก  นายภาสกร  เหมกรณ๑ 
 
 ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนอรแทเทิรแนที่จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรแทเทิรแนวิจัย” ครั้งที่ 4 
“นวัตกรรมการวิจัย เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นไทยอยางยั่งยืน” ประจําปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
เนื่องสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นสถาบันสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศในการผลิตบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถมารับใชสังคม โดยสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลัก 4 หลัก ไดแก การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในภารกิจดานการวิจัย ถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการถายทอด
องคแความรูใหบัณฑิตเพ่ือนําไปสูการเผยแพรใหเป็นที่ประจักษแ สามารถสรางและพัฒนาเป็นองคแความรูใหมเพ่ือนําไปใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืนตอไป ดังนั้นการที่วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี้ถือเป็นเรื่อง
ที่ดี ในการสรางเวทีในการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ งานวิจัย ใหกับ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรแตางๆ หวังวาผูเขารวมงานในครั้งนี้ จะไดรับประโยชนแจากงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแนเพ่ือนําความรู ประสบการณแที่ไดรับไปพัฒนาตอยอดดานงานวิจัย  เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจไทยสืบไป  
 
 
 
 
                 (นายภาสกร  เหมกรณ๑) 
          ทีป่รึกษาด๎านกิจการอุดมศึกษาเอกชน  

            สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สารจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ไตรรัตน๑   ยืนยง 

 

 
ในนามของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ขอตอนรับทุกทานที่มารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรแทเทิรแนวิจัย” ครั้งที่ 4                  

“นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่นไทยอยางยั่งยืน” ประจําปีการศึกษา 2560 ดวยความยินดียิ่งจากการเปลี่ยนแปลงของ
โลกาภิวัฒนแในปใจจุบันที่เป็นโลกไรพรมแดนและการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนอันสงผลใหการแขงขันกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และทางการศึกษาที่มีการแขงขันกันสูงขึ้น จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ตองเรงพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย 
ดังนั้นการวิจัยถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่ภาครัฐและเอกชนตองใหความสําคัญในการสนับสนุนให
อาจารยแ บุคลากร นักศึกษา มีการคนควาทําการวิจัย เผยแพรผลงานวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักวิจัยอื่นๆ เพื่อสรางองคแ
ความรูใหมอยางตอเนื่อง วิทยาลัยนอรแทเทิรแนจึงไดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการใหนักวิจัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงถึงความกาวหนาของงานวิจัย โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาค
โปสเตอรแ  ที่ครอบคลุมผลงานวิจัยสาขาสังคมศาสตรแ  สาขามนุษยศาสตรแ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรแ สาขาวิทยาศาสตรแ
สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

- ขอขอบพระคุณ นายภาสกร  เหมกรณแ ที่ปรึกษาดานกิจการอุดมศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
ที่ใหเกียรติมาเป็นประธาน เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยแ ดร.ธีรภัทรแ  เสรีรังสรรคแ , ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ธวัชชัย สุมประดิษฐแ และ นายชวพันธแ               
ชวเจริญพันธแ ประธานหอการคาจังหวัดตาก ที่ใหเกียรติรวมเสวนาทางการวิชาการ เรื่อง “บัณฑิตพันธุแใหม กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ” 

- ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยและวารสารวิชาการสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ทุกทาน 
 - ขอขอบพระคุณ สํานักงานวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ที่รวมเป็นเครือขายจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณหนวยงานตางๆ รวมทั้งผู เขารวมประชุม ผูสนใจ ขอขอบคุณหนวยงานทุกทานที่ใหการสนับสนุน 
ขอขอบคุณคณะกรรมการฝุายวิจัยและพัฒนา คณะทํางานทุกสวนและผูเกี่ยวของที่ชวยให การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี  

 
 

 
 

    (ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ไตรรัตน๑   ยืนยง) 
                อธิการบดีวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
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สารบัญ 
 หนา 
รูปแบบการพัฒนาเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน 

ปองขวัญ   สรางทุกขแ 
 

1 
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร๑ของครูที่ได๎รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วิมลวรรณ  มีบุญ 

 
 

8 
การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นฤพนธแ  แดงศิริ,  จีระ  ประทีป, พนมพัทธแ  สมิตานนทแ 
 

14 
กลยุทธ๑การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ของคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 

ภาสกร  แหงศักดิ์ศรี 

 
 

23 
ป๓จจัยที่สํงผลตํอคุณภาพการให๎บริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 

กณวรรธนแ อุนจันทรแ, พัทธดนยแ  ธรรมกุล 
 

31 
ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ตํอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค๑กรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 

เอกอนันตแ ณ เชียงใหม 
 

38 
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎การป๓้นกล๎วยไขํของชุมชุนบ๎านวังยาง  
ที่เป็นเอกลักษณ๑จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

จงรักษแ  ภูมิสวัสดิ์ 

 
 

44 
การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียน โรงเรียนพบพระวิทยาคม   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ภาณุวัฒนแ  คะนิกา, นลธวัช  ยุทธวงศแ 

 
 

50 
แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือแก๎ป๓ญหานักเรียนอํานไมํออก เขียนไมํได๎  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
ของโรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

อระนัต  สมโพธิ์, นลธวัช  ยุทธวงศแ 

 
 

54 
การดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

รัตนาภรณแ  คงปูอม, นลธวัช  ยุทธวงศแ 
 

59 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

นาถตยา  สุธรรม, นลธวัช  ยุทธวงศแ   

 
 

64 
การดําเนินงานสารบรรณของกลุํมโรงเรียนวังเจ๎า  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

จริยาภรณแ  คําพันธแ, สุเนตร  ทองคําพงษแ 
 

69 
การบริหารแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

นงนภสร  องคแการ, สุรพงษแ  แสงสีมุข    
 

74 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

ศุภฤกษแ  พลังฤทธิ์,  สุรพงษแ  แสงสีมุข  
 

78 
ภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนพะวอ-ดํานแมํละเมา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

วัลภา  ถนอมพงศแดี,  สุเนตร  ทองคําพงษแ 

 
 

82 
กลยุทธ๑การบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสูํความเป็นเลิศกรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ 

สายพิณ  ปใญญาคํา 
 

87 
การบริหารกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนบ๎านยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

พัชรียา  กาตั้ง,   สุเนตร  ทองคําพงษแ 
 

92 
การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต 2 

ชอผกา  อินนอย, สุรพงษแ  แสงสีมุข   

 
 

96 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
การจัดการห๎องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

วิภาดา  ดวงสุภา, สุเนตร  ทองคําพงษแ 
 

101 
ความผูกพันตํอองค๑กรกับการรับรู๎การสนับสนุนขององค๑กรและหัวหน๎างาน 

บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง 
 

106 
การรับรู๎คุณภาพของแบรนด๑: แนวคิดและมาตรวัด 

พงศแศิริ คําขันแกว 
 

110 
สํวนประสมแบรนด๑ผู๎นําองค๑กรที่สํงผลตํอการวัดความมีชื่อเสียงองค๑กร 

ชิตชนก  สองชัย, ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย๑ 
 

115 
ประสิทธิภาพการจํายเงินของสํวนราชการผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปรียาพร  วัฒนปใญญาขจร  และอภิรดา  สุทธิสานนทแ 
 

121 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชํวงงานติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ 

เตชะธร สุขชัยศรี,  สวงคแ เศวตวัฒนา, ธนากร ธนาธารชูโชติ 
 

126 
ป๓จจัยที่มีผลตํอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลื้ยงชีพประเภทตราสารทุน 

สุพรรณี  บัวสุข 
 

130 
ป๓จจัยทํานายพฤติกรรมการใช๎ยาอยํางสมเหตุผลในผู๎สูงอายุที่มีภาวะข๎อเขําเสื่อม ตําบลทะนง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ดรรชนี  จิวหา 
 

136 
แอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา 

วันชนะ จูบรรจง,  ธันยบูรณแ สุสรรเพชญ, สุทธิศักดิ์  สุขัมศรี   
 

142 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร๎างเสริมสุขภาพการใช๎สารเคมีสําหรับอาชีพเกษตรกร 

วนิดา  เหมือนภาค และคณะ 
 

147 
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร๎างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชํองปาก โดยการประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรค
รํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม  ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ๑ 

พรสุดา แกวเผือก, ธนัช  กนกเทศ 

 
 

152 
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุวัยต๎นเขตโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล  ตําบลปางมะคํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
 จังหวัดกําแพงเพชร 

ชัยชาญ กอนจินดา, ธนัช  กนกเทศ 

 
 

157 
ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ตํอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

ชนาภา  เกิดพันธุแ, ธนัช  กนกเทศ 
 

162 
เทคนิคการชี้บํงอันตรายที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมกรณีศึกษาอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

จัดพล ภัยแคลว, สงวน วงษแชวลิตกุล, มารุต โคตรพันธแ 
 

168 
แอพพลิเคชันสํงเสริมการเรียนรู๎ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด๎วยระบบปฏิบัติการ Android 

รุง หมูลอม, ภัสวรรณ เอี่ยมอน, เจจิรา สิทธิวงศแ 
 

175 
แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร๑ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 

รุง หมูลอม, ณัฐพล กินตาว 
 

182 
การพัฒนาเครื่องฝานต๎นโสน 

สุวันชัย  สินโพธ์ิ และคณะ 
 

191 
การพัฒนาระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 

ธานินทรแ  สินพรมมา, อํานาจ ทับเกิด, พีรพล  เชื้อเทศ 
 

196 
การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ๑กล๎วยอบน้ําผึ้งสําหรับชุมชนสันเก๎ากอม  อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 

รุณี หอทอง 
 

203 
การวิเคราะห๑องค๑ประกอบการใช๎พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต๑ 

จุฑาทิพยแ ทองเดชาสามารถ, สงวน วงษแชวลิตกุล, มารุต โคตรพันธแ 
 

210 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
การวิเคราะห๑ป๓จจัยการใช๎แก๏สโซฮอล๑ ของรถยนต๑สํวนบุคคล 

ชัยนิกร กุลวงษแ, สงวน วงษแชวลิตกุล, มารุต โคตรพันธแ 
 

215 
อัลกอริทึม เวียนเกิด เทอร๑โบโค๏ต 2018 

กลาศักดิ์   เขื่อนนิล 
 

219 
การพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ๑กล๎วยอบน้ําผึ้ง  สําหรับท๎องถิ่นท๎องถิ่นชุมชนบ๎านสันเก๎ากอม   
อําเภอแมํระมาด  จังหวัดตาก 

รุณี  หอทอง 

 
 

226 
ความสุขที่ได๎จากการพัฒนาท๎องถิ่น (กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย) 

ทนากร  ศรีก฿อ 
 

232 
ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทระหวํางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชานนทแ  คันธฤทธิ์ 
 

237 
ความต๎องการและการเข๎าถึงสวัสดิการสังคมของกลุํมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

พลอยไพริน พูลสวัสดิ์ 
 

242 
หลักธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอําเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา 

ดิเรก  แสสนธิ ์และคณะ 
 

247 
การจัดการการทํองเที่ยวชุมชนอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ําโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญํใน จังหวัดสมุทรปราการ 

สุรียแพร  สลับสี , พงษแพัต  วัฒนพงศแศิร ิ
 

251 
แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลการคลังขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
กรณีศึกษา เทศบาลนครอ๎อมน๎อย จังหวัดสมุทรสาคร 

ธนัชณิช  ติระพัฒนแ 

 
 

257 
การสร๎างเครือขํายทางสังคมผู๎สูงอายุโดยผํานกลํุมนักฟุตบอลสมัครเลํนรุํนอาวุโสในจังหวัดสุรินทร๑ 

จาตุรงคแ สุทาวัน 
 

263 
การบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 

บุญสง เกิดหล่ํา และคณะ 
 

266 
การรับรู๎เรื่องการคุ๎มครองสิทธิผู๎บริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 

สุภิญญา ชํานาญกุล 
 

271 

ศึกษากลยุทธ๑ทางการตลาดที่มีผลตํอผู๎บริโภคชาวลาว: กรณีศึกษาร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎าง  
ในเขตพื้นที่ จุดผํอนปรน อ.เวียงแกํน จ.เชียงราย 

ปรียาเนตร สายพรม 

 
 

277 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ๎มครองผู๎ซื้อรถยนต๑จากผู๎ประกอบการจําหนํายรถยนต๑ใช๎แล๎ว: ศึกษากรณีมีความชํารุดบกพรํอง 

ปานใจ ยกกลิ่น 
 

282 
มาตราการทางกฎหมายของอาเซียนในอาชญากรรมข๎ามชาติ ศึกษากรณี: การค๎ามนุษย๑ 

ปานใจ ยกกลิ่น 
 

286 
ความสามารถทางการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่อาศัยอยูํในจังหวัดชลบุรี 

ถิรเดช หาญเศรษฐการ, จรินทรแ   ธานีรัตนแ 
 

290 
การศึกษาเปรียบเทียบ: สํานวนไทยและสํานวนจีน 

วันวิวาหแ แซชั้น,  สมศักดิ์  คงเท่ียง 
 

295 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สมชาย ศรีสุนทรโวหาร 

 
 

300 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
ป๓จจัยที่มีผลตํอการให๎บริการสาธารณะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น:  
กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

สมชาย ศรีสุนทรโวหาร 

 
 

304 
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับเทศบาลตําบล 
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 

สมชาย ศรีสุนทรโวหาร 

 
 

309 
ป๓ญหาและอุปสรรคของการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
และผู๎บริหารท๎องถ่ินองค๑การบริหารสํวนจังหวัดปทุมธานี 

สมชาย ศรีสุนทรโวหาร 

 
 

313 
ป๓จจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจของผู๎ปกครองในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียน โรงเรียนสามโคก  
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

นิทัศนแ เพชรนอย, สมชาติ ออนประดิษฐแ, ธัญพร จันทรแหนู 

 
 

316 
กลยุทธ๑การนิเทศฝึกงานด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

สุพรรณิการแ  หริ่งกัน 
 

323 
ความคิดเห็นของข๎าราชการตํารวจตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ศูนย๑ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง 

นวภัทร  โตสุวรรณแ 
 

329 
การมีสํวนรํวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรแมํสอด  จังหวัดตาก 

กาบแกว ปใญญาไทย 
 

333 
ป๓จจัยจูงใจตํอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวใต๎ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

สุข  บุปผา 
 

338 
ประสิทธิภาพการให๎บริการของสํวนสวัสดิการองค๑การบริหารสํวนตําบลประดาง อําเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 

อธิพันธุแ  วิไลลักษณแ 
 

343 
ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ 

เอกอนันตแ ณ เชียงใหม 
 

347 
ภาพลักษณ๑ของศาลยุติธรรมไทย 

พีรพล สิมมา, บรรจง วงศแสุนะ,  พรสุพพัต นันต฿ะ 
 

350 
ป๓ญหาการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีสถานภาพของลูกจ๎าง 

พีรพล สิมมา และคณะ 
 

354 
การมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กรณีศึกษา อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 

กาบแกว ปใญญาไทย,  ประกอบ คงคามาศ 
 

359 
การศึกษาการเปรียบเทียบความนิยมของนักทํองเที่ยวตํอการเที่ยวพิพิธภัณฑ๑ของรัฐบาล 
กับพิพิธภัณฑ๑ของเอกชน ในจังหวัดเชียงราย 

พรพิมล อรุณสิริรัตนแ,  สุวราภรณแ นอยนํ้าคํา 

 
 

361 
หลักธรรมาภิบาลแบบมีสํวนรํวมที่สํงผลตํอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 

วัชรพล  จิตตอาภาวงศแ 
 

364 
บทบาทของผู๎นําชุมชนในการสํงเสริมหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาอําเภออุ๎มผาง จังหวัดตาก 

อัญชลี  มีมุข 
 

367 
การมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนตํอการปกครองท๎องถ่ิน 

วัชรพล  จิตตอาภาวงศแ 
 

370 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 

ดิเรก ถึงฝใ่ง 
 

373 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
ป๓ญหากฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเกินความจริง 
หรือการโฆษณาที่เป็นเท็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พีรพล สิมมา, พัชรินทรแ เครือเทพ 

 
 

375 
ป๓จจัยด๎านแรงจูงใจท่ีจะสํงผลตํอความสําเร็จในการทํางานในทัศนะของนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ศูนย๑ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 

นฤมล  จบศรี,  รชพล  ศรีขาวรส 

 
 

378 
การบริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนตําบลบางช๎างอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พระเทพศาสนาภิบาล (แยม  อินทรแกรุงเกา), วิภาส  ทองสุทธิ์ 
 

384 
การมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถ่ินของประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

พระครูปลัดประวิทยแ ทรัพยแอุไรรัตนแ, วิภาส  ทองสุทธิ์ 
 

389 
แนวทางการสํงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ในเขตอําเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย เนตรพระ, วิภาส  ทองสุทธิ์ 

 
 

394 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลดํานช๎างอําเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระครูโสภณวีรานุวัตร เกตุคง, วิภาส ทองสุทธิ์ 
 

399 
การศึกษาป๓ญหาและแนวทางแก๎ป๓ญหาการบริหารงานของหัวหน๎าศูนย๑การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา 

ญาณพล  พันธแคํา  บรรจบ  บุญจันทรแ 

 
 

404 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสํงเสริมการคิดวิเคราะห๑สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กรรณิการแ  ทองรักษแ 
 

410 
จริยธรรมผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค๑ตามความคิดเห็นของครูผู๎สอนกลุํมโรงเรียนจตุรมิตร  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

นลธวัช  ยุทธวงศแ 

 
 

414 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอํานและการเขียนคําพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง 

อภิญญา  พันธุแมี 
 

420 
การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

สายพิน  ราชลํา, วรรณแดี แสงประทีปทอง,  ศศิธร บัวทอง 

 
 

425 
การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค๑รัตน๑อนุสรณ๑) อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

พวงพิศ  เรืองศิริกุล 
 

430 
การพัฒนาทักษะทางด๎านคณิตศาสตร๑โดยใช๎บทเรียนโปรแกรม เรื่อง ผลคูณท่ีเป็น Pandigital 

จุฑามาศ สุขเป็ง , วีรพงษแ สุทาวัน 
 

435 
การจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัดพิษณุโลก 

ดุษฎี  มุกดาออน 
 

439 
ความสัมพันธ๑ทางคณิตศาสตร๑กับปริมาณการจราจรของสี่แยกประตูชัย สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

จุฑามาศ สุขเป็ง, วีรพงษแ สุทาวัน 
 

444 
รูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวในชุมชนบ๎านแมํกําปอง อําเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ 

บุบชาติ ดวงดี, เอมอร พิพัฒนแวัฒนะโยธิน 
 

447 
การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต๎  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 

จินดามณี  เลิศมโนกุล 
 

450 
3A’s ของวนอุทยานไม๎กลายเป็นหิน อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 

ภาสกร อินทรารุน 
 

456 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 

รังสรรคแ  มณีเล็ก 
 

460 
รูปแบบการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างโอกาสและคุณภาพของผู๎เรียน โดยใช๎การเรียนรู๎ทางไกล 
ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สุภาภรณแ  กิตติรัชฎานนทแ 

 
 

465 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดประสบการณ๑การเรียนรู๎ผํานสื่อกลางเพื่อเสริมสร๎างความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห๑และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กรรณิการแ  ทองรักษแ 

 
 

470 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร๎างจิตสาธารณะ  สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

วัฒนา  ไตตอผล 
 

475 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร๎างสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู๎อิงมาตรฐาน  
สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มงคล  หมูมาก 

 
 

478 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร๑นํารู๎ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ๎านตลิ่งชัน 

ธนบัตร ออนกล  สุพรรณิการแ  หริ่งกัน 
 

484 
การดําเนินงานเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขํายศูนย๑อาเซียนศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1 

นันทนาวรรณ  นันวิตา 

 
 

488 
การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับชํวงชั้นที่ 2  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สวัสด์ิ ลุสุข 

 
 

493 
การสร๎างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช๎สื่อภาพยนตร๑ 

ณัฐสรัญ ลี้สิริเสริญ 
 

498 
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของบุคลากรงานบริการตามความต๎องการของผู๎บริหารศูนย๑บริการรถยนต๑ในเขตฝ๓่งธนบุรี 

นภัทร สินทรัพยแ, ปิ่นปินัทธแ นฤนากบุญทรัพยแ, จุฑารัตนแ อาราเม 
 

502 
ความคาดหวังของผู๎ประกอบการเก่ียวกับ วิชาชีพบัญชี อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประจําปี 2560  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 

จุฑามาศ  พึ่งออน 

 
 

508 
การศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุ๑เบอร๑เลํย๑และพันธุ๑พื้นเมืองของเกษตรกรหมูํท่ี 2  
ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

รัตนา  สิทธิอวม และคณะ 

 
 

512 
การศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่แบบครบวงจร 

รัตนา  สิทธิอวม และคณะ 
 

516 
ป๓จจัยในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

นทีกานตแ คงอวน, วิชุดา มูลวงษแ 
 

520 
การสํารวจการผลิตถั่วเขียวผิวดําและอุตสาหกรรมการเพาะถั่วงอกใน อําเภอ เมือง จังหวัดตาก 

ธิติมา ตกแตง, นทีกานตแ คงอวน 
 

523 
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดตาก 

ปุริณธิรา ขํารอด, นทีกานตแ คงอวน 
 

526 
ศึกษาการมีงานทําและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุเทศบาลตําบลวังเจ๎า จังหวัดตาก 

วิชุดา มูลวงษแ, ปริยานุช เอี่ยมสิริวงษแ 
 

529 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
การศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจใช๎บริการและสํวนประสมทางการตลาด 
ตํอบริการจัดสํงอาหารถึงบ๎านประเภทฟาสต๑ฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

ณิชารียแ ปใญจวิโรจนแ, พงศแศิริ คําขันแกว 

 
 

533 
ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําชุมชนกับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไม๎งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

ณัชชิยา  โมฟู และคณะ 
 

537 
การวิเคราะห๑ต๎นทุนและผลตอบแทนการทํากระท๎อนกวนกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรทิพย๑ศิลาบ๎านวังหิน  
ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

นํ้าฝน  คงสกุล, ยศวินกาญจนแ กอบกาญจนพฤติ 

 
 

543 
ระบบจัดการโรงสีข๎าวกรณีศึกษา : โรงสีข๎าว ป.เจริญกิจ อําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา 

ปาริชาติ อํานวยพรเลิศ, ปรียาวัลยแ  เลี้ยงอยู 
 

547 
แนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบล  ในอําเภอเมืองพิษณุโลก   
จังหวัดพิษณุโลก 

อรวรรณ  สุทธิแพทยแ, รัตนแชนก พราหมณแศิริ, สุรียแ วงศแวณิช 

 
 

556 
การสร๎างขีดความสามารถและนวัตกรรมทางการตลาดของผู๎ประกอบการไทยเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทรงกลด พลพวก, วิมลกานตแ จันทรแประเสริฐ 
 

562 
การพัฒนารูปแบบการขนสํงของกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรทําขนมบ๎านหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ  
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

กิติยากร เพ็งโคตร, กิตติชัย เจริญชัย, รุงศักดิ์ วิลามาศ 

 
 

568 
การพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรทําขนมบ๎านหนองบัวดง  
ตําบลมิตรภาพ  อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

วิลัยพร ขลิบเงิน, กิตติชัย เจริญชัย, ธนาภรณแ ทัศนภักดิ์ 

 
 

573 
แนวทางการพัฒนากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุํมทอผ๎าไหม บ๎านหวายหลึม  
ตําบลมะบ๎า อําเภอทุํงเขาหลวง จังหวัดร๎อยเอ็ด 

อุไรวรรณ  พามนตรี, กิตติชัย เจริญชัย,  ณิชาภา พิพมลศิริ 

 
 

579 
การศึกษารูปแบบการขนสํงของกลุํมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

พนิดา ธรมีฤทธิ์, กิตติชัย  เจริญชัย, ลักขณา ศิริจําปา 
 

584 
การศึกษาการจัดการสินค๎าคงคลังของกลุํมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ปใฐวี เตียสุขสวัสดิ์,  กิตติชัย เจริญชัย, นิศารัตนแ โชติเชย 
 

589 
แนวทางการลดต๎นทุนของฟาร๑มโคนมกรณีศึกษา:สหกรณ๑โคนมแมํลาว อําเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย 

ปาณิสรา  ทองคําเอี่ยม 
 

594 
ศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภคและสํวนประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 

กุลธิดา รินนาศักดิ์ 
 

600 
การวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลกรณีศึกษา:  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มณฑลี  ไชยสมบัติ 

 
 

606 
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุํมแมํบ๎านหมํูบ๎านซอยวัดใน ตําบลชนแดน  
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ๑ 

อารียา  จันสอง 

 
 

611 
การจัดการวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกกล๎วย 
ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

สิรินี วองวิไลรัตนแ, จิราภรณแ  พงศแธงชัย 

 
 

615 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
แรงจูงใจในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก 

อัมพรรัตนแ  กาวินา, พรรณธิมา  วรรณสุทธิ์, ศศิวรรณ  สงตาย 
 

618 
ชํองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จิราภรณแ  สายปุาน 
 

623 
การรับรู๎เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ๑และสื่อโฆษณาของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ปี 2560  

สิรินี วองวิไลรัตนแ, รณันธร พลชาติ 
 

626 
ธุรกิจยุค 4.0 ท่ีเหมาะสมกับผู๎สูงอายุ ในตําบลตากออก  อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 

ปริยานุช เอี่ยมสิริวงศแ และคณะ 
 

630 
กลยุทธ๑การสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารย๑แนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชนพื้นที่ภาคเหนือตอนลําง 

ศักดิ์ดา  เกิดการ,  สุพรรณิการแ  หริ่งกัน 
 

634 
ศึกษาการนําระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจมาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย๑  
ขององค๑กรธุรกิจการค๎าสํง 

พิมพแพิณ คําเพ็ง, วีรพงษแ สุทาวัน, สุณัฐชา วงคแการณแ 

 
 

638 
พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูลการซํอม การขายโทรศัพท๑มือถือออนไลน๑ 

คเณชาภรณแ คชกุล, สุภาวดี อยูสุภาพ, รัตพล แซทาว 
 

641 
การศึกษาสภาพป๓ญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทห๎างหุ๎นสํวนและบริษัทจํากัด  
ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

อารียา จันสอง, ทิพาพร มณฑาทิพยแ 

 
 

644 
กระบวนการตัดสินใจซื้อรองเท๎าของผู๎บริโภคในเขตจังหวัดตาก 

พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์ 
 

647 
ป๓จจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

หัสชัย ต้ังมั่งมี, วลัยลักษณแ พันธุรี 
 

650 
ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีตํอประสิทธิภาพองค๑กรของธุรกิจเครือขํายในประเทศไทย 

ธีรวัฒนแ  ธวัลรัตนแโภคิน 
 

654 
ทัศนคติที่มีตํอการบริโภคอาหารฟาสต๑ฟููดของประชากรในวัยทํางานเขตสาทร-กรุงเทพมหานคร 

ประสิทธิ์  ทันสมัย 
 

659 
ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกสํานักงานบัญชี ในจังหวัดลําปาง 

ณัฏฐแธนินทร  หอมเจริญ, ณัชชา ไชยวงคแ 
. 

663 
ต๎นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการค๎าในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

พนารัตนแ สิทธิประเสริฐ, ณัชชา ไชยวงคแ 
 

665 
พฤติกรรมและความสัมพันธ๑ของนักเรียนในครอบครัวทําสวนยางพาราในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ณัชชา ไชยวงคแ 
 

668 
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
ของอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 

นวพร จารุมณี 

 
 

671 
ป๓จจัยที่มีผลตํอภาวะอ๎วนของสามเณรโรงเรียนกลุํมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหมํ 

พระพิษณุ อุตตมา 

 
 

676 
ความรู๎ พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการบริการในการจัดการขยะ 
ขององค๑การบริหารสํวนตําบลเหลํายาว อําเภอบ๎านโฮํง จังหวัดลําพูน 

วิภาณี อุชุปใจ, จิติมา กตัญโู, สายหยุด มูลเพ็ชร 

 
 

679 
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 หนา 
ความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกับภาวะโภชนาการเด็ก 
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบ๎านกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ 

วีรวัลยแ  ศิรินาม 

 
 

685 
การประเมินการจัดสภาวะแสงสวํางในห๎องเรียนของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

สุเวช พิมนํ้าเย็น และคณะ 
 

690 
ระดับความสุขของผู๎สูงอายุ โรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลตําบลไม๎งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

สุเวช พิมนํ้าเย็น, อุไรวรรณ มวงบานยาง, ศลิษา กันทะสุข 
 

694 
ความสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่มีผลตํอความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับพฤติกรรมสุขภาพ 
ของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา: ตําบลสันทราย อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 

สุนทรี สุรัตนแ และคณะ 

 
 

697 
การปวดหลังในผู๎สูงอายุ กรณีศึกษาผู๎สูงอายุ ตําบลปุาซาง อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 

ประภาธิดา วุฒิชา, สมจิตร จาอินต฿ะ,   สุเวช พิมนํ้าเย็น 
 

701 
ผลการดําเนินงานหมูํบ๎านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
บ๎านสันตะเคียน ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เกวลี  เครือจักร และคณะ 

 
 

704 
ป๓จจัยเสี่ยงตํอระดับความเป็นพิษในกระแสเลือดของเกษตรกรจากการใช๎สารเคมี   
กรณีศึกษา หมูํบ๎านแหํงหนึ่ง ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 

ภัทราภรณแ สอนคํามี และคณะ 

 
 

708 
การคืนกลับสูํสภาวะปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและผลตํอเจตคติของผู๎ดื่มแอลกอฮอล๑ หมํูบ๎านต๎นยาง 
ตําบลจันจว๎า อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 

ธานัท นิตยแคําหาญ, สุนทรี สุรัตนแ, สุเวช พิมนํ้าเย็น 

 
 

711 
ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนในหมํูบ๎านแมํสลองใน หมูํท่ี 4 ตําบลปุาซาง 
อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 

พยงคแ ขุนสะอาด และคณะ 

 
 

716 
ทําทางการทํางานและกลุํมอาการผิดปกติของโครงรํางและกล๎ามเนื้อของผู๎ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใต๎ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

ธีรพงศแ กึกกอง, กัญญาภัค นันทชัย, วีรพล วงษแประพันธแ 

 
 

720 
ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการไมํเข๎ารับบริการการฝากครรภ๑ของสตรีวัยรุํน ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

รัตนาวดี  สวางรุงเรืองกุล,  อลงกรณแ ศรีเลิศ, ครรชิต วงษแแสง 
 

724 
พฤติกรรมการใช๎สารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 

ชาตรี  แซวาง, นัฐพล จําปาเทศ, วิทยา ชาญชัย 
 

728 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยเบาหวาน ในอําเภอเมือง จ. ตาก 

จุฑาพร  ยมเกิด, อลงกรณแ  ศรีเลิศ, วีรพล วงษแประพันธแ 
 

732 
พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 

พิมใจ ใจวงษแลํา, ขวัญสุมาณา พิณราช, ครรชิต วงษแแสง 
 

735 
ภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนมัธยมปลาย อ.เมือง จ.ตาก 

อภิสิทธ์ิ  มั่นพัฒนาการ, กัญญาภัค นันทชัย, วิทยา ชาญชัย 
 

738 
ประสิทธิผลของโปรแกรมลูกบอลปริศนาสําหรับโครงการรณรงค๑ปูองกันโรคเอดส๑  
องค๑การบริหารสํวนตําบลปุากํอดํา จังหวัดเชียงราย 

สุนทรี สุรัตนแ  
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สารบัญ (ตํอ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา 
ประสิทธิผลการใช๎โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผู๎สูงอายุ  เทศบาลตําบลไม๎งาม จังหวัดตาก 

สุเวช พิมนํ้าเย็น, กัญญาภัค นันทชัย 
 

746 

การพัฒนาชุดต๎นแบบเครื่องสํงน้ําเพื่อการเกษตรแบบพกพา 
สุรชัย อํานวยพรเลิศ, พิสิษฐแ บุญแกว, วิรัตนแ หนอแกวแปง 

 
749 

การออกแบบและสร๎างเครื่องอบแห๎งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
คมสัน เขียวสา 

 
755 

ศึกษาหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหาการจราจรและเลือกใช๎เส๎นทาง กรณีศึกษาบริเวณ : อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
สุรชัย  อํานวยพรเลิศ, ปาริชาติ  อํานวยพรเลิศ, กิตติศักดิ์  จากภัย 

 
760 

การศึกษาออกแบบและสร๎างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
มานะ  ทะนะอน  

 
767 

การนับจํานวนคนจากภาพเคลื่อนไหว 
ปริญญาพร ทองเชื้อ และคณะ 

 
772 

การประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีรวมการรับและใช๎เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจ 
และการใช๎โมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ธาวินี จันทรแคง, ศรัณยพงศแ เท่ียงธรรม 

 
 

779 
การศึกษามาตรฐานส๎วมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหมํ - ฮอด จังหวัดเชียงใหมํ 

สุวิชญานแ  ใจหนิม 
 

783 
การพัฒนาสื่อภาพยนตร๑แอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง “กิ๊งกวําง” เพื่อสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านโคกหินเหล็กไฟ 

ศิริกาญจนา พิลาบุตร, สุปราณี ทัพมงคล, กิติพงศแ รัตนวงกต 

 
 

786 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ เรื่อง “ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ” 

กิติพงศแ รัตนวงกต, สุปราณี ทัพมงคล, เทพรัตนแ เอื้อธรรมถาวร 
 

790 
การรักษาระดับแรงดันสําหรับโหลดแสงสวํางด๎วยระบบสวิตช๑ตัดตํออัตโนมัติแบบเลือกใช๎สองแหลํงจําย 

พสธร ตนวงศแ , จักรกฤษณแ โกจอละ, สวัสดิ์ ยุคะลัง 
 

794 
ระบบชํวยสร๎างโค๎ดสําหรับจัดการข๎อมูลในฐานข๎อมูลมายเอสคิวเอลด๎วยภาษาพีเอชพี 

ธนวัชรแ  แกววงษแเขียว 
 

800 
การศึกษากําลังยึดเหนี่ยวของเส๎นใยเสริมแรงในดินซีเมนต๑ 

วรัญ  วงศแประชุม, อภิโชต ิ อุฬารตินนทแ, อาคม  บุญปใญญา 
 

803 
ระดับสมรรถนะและพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดการภายใต๎แรงแผํนดินไหว 
เมื่อพิจารณาผลของผนังอิฐกํอ 

สถาพร  ลือรุงรัตนแวุฒิ, อาคม  บุญปใญญา, สุวัฒนแ  ถิรเศรษฐแ 

 
 

808 
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รูปแบบการพัฒนาเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน 
LIVABLE AND SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT MODEL OF NAN MUNICIPALITY 

 
ปองขวัญ   สรํางทุกข๑1 

PONGKWAN  SRANGTOOK 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแ1).เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน 2).เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 3).เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่สงผลตอการ
พัฒนาเมืองนาอยูกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน และ 4).เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองนา
อยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน จํานวน 18 ,137 คน จํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน 375 คนไดถูกคัดเลือกโดยใชวิธีการสุมอยางสะดวกโดยใชตารางของเครซี่และมอรแแกน(R.V.Krejcie&D.W.Morgan)เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหแ
ขอมูลโดยใชการทดสอบทางสถิติ ไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (   ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบการแจกแจงปกติ
ของตัวแปรอิสระ (Kolmogorov-Smirnov Z test) การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน (Pearson product-moment correlation coefficient) การ
วิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะหแโมเดลสมการโครงสราง (Structural equation model: SEM) 
 ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมน้ันปใจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานมีผลตอการพัฒนาเมืองนา
อยูในระดับคอนขางมาก โดยปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชนสงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนเป็นอันดับแรกความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นานในภาพรวม เห็นดวยอยางยิ่งตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน โดยมีองคแประกอบเมืองอยูดีเป็นอันดับแรก ทั้งน้ีตัวแปรที่มี
อิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับเดียวกันกับการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานไดแก ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน รองลงมาคือปใจจัยดานสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนทางดานรูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานน้ันพบวามีความตองการพัฒนาเมืองในดาน ตางๆ ไดแก1.พัฒนาสภาพ
สังคมของชุมชน 2.พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 3.พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน 4.พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน  
 
คําสําคัญ: การพัฒนา,  เมืองนาอยูอยางยั่งยืน, เทศบาล 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study the factors affecting livable d sustainable city development model of people in 
Nan municipality, 2) to discover the opinions of people in Nan municipality on livable and sustainable city development of Nan 
municipality, 3) to investigate the relationship between factors affecting livable and sustainable city development and opinions of people in 
Nan municipality on the progress of livable and sustainable city development, and 4) to study the livable and sustainable development 
model of Nan municipality. The population participating in this study was 18,137 living in Nan municipality.Thesample, 375, wasselected by 
using a convenient sampling method by using the table of R.V.Krejcie&D.W.Morgan.The data was collected by a questionnaire. To analyze 
the collected data, the statistical tests including percentage, frequency, means(  ), standard deviation (S.D.), Kolmogorov-Smirnov Z test, 
Pearson product-moment correlation coefficient, multiple regression analysis, and structural equation model (SEM) were administered. 
 The results of the study revealed that, overall, the factors affecting livable and sustainable city development of people in Nan 
municipality were at a fairly high level. That is to say, the community-based factors affected a livable and sustainable city development at 
the highest level. Furthermore, the majority of people in Nan municipality agreed with the progress of livable and sustainable development 
of Nan municipality at a high level in which the healthy citycomposition was rated the highest. In addition, the variables correlated in the 
same direction with the livable and sustainable development of Nan municipality were community environment followed by community 
economic conditions. By means of the livable and sustainable development model of Nan municipality, the results were that the city was 
required to develop 1) social conditions, 2) economic conditions, 3) environmental conditions, and 4) public participation of communities. 
 
Keywords : Development, Livable and Sustainable City, Municipality 
 
บทนํา 
 ในปใจจุบันโลกเผชิญกับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง แตละเมืองที่มีการเจริญเติบโตน้ันมีผูคนตาง
หลั่งไหลเขามาอาศัยอยูกอใหเกิดปใญหาตางๆตามมา เชน การเกิดชุมชนแออัด การคับคั่งของประชากร ปใญหาอาชญากรรม ปใญหายาเสพติด และยังสงผลกระทบไปสู
ปใญหาสิ่งแวดลอมไมวาจะเป็นปใญหาขยะ การจราจรติดขัด รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมากมายกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางนํ้า ซึ่งเหลาน้ี
ลวนมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยิ่ง 

                                                           
1 อาจารยแดร.  สาขารัฐประศาสนศาสตรแ วิทยาลัยนาน มหาวิทยาลัยราชถัฏอุตรดิตถแ 199 ม.3 ต.ทุงศรีทอง อ.เวียงสา จ.นาน 55110 Email : jing-jingjo@hot mail.com โทรศัพทแ : 054-
718-925, 062-2930065 

ภาคบรรยาย 
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 องคแการอนามัยโลกไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปใญหาดังกลาว จึงไดริเริ่มจัดทําโครงการเมืองนาอยูกําหนดเป็นแนวทางเพื่อแกปใญหาเม่ือปี พ.ศ. 
2529 โดยทดลองใชใน 11 เมืองในประเทศยุโรป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . 2547 : 3) และใชช่ือวา “โครงการเมืองนาอยู” 
(Healthy Cities Project) มาใชในการพัฒนาเมืองนาอยูชุมชนนาอยูเพื่อเป็นพื้นฐานสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูของประชาชนทั้งในเขตเมืองและ
เขตชนบท ใหมีความสงบสุข สะดวกสบาย สะอาดสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน โดยสิ่งสําคัญคือการสรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณของการมี
สวนรวมของประชาชนและทุกภาคีในการพัฒนารวมแรง รวมใจสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนของตนใหน าอยู นาอาศัยอยาง
ยั่งยืน ตอมาองคแกรอนามัยโลกไดมีการจัดประชุมสมัชชาใหญท่ีเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดาในปี พ.ศ. 2537 ไดกําหนดเป็นประเด็นสําคัญใหประเทศตางๆที่สนใจ
นําไปปฏิบัติ แนวคิดเมืองนาอยูจึงขยายออกไปนอกพื้นที่ยุโรป (ไชยยันตรแ กัมปนาทแสนยากร.2540 : 17) 
 แนวคิดเมืองนาอยูในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกเม่ือปี 2537 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมมนารวมกัน
ระหวางคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) กับรัฐบาลไทยในเรื่องพัฒนาเมือง ณ กรุงเทพมหานคร ความ
เคลื่อนไหวในเรื่องเมืองนาอยูจึงเกิดขึ้นตามลําดับ โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขไดรับการสนับสนุนจากองคแการอนามัยโลกใหดําเนินโครงการเมืองนาอยูใน 5 เมือง
นํารอง ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพะเยา จังหวัดยะลา และอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมุงใหผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผูบริหารสูงสุดในราชการสวนภูมิภาค เป็นผูนําในการสรางเครือขายการพัฒนารวมกับชุมชนในทองถิ่นน้ันๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2547: 4) ในปี พ.ศ. 2540 ดวยความสนับสนุนจากองคแการอนามัยโลกประกอบกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง Agenda 21 ซึ่งมีสวนสําคัญในการผลักดันให
เกิดความสนใจและเกิดความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเมืองตามแนวคิด “เมืองนาอยู” ในเทศบาลตางๆ อยางกวางขวางท่ัวประเทศ จากน้ันสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยจึงไดเริ่มดําเนินการรณรงคแการพัฒนาเมืองนาอยูอยางจริงจังตั้งแตปี 2544 (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย.ออนไลนแ. 2552) และเพื่อใหการพัฒนา
ประเทศเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จึงไดมุงเนนดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืนเพื่อจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลทั้งในดานสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  

เทศบาลเมืองนานเป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมอยางแพรหลาย มีวัดเกาแกที่มีช่ือเสียงอยูหลายวัดมีความงดงามทางสถาปใตยกร รม แหลง
จําหนายสินคาพื้นเมือง และสถานที่ทองเที่ยวใหไดศึกษาศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก และสถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา" หรือ สทพ.(LDI)  (ผูจัดการ.ออนไลนแ. 
2559) ซึ่งเป็นมูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา  ไดทําการจัดอันดับเมืองนาอยูจากท่ัวประเทศ เม่ือปลายปี 2551 โดย"เมืองนําอยูํ-ชุมชนนําอยูํ"  โดยไดทําการวิเคราะหแดัชนี
ความนาอยูของเทศบาลเมือง 124 แหง ทั่วประเทศ ผลปรากฏวาเทศบาลเมืองนานเป็นไดรับการคัดเลือกเป็นเมืองนาอยูอันดับ 3   อีกทั้งยังมีศักยภาพในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอีกมากโดยเฉพาะเม่ือมีเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะนานมีชายแดนติด สปป.ลาว เป็นจุดเช่ือมตอการทองเที่ยวระหวางด านหวยโกรเน อ.เฉลิม
พระเกียรติไปยังเมืองหลวงพระบาง โดยผานเสนทางรถยนตแและทางเรือไดภายในระยะเวลาครึ่งวัน ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเขามาเที่ยวและพัก
ในเทศบาลเมืองนานมากขึ้น ทําใหมีผูคนมากมายอยากที่มาประกอบอาชีพและตั้งรกราก เม่ือมีผูคนเขามาก็จะสงผลกระทบตา งๆซึ่งอาจจะสรางปใญหา เชน ปใญหา
สังคมดานขยะมูลฝอย ฯลฯที่ผานมาเทศบาลเมืองนานไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเมืองนานใหเป็นเมืองนาอยูอยางยั่งยืน และไดกําหนดวิสัยทัศนแวา "เทศบาล
เมืองนาน เมืองแหงคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณแเมืองเกา เรามุงเป็นชุมชนแหงปใญญา ปรารถนาสูสังคมคุณภาพ”เนนพัฒนาใหเป็นเมืองปลอดภัยและเมืองนานอยูอยาง
ยั่งยืน เพื่อที่จะสรางกระบวนการมีสวนรวม เพิ่มศักยภาพ ในอันที่จะพัฒนาเมืองใหมีความปลอดภัยและเป็นเมืองนาอยูและรักษาอัตลักษณแใหเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปใญญาทองถิ่นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนและรูปแบบการ
พัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน เพื่อประโยชนแในการปรับใชและพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองนาน 
 4. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) มีขั้นตอนใน
การวิจัยดังตอไปน้ี 

1.  ประชากร 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชากรที่อาศัยอยูใน 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนาน จังหวัด
นาน จํานวน 18,137 คน (สํานักทะเบียน ทองถิ่นเทศบาลเมืองนานขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559 )และไดคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณตามสูตร
ของเครซี่และมอรแแกน(R.V.Krejcie&D.W.Morgan) ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 375 คนและทําการกําหนดสัดสวนโดยเทียบัญญัติไตรยางคแของกลุมตัวอยางจาก
ประชากรในแตละชุมชนจากน้ันทําการสุมตัวอยางในแตละชุมชนโดยการสุมอยางสะดวก จึงไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละชุมชน 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเป็น 3 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ (Check list) โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานเป็นมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยขอคําถามครอบคลุมตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยู ไดแก1) ปใจจัยดาน
โครงสรางพื้นฐาน 2) ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชน 3) ปใจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  4) ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน  5) ปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
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   ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมือง
นาน  เป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีการวัดระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนซึ่งขอคําถามครอบคลุม 4 องคแประกอบ ไดแก 1) เมืองอยูดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดลอมยั่งยืน 4) เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการที่ดี 
  ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยไดนําไปวิเคราะหแเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมิน
ไปใหผูเช่ียวชาญ ซึ่งมีความรูและประสบการณแทางดานที่จะทําการศึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity) และความเหมาะสมของเน้ือหา 
(Wording) จํานวน 3ทาน ซึ่งไดคา IOC (Index of item objective congruence) ในแบบสอบถามมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการ
แกไขจากผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองใช (Try-out) เพื่อหาความเช่ือม่ัน(Reliability) กับประชาชนที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบลศีรษะเกษ อ.นานอย จ.นาน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหแหาความเที่ยง(Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach alpha 
coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.96  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแ ถึงเทศบาลเมืองนาน เพื่อขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.2  ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจํานวน 
  3.3 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดพรอมตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหแขอมูล 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  4.1 ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแในการประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการรวบรวมประมวลผลและวิเคราะหแขอมูล 
โดยดําเนินการดังน้ี 
  4.1.1 การวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ(Percentage) และหาคาความถี่ (Frequency) 
  4.1.2 การวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานใชคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
  4.1.3 การวิเคราะหแความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานใช
คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4.1.4 การทดสอบการแจกแจงปกติการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรอิสระซึ่งเป็นขอตกลงเบื้องตนของการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
ระหวางตัวแปรอิสระโดยใชสถิติ (Kolmogorov-smirnov Z test) 
 4.1.5 การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยื นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานโดยใชการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน (Pearson product-moment correlation coefficient) เป็นการทดสอบ
ความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูคือ 1) ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชน 3) ปใจจัยสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
4) ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน 5) ปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน กับความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาล
เมืองนานโดยมีองคแประกอบ 4 องคแประกอบ ไดแก 1) เมืองอยูดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดลอมยั่งยืน 4) เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการที่ดี 
 4.1.6 การวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เป็นการทดสอบปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยู ไดแก 1 ) ปใจจัยดาน
โครงสรางพื้นฐาน 2) ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชน 3) ปใจจัยสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  4) ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน  5) ปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานไดแก 1) เมืองอยูดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดลอมยั่งยืน 4) เทศบาลแหงการเรียนรูและการ
บริหารจัดการที่ดี 
 4.1.7 รูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน โดยการวิเคราะหแโมเดลสมการโครงสราง (Structural equation model: SEM) 
เป็นการทดสอบอิทธิพลของปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยู ไดแก 1) ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชน 3) ปใจจัยสภาพเศรษฐกิจ
ของชุมชน  4) ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน  5) ปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน กับการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานไดแก 1) 
เมืองอยูดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดลอมยั่งยืน 4) เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการที่ดีพรอมทั้งวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางตัวแปรและอิทธิพลของตัวแปร 
โดยการวิเคราะหแหาความเหมาะสมของโมเดล (Goodness-of-fit) ระหวางโมเดลเชิงประจักษแกับโมเดลทางทฤษฎีที่ไดทําการศึกษาเพื่อสรางโมเดลที่มีความสมบูรณแ
มากท่ีสุดใหกับการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณพบวา ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 375 คน สวนใหญเป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ 
57.6 สวนเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 42.4 อายุระหวาง 31-40 ปี คิดเป็นรอยละ 37.6มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 48.5 มีอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจ
สวนตัว  คิดเป็นรอยละ 42.4  มีรายได 10,001-20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 31.7  
 2. ปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานพบวา ระดับปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน 5 ดาน พบวา ในภาพรวมระดับปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน มีคาเฉลี่ย 
3.36 เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชนสงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนเป็นอันดับแรก มีคาเฉลี่ย 3.43  รองลงมา คือ ปใจจัยดานสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.37 และปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชนมีคาเฉลี่ย 3.36 เทากับปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชนตามลําดับ 
 3. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานพบวา โดยภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานเห็นดวยอยางยิ่งตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานมีคาเฉลี่ย 3.26 โดยมี
องคแประกอบเมืองอยูดี  เป็นอันดับแรก มีคาเฉลี่ย 3.34รองลงมา คือ องคแประกอบสิ่งแวดลอมยั่งยืน มีคาเฉลี่ย 3.25 อันดับ 3 คือ องคแประกอบคนมีสุขอยูในระดับเห็น
ดวย มีคาเฉลี่ย 3.24 ตามลําดับ  
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 4.  ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธแกัน ทั้งน้ีตัวแปรที่มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับกับการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน ไดแก ปใจจัย
ดานสิ่งแวดลอมของชุมชน สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตัวแปรปใจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของชุมชน และคา
ความสัมพันธแระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุในแตละเสนทางดังน้ี 
  ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน ไมมีอิทธิพลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
  ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
  ปใจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
  ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
  ปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน มีอทิธิพลทางตรงเชิงลบตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
   
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานมีประเด็นที่นาสนใจนํามาสูการอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ในภาพรวมระดับปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน มีผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูมาก                
มีคาเฉลี่ย 3.36 เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชนสงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนเป็นอันดับแรก เป็นไปไดวา  หากในชุมชนมีการ
รับฟใงความคิดเห็นจากคนในชุมชนสมํ่าเสมอ มีการประชุมเสวนา สงเสริมใหคนในชุมชนกระทําความดี มีศีลธรรม มีการใหรางวัลเพื่อยกยองผูทําความดีหรือประโยชนแ
แกชุมชน ปลูกฝใงใหคนในชุมชนตอตานยาเสพติด สงเสริมสุขภาพ มีสวนรวมในการรักษาความสะอาดของชุมชน และในชุมชนมีความสามารถในการป ระสานงานกับ
หนวยงานอื่น  ผูนําในชุมชนเป็นที่ยอมรับ และปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมแลว จะชวยสงเสริมใหเป็นชุมชนเข็มแข็งและเป็นเมืองที่นาอยู สอดคลองกับงานวิจัย พูลสุข 
หิงคานนทแ (2542) ศึกษาความตองการการพัฒนานักบริหารตามแนวคิดเมืองนาอยูนนทบุรี พบวาภาพลักษณแที่พึงประสงคแของเมืองนาอยูในอน าคตมากที่สุด คือ 
ครอบครัวอบอุน คนในชุมชนมีนํ้าใจซึ่งกันและกัน ชุมชนมีระเบียบวินัย มีความสะอาด สวยงามรมรื่น องคแกรชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  
ทั้งน้ีปใจจัยดานเศรษฐกิจของชุมชน เป็นอีกปใจจัยที่สําคัญ เพราะการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ทั้งดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการทั้งในดานการผลิต 
การบริโภค และการกระจายผลผลิต  หากทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต คนในชุมชนจะมีความพึงพอใจจากรายได สามารถดํารงชีวิตอยูอยางไม
ขัดสน สวนปใจจัยดานสภาพแวดลอมน้ันมีผลเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนถาสภาพแวดลอมดี สุขภาพของผูคนก็จะดีขึ้นตามดวย และปใจจัยดานการมีสวนรวมของ
ชุมชน ยังเป็นสิ่งท่ีขับเคลื่อนตอการพัฒนาเมืองนาอยู เน่ืองจาก คนในชุมชนจะทราบถึงปใญหาและความตองการตางๆของชุมชนทั้งหมดไดอยางดี จําเป็นอยางยิ่งที่ตอง
มีสวนรวมสังเกตการณแในการปฏิบัติงานดานตางๆของเทศบาล ไมวาจะรวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชนแและรวมประเมินผลสอดคลองกับ ชัยยุทธปใทมา
พรพรรณ (2551) ศึกษา ความตองการของประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นใหเป็นเมืองนาอยู  พบวา ประชาชนมีความตองการมีสวนรว มพัฒนาทองถิ่นให
เป็นเมืองนาอยู และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงคแ วารีชล (2551) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสู “เมืองนาอยู” กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสูเมืองนาอยูในภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
สวนปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐานมีอันดับนอยสุด ที่เป็นเชนน้ีเป็นไปไดวาในปใจจุบันโครงสรางพื้นฐานในชุมชนเชน ถนน ไฟฟูา ประปา การคมนาคม ฯลฯ มีความพรอม
และสะดวกอยูแลวประกอบกับมีสิ่งเหลาน้ีมานานทําใหประชาชนไมเห็นความแตกตางอยางใดและมองขามไปใหความสําคัญกับปใจจัยดานสภาพสังคม ปใจจัยเศรษฐกิจ
ของชุมชน ปใจจัยสภาพแวดลอมและปใจจัยการมีสวนรวมของชุมชนมากกวา 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานเห็นดวยอยางยิ่งตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน มีคาเฉลี่ย 3.26 โ ดยมี
องคแประกอบเมืองอยูดี  เป็นอันดับแรกบงช้ีวา ดานองคแประกอบเมืองอยูดีน้ัน เทศบาลเมืองนานมีการสงเสริมวินัยและมารยาทที่ดีแกประชาชน การดําเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน เชน การติดตั้งกลองวงจรปิด การอบรมปูองกันนํ้าทวม การซอมดับเพลิง จัดรถสายตรวจและ อพปร. เป็นตน มีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดและมีการรณรงคแติดตามคนหาและเฝูาระวังเพื่อปูองกันยาเสพติดและอบายมุข มีการ
กระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมของเมืองสงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกชุมชน ดานองคแประกอบคนมีสุข เป็นไปไดวา มีบริการดานสุขภาพใหกับประชาชน สงเสริม
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจใหแข็งแรงรวมถึงการปูองกันและควบคุมโรค เชน การจัดหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเป็นตน 
และมีการดําเนินการเพื่อดูแลควบคุมเหตุรําคาญในสถานประกอบการ อีกท้ังยังมีการสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน และมีการสงเสริมการศึกษาเรียนรูนอกระบบ
โรงเรียน มีการสงเสริมความม่ันคงดานครอบครัวเชนโครงการเสริมสรางพลังครอบครัวโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน มีการสงเส ริมใหเกิดสังคมแหง
คุณธรรมและความเอื้ออาทร มีการดําเนินงานเพื่อสรางความรื่นรมยแและความมีชีวิตชีวาใหแกประชาชน สวนองคแประกอบอันดับสุดทายคือองคแประกอบเทศบาลแหง
การเรียนรูและการ บริหารจัดการที่ดีที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดน้ัน เป็นไปไดวาเทศบาลเมืองนานยังขาดการการเผยแพรขอมูลใหแกประชาชนไดรับทราบ ควรเพิ่มชองทางที่
หลากหลายในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน เชน สายดวนเทศบาลฯ, อินเตอรแเน็ตผานทางเคเบ้ิลทีวีทองถ่ิน, เทศบาลเมืองนาน ควรปรับปรุงใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของเทศบาล ควรสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกคนในองคแกร พัฒนาชองทางในกา รรับเรื่อง
รองเรียนเชนอินเตอรแเน็ตผานเว็บไซตแของเทศบาล , สายดวนเทศบาล 1132 และตองติดตามประเมินผลกระทบอันเกิดจากโครงการที่ดําเนินการไปแลว ที่สําคัญ
เทศบาลเมืองนานควรมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของเทศบาลและเผยแพรใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง พรอมทั้งตองจัดกระบวนการ
ในการรับฟใงปใญหาความตองการและความคิดเห็นของประชาชน และมีการดําเนินการแกไขใหแกประชาชนอยางรวดเร็ว เพื่อใหประชาชนเขามามีส วนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานโครงการตางๆของเทศบาล ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนอยางสมบูรณแ 
 3. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนใ นเขต
เทศบาลเมืองนาน พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธแกัน ดังน้ี 
 3.1 ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธแกันนอยท่ีสุดกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน อาจเป็นไปไดวา ที่ผานมาคน
ในชุมชนไดรับการบริการ โครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคมในชุมชนที่อาศัยอยูมีความสะดวกและความปลอดภัยในการขับขี่ บริการขนสงมวลชน ไดรับบริการ
นํ้าประปาที่สะอาดและมีไฟฟูาใช อยางพอเพียงตอความตองการอยูแลวจึงใหความสําคัญกับปใจจัยน้ีนอยกวาปใจจัยอื่น สอดคลองกับนโยบายพัฒนาเมืองน าอยูและ
ชุมชนนาอยู ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2546) วา การพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู ไมเนนการจัดใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังเชนการพัฒนาเมืองที่ผาน
มา แตเนนดําเนินการในดานอื่น ๆ ที่ไมตองใชการลงทุนคาใชจายสูงควบคูไปดวย เชน การรณรงคแขอความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ ใหชวยรักษาความสะอาดการ
ปูองกันนาเสีย การรักษาความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเรือนที่อยูอาศัย การปลูกตนไมในพื้นท่ีโลงหรือท่ีสาธารณะ เป็นตน ดังน้ันนโยบายและแนวทางการพัฒนา
เมืองนาอยูและชุมชนนาอยูจึงมิใชหมายถึงการที่จะตองระดมการลงทุน งบประมาณคาใชจายเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมากมาย แตเป็นการเน นการใชประโยชนแจากการ
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รวมมือรวมใจของทุกภาคีการพัฒนาพื้นที่ท้ังจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยรัฐบาลจะทําหนาที่ใหการสนับสนุนผานองคแกรและกลไกที่มีอยูเดิม รวมทั้ง
ปรับปรุงวิธีจัดสรรงบประมาณใหบังเกิดประโยชนแสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน   

3.2 ปใจจัยสภาพสังคมของชุมชน มีความสัมพันธแกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน เป็นไปไดวา หากสมาชิกในครอบครัวและ
คนในชุมชนมีความรักใครปรองดอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ซื่อสัตยแ สุจริต ยกยองผูทําความดีหรือประโยชนแ แกชุมชน  มีการประชุมเสวนา มี
ความรับฟใงความคิดเห็นจากคนในชุมชนสมํ่าเสมอ จะสงผลใหชุมชนมีความเข็มแข็ง สามัคคีและนาอยู เป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนาน สอดคลองกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2546) ที่วาองคแประกอบในการพัฒนาเมืองนาอยู ดานสังคมภูมิปใญญาทองถิ่นชวยเกื้อกูลใหชุมชนเขมแข็ง มี
การสืบทอดรักษา และปรับใชภูมิปใญญาทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาตอยอดใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นามาใชประโยชนแกับการผลิตและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพจะนําไปสูการพัฒนาเมืองนาอยู 
 3.3 ปใจจัยสภาพเศรษฐกิจของชุมชน มีความสัมพันธแกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปใจจุบัน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากในชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดี คนในชุมชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต ซึ่งจะทําใหมีปริมาณการออมของสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้น หากคนใน
ชุมชนเนนการพึ่งพาตนเองไดแลวนําจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมขัดสน เป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) ที่วาคุณลักษณะของเมืองนาอยูและชุมชนนาอยูครอบคลุมและ ผสมผสานกัน
ระหวางปใจจัยแวดลอม ในดานเศรษฐกิจ หากภายในเมืองนาอยูและชุมชนนาอยูควรมีลักษณะ ดังน้ี มีบรรยากาศที่ดีสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คาครองชีพไมสูง 
ประชาชนมีงานทํา และมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดีจะนําไปสูการพัฒนาเมืองนาอยู 
 3.4  ปใจจัยสิ่งแวดลอมของชุมชน มีความสัมพันธแกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน เป็นไปไดวาสภาพแวดลอมโดยรวมน้ันมี
ผลเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนถาสภาพแวดลอมดี สุขภาพของผูคนก็จะดีตาม อีกทั้งสภาพสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงและถาใช อยางไมระมัดระวัง
แลว หากมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนจะนําไปสูทําการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานสอดคลองกับงานวิจัยข อง ชัย
ยุทธปใทมาพรพรรณ (2551) ศึกษาเรื่องความตองการของประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินใหเป็นเมืองนาอยู กรณีศึกษาเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา ดานสิ่งแวดลอมน้ันประชาชนมีความตองการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นใหเป็นเมืองนาอยู ในภาพรวมอยูในระดับมากซึ่งประชาชนมี
ความตองการมีสวนรวมในการดูแลน้ําที่ใชในการบริโภค รองลงมาคือการมีสวนรวมในการจัดการขยะ ประชาชนมีความตองการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นใหเป็นเมืองนา
อยู  ประชาชนมีความตองการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว การมีสวนรวมในการพัฒนาถนน และ การมีสวนรวมในการพัฒนาสนามกีฬา 
 3.5 ปใจจัยการมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธแกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนการมีสวนรวมของชุมชน เป็นปใจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานเน่ืองจากคนในชุมชนจะทราบถึงปใญหาของชุมชนอยางแทจริง เม่ือมีสวนรวมในการเสนอปใญหาและ
ความตองการตางๆของชุมชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของเทศบาล จะทําใหเทศบาลสามารถแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไดถูกตอง และหากคนในชุมชนมีสวน
รวมสังเกตการณแในการปฏิบัติงานดานตางๆของเทศบาล  มีสวนรวมกับเทศบาลประชาพิจารณแหรือประชาคมเพื่อตัดสินใจแกไขปใญหาของชุมชนจะทําใหเกิดการแกไข
ปใญหาในชุมชนไดตรงจุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เมธาสิทธิ์ จันทรแลอย (2551) ศึกษาเรื่อง การรับรูความเป็นเมืองนาอยูของคนในชุมช นกรณีศึกษาตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ชุมชนควรมีการรวมกลุมประชาชนเพื่อรับทราบปใญหาขอบกพรองหรือความตองการจากคนในชุมชนใหมากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา
ที่อาศัย การมีสวนรวมควบคูไปกับการพัฒนาเพื่อความเป็นเมืองนาอยู ชุมชนควรมีการประชาสัมพันธแในพื้นที่อยางตอเน่ืองเกี่ยวกับ กิจกรรมการรณรงคแตาง ๆ และ
ชมรมหรือสมาคมท่ีมีในชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนไดเขารวมกิจกรรมท่ีมีในชุมชน 

4. รูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
การวิเคราะหแโครงสรางเชิงเสนรูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานผูวิจัยทําการวิเคราะหแอิทธิพลของตัวแปรปใจจัยไดแก ปใจจัย

ดานโครงสรางพื้นฐาน ปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชน ปใจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน และปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
ที่มีผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน โดยผูวิจัยนําเสนอผลของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effects: 
IE) และอิทธิพลรวมพบวา พบวาคาความสัมพันธแระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุในแตละเสนทาง ดังน้ีปใจจัยดานสภาพสังคมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอการ
พัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานปใจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมือง
นานปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงลบตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน ไมมีอิทธิพลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมือง
ขอคนพบดังกลาวช้ีใหเห็นวา สอดคลองกับการวิเคราะหแผลการถดถอยพหุคูณในการทํานายปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐานไมมีอิทธิพลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานน่ันหมายความวา โมเดลสมมติฐานการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ 
 จากการวิเคราะหแโครงสรางเชิงเสนรูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานและจากการทบทวนวรรณกรรม ทําการวิเคราะหแ
ขอมูลเชิงปริมาณการหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของเสนทางความสัมพันธแระหวางปใจจัย ไดแก ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน ปใจจัยดานสภาพ
สังคมของชุมชน ปใจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ปใจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชน และปใจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน ที่ มีผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน พบวา ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน ไมมีอิทธิพลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน  สอดคลองกับการหาความ
ความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูกับความคิดเห็นตอการดํา เนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน 
พบวา ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธแกันนอยท่ีสุดกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน และยังสอดคลองกับการจัดลําดับระดับ
ปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาน ประกอบดวยปใจจัย 5 ดานน้ี พบวา ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐานอยูในอันดับ
สุดทาย และสรุปไดวาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานมีความตองการพัฒนาเมืองในดาน ตางๆ ไดแก1.พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน2.พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
3.พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน 4.พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน ผูวิจัยขอเสนอรูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน ตามภาพที่ 5 ดังน้ี 
  1. พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน 
  2. พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  
  3. พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน  
  4. พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน  
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะหแรูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.  ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 
  1.1จากการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานน้ันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนานองคแประกอบเทศบาลแหงการ
เรียนรูและการบริหารจัดการที่ดี มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เป็นอันดับสุดทาย ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวา เทศบาลเมืองนานควรมีนโยบายการ ประชาสัมพันธแและมีชองทางที่
หลากหลายในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานโครงการตางๆของเทศบาล 
ที่สําคัญควรมีนโยบายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานโครงการตางๆของเทศบาล เป็นตน 
 1.2 เทศบาลเมืองนานควรมีการวาง นโยบาย แผนงาน โครงการ เกี่ยวกับเมืองนาอยูโดยใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานเขามามีสวนรวม โดยการ
ทํา ประชาคมเกี่ยวกับเมืองนาอยูใหชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 2.  ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายมาสํูการปฏิบัติการ ดังน้ี 
 2.1 เทศบาลเมืองนานควรมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของเทศบาลและเผยแพรใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง เชน การ
ดําเนินการในดานการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใสและมีการเผยแพรขอมูลใหแกประชาชนไดรับทราบ ทั้งน้ีควรจัดอบรมหรือลงพื้นที่ใหความรูแก
ประชาชนไดทราบถึง กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ควรมีการพัฒนาชองทางในการรับเรื่องรองเรียนมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกคนในองคแกร เทศบาล
เมืองนานควรมีกระบวนการในการรับฟใงปใญหาความตองการและความคิดเห็นของประชาชน และมีการดําเนินการแกไขใหแกประชาชนอยางรวดเร็ว 
 2.1 ควรมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาหนาที่ของเทศบาลและผูนําในชุมชน หรือประชาชนในชุมชนอยางตอเน่ือง 
 2.2 ควรสงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองนาน ไดรับการอบรมเกี่ยวกับเมืองนาอยู เพื่อใหมีความรูมากขึ้นและจะสงผลให เกิดการเพิ่มศักยภาพ
ใหกับเทศบาลเมืองนาน 
 3.ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตํอไป 
  3.1  ประเด็นด๎านประชากร 
  ควรมีการวิเคราะหแรูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลในระดับภูมิภาค 
  3.2  ประเด็นด๎านตัวแปร 
  ผลจากการวิจัยที่บงช้ีวามีตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานมีตัวแปร  5 ดาน ดั งน้ัน ผูที่
สนใจจึงควรจะศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนในเขตเทศบาลซึ่งจะชวยใหไดรูปแบบใหมในการวิเคราะหแรูปแบบการพัฒนา
เมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาล 
  3.3  ประเด็นด๎านเทคนิคการวิจัย 
   3.3.1  ควรมีการนํารูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 
ที่ผูวิจัยเสนอไปทดลองใชในการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาล 
   3.3.2  ควรมีการวิเคราะหแรูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลในระดับประเทศและทําการวิเคราะหแเปรียบเทียบเป็นรายภาค 
เพื่อใหไดขอมูลที่กวางข้ึนในบริบทของแตละภาคที่แตกตางกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร  ผศ.ดร.ธัญวรตันแ  แจมใสที่ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ
ทั้งในดานคําแนะนําเชิงวิชาการ แนวทางในการวิเคราะหแ และแนวทางท่ีถูกตองตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนรวมทั้งติดตาม และใหกําลังใจ
ดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเป็นอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชรดร.กิจฐเชต ไกรวาสดร.ปิยะนุช เรืองโพน ทีร่ับเป็นผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ขอบพระคุณประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองนานทีเ่สียสละเวลา และใหความรวมมือเป็นอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
 ทายน้ีขอขอบพระคุณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถแ แหลงทุนที่ใหการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งน้ีเป็นอยางสูง 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน 

รูปแบบการพัฒนาเมืองนานอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนานประกอบดวย  
 1) พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน  2) พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  
 3) พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน   4) พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน  
 ดังน้ี 1) พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน เป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน เน่ืองจาก หากคนในชุมชนใหมี
การเคารพกฎ กติกาทางสังคม ระเบียบขอบังคับตางๆอยางเครงครัด มีคุณธรรม จริยธรรม  สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนมีความรักใครปรองดองกันชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  และสงเสริมใหรางวัลเพื่อยกยองผูทําความดีหรือประโยชนแแกชุมชน ปราศจากปใญหาอาชญากรรมและปใญหาสังคม เป็นชุมชนที่ เข็มแข็ง จะนําไปสูการ
เป็นเมืองนาอยู ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองนานควรมีการสงเสริมใหชุมชนมีการประชุมเสวนารับฟใงความคิดเห็นจากคนในชุมชนสมํ่าเสมอ มีความสามารถในการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น และคนในชุมชนควรไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับตางๆ  พรอมทั้งมีความรู อานออกเขียนได  ตลอดจนสนับสนุนใหคนในชุมชนออก
กําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ มีสวนรวมในการรักษาความสะอาดของชุมชน มีมาตรการและปลูกฝใงใหคนในชุมชนตอตานยาเสพติด สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม มีการพักผอนจากการ ชมการละเลน หรืออื่นๆที่จัดขึ้นในชุมชน เชน ถนนคนเดิน  อน่ึงไมควรมีแหลงอบายมุข สถานเริงรมยแ 
สถานใหบริการทางเพศและบอนการพนัน นําไปสูชุมชนที่เข็มแข็งและนาอยูสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) ที่วา
คุณลักษณะของเมืองนาอยูและชุมชนนาอยูดานสังคมของชุมชนน้ัน เมืองนาอยูและชุมชนนาอยูควรมีสังคมทีมีคุณลักษณะคือ ประชาชนไดรับการศึกษา ความรู การ
ฝึกอบรม ขอมูลขาวสารอยางกวางขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่เพียงพอและสะดวก มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและรักษา
ทรัพยแสิน มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจํานวนนอย และสิทธิของประชาชนและความยุติธรรมไดรับการคุมครอง 
 2) พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน เป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน เน่ืองจาก หากคนในชุมชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต มีความพึงพอใจในรายไดที่สามารถเลี้ยงตนเองไดแลว จะสรางการพึ่งพาตนเองโดยไมเบียดเบียนผูอื่น  เทศบาลเมืองนานควรมีแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  สงเสริมความหลากหลายของแหลงงานที่รองรับการวางงานของคนในชุมชน สนับสนุนใหมีแหลงออมทรัพยแหรือกองทุนออม
ทรัพยแและมีปริมาณการออมของสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้น ชุมชนควรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดี มีแผนรองรับสินคาทางการเกษตรของชุมชน ใหความสําคัญการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนโดยเนนการพึ่งพาตนเองในชุมชน และนําหลักคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับคนในชุมชนในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับ สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (2546) วา องคแประกอบในการพัฒนาเมืองนาอยู ดานการมีเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็งสมดุล มีภูมิคุมกัน สามารถเพิ่มรายไดและมีการงานทาดวยการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแเช่ือมโยงสูตลาดภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางชนบทและเมือง 
 3) พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน เป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน เน่ืองจาก สภาพแวดลอมโดยรวมน้ัน
มีผลเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนถาสภาพแวดลอมดี สุขภาพของผูคนก็จะดีขึ้นตามดวย โดยเฉพาะของเสีย ที่เกิดขึ้นจํานวนมากตามการขยายตัวของชุมชนที่มีคน
อาศัยอยูมากไดทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมทั้งในรูปของแข็ง ของเหลวและก฿าซ  ของเสียที่ทิ้งสูสิ่งแวดลอม ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติไปจากเดิม ซึ่งจะสงผล
กระทบกลับมาหาคนในชุมชนในที่สุดได   ดังน้ันวิถีการดํารงชีวิตของคนในยุคปใจจุบันจึงเป็นสิ่งท่ีนาเป็นหวงตอความสมดุลทางธรรมชาติของสิ่งแวดลอมในอนาคต ซึ่งมี
ผลโดยตรงตอสุขภาพและอนามัยของคนในชุมชน อีกทั้งสภาพสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงและถาใชอยางไมระมัดระวังแลว ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสูญ
สิ้นลงอยางรวดเร็ว เทศบาลเมืองนานควรมีบทบาทที่สําคัญในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน ควรมีแผนการจัดการใหสมาชิกใน
ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหชุมชนมีแผนรองรับปใญหาขาดแคลนนํ้าในหนาแลง มีแผนรองรับปใญหานํ้าทวมในหนาฝน การจัดเก็บขยะของมี
การคัดแยกแยะขยะกอนทิ้ง ชุมชนควรมีการประชุมแกไขปใญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชนอยูสมํ่าเสมอ เทศบาลควรมีแผนการจัดการดานการจราจรขนสง 
คนในชุมชนเองควรไดรับการศึกษาเกี่ยวกับเรียนรูเกี่ยวกับคุณประโยชนแ และโทษในการทําลายสิ่งแวดลอม และคนในชุมชนคว รมีจิตสํานึกดูแลรักษาและแกไขให
สภาพแวดลอมในชุมชนใหดีขึ้น สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) ที่วา คุณลักษณะของเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู
ดานสิ่งแวดลอม ควรมีลักษณะคือ สามารถควบคุมมลภาวะทางนํ้า อากาศ ดินและความดังของเสียง 
  4) พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน เป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนาน เน่ืองจา กคนในชุมชนจะ
ทราบถึงขอบกพรองและปใญหาในชุมชนเองหากไดรวมนําเสนอปใญหาและความตองการตางๆของชุมชนและมีสวนรวมสังเกตการณแในการปฏิบัติงานดา นตางๆของ
เทศบาล  การเขารวมการทําประชาพิจารณแหรือประชาคมเพื่อตัดสินใจแกไขปใญหาของชุมชน และมีการสงตัวแทนรวมประชุมเพื่อรวมแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนกับ
หนวยงานอื่นกับทางเทศบาลอยูเสมอ จะทําใหเกิดการแกไขปใญหาไดถูกจุดตรงความตองการของชุมชน ขณะเดียวกันเทศบาลควรเปิดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการวางแผนแกไขปใญหาตามความตองการของชุมชน  มีสวนรวมในการเขาอบรมเกี่ยวกับงานดานตางๆของเทศบาล สงเสริมใหมีการติดตามขาวสารการ
ดําเนินงานตางๆของเทศบาลผานทางหนังสือพิมพแทองถิ่นหรือเสียงตามสายและรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับชุมชนไดทราบอยูเสมอ  สอดคลองกับ สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (2546) ในการพัฒนาเมืองนาอยูและมีความยั่งยืนน้ันมีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ “รวมพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม” เป็นการระดมการมีสวนรวมของ
หนวยงานภาครัฐ (ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น)  องคแกรธุรกิจ ภาคเอกชนองคแกรพัฒนา ชุมชน และประชาชน หรือที่เรียกวา ภาคีพัฒนา ในการจัดทา
แผนงาน/ โครงการเมืองนาอยูท่ีสอดคลองความตองการของชุมชนและประชาชนในทองถ่ินโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่ง
จะเป็นการสนับสนุนใหพัฒนาเมืองนาอยูและมีความยั่งยืน 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรแของครูที่ไดรับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา กลุมตัวอยางเป็น  ครูที่ไดรับตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตรแ  ในเขตจังหวัดสงขลา สตูลและ
พัทลุง จํานวน 20 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแ  สังเกต และบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูในช้ันเรียน วิเคราะหแขอมูลดวยการบรรยาย เกี่ยวกับ
ดานการเตรียมการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล ผลการวิจัยพฤติกรรมการสอนของ
ครูคณิตศาสตรแ สรุปผลไดดังน้ี 

ดานการเตรียมการสอน โดยศึกษาจากคูมือครูและหนังสือเรียนกอนทําการสอน 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นนําเขาสูบทเรียนจะเป็นการทบทวนความรูเดิม  โดยขั้นสอนมีการใชวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อสง เสริมการ

พัฒนาการเรียนของนักเรียน สวนมากจะเป็นการอธิบายประกอบการยกตัวอยาง และถามนักเรียนท้ังช้ันสลับกับการเรียกเป็นรายบุคคลที่สอด 
แทรกการอธิบาย และข้ันสรุปจะใหนักเรียนทดลองทําบนกระดานพรอมทั้งถามความรูความเขาใจนักเรียน 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีการใชโสตทัศนูปกรณแ  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู สวนมากครูจะใช
แบบฝึกหัดใหนักเรียนฝึกทักษะมากท่ีสุด 

ดานการวัดผลและประเมินผล จะใชการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สวนมากครูจะใชการตรวจแบบฝึกหัดและการสอบ 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรแ 
 
Abstract 

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

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

ครูเป็นกุญแจสําคัญของการนําไปสูความสําเร็จในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูซึ่งเป็นรูปหัวใจในการปฏิรูปการศึกษา จึงมีขอเสนอเชิงนโยบายภารกิจและ
ทิศทางในการปฏิรูปวิชาชีครู โดย 1. เพิ่มคุณสมบัติและคุณลักษณะของผูจะเป็นครูและผูจะไดรับการ ยกยองเป็นครูมืออาชีพโดยมีการกําหนดระดับคุณลักษณะครู 
(NTQ : National Teachers Qualification) 2. เรงจัดระบบกลไก  เช่ือมโยง  เกื้อกูลระหวางระบบการผลิต การพัฒนาการบริหารครู การยกยองครู มุงพัฒนาวิชาชีพ
ครูใหเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูพัฒนาครูและขยายหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาการศึกษาศาสตรแเป็น 5 ปี เพื่อความเขมขนของศาสตรแ ศิลปการ
สอนและจิตวิญญาณแหงความเป็นครู นําไปสูการปรับโครงสรางของเงินเดือน คาตอบแทนและวิทยฐานะครูรุนใหม (คุณลักษณะครูรุนใหมกับการปฏิรูปหลักสูตรผลิต
ครูในศตวรรษ 21. 2557 : URL)  โดยการจัดการศึกษาคณิตศาสตรแในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Mathematics for All)  เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเป็นทรัพยากรที่มีคา  มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อจะไดเป็นกําลังของชาติ (Man Power) สืบไป  การสอนคณิตศาสตรแในศตวรรษ
ที ่21 น้ี  จําเป็นจะตองอาศัยครูผูรูคณิตศาสตรแ เพื่อจะไดถายทอดความรูน้ันมาพัฒนาเยาวชนใหเป็นผูรูคณิตศาสตรแ(Mathematics Literacy) อยางสมสมัย  ผูเรียน
ตองเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ มีทักษะความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรแที่มากพอเพียงและสามารถนําความรูไปใชในการแกปใญหาตางๆได  การสอนคณิตศาสตรแจึงมี

                                                           
1 อาจารยแโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  สาขาวิชาคณิตศาสตรแ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
email : wimol_meeboon@hotmail.com.  เบอรแโทรศัพทแ 081 – 9692104 
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ความจําเป็นที่ครูผูสอนจะตองเป็นผูที่มีความรูทางคณิตศาสตรแอยางแทจริง ครูผูสอนจะตองเป็นผูที่มีความสามารถรูจักดัดแปลงตัวอยาง กิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจน
หาสื่ออุปกรณแประกอบการสอน  เพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง  การสอนใหเยาวชนรูจักคิดเป็น ทําเป็น แกปใญหาเป็นน้ันเป็นสิ่ง
สําคัญ  นอกจากน้ันยังจําเป็นตองฝึกใหเยาวชน  รูจักพูดแสดงความคิดอยางชัดเจนสมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ  ฝึกใหเยาวชนเป็นผูรูจริง  ใฝุแสวงหาความรู กลา
แสดงความรูและความคิด เป็นผูเสียสละเพื่อสวนรวมเป็นผูมีนํ้าใจ  และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได (ปานทอง  กุลนาถศิริ. 2550 : www.l3nr.org)   

การจัดการเรียนการสอนควรมุงจัดใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตรแและใหสามารถเช่ือมโยงกับประสบการณแและบริบทของ
ผูเรียนจะสามารถชวยใหเรียนรูไดดี  ในฐานะผูวิจัยเป็นผูสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และเป็นอาจารยแนิเทศกแประจําวิชาเอกของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรแ  คณะครุศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มาเป็นระยะเวลา 4 ปี  พบวาปใญหาการสงนักศึกษาออกฝึกการปฏิบัติวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา มีดังน้ี  คุณภาพของนักศึกษาครูคณิตศาสตรแยังมีพื้นฐานความรูความเขาใจใจหลักการ  โครงสราง  เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรแไมเพียงพอ บุคลิกภาพไม
กระฉับกระเฉง ขาดปฏิภาณในการแกไขปใญหา  ขาดทักษะการใชสื่อ  อุปกรณแท่ีทันสมัย  ไมแสวงหาความรู  ขาดการฝึกฝนตนเอง  ครูยังเป็นศูนยแกลางการเรียนการ
สอน  คุมช้ันเรียนไมไดซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑแต่ํา  ซึ่งสอดคลองกับผลของการสัมมนาผูบริหาร  ครูพี่เลี้ยงและอาจารยแนิเทศฝึก
ประสบการณแวิชาชีพครูในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา  นักศึกษาฝึกการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษาไมสามารถคุมช้ันเรียนได 
และนักเรียนไมใหความเคารพนักศึกษาฝึกการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษาเหมือนครูคนหน่ึงในโรงเรียน  ดังน้ันถาจะพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูใหมีคุณภาพ  
จะตองใหนักศึกษาครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแใหมในการเรียนรู  มีความคิดและจริงใจมุงม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพผูเรียน  มีความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ทองถ่ิน 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีวิสัยทัศนแท่ีวาดวยการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําเพื่อพัฒนาทองถิ่นภาคใตสูสากล  และมีพันธกิจที่วาดวยการผลิต  พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานของวิชาชีพครู รวมถึงวัตถุประสงคแเพื่อผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ  มี
ความเขมแข็งในวิชาชีพครู  และเป็นผูนําในการปฏิรูปการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดสงขลา  จังหวัด
สตูลและจังหวัดพัทลุง   

จึงกลาวไดวาพฤติกรรมการสอนของครูเป็นองคแประกอบที่สําคัญยิ่งที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียน  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตรแของครูที่ไดรับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีพฤติกรรม
การสอนในแตละดานอยางไร เชน พฤติกรรมดานการเตรียมการสอน  พฤติกรรมดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมดานการใชสื่อการเ รียนการสอน  
พฤติกรรมดานการวัดผลและประเมินผลและเป็นไปตามทิศทางท่ีหลักสูตรกําหนดไวหรือไมอยางไร  เน่ืองจากครูที่ไดรับวิทยฐานะเป็นครูที่ไดรับการยอมรับเชิดชูเกียรติ
และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษแในเขตจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเหมาะแกการศึกษาเพื่อเป็นตนแบบพฤ ติกรรมการสอน
คณิตศาสตรแและเป็นขอมูลสําหรับการดําเนินการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูคณิตศาสตรแใหมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของชุมชนทองถิ่นที่สถานศึกษาน้ัน ๆ ตั้งอยู
ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรแของครูที่ไดรับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

1.  หลักสูตรคณิตศาสตรแในระดับมัธยมศึกษา จากจุดหมายของหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาน้ันนอกจากจะจุดมุงเนนใหนักเรียนมีความรู                     
มีทักษะ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคแ รูจักคิดวิเคราะหแ แกปใญหาอยางมีเหตุมีผลและอยางมีระบบระเบียบแลว ความสําคัญของหลักสูตรยังมุงเนนใหผูเรียนคิดเป็น ทํา
เป็นและแกปใญหาเป็นเพื่อนําความรูความสามารถไปใชในการดํารงชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สังคม และเพื่อสรางสรรคแความเจริญ และรักษาสภ าพแวดลอมของ
ทองถ่ินใหรุงเรืองสืบไป 

2. ทฤษฎีการเรียนรูและความสําคัญตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรแ ครูคณิตศาสตรแจะสอนคณิตศาสตรแไดดี ถาครูสนใจจิตวิทยาของเด็ก ศึกษาแนวคิด
หรือทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา ซึ่งมีหลายทฤษฎีที่ใชหลักการที่เป็นประโยชนแตอการสอนคณิตศาสตรแเป็นอยางมากและมีนักจิตวิทยา ไดเขียนทฤษฎีที่สําคัญไว 
ดังน้ี (สุรัตนาภรณแ  ศาสตรแนอก  2550 : 198 – 210)   

2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของพีอาเจตแ (Piaget)  เสนอขอคิดวา การเรียนรูของเด็กวัยตางกัน หรือแมแตในวัยไลเลี่ยกันก็อาจแตกตางกัน เน่ืองจาก
พัฒนาการทางสติปใญญาและอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางกัน Piaget  เช่ือวาการเรียนรูเป็นสวนหน่ึงของพัฒนาการทางสติปใญญาท่ีเกิดขึ้นกับมนุษยแทุกคน  ทุกชาติ  ทุก
ภาษา  ในลักษณะเดียวกัน  แตแตกตางกันตามวัยที่วัดไวเป็นชวงพัฒนาการแตละขั้นตอนสิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกับพัฒนาการคือการรับรูเ ขาใจหรือความสามารถในการ
เรียนรูที่ทําใหมนุษยแมีสติปใญญาเพิ่มพูนข้ึน 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรูของบรูนเนอรแ (Bruner) มีความเช่ือวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปิดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ฝึกคิดแกปใญหาดวย
ตนเองจากการจัดประสบการณแท่ีเริ่มตนจากรูปธรรม กึ่งรูปธรรมไปสูนามธรรม ในที่สุดนักเรียนจะรูจักการจัดระบบความคิดใชกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ไมใชการเรียนแบบทองจํา 

2.3 ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne) ในการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กน้ัน ครูผูสอนควรคํานึกถึงอายุ  ความพรอม  และกิจกรรมตอง
เหมาะสมกับผูเรียน  ทั้งน้ีเพื่อจะไดทราบสภาพความพรอม  อารมณแ  สังคม  และพัฒนาการทางดานสติปใญญาของเด็กอันจะกอใหเกิดประโยชนแในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพกับเด็กได   

3. บทบาทจิตวิทยาที่มีตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรแ วันเพ็ญ ผลอุดม (2543 : 15)  กลาววาการสอนคณิตศาสตรแน้ัน ครูผูสอนตองคํานึงถึง หลัก
จิตวิทยาในการเรียนรูของเด็กท่ีจะสอน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ควรสอนเม่ือนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียน สรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนโดยการเสริม
กําลังใจใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแ การสอนควรมีความยืดหยุน คอยเป็นคอยไปตามความเหมาะสมของแตละวัย และควรใหมีการฝึกซ้ํา ๆ บอย ๆ เพื่อ
จะไดเกิดทักษะและความชํานาญในวิชาคณิตศาสตรแ การจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหาจะชวยทําใหเรียนรูไดดี การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลจะชวยสงผลตอการเรียนคณิตศาสตรแใหมีคุณคายิ่งข้ึนไป 
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4.  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรแ  ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2542 : 11-12)  ไดกลาวถึงคําวา “การเตรียมการสอน” วา  การเตรียมการสอนเป็นการ
สํารวจปใญหาและทรัพยากร กําหนดผลที่คาดหวัง จากกระบวนการวินิจฉัยผูเรียนทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ กําหนดจุดประสงคแการเรียนการสอน กําหนด
เน้ือหาระ วางแผนการสอนกอนที่จะเขาสูขั้นตอนการดําเนินการ ผูสอนจะตองมีความพรอมในทุกๆดาน ตองเตรียมเน้ือหาใหแมนยํา เตรียมกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อ
ความยืดหยุน สามารถเลือกใชและปรับใหเขากับกลุมผูเรียน เตรียมสื่อการสอนที่จะใช เตรียมเครื่องมือประเมินผล ซึ่งทุกอยางจะตองสอดคลองกันและเป็นไป ใน
ทิศทางท่ีไดตั้งจุดประสงคแไว 

เพ็ญจันทรแ  เงียบประเสริฐ (2542 : 101 - 102) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแไววา เด็กเกิดการเรียนรูก็ตอเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เม่ือเด็กไดรับประสบการณแใดประสบ 

 Carlton (1971 : 108 - 109) ไดกลาวถึงบทบาทของสื่อการสอนไวดังน้ี 
  1. สื่อการสอนชวยจัดประสบการณแใหแกผูเรียนมากข้ึน 
  2. ชวยใหครูจัดเน้ือหาไดอยางมีความหมาย 
  3. ชวยแนะแนวและควบคุมช้ันเรียนใหมีพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงคแ 
  4. ชวยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดในรูปแบบตางๆ 
  5. ชวยใหครูไดสอนตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  6. ชวยใหครูสอนเน้ือหาไดงายข้ึน 
  7. ชวยใหครูสอนไดรวดเร็วและถูกตองมากข้ึน 

 Glaser (1998 : 10) ไดกลาวถึงการวัดผลและประเมินผลวา  เป็นขั้นตอนสุดทายเพื่อทราบวาผูเรียนมีพฤติกรรมเกิดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไ ว
หรือไม ถาไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ตองมีการปรับปรุงแกไข เป็นการวิเคราะหแผลยอนกลับ (Feedback) ไปสูขั้นตอนตนๆ วา เพราะเหตุใดจึงเป็นเชนน้ัน จะ
ปรับปรุงแกไขในสวนใดไดบาง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหแหาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรแของครูที่ไดรับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

1. กลุมเปูาหมายในการวิจัย 
                การเลือกสถานศึกษาท่ีเป็นกลุมเปูาหมายในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกแบบเจาะจง  โดยเลือกครูคณิตศาสตรแในเขตพื้นท่ีเปูาหมายดังน้ี 

     ประชากร  ไดแก  ครูที่ไดรับตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญระดับมัธยมศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตรแ   ในเขต
จังหวัดสงขลา  สตูลและพัทลุง  จํานวน  60  คน 

          กลุมตัวอยาง  ครูที่ไดรับตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตรแ  ระหวางปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 
2557  ในเขตจังหวัดสงขลา  สตูลและพัทลุง  เน่ืองจากเป็นปีท่ีเริ่มใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  จํานวน  20  คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน  ดังน้ี 
      ขั้นตอนที่  1  แบบสัมภาษณแ   
      ขั้นตอนที่  2  แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตรแ  
      ขั้นตอนที่  3  แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแ 
3.   การเก็บรวบรวม 
      ติดตอกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหแใหเป็นกลุมตัวอยางพรอมนัดหมายวัน  เวลาในการสัมภาษณแและถายทําวีดีทัศนแโดยขออนุญาตในการจด

บันทึกและบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณแ ในขณะสัมภาษณแใชการจดบันทึกสรุปสั้น ๆ และในขณะเขารวมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีการบันทึก
โดยใชกลองวีดีทัศนแแลวน้ัน ไดมีการใชแบบตรวจสอบรายงานพฤติกรรรมวามีพฤติกรรมที่ตองการสังเกตเกิดขึ้นหรือไม  โดยผูวิจัยจะเป็นผูสังเกตดวยตนเอง  โดยขอมูลจะ
ถูกนํามาทําการบันทึกทันทีหลังจากการสัมภาษณแและการเขารวมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดในวันน้ัน ๆ  

4.  การวิเคราะหแขอมูล 
     นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแและการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูที่ไดรับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยม  ที่ไดจากการบันทึกโดยใชกลองวีดี

ทัศนแมาถอดเทปมาอานหลาย ๆ ครั้ง และดําเนินการสรุปกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูที่ไดรับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยม ที่ผานการตรวจสอบแลวมาสรุป
ลงในแบบบันทึกพฤติกรรรมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูที่ไดรับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมและวิเคราะหแพฤติกรรมการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของครูที่ไดรับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมแตละคนโดยใชการเขียนบรรยายสิ่งท่ีคนพบอยางละเอียดและชัดเจน   

5.  สถานที่ทําการวิจัย 
          โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา  สตูล  พัทลุง  ที่มีครูที่ไดรับตําแหนงวิทยฐานะ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรแของครูที่ไดรับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ผลการวิจัย

ปรากฏดังน้ี 
1. ดานการเตรียมการสอน   

ครูสวนใหญจะมีการเตรียมการสอนโดยการศึกษาและวิเคราะหแหลักสูตรใหเหมาะสมกับจุดหมายของหลักสูตรโดยยึดคู เม่ือครูคณิตศาสตรแจาก 
สสวท. เป็นหลัก  เพื่อจัดเตรียมเน้ือหาและโจทยแในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรแใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน โดยมีการทบทวนความรูเดิมของนักเรียน  เตรียมสื่อการสอน
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ใหเหมาะสมกับนักเรียนและทองถิ่นพรอมทั้งทดลองใชสื่อลวงหนากอนนําไปใชสอนจริง เตรียมเครื่องมือวัดผลและเกณฑแในการประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคแ  
สวนการจัดหองเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรม การใชสื่อการสอน การศึกษากระบวนการทางเทคนิค และวิธีการสอนรูปแบบตาง ๆเป็นสิ่งท่ีรองลงมา 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ครูสวนใหญจะสอนบทเรียนตามลําดับข้ันจากการทบทวนความรูพื้นฐานเพื่อจะไดเสนอเน้ือหาสาระของบทเรียนไดเหมาะสมกับระดับของผูเรียน

จากเน้ือหาเดิมไปสูการสอนเน้ือหาใหมอยางแจมแจง  ดวยวิธีการอธิบายยกตัวอยางบนกระดาน  พรอมกับการใชคําถามโดยใหนักเรียนตอบพรอม ๆ กันสลับกับการ
เรียกช่ือเป็นรายบุคคลเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหแ วิจารณแใหผูเรียนรูจักหาความรูดวยตนเอง  โดยจะเนนคําถามประเภทความจําและความเขาใจ  และเม่ือ
นักเรียนตอบถูกครูจะสงเสริมใหกําลังใจยกยองชมเชยหรือไมก็จะใหเพื่อนรวมกันปรบมือ ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจะใชวิธีการสอนที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา ใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ กระตุนใหนักเรียนสนใจเรียนในแตละคาบเรียนพรอมทั้งการเลือกคําถามที่สงเสริมใหนักเรียนรูจักสังเกตและ
ใชความคิดจากเน้ือหาใหม  ใหนักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและใบงานหลังจากนักเรียนเขาใจแลว สอนใหนักเรียนเห็นความสัมพันธแระหวางเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตรแกับการนําไปใชในชีวิตจริง และเม่ือครูทําการสอนเสร็จสิ้นก็มักจะใชคําวา “นักเรียนเขาใจไหม” หรือ “ใครมีคําถามอะไรหรือไหม” และสวนใหญนักเรียนก็
จะไมกลาซักถาม  สวนวิธีการสรุปบทเรียนของครูสวนใหญจะใชวิธีการบรรยายสรุปสั้น ๆ โดยยกตัวอยางโจทยแที่อธิบายประกอบเน้ือหาบนกระดานเพื่อเป็นแนวทางใน
การสรุป หรือการใชคําถามนําเพื่อใหนักเรียนตอบพรอม ๆ กันท้ังช้ัน ซึ่งมีทั้งการสรุปดวยวาจาและการเขียนสรุปลงบนกระดานเพื่อใหนักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 

3. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน   
ครูสวนใหญจะใชอุปกรณแหรือสื่อการสอนที่ครูเตรียมมาเอง  นอกเหนือจากชอลแค กระดานดําและหนังสือที่ครูใชเป็นประจําอยูแลวในทุกคาบ รวมถึง

ไดมีการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยมาใชกับนักเรียน  สื่อที่ครูใชมีทั้งสวนที่เป็นการสาธิตใหนักเรียนและใหนักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อน้ัน ๆ ดวย 
4. ดานการวัดผลและประเมินผล   

ครูสวนใหญจะใชการวัดผลโดยการใหนักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือใบงานในทุกคาบโดยจํานวนขอที่ใหนักเรียนทําจะไมมากนักเพราะตองคํานึงถึง
เวลาและจะมีการตรวจและเฉลยภายในคาบ  โดยมีทั้งที่ครูตรวจใหทีละคนหรือใหนักเรียนรวมกันตรวจจากการเฉลยพรอมๆ ไปกับครู  ในสวนแบบฝึกหัดหรือใบงาน
ขอที่เหลือครูจะใหนักเรียนทําเป็นการบาน  แลวสงใหครูตรวจในวันรุงข้ึนหรือเฉลยพรอมกันในคาบเรียนตอไป  โดยครูตองนําแบบฝึกหัดหรือใบงานมาตรวจสอบใหม
อีกครั้งหลังจากการทําการสอนเสร็จ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ความเป็นระเบียบ  ความสะอาดอีกดวย   
และมีการใชวิธีการวัดผลโดยการใชแบบทดสอบ ซึ่งจะมีการเพิ่มการทดสอบระหวางเรียนใหมากขึ้น  ตรวจผลงานหรือแบบฝึกหัดนักเรียนอยางส มํ่าเสมอ  สังเกตการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรแของครูที่ไดรับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  นําเสนอ
การอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นพฤติกรรมการเตรียมการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  ดังน้ี 

1. ดานการเตรียมการสอน  จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  ครูมีการเตรียมการสอนเหมาะสมกับจุดหมายของหลักสูตร  การศึกษาและวิเคราะหแหลักสูตร 
เพื่อนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดเตรียมเน้ือหาที่เหมาะสมในการเรียนกอนทําการสอน  เตรียมเครื่องมือวัดผลและเกณฑแในการประเมินผลมากที่สุด  อาจเป็น
เพราะเกณฑแของการคัดเลือกครูที่ไดรับตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญน้ัน  จะตองเป็นครูที่ปฏิบัติหนาที่การ สอนอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นแบบอยางที่ดีแกครูทั่วไป  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 43 – 44) ที่กลาววา การสอนประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพจักตองอาศัยการวางแผนและการเตรียมการสอนที่ดี การวางแผนและการเตรียมการสอนจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชนแอยางยิ่ง ถาขา ดการวางแผนและ
เตรียมการสอนแลวอาจทําใหการสอนลมเหลว หรือบรรลุผลนอยมาก การวางแผนและการเตรียมการสอนเป็นการกําหนดไวลวงหนาวาจะสอนใคร ในเน้ือหาใด สอน
เม่ือไร สอนอยางไร และเพื่อใหเกิดอะไร ซึ่งเม่ือถึงเวลาดังกลาวจะดําเนินการสอนตามที่วางแผนไว ผูสอนจึงตองคิดวางแผนและเตรียมก ารสอนไวลวงหนาอยาง
ละเอียดรอบคอบ เหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินการสอนตามที่ไดกําหนดไวอยางไดผลดี  และยังสอดคลองกับแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 43 – 44) ที่
กลาววา  ผูสอนจะตองมีความพรอมในทุกๆดาน ตองเตรียมเน้ือหาใหแมนยํา เตรียมกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อความยืดหยุน สามารถเลือกใชและปรับใหเขากับกลุม
ผูเรียน เตรียมสื่อการสอนที่จะใช เตรียมเครื่องมือประเมินผล ซึ่งทุกอยางจะตองสอดคลองกันและเป็นไปในทิศทางท่ีไดตั้งจุดประสงคแไว 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  ครูมีการสอนตามลําดับขั้นจากการทบทวนความรูพื้นฐานเดิมไปสูการสอน
เน้ือหาใหม เสนอเน้ือหาสาระของบทเรียนไดเหมาะสมกับระดับของผูเรียน  อธิบายบทเรียนไดแจมแจง  ตรวจสอบความเขาใจเน้ือหาใหมของนักเรียนและใหนักเรียน
ฝึกทักษะจากแบบเรียนหรือใบงานหลังจากท่ีนักเรียนเขาใจเน้ือหาใหมแลว  มากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะ  ครูที่ไดรับตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะ
ครูเช่ียวชาญนั้น จะพยายามพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน เพื่อใหเป็นไปตามเกณฑแการพิจารณาคัดเลือก  จึงทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปตามที่หลักสูตรตองการ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจุลพงษแ  พันอินากูล (2542 : 36) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแของสสวท. ไดโดยสรุป
เป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี  ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมสํารวจความรูเดิมที่สอดคลองกับเน้ือหาใหม เพื่อใหครูทราบวานักเรียนมีความรูเพียง ใด เพียงพอที่จะเรียนตอไปไดหรือไม 
นักเรียนจะไดเรียนรูเน้ือหาใหมไดอยางเต็มที่  ไมมีอุปสรรคในการเรียน เกิดแรงจูงใจและสนใจการเรียนครูสามารถจัดกิจกรรมไดหลายรูปแบบ  ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม
การเรียนเน้ือหาใหม เป็นกิจกรรมที่ครูจัดใหนักเรียนไดปฏิบัติแลวสืบเสาะหาความรูจากการปฏิบัติกินกรรมน้ัน จนเกิดเป็นความคิดรวบยอดและมีทักษะในการคิด
คํานวณระดับหนึ่งตามลักษณะของจุดประสงคแตลอดจนสรางแรงเสริมใหกับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมตามลําดับจากรูปธรรมไปสูนามธรรม จากกิจกรรมงายๆ แลวคายๆ 
ยากข้ึน  ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพื่อทวนย้ําความรูที่ไดเรียนมา และใชความรูน้ันแกปใญหาในบทเรียนหรือปฏิบัติ
เสริมบทเรียนอ่ืนๆ และยังสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี(2544 : 7)  ไดจัดลําดับขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรแไวสําหรับ
ครูผูสอนดังน้ี  
 1. ขั้นทบทวนความรูเดิม เป็นขั้นเตรียมความพรอมของนักเรียน เพื่อเช่ือมความรูเดิมที่ผูเรียนมีมากอนแลวกับความรูใหมซึ่งเป็นเรื่ องเดียวกันอันจะทําให
นักเรียนเกิดความเขาใจและมีความคิดรวบยอดในเรื่องน้ันๆอยางแจมแจง 
 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม ขั้นน้ีตองเลือกใชวิธีสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาแตละบทโดยจัดลําดับข้ันการสอนเน้ือหาใหมทั้งหมด 
 2.1 ขั้นใชของจริง เป็นการใหประสบการณแตรงโดยใชของจริง เชน ถาสอนจํานวนกอนหิน 5 กอน หรือมะมวง 5 ผล หรือสิ่งของจริงอื่นๆตามความ
เหมาะสมของเน้ือหา 
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 2.2 ขั้นใชของจําลอง หรือรูปภาพ เป็นการใชของจําลองหรือรูปภาพแทนของจริงท่ีใชสอนแลวในขั้นการใชของจริง เชน แทนที่จะใชมะมวง 5 ผล ก็ใชภาพ
มะมวง 5 ผลแทนของน้ันจริงๆ 
 3. ขั้นสรุปแลวนําไปสูวิธีลัด กอนจะถึงข้ันสรุปครูตองตรวจสอบกอนวานักเรียนมีความเขาใจเน้ือหาใหมหรือไม และในการสรุปน้ันควรใหนักเรียนเป็นคน
สรุปเอง โดยครูเป็นผูถามเพื่อช้ีแนะใหนักเรียนสามารถสรุปหลักเกณฑแไดอยางถูกตอง 
 4. ขั้นฝึกทักษะ เม่ือนักเรียนเขาใจแลว จึงใหนักเรียนฝึกทักษะจากแบบเรียนและบัตรงานที่สัมพันธแกับเน้ือหาน้ันๆ หรือใชเกมค ณิตศาสตรแเขามาให
นักเรียนเลนซึ่งเป็นการทําแบบฝึกหัดชนิดหน่ึง นักเรียนจะไดรับความรูสนุกสนานไปดวย 
 5. ขั้นนําความรูไปใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน และใชในวิชาที่เกี่ยวของใหนักเรียนไดฝึกปฏิบัติอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประสบการณแของนักเรียน 
นํามาเป็นโจทยแ แบบฝึกหัดในเรื่องน้ันๆหรือทํากิจกรรมท่ีนักเรียนประสบอยูเสมอในชีวิตจริง 
 6. ขั้นการประเมินผล นําโจทยแมาสอน มาทดสอบใหนักเรียนทํา ถานักเรียนทําไมไดครูตองสอนซอมเสริมให ถาทําไดก็สอนเน้ือหาใหมตอไป 

3. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ครูมีการเลือกสื่อการสอนที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยและช้ันเรียน  ใชสื่อการสอนเพื่อเราความ
สนใจของนักเรียน ใชสื่อการสอนเพื่อฝึกฝนทักษะ ทดลองใชสื่อกอนนําไปใชจริงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสื่อมากที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของยุพิน  พิพิธกุล 
(2530 : 98 - 100) ทีว่า 1. เตรียมดูบทเรียนลวงหนา 2. ถาเป็นสื่อการสอนที่ครูประดิษฐแเอง ครูจะไดเตรียมตัวไปในตัวอยูแลว แตถาเป็นสื่อสําเร็จ ครูจะตองทดลอง
แสดงดูกอนการทดลองดูกอนสามารถใหขอคิดหลายประการ คือ ครูไดเตรียมแผนการแสดงไวลวงหนา ไดพิจารณาดูวาสื่อที่ เตรียมไวน้ันสามารถเขากับเน้ือหาวิชา ได
จัดเครื่องมือไวตามลําดับการใชกอนหลัง ไดวางกําหนดเวลาท่ีจะตองใชไวดีแลวและทําใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง  3. ครูจะตองวางแผนการติดตามผลหรือวัดผลไว
ลวงหนาวา ใชสื่อไปแลวไดผลอยางไร และยังสอดคลองกับแนวคิดของบุญทัน  อยูชมบุญ  (2529 : 251 - 252) ไดกลาวถึงบทบาทของสื่อการสอนคณิตศาสตรแใน
ขั้นตอนตางๆ ของการสอนดังน้ี 1. บทบาทในการเตรียมความพรอม เพื่อนําเขาสูบทเรียนซึ่งอาจใชเกมตางๆ หรือการทบทวนเน้ือหาเพื่อเช่ือมโยงเน้ือหาใหม อาจใช
แผนภูมิชวยเราความสนใจกอนที่จะเขาสูขั้นตอนตอไป 2. บทบาทดานเสริมความเขาใจ นักเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน จึงจําเป็นตองมีการจัด
ประสบการณแหลายๆ ดาน โดยใชสิ่งที่เป็นรูปธรรมประกอบการอธิบาย จะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจแจมแจงขึ้น ทั้งชวยประหยัดเวลาในก ารอธิบาย การเกิด
ความคิดรวบยอดหรือหลักการก็จะเป็นไปอยางถูกตองตรงกัน 3. บทบาทในการฝึกฝนทักษะ สื่อการสอนบางชนิดใชชวยในการฝึกฝนทักษะ 4. บทบาทในดาน
เสริมสรางประสบการณแ การใชสื่อการสอนจะชวยใหนักเรียนไดพบเห็นและเขาใจกวางขวางกวาการฟใงคําอธิบาย เชน การจัดนิทรรศการคณิตศาสตรแ การใชแผนภาพ 
แผนภูมิตางๆ ฝึกใหนักเรียนไดคิดไดรับความรูเพิ่มเติมจากในหองเรียน ทําใหครูทราบความเขาใจความสามารถของนักเรียน 5. บทบาทในการสรางเจตคติที่ดี อิทธิพล
ในการสอนของครูจะชวยสรางเจตคติที่ดีหรือไมดีก็ไดตอการเรียนคณิตศาสตรแ หากครูไดใชสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสนุกสนานและชวยทําใหเรื่องที่
มองไมเห็นใหเป็นสิ่งท่ีเขาใจงาย สามารถรับรูได นักเรียนก็ยอมเขาใจและมีความชอบในวิชาน้ี เพราะเม่ือทําแบบฝึกหัดได พบความสําเร็จในการทํางาน เจตคติในทางที่
ดียอมเกิดขึ้นแนนอน แตครูคณิตศาสตรแสวนใหญมักจะนําสื่อการเรียนการสอนมาใชนอย อาจเป็นเพราะครูสวนใหญไมมีเวลามากพอที่จะสามารถผลิตสื่อการเรียนการ
สอนได และเคยชินกับการสอนแบบบรรยาย อธิบายและยกตัวอยาง     

4. ดานการวัดผลและประเมินผล จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ครูมีการแจงผลการวัดและการประเมินพรอมทั้งตอบปใญหาขอของใจใหนักเรียนทราบ 
ประเมินผลทั้งทางดานความเขาใจ ทักษะในการคิดคํานวณและการแกโจทยแปใญหา และจัดทําหลักฐานการวัดผลและการประเมินผลมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษแ (2544 : 88) ไดกลาวถึงการวัดผลและประเมินผลวา การวัดและการประเมินที่จะสะทอนใหเห็นถึงสภาพจริง ตองเนนการปฏิบัติจริ งใน
สภาพชีวิตจริง หรือคลายจริง และสอดคลองกับแนวคิดของสิริพร  ทิพยแคง (2545 : 189 - 221) ไดกลาวถึงการวัดผลและประเมินผลวา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรแ  สามารถทําไดหลายรูปแบบ ดังน้ี 1. การสังเกต 2. การเขียนอนุทิน 3. การสัมภาษณแ  4. การตรวจแบบฝึกหัด  5. การทําแบบทดสอบ  6. การ
ประเมินแฟูมงาน  

จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวา ครูคณิตศาสตรแที่ไดรับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง มีพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรแเป็นไปตามหลักสูตรปใจจุบันและรองรับหลักสูตรใหมใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2553 
และมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด อีกทั้งยังมีการจัดการศึกษาคณิตศาสตรแใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน           ในศตวรรษที่ 21 โดยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ มีทักษะความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรแและสามารถนําความรูไปใชในการแกปใญหาตางๆได ซึ่งครูมีความสามารถในการดัดแปลง
ตัวอยาง กิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณแประกอบการสอน  เพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง  การสอนใหเยาวชนรูจักคิดเป็น ทํา
เป็น แกปใญหาเป็นน้ันเป็นสิ่งสําคัญ นอกจากน้ียังฝึกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดอยางชัดเจนสมเหตุสมผล มีนํ้าใจและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จสมบูรณแไดดวยความอนุเคราะหแของครูคณิตศาสตรแที่ไดรับวิทยฐานะท่ีเป็นกลุมตัวอยาง รวมทั้งผูบริหารและเพื่อนครูในโรงเรียนที่ครู
ที่ไดรับวิทยฐานะสังกัด  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะครุศาสตรแและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัยและได
สนับสนุนการวิจัยในครั้งน้ี   
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยแ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุแ  อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏสงขลา ที่ไดสนับสนุนโครงการวิจัยครั้งน้ีอยางดียิ่ ง  และ
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือในการตรวจสอบแกไขและขอเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ และบุคคลที่ผูวิจัยมีความผูกพันซึ่งไดคอยไถถามถึงความคืบหนาของงานวิจัย หวงใยสุขภาพและเป็นกําลังใจใหแก
ผูวิจัยตลอดมา 
 สุดทายขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สําหรับการใหคําแนะนําและความช วยเหลือที่มีตอโครงการวิจัยน้ี คุณคาและ
ประโยชนแทีพ่ึงมีจากงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอมอบเป็นคุณความดีของครูคณิตศาสตรแที่ไดรับวิทยฐานะทุกทาน 
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การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
A Performance Evaluation of Plaeng Yao Sub – district Municipality Plaeng Yao District,  

Chachoengsao Province 
 

นฤพนธ๑  แดงศิริ1  จีระ  ประทีป2  และพนมพัทธ๑  สมิตานนท๑3 
Narupon  Dangsiri   Chira  Prateep and Phanompatt  Smitananda 

 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) ศึกษาปใญหา
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  (3) เสนอแนะแนวทางในการแกไขปใญหาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลง
ยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากร คือ คณะผูบริหาร และพนักงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในอําเภอแปลงยาว 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 4,445 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 367 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา ประกอบดวยแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และการสัมภาษณแ โดยสัมภาษณแคณะผูบริหาร และพนักงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว รวม
เป็น 15 คน การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหแเน้ือหา โดยการวิเคราะหแสรุป และวิเคราะหแเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากเอกสาร และการวิเคราะ หแขอมูล 
โดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา (1) การดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว มีรายรับมากกวารายจายทุกปีงบประมาณ ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2559 มี
เกณฑแการดําเนินงานไดคะแนนรอยละ 77.55 จัดวาอยูในระดับดี (2) ปใญหาการดําเนินงานที่สําคัญ คือรายไดที่จัดเก็บไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่น บุคลากรขาด
ทักษะ ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการดําเนินงาน และขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการดําเนินงาน ประชาชนยังขาดความเขาใจในบทบาทอํานาจ
หนาที่ และโครงสรางของเทศบาล ไมมีการนําความรูที่ไดจากการฝึกอบรมมาปรับประยุกตแกับภารกิจงาน และขาดการติดตามประเมินผล (3) ขอเสนอแนะในการแกไข
ปใญหา คือ ควรมีการบริหารการจัดเก็บภาษีทุกประเภทใหไดยอดเงินเพิ่มมากข้ึน ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะในการจัดเก็บรายไดของ
เจาหนาที่ ควรวางแผนดานการจัดการความรูในการปฏิบัติงาน และการวางแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ควรมีการประชาสัมพั นธแ สรางความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และโครงสรางของเทศบาล ควรมีการประเมินผล ติดตาม การนําความรูจากการฝึกอบรมมาปรับ ประยุกตแใชกับ
ภารกิจงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับงานและเจาหนาที่ 
 
คําสําคัญ การประเมินผล  เทศบาลตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
Abstract 
 This research aimed (1) to evaluate the performance of  Plaeng Yao Sub – district Municipality, Plaeng Yao Distrist, Chachoengsao 
Province, in financial, internal process, customer, and development and growth aspects (2) to study problems of the performance of Plaeng 
Yao Sub - district Municipality, Plaeng Yao Distrist, Chachoengsao Province (3) to recommend approaches for performance development of 
Plaeng Yao Sub – district Municipality, Plaeng Yao Distrist, Chachoengsao Province. 
 Population were executive committees and officers of Plaeng Yao Sub – district Municipality totally 4,445 persons. Samples were 
367 villagers. Sample size was calculated by using Taro Yamane formula. Sampling method was quota sampling. Research instruments were 
performance assessment form, interview form and questionnaire. Interview form was used for interviewing 15 key informants; Qualitative 
data analysis employed content analysis. Quantitative data analysis employed descriptive statistics, they were mean, percentage and 
standard deviation. 
 This research results revealed that: (1) the performance regarding financial aspect, it was found that the revenue was higher than 
the expense every year Since 2012-2016. This caused by government subsidy. Internal process aspect, the percentage of performance 
evaluation achieved at 77.55 at high level. Customer oriented aspect, it was found that people’s satisfaction on overall image and the 
performance was at high level. Development and growth aspect, it revealed that human resource development was organized for increasing 
knowledge and job skills (2) major performance problems were as follows:  financial aspect: insufficient local revenue, internal process 
aspect: the lack of knowledge and skills, understanding on laws and regulations and no work plans that caused performance inefficiency, 
customer aspect: In addition the internal project management, capability was not balance with the municipality potential and could not 
complete the scheme plan. development and growth aspect: no knowledge application between trainings and jobs and no monitoring and 
evaluation. (3) Recommendations to solve the problems were, financial aspect: It should be managed to collect all types of taxes to get 
more money. Cover all areas And increase knowledge, ability, skills, revenue collection of staff, internal process aspect: there should set 
human resource development plan on knowledge management on the basis of work performance, formulate plan as guidance for the 
development, customer aspects: there should have a publicity. To understand people in the area about roles and responsibilities of Sub-
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district and development and growth aspect: there should monitor and evaluate the application of knowledge from training to blend with 
the mission for  further work potentiality. 
 
Keywords: Evaluation, Plaeng Yao  Sub – district Municipality, Chachoengsao Province 
 
บทนํา 
 เทศบาลตําบลแปลงยาว เป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีจํานวนประชากรเป็นจํานวนมาก  ประกอบกับเขตทองที่เทศบาลตําบลแปลงยาวอยูใกลนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยแซิตี้ จึงมีการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย มีผลทําใหประชากรที่มาอาศัยมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการพัฒนาทองถิ่ นน้ัน เทศบาลไดกําหนด
ยุทธศาสตรแการพัฒนาในการบริการประชาชนในเรื่องตางๆ เชน การปรับปรุง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ สงเสริม 
ปรับปรุง พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  การพัฒนาศักยภาพของคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนใหประชาชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจการวางแผน การตรวจสอบ เพื่อความโปรงใสในการบริหาร 
 จากการศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา เทศบาลตําบลแปลงยาว มีปใญหาในหลายดาน เชน 1 ) บุคลากรขององคแกรมีจํานวนไมเพียงพอและขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นยังไมบรรลุเปูาหมาย 3 ) การขาดการถายทอดองคแความรูกระบวนการทํางาน
ภายใน การจัดโครงสรางองคแกร การประสานงานระหวางบุคลากร (สํานักปลัดเทศบาล, 2559) ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ศึกษาปใญหาการดําเนินงาน ตลอดจนศึกษา 
ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปใญหาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน และเพื่อการดําเนินงานดานการพัฒนาทองถิ่นใหเป็นไปอยางมีประสิท ธิภาพ 
ประสิทธิผล ที่เป็นประโยชนแ และสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานการเงิน ดานกระบวนการภายใน ดาน
ประชาชนผูรับบริการ และดานการเรียนรู และการพัฒนา 
 2.  เพื่อศึกษาปใญหาในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปใญหาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูศึกษาไดคนควาเอกสารท่ีเป็นสาระความรูในเรื่องตางๆ ที่เป็นสาระสําคัญตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ แยกเป็นประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล  หมายถึง ผูนําองคแกรจะตองนําสวนของการประเมินผลมาใช เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จขององคแการที่กําหนดไว 
โดยนักวิชาการไดนิยามไววา การประเมินผลเป็นเครื่องมือในการประเมินวา ผลของโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไวหรือไมควรจะอยูในระดับเดิม 
ลดลง หรือไมควรสนับสนุนทรัพยากรสําหรับโครงการนั้นตอไปหรือไมอยางไร (เตอรแบริดแมน และกริล เดวิส  อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร 
2550, น. 162)  และยังเป็นการตรวจสอบดูวาการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น หลังจากมีการออกนโยบายสาธารณะ และนํานโยบายไปปฏิบัติแลว (ทศพร ศิริสัมพันธแ, 
2541, น. 17) ซึ่งมีความสัมพันธแอยางใกลชิดกับวัตถุประสงคแของ “การพัฒนาองคแการ” โดยมีสิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ จะไดอะไรจากผลของการเปลี่ยนแปลงน้ันบาง  
ควรมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองระหวางองคแกรและหนวยงานยอย  จะตองมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ มีวิธีการที่งายตอเปลี่ยนแปลง และการวัดผลใน
ภายหลัง (อรุณ รักธรรม 2540, น. 312)  ดังน้ันถาจะใหการประเมินผลมีความสมบูรณแและอยูในวิสัยที่ทําได นักประเมินผลก็ควรจะกําหนดเกณฑแการประเมินผล เพื่อ
ตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินผลหรือโครงการที่ประเมินผล และทําหนาที่เป็นผูอํานวยการความสะดวก รวมทั้งเป็นนักพัฒนาโครงการที่จะปร ะเมินผลไปในตัวดวย 
(สุวิมล วองวาณิช, 2541, น. 162) 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard  การประเมินผลแบบดุลยภาพ หรือ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคที่เป็นที่
ยอมรับ  และเป็นการแปลวิสัยทัศนแ ภารกิจ และกลยุทธแองคแกรไปสูชุดของการวัดผลสําเร็จ ที่จะชวยประเมินผลองคแกร และวัดผลการปฏิบัติงาน และบริหารงานของ
องคแกร โดยกําหนดมุมมองออกเป็น 4 มุมมองคือ 1) มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานลูกคา 3) มุมมองดานกระบวนการภายใน 4) มุมมองดานการเรียนรู และพัฒนา 
และไดมีผูรูและนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามไวหลากหลาย วา “เป็นเครื่องมือทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธแไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือ
ประเมินที่จะชวยทําใหองคแกรเกิดความสอดคลองเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และมุงเนนในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคแกร (แคปแลนและนอรแตัน, อางถึงใน 
กฤษณี มหาวิรุฬหแ: 2546)   
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารท๎องถิ่น การปกครองทองถิ่น เป็นการปกครองของชุมชน เป็นการปกครองในระดับรองจากระดับรัฐ หรือระดับชาติ             
มีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองเพียงพอที่จะบริหารทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ แตไมมากเกินไปจนกระทบตออํานาจรัฐ  โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลไดรับการ
รับรองฐานะตามกฎหมาย มีอํานาจบัญญัติกฎหมายทองถ่ิน และกําหนดงบประมาณในการบริหารทองถิ่น โดยอยางนอยตองมีองคแการที่ทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ และ
ดานบริหาร และที่สําคัญจะตองมีประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครอง และบริหารทองถิ่นอย างกวางขวาง ตามหลักการปกครองตนเองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย (ประหยัด หงสแทองคํา, 2526, น. 10) ดังน้ัน การปกครองทองถิ่นเป็นสวนหน่ึงของการปกครองประเทศ โดยรัฐบาลที่กระจายอํานาจการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับภารกิจการแกไขปใญหาตาง ๆ ของชุมชนทองถิ่น โดยมีกฎหมายใหอํานาจใหสามารถดําเนินกิจกรรม และบริการสาธารณะบางอยางที่จําเป็น และเกิด
ประโยชนแตอทองถิ่น โดยมีองคแกรทางการบริหารของทองถ่ินเป็นผูดําเนินการ มิใชการบริหารจัดการโดยองคแกรเจาหนาที่ของรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยูในสวน
ภูมิภาค 
  4.  สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยทั่วไปโครงสรางของเทศบาลตําบลแปลงยาว 
ประกอบดวย ฝุายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 12 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยจะอยูใน
วาระ 4 ปี มีหนาที่ทางนิติบัญญัติ ไดแก การเสนอแนะและพิจารณารางเทศบัญญัติสภาเทศบาลซึ่งถือวาเป็นหนาที่ของฝุายนิติบัญญัติโดยตรง และหนาที่ในการควบคุม
ฝุายบริหาร ไดแก การตั้งกระทูถาม การเป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล และการเปิดอภิปราย โดยสภาเทศบาลตําบลแปลงยาวมี ประธานสภาคอยดูแล
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การประชุมในสภาเทศบาลใหเป็นไปดวยความเรียบรอย และฝุายบริหารหรือนายกเทศมนตรี ไดแก นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ทําหนาที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลตําบลแปลงยาว  ซึ่งโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบล
แปลงยาว แบงออกเป็น 1 สํานัก 4 กอง และ 1 หนวยงาน ดังน้ี  1) สํานักปลัดเทศบาล 2) กองคลัง 3) กองชาง  4) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 5) กองการศึกษา
6)  หนวยการตรวจสอบภายใน  สําหรับเทศบาลตําบลแปลงยาว มีบุคลากร จํานวน 75 อัตรา ไดแก พนักงานเทศบาล จํานวน 14 อัตรา (วาง 17 ตําแหนง) พนักงาน
ครูเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 12 อัตราพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 13 อัตรา (วาง 2 ตําแหนง)  พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 32 อัตรา (วาง 1 
ตําแหนง)  (การงานเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 สุริยา โคตรวงษา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดานสําโรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา (1) ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 มีรายรับที่สูงกวารายจายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ดานกระบวนการภายในองคแการ 
มีเกณฑแการดําเนินงานไดคะแนนรอยละ 80.95 อยูในระดับดี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และการพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู และทักษะในการปฏิบัติ
หนาที่ในระดับดี  (2) ปใญหาของการดําเนินงาน รายไดที่จัดเก็บไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาใหครบทุกโครงการ การวางแผนโครงการไมสมดุลกับ
ขีดความสามารถของเทศบาล ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดครบถวนตามแผน ขาดการมีสวนรวมจากประชาชน (3) แนวทางในการพัฒนาที่สําคัญ คว รมีการ
จัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายไดอยางจริงจัง เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายของเทศบาล  เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธแ สรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเทศบาล 
ควรมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยูเสมอ โดยจัดใหมีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในดานวัสดุอุปกรณแเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ
ใหบริการประชาชน 
  อรุณรัตน๑ สวําง (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา (1) ผลการปฏิบัติงานดานการเงิน ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555 มีรายรับที่สูงกวารายจายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ดานกระบวนการภายใน
องคแการ มีเกณฑแการดําเนินงานไดคะแนนรอยละ 77.96 อยูในระดับดี ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู แ ละ
ทักษะในการปฏิบัติหนาที่ในระดับดี (2) ปใญหาของการดําเนินงาน รายไดที่จัดเก็บไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาใหครบทุกโ ครงการ การวางแผน
โครงการไมสมดุลกับขีดความสามารถของเทศบาล ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดครบถวนตามแผน ประชาชนยังขาดความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ ของ
เทศบาล ขวัญและกําลังใจมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล (3) ขอเสนอแนะในการแกไขปใญหาดานการเงิน เทศบาลควรมีการวางแผนการใชจายใหตรงตาม
ความจําเป็นเรงดวนของทองถิ่น ควรมีการระดมความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา โดยคํานึงถึงศักยภาพเทศบาลอยางแทจริ ง ควรมีการ
ประชาสัมพันธแ สรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเทศบาล ดานการเรียนรูและพัฒนาองคแการ และควรมีการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรอยูเสมอ โดยจัดใหมีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในดานวัสดุอุปกรณแเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการประชาชน 
  อุเทน ภูํประดิษฐ๑ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา (1) ผลการปฏิบัติงานดานการเงิน มีรายรับมากกวารายจายทุกปีงบประมาณตั้งแตปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 -2555 ดาน
กระบวนการภายใน มีเกณฑแการดําเนินงานไดคะแนนรอยละ 82.35 อยูในระดับดี ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการอยูในระดับมาก มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่ในระดับดี (2) ปใญหาในการดําเนินงานที่สําคัญ เงินรายไดที่จัดเก็บไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่น การวางแผนโครงการไม
สมดุลกับขีดความสามารถขององคแการบริหารสวนตําบลทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดครบถวนตามแผน ประชาชนยังขาดความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของ
องคแการบริหารสวนตําบล ปใญหาดานการเรียนรู และการพัฒนา การฝึกอบรมเจาหนาที่ยังไมทั่วถึง และยังไมครอบคลุมความรูและทักษะในก ารปฏิบัติงาน (3) 
ขอเสนอแนะในการแกไขปใญหา ควรมีการวางแผนการใชจายใหตรงตามความจําเป็นเรงดวนของทองถิ่น ควรมีการระดมความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนา โดยคํานึงถึงศักยภาพอยางแทจริงดานประชาชนผูรับบริการ ควรมีการประชาสัมพันธแ สรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ขององคแการบริหารสวนตําบล ดานการเรียนรูและการพัฒนา ควรมีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการประชาชน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ แบงเป็น 2 ดาน ดังน้ี 
 เชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บขอมูล โดยใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึก ซึ่งจะสัมภาษณแนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รวม 4 
ทาน และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ลูกจางตามภารกิจ ลูกจางท่ัวไป จํานวน 11 ทาน รวมเป็น 15 ทาน 
 ผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา  โดยการวิเคราะหแเปรียบเทียบ และการวิเคราะหแสรุปขอมูลจากการศึกษาเอกสาร เอกสารรายงานทางการเงิน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแปลงยาว งานวิจัย และผลงานที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณแบุคลากรของเทศบาล ตําบลแปลงยาว 
 เชิงสํารวจ ประชากรที่ใชวิจัยเป็นคณะผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 คน ซึ่ง
ประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไป 75 คน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแปลงยาว ซึ่งเป็นผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแปลงยาว จํานวนทั้ งสิ้น 4,445 คน 
(สํานักทะเบียนราษฎรแอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา: ธันวาคม 2559)  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยไดมีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางจากจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 4,445 คน โดย
การคํานวณหากลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 367 คน  โดย สามารถแยกสวนแบงของกลุมตัวอย างตามจํานวนประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ในแตละหมูบานทั้ง 11 หมูบาน และไดสัดสวนกลุมตัวอยางแสดง ดังตารางท่ี 1  ดังน้ี 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจากจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลําดับหมํูบ๎าน ชื่อหมํูบ๎าน 
จํานวน 

ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 
จํานวนสํวนแบํงของกลุํมตัวอยําง 

ตําบลแปลงยาว    
หมูที ่1 บานบางบอ 211 17 
หมูที ่2 บานคลอง 267 22 
หมูที ่3 บานแปลงยาว 237 20 
หมูที ่4 บานดานเงนิ 653 54 
หมูที ่5 ตลาดบางบอ 716 59 
หมูที ่7 บานไผแกว 299 25 
หมูที ่9 บานเกาะบรเพชร 783 64 

ตําบลวังเยน็    
หมูที่ 1 บานวังเย็น 295 24 
หมูที่ 3 บานหนองศิลาราม 313 26 
หมูที่ 4 บานหนองปลิง 19 2 
หมูที่ 5 บานคลองโรงเลือ่ย 652 54 

รวม 4,445  367 
  

 และดําเนินการเก็บขอมูล โดยใชวิธีการเก็บขอมูล โดยใชเอกสาร  3  ฉบับ ไดแก  
 1) แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานกระบวนการภายในองคแการและในดานการ
เรียนรูและการพัฒนาองคแการ โดยไดกําหนดเกณฑแการใหคะแนนไว โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
  ระดับคะแนน 5  คะแนน หมายถึงเกณฑแ  ด ี
 ระดับคะแนน 3  คะแนน หมายถึงเกณฑแ  พอใช 
 ระดับคะแนน 1 หรือ 0  คะแนน หมายถึงเกณฑแ  ตองปรับปรุง 
        โดยปรับปรุงจากแบบประเมินประสิทธิภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปี 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย 
 2) แบบสัมภาษณ๑  พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 ชุด สอบถามถึงปใญหาของการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว ตลอดจนขอเสนอแนะในการแกไขปใญหาในการดําเนินงานทั้งดานการเงิน ด านกระบวนการภายในองคแการดานประชาชน
ผูรับบริการ และดานการเรียนรูและการพัฒนาองคแการ 
 3) แบบสอบถาม ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 367 ชุดคําถาม แบงแบบสอบถามออกเป็น 2 สวน ประกอบดวย  
  สวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรแ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอยูอ าศัย
ในพื้นท่ี และอาศัยในพื้นที่ใด 
 สวนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน 4 
ด าน  คื อ  1 )  ความพึ งพอใจต อสถานที่  2 )  การ มีส วนร วม ในกิ จกรรมของ เทศบาล  3 )  ความพึ งพอใจต อการให บริ ก าร   4 )  ความพึ งพอใจ  
ตอบุคลากรและภาพรวมของเทศบาล 
 เกณฑแวัดที่ใชเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด 2543: 163-165) นํามาปรับปรุง มีเกณฑแ ดังน้ี 
             คําเฉล่ีย        การแปลความหมาย 
 1.00 - 1.50 ระดับนอยมาก ปรับปรุงเป็นระดับ ปรับปรงุ 
 1.51 - 2.50 ระดับนอย  ปรับปรุงเป็นระดับ  พอใช 
 2.51 - 3.50 ระดับปานกลาง ปรับปรุงเป็นระดับ  ปานกลาง 
 3.51 - 4.50 ระดับด ี  ปรับปรุงเป็นระดับ  ด ี
 4.51 - 5.00 ระดับดีมาก  ปรับปรุงเป็นระดับ  ดีมาก 
 ทั้งน้ีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
 4)  การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
                (1)  ศึกษาขอมูลจากหลักการแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนศึกษาแบบประเมินประสิทธิภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปี 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางในการกําหนดแบบประเมินผลการดําเนินงาน 
 (2)  นําขอมูลเบื้องตนของเทศบาลตําบลแปลงยาว มาประมวลเป็นขอคําถาม เพื่อสะทอนถึงความตองการของประชาชนผูรับบริการที่มีตอเทศบาล
ตําบลแปลงยาว 
 (3)  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ใหอาจารยแที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบพรอมปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 (4)  นําแบบสอบถามมาทดสอบคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองกลุมที่มีความใกลเคียงกับประชากรที่ศึกษา จํานวน 30 
ตัวอยาง แลวนํามาตรวจสอบความเช่ือม่ันในการวัด โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ซึ่งไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.91. 
 (5)  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของเน้ือหา และความเช่ือม่ันไปใชกับประชากร กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญ 2 แหลง คือ 
 1)  ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา หนังสือ รายงานผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และ
เอกสารรายงานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลแปลงยาว 
 2) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การรวบรวมขอมูล จากการวิจัยสนามโดยจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจากประชาชน จํานวน 11 หมูบาน  จํานวน
ทั้งสิ้น  367 คน  ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพื้นที่ตาง ๆ ดวยตนเอง โดยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวนําสงใหกลุมตัวอยางกรอกแ ละได
ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณแของแบบสอบถาม เม่ือพบแบบสอบถามที่ไมถูกตองสมบูรณแจะขอใหกลุมตัวอยางกรอกใหสมบูรณแ และการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพ จากการใชแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เพื่อสอบถามทัศนคติ ของคณะผูบริหาร และพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแปลงยาว จํานวน 15 คน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหแขอมูล การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล ตําบลแปลงยาว ในดานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.  2555-2559  ดังน้ี 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวม 
2555 2556 2557 2558 2559 

รวมรายรับจริงทั้งสิน้ 41,942,872.75 48,366,516.19 53,379,783.62 55,469,156.16 55,978,765.37 255,137,093.99 
รวมรายจายทั้งสิ้น 38,775,750.99 40,339,975.84 51,464,434.69 47,338,454.74 48,768,223.96 227,261,381.78 
รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 3,167,121.76 8,026,540.35 1,340,807.27 8,130,701.42 7,210,541.41 27,875,712.21 
คิดเป็นรอยละ** 7.55 16.60 2.51 14.66 12.88 10.93 
**คิดรอยละ จากสวนตางของรายรับกับรายจาย หารดวยฐานของรายรับจริง 
  
จากตาราง  2  พบวา  รายรับของเทศบาลตําบลแปลงยาวสูงกวารายจายในทุกปีงบประมาณ (คาเฉลี่ยในรอบ 5 ปีอยูที่รอยละ 10.93) โดยปีที่มีผลตางของรายรับตอ
รายจายในสามลําดับแรกไดแกปี พ.ศ. 2556 ปี 2558 และ ปี 2559 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบบัญชีรายรับรายจายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 
2555 2556 

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

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

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

 2558 2559   
รายรับทั้งสิน้ 55,469,156.16 55,978,765.37 509,609.21 0.92 
รายจายทั้งสิ้น 47,338,454.74 48,768,223.96 1,429,769.22 3.02 

  
 จากตารางที่ 3 บัญชีรายรับรายจายของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลฯ ใน
สวนของรายรับจริง ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 มีรายรับเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ และรายรับยังสูงกวารายจายทุกปีงบประมาณเชนกัน  แสดงใหเห็นวา 
เทศบาลฯ มีการบริหารดานการเงินที่มีรายจายนอยกวารายรับ แตการเพิ่มขึ้นของรายรับ จะมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นสวนมาก ดังน้ั นถาเทศบาลขาดเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลแลว จะสงผลใหการดําเนินการบริหารจัดการและการตอบสนองตอความตองการของของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลดําเนินไปได
อยางไมเต็มที ่
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 ด๎านกระบวนการภายใน 
ตารางที่  4 สรุปผลคะแนนที่ใหของหัวขอการประเมิน 

ท่ี หัวข๎อการประเมิน 
ผลคะแนนเกณฑ๑การประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได๎ คิดเป็นร๎อยละ อันดับ 
1 การจดัเก็บรายได 65 55 84.62 2 
2 การจดัทํางบประมาณ 20 9 45.00 5 
3 การพัสด ุ 55 49 89.09 1 
4 การบริหารการเงนิและบัญช ี

 -  การบริหารรายจาย 
 -  การจัดทําบัญชแีละรายงานการเงนิ 

65 
30 
35 

50 
15 
35 

76.92 
50.00 
100.00 

3 

5 ผลสัมฤทธิ ์
 -  ขอทกัทวงลดลง 
-  การเพิ่มขึ้นของรายได 

40 
25 
15 

27 
14 
13 

67.50 
56.00 
86.67 

4 

 245 190 77.55  
คะแนนเต็ม = 245 คะแนนท่ีได๎ = 190 เทียบคําร๎อยละ = 77.55 

 
 จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายรายละเอียดได ดังน้ี การประเมินผลดานกระบวนการภายใน คะแนนเต็ม  245 คะแนน คะแนนที่ทําได 190 คะแนน คิ ด
เป็นรอยละ 77.55 โดยที่เกณฑแการผานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ คือไมนอยกวารอยละ 60 แสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลแปลง
ยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในเกณฑแดี แสดงถึงความมีคุณภาพของการใหบริการประชาชน และตรงตามวัตถุประสงคแ ถูกตองตามกฎระเบียบของการ
ปฏิบัติราชการ  
 ด๎านการประเมินผลการดําเนินงานด๎านประชาชนผูร๎ับบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเป็นรอยละ 56.4 สวนเพศชายมีจํานวน 160 คน คิดเป็นรอยละ 43.6  
 อายุของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 51 – 60 ปี เป็นชวงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 73 คน คิดเป็นรอยละ 19.9 รองลงมาเป็นชวงอายุ 41 
– 50 ปี และชวงอายุ 61 ปีข้ึนไป คิดเป็นรอยละ 19.6 และชวงอายุ 18 – 20 ปี เป็นชวงอายุที่ตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด จํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 12.5 ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา เป็นผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 177 คน คิดเป็นรอยละ 31.9 รองลงมามัธยมปลายหรือเทียบเทา จํานวน 92 คน คิ ดเป็นรอยละ 
25.1 สวนระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 2.7  อาชีพที่เป็นผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คืออาชีพ
เกษตรกรรม จํานวน 122 คน คิดเป็นรอยละ 33.2 รองลงมาอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 74 คน คิดเป็นรอยละ 19.1 และอาชีพ ที่ตอบแบบสอบถ ามนอยที่สุดคือ 
อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 30 คน คิดเป็นรอยละ 8.2 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแปลงยาว สวนใหญอาศัยอยู 20 ปี ขึ้นไปจํานวน 281 คิด
เป็นรอยละ 76.6 รองลงมาอาศัยอยู 16 – 20 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็นรอยละ 17.2 และผูตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแปลงยาวนอยท่ีสุด คือ 1 
– 5 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 0.8 เทาน้ัน หมูบานที่อาศัยอยู สวนมากที่ตอบแบบสอบถามคือหมูที่ 9 บานเกาะบรเพชร จํานวน 64 คน คิดเป็นรอยละ 17.4 
รองลงมา หมูท่ี 5 ตลาดบางบอ และหมูที่ 5 คลองโรงเลื่อย คิดเป็นรอยละ 14.7  และผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด คือ หมูที่ 4 บานหนองปลิง จํานวน 2 คน คิดเป็น
รอยละ 0.5 เทาน้ัน 
 
 ดานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว สามารถสรุปไดตามตารางที่  ดังน้ี 
ตารางที่ 5 สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว ดานสถานที่ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
เทศบาล ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานภาพรวมของเทศบาล 
 

ข๎อ ความพึงพอใจ 
ระดับของความคิดเห็น 

การแปลคํา อันดับ 
Mean S.D. 

1. ดานสถานที ่ 4.32 0.41 ดี 2 
2. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล 4.26 0.45 ดี 4 
3. ดานกระบวนการใหบริการ 4.18 0.44 ดี 5 
4. ดานบุคลากร 4.28 0.51 ดี 3 
5. ดานภาพรวมของเทศบาล 4.35 0.61 ดี 1 

ผลรวมเฉลี่ย 4.28 0.39 ดี  
 
 จากตารางที่ 5 การประเมินผลการดําเนินงานดานประชาชนผูรับบริการ พบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแปลงยาว มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลแปลงยาวท้ัง 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.28 
 เม่ือพิจารณาในแตละดาน แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแปลงยาว มีความพอใจในภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาลในทุก ๆ ดาน
ไดแก ดานสถานที่ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร อยูในเกณฑแ ดี โดยเทศบาล ฯ มีทําเลที่ตั้ง และความม่ันคงของ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแปลงยาว มีการจัดสถานที่ในการใหบริการมีความเหมาะสมและสะดวก มีหองนํ้ามีความสะอาดรองรับบริการประชาชนอยางเพียงพอมี
เกาอี้รับรองประชาชนผูรับบริการอยางเพียงพอ และมีความเหมาะสม มีสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับประชาชน ผูพิการ สตรีมีครรภแ และผูสูงอายุที่มา
รับบริการอยางเพียงพอ เหมาะสมมีสถานที่จอดรถสําหรับผูรับบริการอยางเพียงพอ ตลอดจนมีปูาย สัญลักษณแบอกทิศทาง หรือตําแหนงที่ตั้งของจุดบริการ สวนดาน
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กระบวนการใหบริการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เน่ืองจากการดําเนินการแกไขปใญหาเรงดวนของชุมชนเทศบาลไมสามารถดําเนินการทันตอเหตุการณแ ที่เกิดขึ้น อัน
เน่ืองมาจากขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ และอํานาจหนาที่ 
 
 ด๎านการประเมินผลการดําเนินงานด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา 
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานในดานการเรียนรูและการพัฒนาของเทศบาลตําบลแปลงยาว  อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ี เกณฑ๑การประเมิน 
ผลคะแนนท่ีได๎ 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได๎ 
1 การดําเนนิการตามแผนพฒันาบุคลากร 5 1 
2 การฝกึอบรมบุคลากรของ อปท. 5 0 
3 การสงเสรมิพัฒนาความรู 5 0 
4 การพัฒนาบุคลากรทกุสายงานของ อปท. 5 0 
5 การดําเนนิกจิกรรมดานมาตรฐานคณุธรรม จริยธรรม 5 3 
6 การจดัทําโครงการดานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 5 1 
7 การสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและการปูองกันกระทําผิดจริยธรรม 5 5 
8 การประเมนิผลการฝกึอบรม 5 0 
9 การสรางองคแกรเป็นองคแกรแหงการเรียนรู 5 3 
10 การจดัองคแความรูในองคแกร 5 3 
 คะแนนเต็ม = 50, คะแนนท่ีได๎ = 16 50 16 

 
 จากตารางที่ 6 พบวา การประเมินผลดานการเรียนรู และพัฒนาของเทศบาลตําบลแปลงยาว น้ัน ไดมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการ
จัดทํายุทธศาสตรแการพัฒนาบุคลากร กําหนดตัวช้ีวัดที่ใชในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรแ มีการประชุมคณะกรรมการ และปฏิบัติตาม
แผนพฒันาบุคลากร 
 การฝึกอบรมบุคลากร ยังไมมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี แตมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ีไมไดมีการสํารวจขอมูลสภาพปใญหาและความ
ตองการของพนักงานแตละสํานัก/กองตางๆ ในเรื่องความรูความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับภารกิจงาน เพื่อนํามาเป็นขอมูลในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 การสงเสริมการพัฒนาความรู มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึกอบรมที่มีเน้ือหาสอดคลองกับตําแหนงหรือมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตยังไม มีการ
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ และการถายทอด หรือเผยแพรความรูใหแกบุคลากรผูรวมงาน และยังไมสามารถนําความ รูที่ไดจากการฝึกอบรมไปประยุกตแใชเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือการมีนวัตกรรม โครงการที่เนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และยังขาดการติดตามประเมินผลจาก
การเขารับการอบรม โดยบุคลากรไดรับการฝึกอบรมความรูในสายงานเฉลี่ยนอยกวารอยละ 70 ของสายงานที่มีในแผนอัตรากําลังของเทศบาล 
 การดําเนินกิจกรรมดานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม มีการประกาศหลักเกณฑแเกี่ยวกับจริยธรรมมาบังคับใชกับบุคลากรสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม
ตามประกาศจริยธรรม สงผลใหเทศบาลไมมีเรื่องรองเรียน รองทุกขแ ดานจริยธรรมหรือความประพฤติของบุคลากร  
 การประเมินผลการฝึกอบรม เทศบาลไดมีการคัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรม แตยังไมมีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกอนการฝึกอบร ม 
ตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลังการฝึกอบรมแลวรายงานใหผูบริหารไดทราบ  
 การสรางองคแกรแหงการเรียนรู มีการสงเสริมการเรียนรูในระบบหรือนอกระบบใหแกบุคลากร มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในองคแกร เชนสรุปขอมูลขาวสาร จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน มีการจัดทําโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคแ กร และสรางแรงจูงใจให
ขาราชการทํางานไดตามระเบียบ มีการสรุปผลการประเมินดําเนินการตามโครงการเรียนรู โดยระบุขอเสนอแนะการปรับปรุงหรือการพัฒนาเพื่อการเรียนรูขององคแกร 
มีการเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีหรือปรับโครงสรางงาน สภาพแวดลอมการทํางาน 
 การจัดความรูในองคแกร มีการจําแนกความรูที่จําเป็นตอการผลักดันความสําเร็จ ในงานทั้งที่เป็นงานประจําหรือยุทธศาสตรแขององคแกร ประกอบดวย 
กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปูาหมาย ตัวช้ีวัด และผูรับผิดชอบ มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการและนําเสนอผูบริหารใหทราบ 
 จากขางตนแสดงใหเห็นวาเทศบาลตําบลแปลงยาว มีผลการดําเนินการดานการเรียนรูและพัฒนา อยูในเกณฑแมาตรฐานแบบประเมินประสิทธิภาพของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผลการดําเนินการดานการเรียนรู และการพัฒนาอยูในเกณฑแระดับที่ตองปรับปรุง 
 ป๓ญหาของการดําเนนิงาน 
 ผูศึกษาวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณแ จํานวน 15 ราย เพื่อสอบถามปใญหา และขอเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญ 4  มิติ คือ มิติด านการเงิน 
มิติดานกระบวนการภายใน มิติดานประชาชนผูรับบริการ มิติดานการเรียนรู และการพัฒนา 
 1) ป๓ญหาการดําเนนิงานด๎านการเงิน 
 ความสามารถในการจัดเก็บภาษี ยังไมสามารถเก็บและเพิ่มยอดภาษีไดครอบคลุมทุกพื้นที่ อันเน่ืองมาจากบุคลากรไมเพียงพอในการดําเนินงาน  
ประกอบกับฐานขอมูลในระบบแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพยแสิน ยังไมสมบูรณแเป็นขอมูลปใจจุบัน การวางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน ครบถวน   
ทําใหการใชจายงบประมาณไมมีในเทศบัญญัติประจําปี หรือแผนที่จะดําเนินงานและขาดความสมดุลของงบประมาณในการพัฒนา อันการจัดเก็บภาษีไดไมมากพอที่จะ
ดําเนินการ และเงินอุดหนุนของรัฐบาลก็ไมเพียงพอท่ีดําเนินงานใหครบตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว สงผลใหขาดอิสระในการบริหารงาน อีกทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความ
ลาชา ไมทันตอความตองการ เกิดความสุมเสี่ยงในการใชจายและเบิกจายเงินเกินงบ เพื่อใชแกไขปใญหาของประชาชน แตมีขอจํากัดในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ขัดแยง
ตอการดําเนินการในสถานการณแจริง 
 2) ป๓ญหาการดําเนนิงานด๎านกระบวนการภายใน 
 บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ใชในการปฏิบัติราชการ ทําใหการดําเนินงานลาชาและไมประสบผลสําเร็จ  การ
ปฏิบัติหนาที่ไมตรงกับตําแหนงที่รับผิดชอบโดยตรง จึงทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลเพราะขาดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ไมกลาตั ดสินใจ เป็นผลทําให
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งานที่ปฏิบัติเกิดความลาชาไมทันสถานการณแ และเทศบาลไมไดดําเนินการตามแผนที่ตั้งไวหรือไมมีแผน ทําใหการปฏิบัติงานไมเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง และไมมี
เวลาในการดําเนินการที่รอบคอบ จึงทําใหเกิดความสับสน วุนวาย ไมเป็นระเบียบเรียบรอย 
 3)  ป๓ญหาการดําเนนิงานด๎านประชาชนผูร๎บับรกิาร 
 ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานตาง ๆ และไมเขาใจขอบเขต อํานาจหนาที่ โครงสรางของเทศบาลที่จะกระทําได จึงมีการ
เรียกรองใหเทศบาลบริการสาธารณะในทุก ๆ เรื่องที่เกิดขึ้น สวนดานการใหความรวมมือหรือความเต็มใจที่จะชําระภาษีประเภทตาง ๆ ใหแกเทศบาลอยูในระดับต่ํา  
และความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไมตอบสนองกับทุกคน หรือทุกฝุาย ทําใหเกิดความขัดแยงกันเองในแตละพื้นที่ 
 4)  ป๓ญหาการดําเนนิงานด๎านการเรียนรูแ๎ละการพัฒนา 
 การเขาอบรมของบุคลากรในหลักสูตรตางๆ ยังไมมีการนํามาประยุกตแใชกับภารกิจ ขาดการติดตาม ประเมินผล ในการอบรม  พนักงานเทศบาลสวน
ใหญจะไมใชขาราชการ จึงทําใหขาดขวัญ กําลังใจ ตลอดจนคาตอบแทนที่ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ และมีอุปสรรคในการเรียนรูและพัฒนาของบุ คลากร ในเรื่อง
เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณแ ที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของงานที่จะดําเนินการ 
  ข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขป๓ญหาของการดําเนินงาน 
 1) ข๎อเสนอแนะด๎านการเงิน 
 ควรมีการบริหารการจัดเก็บภาษีใหไดยอดเงินเพิ่มมากข้ึน และครอบคลุมใหทุกพื้นที่ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดานในโปรแกรม
แผนท่ีภาษี และทรัพยแสิน ควรจัดสงบุคลากรที่มีอยูเขารับการอบรมเกี่ยวกับภาษี เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะในการดําเนินงาน ควรมีการประชุม ปรึกษา
กันใหรอบคอบ เกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินโครงการตาง ๆ ไวลวงหนา ดานเงินอุดหนุนจากรัฐบาลควรบริหาร จัดการตามวัตถุประสงคแที่กําหนดมา และตอง
จัดลําดับความสําคัญ ตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ ตามสภาพความเป็นจริง โดยตองมีการสํารวจขอมูลใหละเอียดครบถวน ควรมีแผนการใ ชจายเงิน
อุดหนุน และกําหนดเวลาท่ีชัดเจนรวมถึงการเบิกจายเงิน ควรยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สั่งการ หรือกําหนดไวอยางเครงครัด  
 2) ข๎อเสนอแนะด๎านกระบวนการภายใน 
 ควรมีการจัดทําองคแความรู เพื่อถายทอดผูปฏิบัติงาน โดยเสนอเป็นวิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเฉพาะ เพื่ อความรู ความ
เขาใจ ในการดําเนินงาน พรอมน้ีตองสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรูจากสิ่งรอบตัวภายนอก และเขารับการฝึกอบรม บุคลากรควรปฏิบัติหนาที่ใหตรงตําแหนง โดยให
คํานึงถึงความรู ความสามารถ ทักษะเฉพาะดานเกี่ยวกับตําแหนง หรือภาระงานหนาที่ เพื่อใหเหมาะสมในเรื่องตัวบุคลคล และภารกิจงานที่ ตองดําเนินการ หากไมมี
บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยตรง ก็ควรมีการเพิ่มเขามาตามภารกิจงาน ทั้งน้ี เพื่อความถูกตองรวดเร็ว ในเรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับตา ง ๆ  ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ควรมีการวางแผนใหชัดเจน ถึงกระบวนงาน ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว ไมเกิดปใญหาอุปสรรคตาง ๆ 
 3) ข๎อเสนอแนะด๎านประชาชนผู๎รับบริการ 
 ควรเปิดโอกาสใหมีประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ ของเทศบาล เพื่อใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจชุมชนทองถิ่น และเห็น ถึง
ความสําคัญของประชาชนในฐานะผูรับบริการ ควรมีการประชาสัมพันธแ สรางความเขาใจกับประชาชนในชุมชนพื้นที่ เกี่ยวกับ ขอบเขต อํานาจหน าที่ และโครงสราง
ของเทศบาล เพื่อความรูความเขาใจที่ถูกตองในบทบาทของเทศบาล  
การชําระภาษี  ใหเนนถึงประโยชนแของการจัดเก็บภาษี และสรางแรงจูงใจใหมาชําระภาษี พรอมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งดานเวลา สถา นที่ โดยอาจมีการจัด
โครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือนอกเวลาราชการเพื่อความสะดวกของประชาชน และควรขจัดความขัดแยงและหาขอยุติของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับปใญหาตาง ๆ 
เพื่อเทศบาลสามารถเขามาดําเนินการตอบสนองความตองการนั้นได 
 4) ข๎อเสนอแนะด๎านการเรียนรู๎และการพัฒนา 
 เม่ือบุคลากรเขารับการฝึก อบรม ตามหลักสูตรตางๆ แลว ควรจัดทําเป็นขอตกลงใหมีการรายงาน ประเมินผล ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหมีการ
นําประโยชนแที่ไดมาใชกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ  ควรสรางขวัญ และแรงจูงใจใหกับลูกจาง เม่ือมีโอกาสก็สรางความเช่ือม่ัน มีการใหรางวัล คาตอบแทน กลาวคําชม
ยินดีเพื่อใหบุคคลเหลาน้ันสามารถดําเนินงานรวมกับเทศบาลได และควรสํารวจความตองการของบุคลากร ในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณแ และดําเนินการ
จัดหา เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุผล และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1) ด๎านการเงิน หนวยงานทุกหนวยงานใหความสําคัญมาก ยิ่ งถาเป็นหนวยงานของเอกชนแลว ถือวาดานการเงินมีความสําคัญมากที่สุด เน่ืองจาก
หนวยงานเอกชน มุงกําไรเป็นหลัก ถาหนวยงานมีกําไรมาก ถือวาประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานมาก ซึ่งแตกตางจากหนวยงานราชการที่ถือปร ะโยชนแสุขของ
ประชาชนเป็นสําคัญ ดังน้ัน การจัดเก็บรายไดจากภาษีหรือคาธรรมเนียมในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไมไดเป็นตัวช้ีวัดการดําเนินงานเสมอไป เน่ืองจากเป็นการ
จัดเก็บรายไดตามขอระเบียบกฎหมาย และรายไดที่ จัดเก็บ ไดเอง สวนน้ีก็ไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว ตอง อาศัยงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยา โคตรรวงษา (2557) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดานสําโรง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา เทศบาลตําบลดานสําโรง มีรายรับมากกวารายจายทุกปีงบประมาณ ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 โดยรายรับที่สูง
กวารายจายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ทั้งน้ีรายไดที่จัดเก็บไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาใหครบทุกโครงการ จึงตอ งมีการจัดเก็บ และการเพิ่ม
วิธีการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายไดอยางจริงจังเพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายของเทศบาล  
 2) ด๎านกระบวนการภายใน สวนที่ควรปรับปรุงคือการจัดทํางบประมาณ ซึ่งงบเพื่อการพัฒนาที่มิใชรายจายประจํา ยังไมมีการวางแผนที่ชัดเจน เพราะ
เทศบาลมีการตั้งงบประมาณรายจายเกินรอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10 และในเรื่องการโอนงบประมาณรายจายประจําปีขามหมวด (ยกเวน กรณีโอ นตามนโยบาย
รัฐบาล และการโอนเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางหมวดครุภัณฑแ) เทศบาลตองโอนงบประมาณขามหมวดรายจายไมเกินกวา 10 รายการ สอดค ลองกับงานวิจัย
ของสุริยา โคตรรวงษา (2557) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดานสําโรง อําเภอเมืองสมุทรปรา การ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
กระบวนการภายในองคแการ การวางแผนโครงการไมสมดุลกับขีดความสามารถของเทศบาล ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดครบถวนตามแผน บางครั้งจึงตองมีการ
โอนงบประมาณตั้งจายรายการใหมขึ้น โดยคณะผูบริหารและเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของตองมีการวางแผนที่รอบคอบ รัดกุม ใหเหมาะสมกับโครงการ และระยะเวลาที่จะ
ดําเนินงาน 
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 3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ในภาพรวมประชาชน มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับอรุณรัตนแ สวาง (2555) 
ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาดานประชาชนผูรับบริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลเวียงฝางอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอุเทน ภูประดิษฐแ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาดานประชาชนผูรับบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการอยูในระดับมาก 
 4) ด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากร มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมใหสอดคลองกับสภาพปใญหา เพื่อการสงเสริมการพัฒนาความรู การ
ฝึกอบรมเน้ือหาสอดที่คลองกับตําแหนงหรือมาตรฐานกําหนดตําแหนง เละการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ การถายทอด หรือเผยแพรความรูให แกบุคลากร
ผูรวมงาน และสามารถนําความรูที่ไดจากการฝึกอบรมไปประยุกตแใชเพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือมีนวัตกรรม โครงการที่เนนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และการติดตาม ประเมินผล จากการเขารับการอบรม พรอมกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานใหไดรับการฝึกอบรมคว ามรูในสายงาน
มากกวารอยละ 70 ของสายงานที่มีในแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตอไป ซึ่งสอดคลองกับสุริยา โคตรวงษา (2557) การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ดานสําโรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา แนวทางในการพัฒนาบุคลากร เทศบาลควรมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยูเสมอ โดย
จัดใหมีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในดานวัสดุอุปกรณแเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 
 การสรางองคแกรเป็นองคแกรแหงการเรียนรู  โดยจัดตั้งท้ังในระบบหรือนอกระบบใหแกบุคลากร มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติง านของบุคลากร 
เชนสรุปขอมูลขาวสาร จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน มีการจัดทําโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคแกร และสรางแรงจูงใจใหขาราชการทํางาน
ไดตามระเบียบ มีการสรุปผลการประเมินดําเนินการตามโครงการเรียนรู โดยระบุขอเสนอแนะการปรับปรุงหรือการพัฒนาเพื่อการเรียนรูขององคแ กร มีการเตรียม
พนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีหรือปรับโครงสรางงาน สภาพแวดลอมการทํางาน  สอดคลองกับอรุณรัตนแ สวาง (2555) การประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมที่พบวาดานการเรียนรูและพัฒนาองคแการ เทศบาลควรมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยู
เสมอ โดยจัดใหมีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในดานวัสดุอุปกรณแเพื่อเพิ่มศักยภาพ      
 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสาระที่เกี่ยวเน่ืองกับการประเมินผล ที่หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยนําสารสนเทศ หรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว และในประเด็นของการนํามาประเมินผลน้ัน ก็นํา
มิติสําคัญ 4 ดานจากแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) มาเป็นหัวของานการประเมินผล คือ ดานการเงิน ดานกระบวนการภายใน ดานประชาชนผูรับบริการ และ
ดานการเรียนรู และการพัฒนา อันมีวัตถุประสงคแหลักเพื่อสะทอนถึงภาพลักษณแการใหบริการประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตลอดจนทําใหใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ปใญหา และแนวทางการแกไขปใญหาในการดําเนินงานเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแ ปลงยาว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา” ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณแ ดวยความ
อนุเคราะหแชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูที่มีพระคุณหลายทาน ไดแก ทานอาจารยแที่ปรึกษา รองศาสตราจารยแ ดร.จีระ ประทีป  อาจารยแ ดร.พนมพัทธแ สมิตานนทแ ที่ให
ความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแ ขอกราบขอบพระคุณ นายจักรพงษแ ศั กดิ์ประศาสนแ 
นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว นายเกียรติศักดิ์ สุขดานนทแ รองนายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว นายนโรจนแ อาชีวกิจสกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว นายหนู 
สิทธิ เลขานุการนายกเทศมนตีตําบลแปลงยาว และพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแปลงยาว ที่กรุณาสละเวลาใหผูวิจัยทําการสัมภาษณแ  ขอขอบคุณ ประชาชน
ผูรับบริการในเทศบาลตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชนแตอการศึกษา ขอมอบเป็นความกตัญโู
กตเวทีแดคุณพอ คุณแม และครูบาอาจารยแทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิทยาการตาง ๆ ทําใหขาพเจาสามารถดํารงตนใหบรรลุผลสําเร็จตราบจนบัดน้ี 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณแวิชาชีพ ศึกษาปใญหาและอุปสรรคการ

ปฏิบัติงานและเพื่อคนหากลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ ม หาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณแวิชาชีพ จํานวน 377 คน 2) อาจารยแ
นิเทศกแ จํานวน 67 คน และ 3) ผูบริหารหนวยงานหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารหนวยงาน จํานวน 138 คน โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณแวิชาชีพมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับหน่ึง แตยังพบขอปใญหาและอุปสรรคตางๆ ดังน้ี  1) นักศึกษาบางคนไดรับมอบหมายงานที่ไมตรงกับสาขาวิชาที่ตัวเองเรียน 2) ไม
ควรสงนักศึกษารุนตอไปฝึกประสบการณแวิชาชีพในบางหนวยงาน 3) การขาดความรูเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ 4) ความรูความสามารถท่ีมีอยูไมเพียงพอตอ
การทํางาน 5) ปริมาณงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทําขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพนอย 6) ไดความรูและประสบการณแจากการฝึกประสบการณแวิชาชีพนอย 7) การ
หาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษายังมีปใญหา 8) โปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณแวิชาชีพใหนักศึกษาไมเพียงพอสําหรับการไปฝึกประสบการณแ
วิชาชีพ 9) การนิเทศการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา อาจารยแนิเทศกแไมไดประสานกับนักศึกษาเบื้องตนวันที่อาจารยแไปนิเทศ ตรงกับวันหยุดของนักศึกษาเลย
ไมไดนิเทศ 10)  มีบางหนวยงานไมประสงคแจะรับนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพรุนตอไป 11) ในการประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพหลังเสร็จสิ้นการฝึกบาง
หนวยงานไดฝากผลการประเมินมาพรอมกับนักศึกษา บางหนวยงานสงกลับมาทางไปรษณียแทําใหนักศึกษาไดรับผลการประเมินลาชาและเกิดการสูญหายระหวางทาง  
จากการศึกษาปใญหาและอุปสรรค ทําใหไดกลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังน้ี 1) สาขาวิชาควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเป็นการแนะนําจากรุนพี่
สูรุนนอง 2)  สาขาวิชา/คณะ ควรจัดอบรมเสริมทักษะทางภาษา ทักษะการใชอุปกรณแสํานักงานเบื้องตน ทักษะทางคอมพิวเตอรแ และควรฝึกใหนักศึกษามีความพรอมใน
เรื่องของการทํางานที่อยูภายใตแรงกดดันตางๆ 3) นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณแวิชาชีพทุกคนควรไดรับการนิเทศจากอาจารยแนิเทศกแของแตละหลักสูตร โดยมีจํานวนครั้ง
ในการนิเทศขั้นต่ําตามที่คณะกําหนด และ 4) การประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพคณะ ควรจัดทําระบบ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพแบบ
ออนไลนแเพื่อลดปใญหาในการติดตามการจัดสงแบบประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา 

 
คําสําคัญ : การฝึกประสบการณแวิชาชีพ  
 
ABSTRACT 

This survey research aimed to evaluate the efficiency of the field experience work, study the problems and obstacles in work, 
and explore the strategies for developing the efficiency of the field experience work at the faculty of humanities and social sciences, Chiang 
Mai Rajabhat University in the second semester of 2016. The example groups in this research were 1) 377 students attending the field 
experience course, 2) 67 university supervisors, and 3) 138 organizations’ administrators or chiefs. The study was collected by using 
questionnaires. Statistics used in the research were percentage, mean, and standard deviation. The result provided that the filed experience 
work is quite effective. However, there were still some problems as follows 1) some students were assigned to do things which were 
different from what they had learnt 2) the next batch of students should not be sent to some organizations 3) There were some students 
who lacked information about their workplace 4) some students did not have enough knowledge 5) there was little workload for students 
6) the students did not gain enough experience from work 7) there were some problems about finding place to work 8) the filed experience 
work program was not enough for student 9) the time of supervision between teachers and students did not match 10) some organizations 
did not want the next batch of students to work with them and 11) The university did not receive the evaluation from some organizations 
because it was sent back slowly or it was disappeared. From the study of problems and obstacles, it was new strategies to develop the 
process as follows 1) the division, department, or faculty should arrange the project that older batch student give advice to the next batch 
students 2) the students should be trained various skills, such as languages, office equipment, computer, and working under pressure 3) 
students should be supervised by their advisors 4) the evaluation after finishing working should be done online in order to reduce the 
problems of tracking evaluation paper 
 
Keywords : Field Experience Work 
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บทนํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีวิสัยทัศนแ เป็นมหาวิทยาลัยตนแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เพื่อให

การพัฒนามหาวิทยาลัยนําไปสูวิสัยทัศนแ ไดกําหนดพันธกิจหลักไว 6 ดาน ไดแก 1) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 2) ผลิตบัณฑิตและสรางโอกาสทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีความ 
รวมมือกับองคแกรทั้งในและตางประเทศ 3) สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียน การสอน เพื่อกา รพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 4) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม ของทองถิ่นและของชาติ 5) พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน แล 6) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2560) หลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกหลักสูตรจึงกําหนดใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จะตองผานรายวิชาการฝึกประสบการณแวิชาชีพเพื่อเป็นการเรียนรูสภาพแวดลอม
การทํางานจริงในทองถ่ิน และเพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกในการทําประโยชนแเพื่อทองถิ่นตอไป 

ในสวนของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีพันธกิจหลัก คือ ขอที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรแ สังคมศาสตรแ และ
สาขาที่เกี่ยวของ ขอท่ี 2 สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคแความรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ขอท่ี 3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น เสริมสรางความรู ความ
เขาใจ ความสํานึก และความภาคภูมิใจ  ในวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น ขอที่ 4 ใหบริการวิชาการแกสังคม และพัฒนาภูมิปใญญาทองถิ่น ขอที่ 5 สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาการศึกษาดานมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ และขอที่ 6 สรางความเป็นเลิศทางดานภาษา ดวยพันธกิจที่ไดกลาวขางตน ทางคณะ มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ และภาควิชาในคณะเป็นผูรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะทางมนุษยศาสตรแและทางสังคมศาสตรแ ใหสามารถนําไป
พัฒนาตนพัฒนางานและประกอบอาชีพได ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนและสังคมใหมีความสํานึกในคุณคาของ
ภูมิปใญญาทองถ่ิน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปจะตองมีความรูความสามารถใหบริการทางวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชุมชนในทองถ่ินได เพื่อให
สอดคลองกับพันธกิจที่กลาวมาขางตน ทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแจะตองใหนักศึกษาผานการฝึกประสบการณแวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาช้ันปีสุดทาย  กอนจะสําเร็จการศึกษาและเป็นการเตรียมความพรอมในการทํางานตอไป  การดําเนินโครงการฝึกประสบการณแ วิชาชีพของแตละ
หลักสูตรในคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแนั้น ตางมีความแตกตางกันไป ไมวาจะเป็นเรื่องของการเตรียมการฝึกประสบการณแวิชาชีพ วิธีบริหารจัดการ เรื่องของ
ระยะเวลา สถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ ตลอดจนถึงการใหการนิเทศแกนักศึกษา 

ปใจจุบันคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดตั้งฝุายฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษาเพื่อบริหารจัดการฝึ ก
ประสบการณแวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษามีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบ อยางไรก็ตามการจัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ
ยังประสบปใญหาการจัดการฝึกท่ีเป็นระบบ ไมมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาไดฝึกงานไมตรงสายที่เรียนมาและนําไปสูการ
เปลี่ยนสถานที่ฝึกงานระหวางการฝึก และที่ผานมาพบวามีการประเมินการฝึกงานที่ไมผานจากสถานประกอบการดวย ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิ จัยของ พรรณราย 
เทียมทันและอนุวัติ คูณแกว (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ ผลจากการ
วิจัยพบวาการฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย นักศึกษายังขาดทักษะในการทํางาน และมีพฤติกรรมไมเหมาะสมการจัดกา รนิเทศไม
ตอเน่ืองและไมไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการ 

จากท่ีกลาวมาแลว จะเห็นไดวาการฝึกประสบการณแวิชาชีพ มีความจําเป็นและความสําคัญเป็นอยางมากตอนักศึกษา เพราะหากนักศึกษาไดฝึกงานที่ไม
ตรงสาขาที่เรียนมา อาจนําไปสูการเปลี่ยนที่ฝึกงานในระหวางฝึกงาน หากไมผานการฝึกงาน จะทําใหนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา และอาจทําใหเสียช่ือเสียของสถาบัน 
ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา กลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม วามีนโยบายและมีวิธีการดําเนินงานเชนใด อยางไร เพื่อไดทราบขอมูลผลการประเมินประสิทธิภาพการฝึก ประสบการณแวิชาชีพ  ไดทราบปใญหาและ
อุปสรรคการปฏิบัติงาน ไดกลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณแวิชาชีพ ของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม และเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ สรางคูมือการฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 2. เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 3. เพื่อคนหากลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงไดสรุปและนําเสนอตามหัวขอดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดกลยุทธ๑การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
กลยุทธแ หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจ หรือการกระทําโดยเฉพาะซึ่งผูจัดการนํามาใชเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่องคแการวางไว 
องคแการเป็นจํานวนมากไดมีการกําหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธแขึ้น โดยพิจารณาความสอดคลองกับลักษณะการดําเนินงาน องคแการโดยทั่วไปจะ มี

การกําหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธแ ดังน้ี 
1) การประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงภาพตางๆ รวมทั้งขอมูลที่จําเป็นเพื่อจะนํามาเป็นตัวกําหนดถึงความตองการของ

องคแการ และความเป็นไปไดเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
2) จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการกําหนดเปูาหมาย จุดประสงคแ และกิจกรรมตางๆ ขององคแการตามลําดับความสําคัญ  
3) ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนขั้นตอนวิธีการทํางานฝุายตางๆ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
4) จัดสรรทรัพยากร (Allocation Resources) เป็นกระบวนการกําหนดทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนแสูงสุดในการทํางาน  
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5) ประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน เวลา วัสดุอุปกรณแ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อจะทําใหการเปลี่ยนแปลง
บรรลุผลสําเร็จ  

6) นําการทํางาน (Directing) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติของแตละฝุายภายในองคแการ เพื่ อใหเกิดสภาพที่เหมาะสม บรรลุผลแหงการ
เปลี่ยนแปลงใหมากท่ีสุด 

2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสํานักคณะกรรมอุดมศึกษา 
ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบ

ที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับ
ของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเวลาท่ีตองใช การเปิดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณแ ซึ่ง
เป็นการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความม่ันใจ ในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อยางนอยตองเป็น
ดังน้ี (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปใญหา (4) ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการ
วิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณแวิชาชีพเป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพวิชาการสาขาตาง ๆ   เป็นกิจกรรมที่ใหนักศึกษามีโอก าสฝึก

ปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาเลือกเรียน  เพื่อนักศึกษาจะไดพัฒนาความรู ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู
กันไปในสภาวะแวดลอมที่เป็นจริง  ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณแตรงดวยตนเอง สรุปไดวา การฝึกประสบการณแวิชาชีพ หรือการฝึกงาน หมายถึงกระบวนการที่
นักศึกษา ซึ่งไดรับการศึกษาจากคณะตลอดหลักสูตรจนถึง ภาคเรียนสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา นําความรู ทักษะ ที่ไดรับจากการศึกษา ไปฝึกประสบการณแวิชาชีพ
จริง ตามหลักสูตรที่ศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรูประสบการณแตรง และเตรียมความพรอมกอนกาวเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ไดมีนักวิจัยไดเคยศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณแวิชาชีพ ดังน้ี ประมวล ตันยะ และคณะ (2543) ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหา และแนวทางการจัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพ นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา พบวา 1) สภาพปใจจุ บันของการจัดการฝึก
ประสบการณแวิชาชีพ นักศึกษาสวนมากติดตอสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพเอง โดยคาดวาจะไดฝึกตรงตามสาขาที่เรียน ในขณะฝึกประสบการณแวิ ชาชีพนักศึกษา
สวนมากไดรับมอบหมายงานทั้งที่ตรงและไมตรงกับสาขาที่เรียน 2) ปใญหาการจัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพ นั กศึกษาที่สวนมากไมมีปใญหาในการหาสถานที่ฝึก
ประสบการณแวิชาชีพ สวนที่มีปใญหาพบวาเป็นปใญหาในการขาดความรูเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพมากที่สุด ในขณะฝึกประสบการณแ วิชาชีพนักศึกษา
สวนมากไมมีปใญหา สวนที่มีปใญหาพบวาเป็นปใญหาในการไมมีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มที่มากที่สุด รองลงมาอาจารยแไมไปนิเทศ เดินทางไกล และ
อาจารยแไปนิเทศนอยครั้งเกินไป ตามลําดับ อาจารยแนิเทศสวนมากมีความคิดเห็นวา การหาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพมีปใญหา การเตรียมก ารฝึกประสบการณแ
วิชาชีพเพียงพอ การประสานงานระหวางสถาบันกับสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพดีแลว และการนิเทศการฝึกประสบการณแวิชาชีพที่ดําเนินการอยูเหมาะสม 3) แนว
ทางการจัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพ นักศึกษามีความคิดเห็นวา สิ่งที่ควรพิจารณามากท่ีสุดในการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ ได แก ตรงกับสาขาที่เรียน 
รองลงมาเป็นโอกาสในการไดงาน เม่ือนักศึกษาไปฝึกประสบการณแวิชาชีพควรใหหนวยงานและอาจารยแรวมกันนิเทศและใหคําแนะนํา โดยนักศึกษาคิดวาการที่มีอาจารยแ
ไปนิเทศทําใหนักศึกษารูสึกอบอุน สวนการเตรียมนักศึกษากอนออกฝึกประสบการณแวิชาชีพ นักศึกษาคิดวา ควรอบรมเพิ่มเติมโดยอาจารยแของสถาบันมากท่ีสุด นักศึกษา
ควรไดรับการฝึกเพิ่มเติมในเรื่องคอมพิวเตอรแ ภาษาอังกฤษ และบุคลิกภาพ นอกจากน้ันอาจารยแนิเทศกแมีความคิดเห็นวาควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
สถาบันเพื่อใหชัดเจนในบทบาทของแตละหนวยงาน และควรมีการนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณแ วิชาชีพนักศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและอาจารยแ
นิเทศกแ ผูบริหารหนวยงานใหขอเสนอแนะวาควรมีการประสานงานระหวางสถาบันและหนวยงานเพื่อใหทราบจุดประสงคแวาตองการใหหนวยงานฝึกดานใดบาง  

ขนิษฐา พามาและประสิตา อินทะจันทรแ (2550) ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา 
กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ระบบจัดการติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพน้ี  ถูกพัฒนาโดยใชโปรแกรมในรูปแบบของ Web 
Application โดยใช Apache เป็น Web Server และใชภาษา PHP Online  บนอินเตอรแเน็ต ระบบ Offline ผานทางไปรษณียแหรือโทรศัพทแ โดยนักเรียน นักศึกษา
จะทําการคนหาและเลือกสถานประกอบการที่ตองการเขาฝึกประสบการณแวิชาชีพผานระบบ Online และติดตอประสานงานกับครูนิเทศกแ รวมถึงดูผลการฝึก
ประสบการณแวิชาชีพผานระบบ Online ได สวนสถานประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพและประสานงานกับครูนิเทศกแไดทั้งระบบ Online 
และระบบ Offline จากการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินพบวาผูใชงานและผูบริหารมีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑแคอนขางดี โปรแกรมน้ี
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานทางดานการจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาในองคแกรไดคอนขางดี 

นกนอย สุทธิสนธแ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบและวิธีการจัดการการฝึกประสบการณแวิชาชีพ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง สวนใหญเขารับการฝึกประสบการณแวิชาชีพโดยการติดตอเอง และการฝึก
ประสบการณแวิชาชีพตรงกับสาขาที่ตนเองเรียนมา รูปแบบในการจัดการการบริหารในการฝึกประสบการณแวิชาชีพสวนใหญ ทําสัมมนา และเขียนโครงการพิเศษสงและ
การฝึกประสบการณแวิชาชีพสวนใหญฝึกจํานวน 1 ครั้ง และหนวยงานที่นักศึกษาชอบฝึกงานมากที่สุดคือ หนวยงานราชการ และนักศึกษาตองการที่จะทํางานใน
หนวยงานน้ันเป็นสวนใหญ โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณแวิชาชีพอยูในระดับมาก  

เดนชัย สมปอง (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปใญหาการจัดฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1. สภาพปใจจุบันของการจัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษา พบวานักศึกษาออกฝึกประสบการณแวิชาชีพในภาคเรียนฤดู
รอนมากที่สุด และการฝึกประสบการณแวิชาชีพเป็นแบบทั่วไป นักศึกษาสวนมากจะออกฝึกงานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ตั้งหนวยงานที่  นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณแในเขตมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด สถานที่ฝึกนักศึกษาจะหาเองทั้งหมด งานที่ไดรับมอบหมายในการฝึกงานมีทั้งตรงและไมตรงกับงานสาขาที่เรียน อาจารยแ
นิเทศกแและสถานประกอบการคิดวานักศึกษาไดความรูและประสบการณแในการฝึกในระดับ ปานกลาง และคณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมการฝึกประสบการณแวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาทักษะและ ความรูใหสอดคลองกับแผนการจัดการฝึกประสบการณแภาคสนาม  2. ปใญหาของการจัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษา พบวานักศึกษา
สวนใหญมีปใญหาในการฝึกประสบการณแวิชาชีพ ปใญหาที่พบมากที่สุดคือ ปใญหาเรื่องการสงเอกสาร  รองลงมาคือปใญหาในการเลือกสถานที่ฝึก  3. แนวทางในการ
จัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษา พบวานักศึกษาสวนมาก ตองการหาสถานที่ฝึกเอง และตองการใหมีระบบแจงปใญหาในการฝึกไปสูอาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแ
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นิเทศใหขอเสนอแนะวาควรใหทางคณะ คัดเลือกสถานประกอบการและจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการเพื่อชวยแนะนํานักศึกษา  ควรมีระบบติดตอประสานงาน 
และควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวยในการจัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษา สถานประกอบการใหขอเสนอแนะวา ทางคณะควร  คัดเลือก
สถานที่ฝึกงานไวใหนักศึกษาเพื่อลดปใญหาความเหมาะสมของลักษณะงานกับสาขา  ของนักศึกษา ควรมีระบบแจงปใญหาและรองเรียนจากสถานประกอบการ และ
สถานประกอบการควรมีชองทางในการแจงความประสงคแตองการนักศึกษาฝึกงาน  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องกลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดกําหนดประชากรและ
การเลือกกลุมตัวอยางประชากรซึ่งเป็นกลุมเปูาหมายในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเป็น 3 กลุม ดังน้ี 

1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณแวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ใหม ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา ประกอบดวย 4 สวน สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 สภาพการฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนที่ 3 ปใญหาในการฝึก
ประสบการณแวิชาชีพ และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

2) อาจารยแนิเทศกแนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ประกอบดวย 2 สวน  สวนที่  1 
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 2 สภาพการจัดฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา  

3)  หัวหนาหนวยงานหรือผูที่หัวหนาหนวยงานมอบหมายของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขาฝึกประสบการณแวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประกอบดวย 4 สวน สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณแ
วิชาชีพ สวนที่ 2 สภาพการจัดฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา  ตอนที่ 4 การประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพ และสวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอเพิ่มเติม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความนาเช่ือถือได (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง ดังน้ี 

คือการทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน หลังจากน้ันหาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา ( IOC) มีคา
เทากับ 0.93 

การทดสอบความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cornbrash) 
ไดคาความเช่ือม่ัน ของเครื่องมือท่ีระดับ 0.907 ถือวายอมรับได 
 
ผลการวิจัย 

มีผูตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 582 คน โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพ จํานวน 377 คน คิดเป็นรอยละ 64.8 รองลงมา ผูบริหารหนวยงานสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพ จํานวน 138 คน คิดเป็นรอยละ 23.7 และอาจารยแนิเทศ จํานวน 67 คน  คิดเป็นรอยละ 11.5 

ข๎อมูลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สวนใหญ 3 อันดับแรกพบวา เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน  จํานวน 63 คน คิดเป็นรอยละ 16.7 รองลงมา สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน จํานวน 43 คน คิดเป็นรอยละ 16.7 และ สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 43 คิดเป็นรอยละ 
11.4 สวนใหญเรียนอยูภาคปกติ จํานวน 327 คิดเป็นรอยละ 86.74 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สวนใหญอยูระหวาง 2.51-3.00 จํานวน 126 คน คิดเป็นรอยละ 33.42 
สวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 275 คน คิดเป็นรอยละ 72.94 สวนใหญอายุ อยูในระหวาง 20-22 ปี จํานวน 187 คน คิดเป็นรอยละ 49.60 สภาพการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ สวนใหญ เป็นหนวยงานราชการอื่นที่ไมใชสถานศึกษา จํานวน 90 คน คิดเป็นรอยละ 23.87 รองลงมา เป็นหนวยงานที่เป็นบริษัท จํานวน 51 
คน คิดเป็นรอยละ 13.53 รองลงมา สถานศึกษาของรัฐบาล จํานวน 45 คิดเป็นรอยละ 11.94 รองลงมา โรงแรม รีสอรแท จํานวน 43 คิดเป็นรอยละ 11.41 รองลงมา 
สถานศึกษาเอกชน จํานวน 39 คน คิดเป็นรอยละ 10.34 รองลงมา เป็นหนวยงาน อื่นๆ จํานวน 35 คน คิดเป็นรอยละ 9.28 รองลงมา เป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 22 คน คิดเป็นรอยละ 5.84 รองลงมา เป็นหนวยงานในกํากับของรัฐ (เชน มทส.) จํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 5.31 รองลงมา เป็นโรงงาน จํานวน 17 คน 
คิดเป็นรอยละ 4.51 และสุดทาย เป็นหนวยงานที่เป็นหางราน จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 2.39 สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญตั้งอยูอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 241 คน คิดเป็นรอยละ 63.93 รองลงมาตั้งอยู อําเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 16.18 รองลงมา ตั้งอยู
จังหวัดอื่นนอกเหนือกรุงเทพมหานครและเชียงใหม จํานวน 59 คน  คิดเป็นรอยละ 15.65 และสุดทาย สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ ตั้งอยู
กรุงเทพมหานคร จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 3.71 การไดมาของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพสวนใหญ นักศึกษาติดตอเอง จํานวน 353 คน คิดเป็นรอยละ 
93.63 รองลงมา หลักสูตรวิชา/อาจารยแจัดหาให จํานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 5.04 สาเหตุที่เลือกสถานฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญท่ีเลือก เน่ืองจาก คาดวาจะ
ไดฝึกประสบการณแตรงสาขาวิชาที่เรียน จํานวน 317 คน คิดเป็นรอยละ 84.5 รองลงมา อยูในภูมิลําเนา จํานวน 97 คน คิดเป็นรอยละ 25.9 รองลงมา ไดรับ
คําแนะนําจากอาจารยแ จํานวน 56 คิดเป็นรอยละ 14.7 รองลงมา ไดรับคําแนะนําจากญาติหรือคนรูจักในหนวยงาน จํานวน 55 คน คิดเป็น รอยละ 14.7 และอื่น 
จํานวน 20 คิดเป็นรอยละ 5.3 ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายใหทําขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญเป็นงานธุรการ งานเลขานุการและการประสานงาน งาน
บริหารงานทั่วไป จัดการเอกสาร เรียนรูงานของแผนกงานบุคคล ดานพิมพแหนังสือราชการ งานวิเคราะหแนโยบายและแผน และงานประชาสัมพันธแ งานที่นักศึกษาไดรับ
มอบหมายสวนใหญมีทั้งตรงและไมตรง จํานวน 198 คิดเป็นรอยละ 52.51 รองลงมาตอบวา ตรง จํานวน 177 คน คิดเป็นรอยละ 46.94 และตอบวาไมตรง จํานวน 2  
คิดเป็นรอยละ 0.53 เวลาท่ีใชในการฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ วันจันทรแ-วันศุกรแ จํานวน 326 คําตอบ  คิดเป็นรอยละ 86.9 รองลงมา สวัสดิการที่ไดรับจาก
สถานฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ ไมมี จํานวน 197 คิดเป็นรอยละ 52.3 รองลงมา มีอาหารกลางวันให จํานวน 106 คน คิดเป็นรอยละ 28.1 รองลงมา ไดรับ
เงินเดือน จํานวน 47 คน คิดเป็นรอยละ 12.5 รองลงมา ไดรับเบี้ยรายวัน จํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 12.2 สถานที่พักขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญอาศัย
อยูบานพักหรือหอพักท่ีนักศึกษาเชาอยูเอง จํานวน 224 คน คิดเป็นรอยละ 59.9 รองลงมาเป็นบานพักของครอบครัวของตนเอง จํานวน 109 คน คิดเป็นรอยละ 29.1  
รองลงมา บานพักหรือหอพักที่สถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพจัดใหโดยพักฟรี จํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 4 รองลงมา บานพักของญาติ จํานวน 12 คน คิดเป็น
รอยละ 3.2 รองลงมา หอพักที่สถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพจัดใหโดยเสียคาเชา จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 2.4  และอื่นๆ จํานวน 5 คิดเป็นรอยละ 5 การ
เดินทางจากท่ีพักไปสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ เดินทางโดย รถจักรยานยนตแ จํานวน 307 คน คิดเป็นรอยละ 81.9 รองลงมารถยนตแสวนตัว จํานวน 22 
คิดเป็นรอยละ 5.9 รองลงมา รถประจําทาง จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 3.7 และ โดยการเดิน จํานวน 9 คิดเป็นรอยละ 2.4 ความพึงพอใจตํอการฝึก
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ประสบการณ๑วิชาชีพ ดานความสัมพันธแกับบุคลากรในหนวยงาน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 301 คิดเป็นรอยละ 79.84 รองลงมา ดานคําแนะนําจากบุคลากร
ในหนวยงาน จํานวน 288 คิดเป็นรอยละ 76.39 รองลงมา ดานคําแนะนําจากอาจารยแนิเทศ จํานวน 281 คิดเป็นรอยละ 74.53 รองลงมา ดานงานที่ไดรับมอบหมาย 
จํานวน 272 คิดเป็นรอยละ 72.14 และดานเวลาท่ีไดรับมอบหมายงานใหปฏิบัติงาน จํานวน 245 คิดเป็น 64.98 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงนักศึกษารุนตอไป สวน
ใหญมีความคิดเห็นวาควร จํานวน 353 คิดเป็นรอยละ 93.9 และไมควรจํานวน 23 คิดเป็นรอยละ 6.1 ปใญหาในการหาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ พบวาสวนใหญ 
ไมมีปใญหาในการฝึกประสบการณแวิชาชีพ จํานวน 260 คิดเป็นรอยละ 69 มีปใญหาขาดความรูเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ จํานวน 79 คิดเป็นรอยละ 21 มี
ปใญหาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพอยูไกล จํานวน 36 คิดเป็นรอยละ 9.5 มีปใญหาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอ  จํานวน 17 คิดเป็น
รอยละ 4.5 มีปใญหาเสียคาใชจายในการติดตอสูง จํานวน 12 คิดเป็นรอยละ 3.2 รองลงมา มีปใญหาหนวยงานที่ติดตอไมรับนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพ จํานวน 
10 คิดเป็นรอยละ 2.7 ปใญหาในขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ พบวา ไมมีปใญหาในขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ จํานวน 211  คิดเป็นรอยละ 57.2 และ
รองลงมา มีปใญหาในขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ ขอเสนอแนะควรเลือกสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพควรพิจารณาสิ่งใดมากท่ีสุด สวนใหญ พบวา ตรงกับสาขาวิชา
ที่เรียน มากท่ีสุด จํานวน 294 คิดเป็นรอยละ 78 รองลงมา โอกาสในการไดงาน จํานวน 264 คิดเป็นรอยละ  70 รองลงมา เดินทางสะดวก จํานวน 143 คิดเป็นรอย
ละ 37.9 รองลงมา เป็นความตองการของหนวยงาน / สถานที่ฝึก จํานวน 71 คิดเป็นรอยละ 18.8 รองลงมา ใกลภูมิลําเนา จํานวน 63 คิดเป็นรอยละ 16.7 รองลงมา 
เป็นหนวยงานที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาน้ัน ๆ จํานวน 53 คิดเป็นรอยละ 14.1 และอื่นๆ  ขอเสนอแนะการหาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพที่เหมาะสมดําเนินการ
อยางไร สวนใหญพบวา นักศึกษาจัดหาและติดตอหนวยงาน จํานวน 255 คิดเป็นรอยละ 59.7 รองลงมา สถาบัน/โปรแกรมจัดหาช่ือหนวยงาน และใหนักศึกษาติดตอ
กับหนวยงานเอง จํานวน 150 คิดเป็นรอยละ 39.8 และอื่นๆ เชน การไดรับการพูดคุยกับอาจารยแที่ปรึกษา เพื่อแนะแนวทางในการหาสถานที่ฝึ กงานใหตรงตอบุคลิก 
ขอเสนอแนะการเตรียมนักศึกษากอนออกฝึกประสบการณแวิชาชีพที่คณะ/หลักสูตรวิชาจัดให พบวา สวนใหญ มีความเห็นวา เพียงพอ จํานวน 358 คิดเป็นรอยละ 
94.9 และรองลงมา ไมเพียงพอ จํานวน 15 คิดเป็นรอยละ 5 ขอเสนอแนะวิธีเตรียมนักศึกษากอนออกฝึกประสบการณแวิชาชีพที่ทานคิดวามีประโยชนแที่สุด พบวา สวน
ใหญมีขอเสนอแนะวา ศึกษาดูงาน จํานวน 265 คิดเป็นรอยละ 70.3 รองลงมา อบรมเพิ่มเติมโดยอาจารยแของสถาบัน จํานวน 226 คิดเป็นรอยละ 59.9 และรองลงมา 
อบรมเพิ่มเติมโดยวิทยากรภายนอก จํานวน 170 คิดเป็นรอยละ 45.1   

ข๎อมูลอาจารย๑นิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สวนใหญ เพศหญิง จํานวน 34 คน คิดเป็นรอยละ 50.7 รองลงมา เพศชาย จํานวน 31 คน คิด
เป็นรอยละ 46.3 ไมตอบ จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 3 วุฒิสูงสุด พบวา สวนใหญ ปริญญาโท จํานวน 53  คิดเป็นรอยละ 79.1 รองลงมา ปริญญาเอก จํานวน 14 
คิดเป็นรอยละ 20.9  ประสบการณแในการสอนระดับอุดมศึกษา สวนใหญ มีประสบการณแในการสอนระดับอุดมศึกษา มากกวา 11 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 
35.8 รองลงมา 7-8 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 19.4 รองลงมา 5-6 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 17.9 รองลงมา 9-10 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 10.4 
รองลงมา 0-2 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 9 และลําดับสุดทาย มีประสบการณแในการสอนระดับอุดมศึกษา 3-4 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 7.5 ประสบการณแ
ในการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา พบวา สวนใหญ มีประสบการณแในการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา มากที่สุด 5-6 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 25.4  รองลงมา 
มากกวา 11 ปีข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 23.9 รองลงมา 0-2 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ  17.9 รองลงมา 7-8 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 13.4 
รองลงมา 3-4 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 10.4 รองลงมา 9-10 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 4.5 และไมมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 
4.5 เคยสอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณแวิชาชีพหรือไม พบวา สวนใหญ เคย จํานวน 49 คน คิดเป็นรอยละ และไมเคย จํานวน 18 คน คิด
เป็นรอยละ 26.9 สภาพการจัดฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา  ลักษณะของหนวยงานที่ทานไปนิเทศนักศึกษา พบวา สวนใหญ หนวยราชการอื่นที่ไมใช
สถานศึกษาจํานวน 41 คน คิดเป็นรอยละ 62.1 รองลงมา บริษัท จํานวน 34 คน คิดเป็นรอยละ 51.5 รองลงมา สถานศึกษาของรัฐบาล จํานวน 29 คน คิดเป็นรอยละ 
43.9 รองลงมา หางราน และ โรงแรม อยางละ จํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 30.3 รองลงมา หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 28.8 รองลงมา 
สถานศึกษาเอกชน จํานวน 15 คิดเป็นรอยละ 22.7 รองลงมา หนวยงานในกํากับของรัฐ (เชน มทส.) จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 21.2 รองลงมา ธนาคาร จํานวน 3 
คน คิดเป็นรอยละ 4.5 และอื่นๆ ไดแก โรงพยาบาลและองคแกรพัฒนาเอกชน อยางละ  จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 3 และรองลงมา สนามกอลแฟ  NGO และสายการ
บิน อยางละ 1 คน คิดเป็นรอยละ 1.5 สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพที่ทานไปนิเทศ พบวา สวนใหญ อําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 60 คน คิดเป็นรอย
ละ 89.6 รองลงมา อําเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 39 คน คิดเป็นรอยละ 58.2 รองลงมา จังหวัดอื่นนอกเหนือกรุงเทพมหานครและเชียงใหม จํานวน 21 คน 
คิดเป็นรอยละ 31.3 และสุดทาย กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 11.9 การไดมาของสถานที่ฝึกประสบการณแ วิชาชีพ 34 พบวา สวนใหญ นักศึกษา
ติดตอเอง  จํานวน 54  คน คิดเป็นรอยละ 81.8 รองลงมา สาขาวิชา/คณะ/สถาบันทําหนังสือติดตอ จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 19.7 รองลงมา อาจารยแเป็นผู
ติดตอ จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 3 ลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทําขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ เป็นงานธุรการ ไดแก การเตรียมประชุม
จัดทํารายงาน งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร ถายเอกสาร จํานวน 27 คน รองลงมา เป็นงานงานดานโรงแรม เชน พนักงานตอนรับ งานเสริ์ฟอาหาร งานลูกคาสัมพันธแ 
และการเขียนโปรแกรมการทองเที่ยว รับจองทัวรแ  จํานวน 15 คน เป็นงานอื่นๆ ตามลําดับ งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายตรงกับโปรแกรมวิชาของนักศึกษาหรือไม  
สวนมากมีความคิดเห็นวา งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย มีทั้งตรงและไมตรง กับโปรแกรมวิชาของนักศึกษา จํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 56.7 รองลงมา งานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย ตรง จํานวน 28 คน คิดเป็นรอยละ 41.8 ปริมาณงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทําขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพเป็นอยางไร  สวนมากมี
ความคิดเห็นวา ปริมาณงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทําขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ มีปริมาณพอดี จํานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 91 นักศึกษาไดรับความรูและ
ประสบการณแจากการฝึกประสบการณแวิชาชีพในครั้งน้ีอยูในระดับมาก  อาจารยแนิเทศกแมีความพึงพอใจตอผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษาอยูในระดับมาก
สวนมากมีความคิดเห็นวา สถาบันควรสงนักศึกษารุนตอไปฝึกประสบการณแวิชาชีพในหนวยงาน การหาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา สวนใหญไมมี
ปใญหา โปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณแวิชาชีพใหนักศึกษาเพียงพอสําหรับการไปฝึกประสบการณแวิชาชีพ  สวนใหญพบวา เพียงพอ สวนใหญพบวา การ
ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ ดีอยูแลว สวนใหญพบวา การนิเทศการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษาที่
สาขาวิชา/หลักสูตร ดําเนินการอยูขณะน้ีเหมาะสม สวนใหญ พบวา การประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษาควรเป็น การประเมินร วมกันระหวาง
หนวยงานและอาจารยแนิเทศ ป๓ญหาและข๎อเสนอเพิ่มเติม อาจารยแนิเทศ ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา 1) ควรเพิ่มทักษะดานภาษาตางประเทศใหนักศึกษามากขึ้น 2) 
ภาควิชาควรพิจารณาตารางสอนใหอาจารยแนิเทศกแวาโดยใหไปนิเทศในชวงที่ไมมีการสอน 3) ในคูมือฝึกประสบการณแควรมีการปรับปรุงใหมีหัวขอดังน้ี สรุปผลที่ไดรับ
หรือทักษะการเรียนรูในแตละวัน ปใญหาอุปสรรค การทํางานหรือขอเสนอแนะ 4) ควรสงขอกําหนดและเกณฑแการประเมินที่ปรากฏในเลมคูมือฝึกประสบการณแวิชาชีพ
ไปใหหนวยฝึกงานของนักศึกษาดวย 5) ควรมีการจัดประชุมอาจารยแนิเทศเพื่อสรุปผลสะทอนกลับจากการนิเทศ เพื่อปรับปรุงระบบการฝึกงาน ของคณะใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และทันกับชวงเวลาฝึกงานและการทําประกันคุณภาพของหลักสูตร 6) อยากใหสถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณแวิชาชีพ
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ของนักศึกษาใหมากข้ึน และเอื้อความสะดวกใหอาจารยแนิเทศเพื่อการออกไปนิเทศไดอยางเต็มที่ ทั้งภาระงาน การเดินทาง  อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ7) ควรใหนักศึกษา
ทราบขอจํากัดของตนเองกอนเลือกสถานที่ฝึกงานที่ตรงกับความรูความสามารถของตน  

ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ สําหรับผู๎บริหารหนํวยงาน 
พบวา สวนใหญ มีลักษณะของหนวยงาน เป็น หนวยราชการอื่นที่มิใชสถานศึกษา จํานวน 54 แหง คิดเป็นรอยละ 39.1 รองลงมา เป็นสถานศึกษาของ

รัฐบาล และ สถานศึกษาของเอกชน เทากันที่อยางละ จํานวน 16 แหง คิดเป็นรอยละ 11.6 รองลงมา เป็นโรงแรม จํานวน 14 แหง คิดเป็นรอยละ 10.1 รองลงมา 
เป็นบริษัท จํานวน 12 คิดเป็นรอยละ 8.7 รองลงมา เป็น หนวยงานในกํากับของรัฐ (เชน มทส.) โรงงาน หางราน อยางละ 1 แหง คิดเป็นรอยละ 0.7 และอื่นๆ ดังน้ี 
กิจการสวนตัว 3 แหง คิดเป็นรอยละ 2.2 องคแกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ) 5 แหง คิดเป็นรอยละ 3.6 ธุรกิจการบิน 1 แหง คิดเป็นรอยละ 0.7 โรงพยาบาล 2 แหง คิดเป็น
รอยละ 1.4 และ โรงเรียนสอนดนตรี รานขายเครื่องดนตรี โรงเรียนสอนทําอาหาร เทากันที่อยางละ 1 แหง คิดเป็นรอยละ 0.7 และมีผูไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 
แหง คิดเป็นรอยละ 2.2 สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญตั้งอยูอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 79 แหง คิดเป็นรอยละ 57.3  รองลงมา
ตั้งอยู อําเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 29 แหง คิดเป็นรอยละ 21 รองลงมา  ตั้งอยูจังหวัดอื่นนอกเหนือกรุงเทพมหานครและเชียงใหม จํานวน 26  คน คิดเป็น
รอยละ 18.8  และสุดทาย สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ ตั้งอยูกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 2.9 สภาพการจัดฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษา การไดมาของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ พบวา นักศึกษาติดตอเอง จํานวน 119  แหง คิดเป็นรอยละ 87.5  รองลงมา โปรแกรม
วิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยทําหนังสือติดตอ จํานวน 25 แหง  คิดเป็นรอยละ 18.4 รองลงมา อาจารยแเป็นผูติดตอ จํานวน 3 แหง คิดเป็นรอยละ 2.2 และอื่นๆ บริษัทติดตอ
ไปทางคณะ จํานวน 1 แหง คิดเป็นรอยละ 0.7 ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพ ผูบริหารหนวยงานสวนใหญตองใหนักศึกษามาติดตอเอง จํานวน 81 คําตอบ 
คิดเป็นรอยละ 59.6 รองลงมา โปรแกรมวิชา/คณะ/มหาวิทยาทําหนังสือติดตอ จํานวน 64 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 47.1  รองลงมา อาจารยแเป็นผูติ ดตอ จํานวน 16 
คําตอบ คิดเป็นรอยละ 11.8 และ อื่นๆ ไดทุกชองทางขางตน จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 3.6 สาเหตุที่ผูบริหารหนวยงานรับนักศึกษามาฝึกประสบการณแวิชาชีพ
ในหนวยงาน พบวา สวนใหญ ตองการคนมาชวยพนักงานในหนวยงาน จํานวน 55 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 40.4 รองลงมา เคยรับนักศึกษารุนกอนน้ีแลวพอใจ จํานวน 
52 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 38.2 รองลงมา รูจักกับนักศึกษา / พอแม / ญาติ จํานวน 13 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 9.6 รองลงมา รูจักกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย / 
โปรแกรมวิชา จํานวน 9 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 6.6  และอ่ืนๆ จํานวน 21 คําตอบ ผูบริหารหนวยงานมอบหมายงานใหนักศึกษาทําขณะฝึกประสบการณแวิชาชีพ โดย
คํานึงถึง สวนใหญ พบวา ตรงกับโปรแกรมวิชา จํานวน 60 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 44.1 รองลงมา ตรงกับความตองการในหนวยงานของทาน จํานวน 58 คําตอบ คิด
เป็นรอยละ 42.6 รองลงมา ทําตามคําแนะนําของอาจารยแ / โปรแกรมวิชา / สถาบัน จํานวน 7 คิดเป็นรอยละ 5.1 และอื่นๆ จํานวน 8 คําตอบ งานที่ ผูบริหาร
หนวยงานมอบหมาย สวนใหญ พบวา มีท้ังตรงและไมตรง จํานวน 89 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 64.5 รองลงมา ตรง จํานวน 46 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 33.3 รองลงมา 
ไมตรง จํานวน 2 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 1.5  และ ไมตอบ จํานวน 1 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 0.7 เวลาท่ีใชในการฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ วันจันทรแ-วันศุกรแ 
จํานวน 117 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 86.7 รองลงมา วันเสารแ จํานวน  24 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 17.8 รองลงมา วันอาทิตยแ จํานวน 13 คําตอบ และอื่นๆ  เชน ทุกวัน
ยกเวนวันจันทรแ , วันจันทรแ-วันเสารแ, ทํางาน 6 วันตอสัปดาหแ , ตามตารางงานที่กําหนด , ตามความเหมาะสมกับสถานการณแ จํานวน 27 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 18.9 
สวัสดิการที่หนวยงานจัดใหในขณะท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพ สวนใหญ ไมมี จํานวน 69 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 51.1 รองลงมา อาหารกลางวัน จํานวน 42 
คําตอบ คิดเป็นรอยละ 31.1 รองลงมา เงินเดือน จํานวน 15 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 11.1 รองลงมา ที่พัก จํานวน 11 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 8.1 รองลงมาเบี้ยเลี้ยง
รายวัน จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 3.7 และ สวัสดิการอื่นๆ เชน ประกันอุบัติเหตุ ,เบี้ยเลี้ยงงานนอกสถานที่ , สวัสดิการคูปอง, ยู นิฟอรแมและบัตรรับประทาน
อาหารหลังฝึกงานเสร็จ จํานวน 18 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 12.6 ผูบริหารของหนวยงาน ไดรับการนิเทศในรูปแบบ สวนใหญ นิเทศรวมกันโดยบุคลากรในหนวยงาน
และอาจารยแจากสถาบัน จํานวน 60 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 44.4 รองลงมา นิเทศโดยอาจารยแจากสถาบัน จํานวน 50 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 37  รองลงมา นิเทศโดย
บุคลากรในหนวยงาน จํานวน 36 คําตอบ คิดเป็นรอยละ 26.7 และอื่นๆ วันท่ีอาจารยแมานิเทศ ตรงกับวันหยุดของนักศึกษาเลยไมไดนิเทศ จํานวน 1 คําตอบ คิดเป็น
รอยละ 0.7 นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณแจากการฝึกประสบการณแวิชาชีพในครั้งน้ี สวนใหญ อยูในระดับ มาก ผูบริหารหนวยงานสวนใหญมีความประสงคแจะ
รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรุนตอไป เพื่อฝึกประสบการณแวิชาชีพในหนวยงานอีก  

การประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ผูบริหารหนวยงานสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม   ̅  = 4.04   หากพิจารณาตามดานตางๆ 
พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.36 รองลงมา ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.11 รองลงมา ดานความรู มี
คาเฉลี่ย 4.02 รองลงมา ดานทักษะทางปใญญา มีคาเฉลี่ย 3.86 และดานทักษะและการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 3.86 

ผู๎บริหารหนํวยงานมีข๎อเสนอแนะดังนี้ 1) อยากใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางานใหมากข้ึนและมีความม่ันใจในตัวเอง และกลาที่จะแสดงออก 
2) อยากใหอาจารยแนิเทศควรมาติดตามนักศึกษาท่ีออกฝึกตามหนวยฝึกอยางสมํ่าเสมอ เป็นที่ปรึกษาใหหนวยฝึก และอยากใหอาจารยแมานิเทศงาน อยางนอย 1-2 ครั้ง 
3) นักศึกษาควรหม่ันศึกษาการใชภาษาทางราชการใหมากข้ึน ควรมีความรูดานสารบรรณ งานธุรการ 4) นักศึกษาควรหม่ันศึกษาและฝึกปฏิบัติการ Microsoft Excel 
Microsoft Word เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถนําไปใชในการทํางานในอนาคตตอไป 5) ระยะเวลาฝึกงานนอยเกินไป เห็นควรใหระยะเวลาการฝึกงานมากกวา 90 วันขึ้น
ไปเพื่อหมุนเวียนการปฏิบัติงานในแตละแผนกใหครบ 6) ควรมีคอรแสอบรมเสริมบุคลิกภาพและทัศนคติในการทํางานกอนการฝึกประสบการณแวิชาชีพ   7) อยากให
นักศึกษามีชวงเวลาฝึกงาน แบบคละชวงเวลา เพราะบางเดือนมาขอฝึกงานหลายสิบคน บางเดือนไมมีเลย  8) ทางมหาวิทยาลัยนาจะมีการตรวจสอบสถานที่ฝึกงาน
กอน วาตรงกับสาขาวิชาที่ นักศึกษาเรียนหรือไม ใหไดใชประสบการณแอยางเต็มที่เนนเมืองใหญท่ีมีนักทองเที่ยวตางชาติเยอะๆ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับกลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. สถานที่ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสวนมากออกฝึกประสบการณแ
วิชาชีพในหนวยงานที ่เป็นหนวยงานราชการอื่นที่ไมใชสถานศึกษา  ซึ่งสถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมากที่สุด แหลง
ฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษาแตละสาขาวิชาแตกตางกันสอดคลองกับสาขาวิชาของนักศึกษา และเหตุผลในการฝึก ประสบการณแวิชาชีพที่นักศึกษาสวนมาก
เลือกเพราะคาดวาจะไดฝึกประสบการณแตรงตามสาขาวิชาที่เรียน นอกจากน้ันยังคํานึงถึงการอยูในภูมิลําเนาดวย ทําใหนักศึกษาสวนมากเลือกสถานที่ฝึกประสบการณแ
วิชาชีพอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอาจทําใหนักศึกษาประหยัดคาใชจ าย และอาจารยแนิเทศสามารถไปติดตามนิเทศไดสะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของศุภกิจ วิทยาศิลป (2550) และ นกนอย สุทธิสนธแ (2550) ซึ่งพบวา สวนใหญเขารับการฝึกประสบการณแวิชาชีพ โดยนักศึกษาติดตอเอง  แตอยางไรก็ตามพบวามี
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นักศึกษาบางสาขาวิชาที่มีความตองการออกฝึกประสบการณแวิชาชีพในตางจังหวัดแตมีขอจํากัดที่อาจารยแนิเทศกแบางสาขาวิชาไมอนุญาตใหไปฝึกงานในสถานที่ไกลๆ 
ไดเน่ืองจากติดปใญหาเกี่ยวกับการนิเทศกแนักศึกษา สถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพเหลาน้ีสวนมากไดมาโดยนักศึกษาติดตอเอง ในเรื่องน้ีอาจารยแนิเทศกแไดเสนอแนะใน
การแกปใญหาในการหาสถานที่ฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา ควรมีการตั้งคณะกรรมการรวมพิจารณาตามความเหมาะสมกับความรูความสามารถแ ละบุคลิก
ของนักศึกษา คณาจารยแในสาขาวิชาควรมีสวนรวมในการพิจารณาสถานประกอบการที่นักศึกษาจะเลือกไปฝึกงาน ควรจัดประชุมสัมมนาระหว างหัวหนาสถาน
ประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารยแนิเทศ ทําความเขาใจและออกแนวปฏิบัติรวมกัน และมหาวิทยาลัยนาจะมีงบประมาณสนับสนุนบางสวนใหนักศึก ษาที่ออกฝึก
ประสบการณแวิชาชีพ โดยอาจจะมีเงื่อนไขบางอยางหรือระเบียบตางๆ รองรับใหปฏิบัติตาม  

2.  ลักษณะงานที่ได๎รับมอบหมาย นักศึกษา อาจารยแนิเทศ และผูบริหารหนวยงานสวนมากมีการรับรูตรงกันวา งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทํา
ขณะไปฝึกประสบการณแวิชาชีพมีทั้งตรงและไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียน  ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายงาน สวนใหญ เกี่ยวกับงานธุรการ งานดานการโรงแรม โดยเป็น
ลักษณะงานภาคสนามและภาคสํานักงาน ปริมาณงานที่นักศึกษาไดรับ มีความพอดี ซึ่งหัวหนาหนวยงานสวนมากระบุวา ในการมอบหมายงานใหนักศึกษาทําขณะฝึก
ประสบการณแวิชาชีพ คํานึงถึงความตรงกับโปรแกรมวิชาของนักศึกษา และความตองการของหนวยงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เดนชัย สมปอง (2555) 
และนกนอย สุทธิสนธแ (2550)  ซึ่งพบวา งานที่ไดรับมอบหมายในการฝึกงานมีทั้งตรงและไมตรงกับงานสาขาที่เรียน  

3. การประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ อาจารยแนิเทศกแท่ีเป็นกลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นวาในการประเมินผลการฝึกประสบการณแ
วิชาชีพของนักศึกษา ควรเป็นการประเมินรวมกันระหวางหนวยงานและอาจารยแนิเทศกแ นอกจากน้ันผูบริหารหนวยงานที่รับนักศึกษาเขาฝึกง านไดใหขอเสนอแนะวา 
ควรมีการนิเทศรวมกันระหวางบุคลากรในหนวยงานและอาจารยแจากสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล ตันยะ (2543) ที่พบวา อาจารยแนิเทศกแและ
ผูบริหารหนวยงานที่รับนักศึกษาเขาฝึกงานไดใหขอเสนอแนะวา ควรเป็นการประเมินรวมกันระหวางหนวยงานและอาจารยแนิเทศกแ  และจากการศึกษาพบวา การ
ประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพ เป็นการประเมินผลตามแบบฟอรแมแบบประเมินที่คณะไดสงใหนักศึกษานําไปยื่นไปพรอมกับหนังสือสงตัวนักศึกษาเขารวมการ
ฝึกประสบการณแวิชาชีพ เม่ือนักศึกษาฝึกงานเสร็จสิ้นตามกําหนดแลว หัวหนาสถานประกอบจะเป็นผูประเมินผล โดยทําการสงผลการประเมินการฝึ กงานกลับมาให
คณะ โดยวิธีตางๆ ดังน้ี  1. สถานประกอบการฝากนักศึกษานํากลับมาใหคณะ 2. สถานประกอบการสงกลับมาทางคณะโดยทางไปรษณียแ 3. สถานประกอบการ
สงกลับมาคณะโดยทางโทรสาร เจาหนาที่คณะทําการรวบรวม ตามที่ 1 -3 ดังกลาว แลวจัดสงใหแตละภาควิชา/หลักสูตร แตละภาควิชา/หลักสูตรสงตอใหอาจารยแ
นิเทศกแผูรับผิดชอบรายวิชาทําการรวบรวมคะแนน จากกระบวนการดังกลาวน้ี อาจจะทําใหเกิดปใญหาในการรวบรวมคะแนนผลการประเมินผลการฝึกประสบการณแ
วิชาชีพเกิดความลาชาและแบบฟอรแมการประเมินผลอาจเกิดการสูญหายระหวางทางได ซึ่งหากคณะมีระบบจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพ 
จะสามารถลดปใญหาในการติดตามผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา พามาและประสิตา อินทะจันทรแ (2550) ศึกษา
เรื่อง ระบบจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พบวา ระบบจัดการติดตาม 
และประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพน้ี ถูกพัฒนาโดยใชโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใช Apache เป็น Web Server และใชภาษา PHP 
Online  บนอินเตอรแเน็ต ระบบ Offline ผานทางไปรษณียแหรือโทรศัพทแ โดยนักเรียน นักศึกษาจะทําการคนหาและเลือกสถานประกอบการที่ ตองการเขาฝึก
ประสบการณแวิชาชีพผานระบบ Online และติดตอประสานงานกับครูนิเทศกแ รวมถึงดูผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพผานระบบ Online ได สวนสถานประกอบการ
สามารถประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพและประสานงานกับครูนิเทศกแไดทั้งระบบ Online และระบบ Offline จากการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ โดย
ใชคาความคิดเห็น 4 ดาน คือ (1) ดาน Functional Requirement Test (2) ดาน Functional Test (3) ดาน Usability Test, และ (4) ดาน Security Test ผลการ
ประเมินพบวาผูใชงานและผูบริหารมีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑแคอนขางดี โปรแกรมน้ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานทางดานการจัดการ ติดตามและประเมินผล
การฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาในองคแกรไดคอนขางดี 
 
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1. ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณแวิชาชีพใหเขาใจถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณแวิชาชีพ
นักศึกษา รายละเอียดของงานที่นักศึกษาควรไดฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการชวยเหลือ แนะนํา และประเมินผลการฝึกประสบการณแนักศึกษาดวย 

2. นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณแวิชาชีพทุกคนควรไดรับการนิเทศจากอาจารยแนิเทศกแของแตละหลักสูตร โดยมีจํานวนครั้งในการนิเทศขั้นต่ําตามที่
คณะกําหนดไวในคูมือฝึกประสบการณแวิชาชีพนักศึกษาแลว เพื่อใหหนวยงานและนักศึกษาไมเกิดความรูสึกวาถูกทอดทิ้งจากแตละภาควิชา/หลักสูตร 

3. การประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพคณะ ควรจัดทําระบบ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพแบบออนไลนแเพื่อลดปใญหาใน
การติดตามการจัดสงแบบประเมินผลการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษา 

4. คณะควรจัดโครงการสัมมนาระหวางอาจารยแนิเทศนักศึกษาของแตละภาควิชา/หลักสูตรกับหัวหนาหนวยฝึ กที่รับนักศึกษาเขารับการฝึก
ประสบการณแวิชาชีพเพื่อใหการฝึกประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษาไดเกิดประโยชนแสูงสุดตอนักศึกษาและทราบความตองการปใจจุบันของสถานประกอบการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัย เรื่อง กลยุทธแการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณแวิชาชีพของคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม งบประมาณแผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดสําเร็จลุลวงด วยดี ผูวิจัยขอกราบ
ขอบคุณ รองศาสตราจารยแสนิท สัตโยภาส ผูชวยศาสตราจารยแอัตถแ  อัจฉริยมนตรี และผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กรวีรแ ชัยอมรไพศาล ที่ใหความอนุเคราะหแเป็น
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม รวมทั้งและผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร. มาโนชยแ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูบริหารทุกทาน 
ซึ่งเป็นผูบังคับบัญชาที่ใหการสงเสริม สนับสนุน และเป็นกําลังใจ ในการจัดทําการวิจัย ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   

ขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ใหความอนุเคราะหแการประสานงานและการดําเนินการดานเอกสารให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ใหชีวิตอันมีคา ใหการศึกษาและทุกสิ่งแกผูวิจัย และคอยสงเสริมเป็นกําลังใจดวยดีตลอดมาจนประสบความสําเร็จ
ในชีวิต 
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ขอขอบคุณเพื่อนรวมงาน คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทุกทาน ที่เป็นกําลังใจและใหความชวยเหลือในดานตางๆ 
มาโดยตลอดและหวังเป็นอยางยิ่งวางานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชนแสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูสนใจ 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่องปใจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคแเพื่ อศึกษาปใจจัยที่
สงผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ศึกษาการรับรูและความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่และ
เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ จําแนกตามปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคล โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนที่พักอาศั ยอยูในพื้นที่อําเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 400 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริ การโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใน
ภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 โดยสูงสุดไดแก  ดานบุคลากรใหบริการ รองลงมา ดานการ
ใหบริการ ดานสถานที่ใหบริการ ดานระบบงานใหบริการ และ ดานการประชาสัมพันธแ ตามลําดับ  การรับรูขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม พบวา มีการรับรูในระดับปานกลาง มีการรับรูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน โดยสูงสุด ไดฟใงประกาศกิจกรรมการใหบริการโครงการอําเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่ รองลงมา รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ภายในชุมชน และมีการรับรูในระดับปานกลาง จํานวน 8 ดาน เรียงอันดับ
ตามคาเฉลี่ย ไดแก เขารวมประชุมสัมมนากิจกรรมการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,ไดใชบริการหนวยบริการประชาชนตามโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ,ไดรับ
การสํารวจความตองการใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่, มีสวนรวมในการประเมินผลการใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,พูดคุยสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,ไดรับเอกสารใหขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,การอานปูายประกาศการใหบริการ
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ ไดรับการชักจูงและแนะนําใหใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปใจจัยลักษณะ
สวนบุคคลกับคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบวา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดตอเดือน มีผลตอคุณภาพ
การใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน 
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Abstract 
 A study on factors affecting service quality of smiley mobile project  Noen Maprang District, Phitsanulok Province of. To study 
the perception and opinions of users about the quality of services provided by the Smile Grid and to compare the service quality of the 
Smile Grid Mobile Project. Classified by personal factors. The data were collected from residents living in Dan Chang area. The samples were 
400 samples. The quality of the Smiley Mobile Project Noen Maprang District, Phitsanulok Province district as a whole, the users had 
average level of 3.08, standard deviation 0.41. Secondary service personnel. Property The system of service and public relations, 
respectively, Noen Maprang District, Phitsanulok Provinceas a whole was found to have a moderate level of awareness. There was a high 
level of awareness in two areas, the highest was the announcement of service activities of Smile Movement. There were 8 middle-ranked 
perceptions, namely, Attendance, Seminar, Service Activity, Smile Grid, , Have been surveyed the needs of the Smile Grid Mobile Project, 
participated in the evaluation of the use of the Smile Grid Mobile Project, talked with the relevant staff about the service information of 
Smile Mobile District, received the document. Providing service information for Smile Mobile, The results showed that the difference 
between personal characteristics and service quality of Smiley Mobile Noen Maprang District, Phitsanulok Province Province found that 
the occupation and income per month. Affecting the Quality of the Smiley Mobile Project Noen Maprang District, Phitsanulok Province 
Province is different. 
 
Keywords : service quality, smiley mobile project 
 
บทนํา 
 องคแกรภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการใหบริการมักจะมีการกําหนดเปูาหมายในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการภายในองคแกร ความตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพของสินคาหรือบริการ จึงเป็นเรื่องที่พบเห็นไดทั่วไปในองคแกรภาคเอกชน ที่ขยายมายังหนวยงานภาครัฐในระยะหลังมาน้ี ความตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพน้ี เป็นผลสืบเน่ืองประการหน่ึงมาจากแรงกดดันจากการแขงขัน ความกาวหนาทางการสื่อสารและโลกาภิวัตนแ รวมไปถึงกา รแขงขันและการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลจากการปฏิบัติงานขององคแกรอยางแข็งขันเขมขน โดยนัยประการหน่ึงเพื่อสรางความอยูรอดใหกับองคแกรและคุณภาพเอง เป็นเครื่องช้ีบงถึง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคแกรไดเป็นอยางดี องคแภาครัฐในปใจจุบัน ไดปรับกระบวนทัศนแในการบริหารงานจากเดิมที่ประชาชนเป็นเพียงผูจําตองรับบริการที่
รัฐจัดให มาเป็นลูกคาท่ีองคแการภาครัฐพึงใหความสนใจจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบอยางมีคุณภาพ  
 คุณภาพการใหบริการจึงเป็นแนวคิดหน่ึงไดรับการนํามาประยุกตแใชในกระบวนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐไทยในชวงหลายปีที่ผานมา และไดรั บความ
สนใจนํามาปรับปรุงเพื่อใชเป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะในการใหบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐมากขึ้นเป็นลําดับในปใจจุบันแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการ
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ใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น นับไดวาเป็นเรื่องหน่ึงท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดเรงรัดผลักดันการดําเนินการในชวงหลายปีที่ผานมา นอกเหนือจาก
การมุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบแนวคิดที่ไดเสนอไปขางตนแลว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอไววา การใหบริการ
ประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลใหความสําคัญ และพยายามผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งน้ีเน่ื องจากในสังคม
ประชาธิปไตยน้ันการตอบสนองความตองการของประชาชนเป็นพันธกิจสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึงกระทํา ยิ่งในชวงปใจจุบันเป็นกระแสการเรียกรองใหปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคมใหเขาสูความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณแท่ีเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกลวนพุงเปูาไปสูจุดหมายเดียวกันคือการยึดประชาชนเป็นศูนยแกลางประกอบกับในปใจจุบัน
ความสัมพันธแระหวางภาครัฐและประชาชนไดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชาชนมีการเรียกรองการบริการที่ดีขึ้นเน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยใหมเปิ ดโอกาสใหประชาชนทั่วไป
หรือองคแกรประชาชนเปิดเผยความตองการของตนใหสังคมไดรับรูงายขึ้น ประชาชนมีระดับการศึกษาและคานิยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้นทําใหตองการภาครัฐที่มีความ
โปรงใสและรับผิดชอบในการดําเนินงานมากข้ึน รวมถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพและคุมคากับเงินภาษีของประชาชน และการที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีวาหากไมได
รับความรวมมือที่ดีจากประชาชนแลวนโยบายของรัฐก็จะไมเกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีกดวย และดวยแรงกดดันดังกลาวจําเป็นที่
ภาครัฐตองตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความตองการและความคาดหวังดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จึงจําเป็นตองปรับปรุงคุณภาพใหสนองความตองการดังกลาว แตอยางไรก็ตามการดําเนินการเป็นสิ่งที่ทําไดไมงายนัก เน่ืองจากความตองการของประชาชนมี
หลากหลายและซับซอน ยิ่งไปกวาน้ันการดําเนินการดังกลาวของภาครัฐตองไดรับความรวมมือจากสวนราชการตางๆ ในการปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพ  
 โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ จึงเป็นสวนหน่ึงของการพัฒนา ยกระดับ และรักษามาตรฐานงานบริการของอําเภอโดยรวมใหมีความเป็นเลิศ และเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกดานตามเจตนารมณแพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มีเปูาหมายสําคัญสูงสุด คือ การยึดประชาชนเป็นศูนยแกลาง ( Citizen - centered) และมุงใหเกิด
ประโยชนแสุขแกประชาชน กรมการปกครองไดมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของอําเภอในดานตางๆ ใหดีขึ้น (Better Service Quality) ตามเจตนารมณแของ
กฎหมายดังกลาวขางตนในหลายๆ สวนมาโดยตลอด ทําใหคุณภาพบริการของอําเภอมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
ผูใชบริการ ไดแก การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดลอม การพัฒนาระบบงานการพัฒนาบุคลากรใหเป็นมืออาชีพ ไดแก การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ทัศนคติที่ดี 
และมีความพรอมสําหรับการบริการประชาชน การรณรงคแกิจกรรม อําเภอ..ยิ้ม เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม คานิยมของบุคลากรใหเอื้อตอการบริการประชาชน การสราง
แรงจูงใจ และดูแลสวัสดิการและความกาวหนา การจัดหาเครื่องแบบบริการ  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการ และการประสานงานความรวมมือกับ
หนวยงาน/องคแกรภายนอก การใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่รองขอ โครงการสํานักบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ การบริการในรูปแบบเคานแเตอรแบริการประชาชน 
(Government Counter Service) ณ หางสรรพสินคา และรูปแบบศูนยแบริการรวม (Service Link) เป็นตน 
 กรมการปกครองจึงใหความสําคัญกับการพัฒนายกระดับและรักษามาตรฐานการบริการของอําเภอใหดีอยางตอเน่ืองยิ่งข้ึนในทุกอําเภอทั่วประเทศ ทั้ง 877 
แหง เพื่อเป็นหลักประกันใหแกประชาชนที่จะไดรับบริการที่ดี มีมาตรฐานทัดเทียม และถวนทั่วเหมือนกันในหนวยบริการทุกแหง ไมวาจะอยูในพื้นที่ใดก็ตาม 
โดยเฉพาะปใจจุบันการใหบริการประชาชนสวนใหญเป็นระบบอิเล็กทรอนิกสแออนไลนแทั่วประเทศ ซึ่งทําใหประชาชนสามารติดตอขอรับบริการจากหนวยบริการใดก็ได 
ดังน้ัน จงึจําเป็นที่จะตองมีการสรางมาตรฐานบริการประชาชนของอําเภอ เรียกวา “เกณฑแมาตรฐานบริการอําเภอ..ยิ้ม” ในแตละดานไมวาจะเป็นดานบริหารจัดการ ดาน
สถานที่ ดานบุคลากร ดานระบบงาน ดานการบริการเชิงรุก เพื่อนําไปใชเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง รักษามาตรฐาน และบริหาร คุณภาพของงานบริการไดทั่วทุก
หนวยบริการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียังเป็นประโยชนแตอการประเมินผล การสํารวจความคาดหวังและความพึ งพอใจเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการเน่ืองจากมีเกณฑแเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกําหนดไวอยางชัดเจน  
  จากความสําคัญในขางตนผูวิจัยจึงทําการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยทําการศึกษาในกลุมผู ใชบริการ
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อผลการศึกษาจะใชเป็นประโยชนแในการวางแผนการบริการใหมีความสอดคลองกับความตองกา รของผูใชบริการและใชเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อศึกษาการรับรูและความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 งานวิจัยปใจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไดทําการรวมรวมขอมูลและท บทวน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเป็นแนวทางในการศึกษา ตามลําดับหัวขอ ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีการใหบริการ 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
3. แนวคิดการบริการสาธารณะ 
4. ขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลํุมตัวอยําง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นท่ีอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. ขนาดของตัวอยางจากประชากรที่ใชในการวิจัย พิจารณาจากจํานวนประชาชนในพื้นท่ีอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวนประชาชน 67,011 
คน (ศูนยแขอมูลประเทศไทย,สถิติปี2558) จึงหาขนาดกลุมตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดการคํานวณหาคาขนาดกลุมตัวอยาง ของ Taro  Yamane ในกรณีที่ทราบจํานวน
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ประชากรที่ศึกษา ที่ระดับความเช่ือม่ันที่ 95% และยอมรับคาความคลาดเคลื่อนไดไมมากกวา 5%  ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน  397.63  หรือ 398 ดังน้ันเพื่อ
ครบถวนในการเก็บแบบสอบถามการศึกษาน้ีจึงใชขนาดประชากรในการสุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง 
 3. การสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบอาศัยความนาจะเป็น (Probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) เป็นวิธี
ที่ประชากรแตละหนวยมีโอกาสถูกสุมมาเป็นกลุมตัวอยางเทากันโดยอาศัยความสะดวกของผูวิจัยเป็นหลักจากกลุมตัวอยางคือผูใหความรวมมือกับใหขอมูลในพื้นที่ใน
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จํานวนกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง 
 ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรในการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

1. ตัวแปรอิสระ ( Independent variable) ตัวแปรอิสระ มีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก  
1.1 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  
1.2 การรับรูขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไดแก ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ดานอาคารและสถานที่ ดานบุคลากร ดานระบบงานใหบริการ และดานการประชาสัมพันธแ 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการครั้งน้ี  แบบสอบถามปลายปิดประกอบดวย 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยลักษณะสวนบุคคล มีจํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เป็น
คําถามปลายปิด (Close Ended) แบบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 

สวนที่ 2  การรับรูขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 10 ขอ เป็นคําถามปลายปิด (Close Ended) แบบให
ผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว โดยใชมาตรวัดแบบ  Liker  Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยมีตัวเลขท่ีมีความหมายดังน้ี 

ระดับ  5  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  ระดับมาก 

ระดับ  3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  ระดับนอย 
ระดับ  1  หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 

สวนที่ 3 คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย ดานคุณภาพการใหบริการ ดานอาคารและ
สถานที่ ดานบุคลากร ดานระบบงานใหบริการ และดานการประชาสัมพันธแ มีจํานวน 26 ขอ เป็นคําถามปลายปิด  (Close Ended)  แบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอ
เดียว โดยใชมาตรวัดแบบ  Liker  Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยมีตัวเลขท่ีมีความหมายดังน้ี 

ระดับ  5  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  ระดับมาก 

ระดับ  3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  ระดับนอย 
ระดับ  1  หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 

 การสร๎างและการทดสอบเครื่องมือ 
 การสรางและการทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเป็นแนวทางการกําหนดขอคําถามในแบบสอบถามกําหนดนิยามตามขอบขายของเน้ือหาและ
ศึกษารายละเอียดหาตัวแปรนิยามการมีสวนรวมในแตละดานสรางแบบสอบถาม โดยนําประเด็นที่ไดจากการศึกษา มาจัดเป็นหมวดหมูใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด 

2. นําเสนอรางแบบสอบถามตอประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาตามกรอบแนวคิดและนําราง
แบบสอบถาม ที่ผานการตรวจแกไขจากประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธแ ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาตรงตามเน้ือหา ความถูกตอง และ
ความสมบูรณแของขอคําถาม  
 3. นํารางแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกไขของผูทรงคุณวุฒิแลวมาวิเคราะหแหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Item Objective Congruence : IOC) โดย
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.5 ขึ้นไป รวมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวเสนอกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่ง
มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
 4. ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหาในขอคําถามกับวัตถุประสงคแที่ตั้งไว ผลการทดสอบพบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหา (IOC) 
มีเทากับ 0.89 แสดงวา แบบสอบถามมีคาความสอดคลองระหวางเน้ือหาสามารถนําไปท่ีการศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได   

5.  การทดสอบกอนนําไปใชจริง (Pre-Test) จํานวน 30 ชุดทั้งน้ีเพื่อหาคาความเช่ือถือไดของมาตรวัด (Reliability) โดยการทดสอบความนาเช่ือถือของ
มาตรวัด (Reliability Analysis)โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach, 1990,p 204) ที่ระดับความนาเช่ือถือ 0.5 ซึ่งเป็นมาตรฐานของความ
นาเช่ือถือไดสําหรับมาตรวัดทั่วไป โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปใชกับตัวอยาง  ซึ่งผลการทดสอบพบวามีความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม พบวา 
มีคาความนาเช่ือถือ Pre-Test จากจํานวนกลุมตัวอยางทดสอบมีคาท่ี 0.946 ดังน้ันแสดงวา มีคาความนาเช่ือถือสามารถนําไปท่ีการศึกษากับกลุมตัวอยางจริง  

6. ผลการทดสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหา (IOC) ไดเทากับ 0.89 และคาความเช่ือถือไดของมาตรวัด (Reliability) ไดเทากับ 0.946 มีคาเกิน
เกณฑแจึงนําแบบสอบถามนําไปจัดพิมพแเพื่อใชเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงนําแบบสอบถามไปใชในการศึกษากับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 400 ตัวอยาง 
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 การเก็บและรวบรวมข๎อมูล 
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแกขอมูลจากการคนควาและรวบรวมจากเอกสารหนังสือ รายงานตางขอมูลการจัดประชาคม แนวคิดการ

คุณภาพการใหบริการ แนวคิดการใหบริการแนวคิดการใหบริการสาธารณะ และขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตลอดจนจากการศึกษาคนควาด วยตนเองและ
วิทยานิพนธแที่เกี่ยวของหรือใกลเคียง  

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางจากประชาชนในพื้นที่อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 400 ตัวอยาง โดยจะใหผูตอบแบบสอบถามทําการตอบแบบสอบถามดวยการกรอกดวยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามและนํามา
ลงรหัส หลังจากน้ันจึงนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรแเพื่อประมวลผล โดยใชโปรแกรมทางสถิติสําหรับงานวิจัย  
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

1. การตรวจสอบขอมูล ( Editing ) ผูวิจัยตรวจสอบความเรียบรอยและสมบูรณแของแบบสอบถาม และเรียบรียงแบบสอบถามเพื่อใชในการลงรหัส 
2. การลงรหัส ( Coding ) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสที่ไดกําหนดไวลวงหนา สําหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายปิด สวน

แบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด  ผูวิจัยไดจัดกลุมคําตอบแลวจึงนับคะแนนใสรหัส 
3. การประมวลผลขอมูล ที่ลงรหัสแลวไดนํามาบันทึกเขา  File โดยใชคอมพิวเตอรแเพื่อทําการประมวลผล ในการคํานวณคาสถิติโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตรแ 
4. การวิเคราะหแขอมูลวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ความถี่,รอยละ,คาเฉลี่ยทางเลขคณิต และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 เกณฑ๑การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานใชสถิติเชิงปริมาณหาของตัวแปรท่ีกําหนดโดยสถิติที่ใชทดสอบคือ Multiple Regressions 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาปใจจัยลักษณะสวนบุคคลกลุมตัวอยาง พบวาเพศชาย มากกวา เพศหญิง โดยมีเพศชาย รอยละ 51.0 และ เพศหญิง รอยละ 49.0  มีอ ายุ
ระหวาง 20 – 25 ปี รอยละ 31.3 รองลงมา อายุ 46 - 55 ปี  รอยละ 21.7 และ อายุ 36 – 45 ปี รอยละ 18.7 นอยสุด อายุ มากกวา 55 ปี รอยละ 4.5 ตามลําดับ มี
สถานภาพสมรส รอยละ 54.5 และมีสถานภาพโสด รอยละ 45.5 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 67.5 รองลงมา ต่ํากวาปริญญ าตรี รอยละ 30.0 
นอยสุด สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 2.5 ตามลําดับ ทําธุรกิจสวนตัว รอยละ 26.0 รองลงมา รับราชการ รอยละ 25.5 และ ลูกจาง รอยละ 16.5 นอยที่สุด รัฐวิสาหกิจ 
รอยละ 5.5 มีรายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท รอยละ 45.5 รองลงมา 20,001 - 30,000 บาท รอยละ 22.0 และ ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 21.0 สวนนอย
มีรายได 30,001 - 40,000 บาท รอยละ 9.5 นอยท่ีสุดไดแก มากกวา 40,000 บาท รอยละ 2.0 ตามลําดับ  

ผลการศึกษาการรับรูขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม พบวา มีการรั บรูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
3.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42  ในรายดาน พบวา มีการรับรูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน โดยสูงสุด ไดฟใงประกาศกิจกรรมการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
มีคาเฉลี่ย 3.79 รองลงมา รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ภายในชุมชน ( x = 3.77) และมีการรับรูในระดับปานกลาง จํานวน 8 
ดาน เรียงอันดับตามคาเฉลี่ย ไดแก เขารวมประชุมสัมมนากิจกรรมการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 3.32), ไดใชบริการหนวยบริการประชาชนตาม
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 3.31),ไดรับการสํารวจความตองการใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  ( x = 3.25),มีสวนรวมในการประเมินผลการใชบริการ
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 3.24), พูดคุยสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่เกี่ยวของเกี่ยวกับขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  ( x = 3.21), ไดรับ
เอกสารใหขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 3.17), การอานปูายประกาศการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 3.12) และ ไดรับการชัก
จูงและแนะนําใหใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 3.05) ตามลําดับ  

ผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 มีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน โดยสูงสุด ดานบุคลากรใหบริการ รองลงมา ดานการใหบริการ ดาน
สถานที่ใหบริการ ดานระบบงานใหบริการ และดานการประชาสัมพันธแ ตามลําดับ 

คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดานการใหบริการ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลางท้ัง 5 ดาน โดยสูงสุด ความรวดเร็วของการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 
3.30 รองลงมา ขั้นตอนในการใชบริการไมยุงยาก ( x = 3.16), บริการที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน ( x = 3.14), การไดรับการชวยเหลือแกไขเม่ือมีปใญหา ( x = 
3.11) และ การอํานวยความสะดวก ( x = 3.08) ตามลําดับ 

คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดานสถานที่ใหบริการในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็น ในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้ง 7 ดาน โดยสูงสุด ความกวางขวางของสถานที่ มี
คาเฉลี่ย 3.28 รองลงมา การจัดพื้นท่ีทําการเป็นระเบียบเรียบรอย ( x = 3.23), ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณแ( x = 3.15), ปูายบอกตําแหนงคําแนะนําการ
ใหบริการ ชัดเจน ( x = 3.13), ความปลอดภัยในการใชบริการ ( x = 3.10),ความสะอาดของสถานที่ ( x = 3.06) และมีที่จอดรถอยางเพียงพอ ( x = 2.99) 
ตามลําดับ 

คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดานบุคลากรใหบริการในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 1 ดาน คือ มีความเต็มใจและกระตือรือร นในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.43 และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน ไดแก มีการเอาใจใสและมีความรับผิดชอบซื่อสัตยแในการใหบริการ ( x = 3.19), ความ
นาเช่ือถือในการปฏิบัติหนาที่ ( x = 3.14), ความสามารถแกไขปใญหาในการใหบริการไดเป็นอยางดี ( x = 3.05) และ ความเพียงพอของบุคลากรที่ใหบริการ ( x = 
3.04) ตามลําดับ 

คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดานระบบงานใหบริการ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยสูงสุด ความทันสมัยของระบบการ
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ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.24 รองลงมา ความถูกตองของระบบท่ีใหบริการ  ( x = 3.08), ความเพียงพอของอุปกรณแและเครื่องมือใหบริการ ( x = 3.05) และ เทคโนโลยี
การใหบริการที่เอื้ออํานวยความสะดวก ( x = 3.03) ตามลําดับ 

คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดานการประชาสัมพันธแ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน โดยสูงสุด ความสมํ่าเสมอในการประชาสัมพันธแ
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่และการแจงขาวสารการบริการใหมของโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ มีคาเฉลี่ย 2.87 รองลงมา การจัดกิจกรรมโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ (
x = 2.85), การใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 2.84) และ การแนะนํารูปแบบการบริการของโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( x = 2.82) 
ตามลําดับ 
  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอาชีพ กับ คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลการทดสอบเป็นรายดานไดดังน้ี  

ดานการใหบริการ พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กับปใจจัยสวน
บุคคล ดานอาชีพ จํานวน 3 คู ไดแก  
1) กลุมผูใชบริการที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานการใหบริการ สูงกวา กลุมผูใชบริการอาชีพรัฐวิสาหกิจ, 2) กลุมผูใชบริการที่รับ
ราชการจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานการใหบริการ สูงกวา กลุมผูใชบริการอาชีพรัฐวิสาหกิจ และ 3) กลุมผูใชบริการที่รัฐวิสาหกิจจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการ
ใหบริการ ดานการใหบริการต่ํากวา กลุมผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน,ธุรกิจสวนตัวและลูกจาง 

ดานบุคลากรใหบริการ พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  กับปใจจัย
สวนบุคคล ดานอาชีพ จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุมผูใชบริการที่ เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานบุคลากรใหบริการต่ํากวา กลุม
ผูใชบริการที่รับราชการและเป็นลูกจาง และมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการสูงกวา กลุมผูใชบริการอาชีพรัฐวิสาหกิจ  2) กลุมผู ใชบริการที่รับราชการจะมีคาเฉลี่ย
คุณภาพการใหบริการ ดานบุคลากรใหบริการสูงกวา กลุมผูใชบริการอาชีพรัฐวิสาหกิจ และ 3) กลุมผูใชบริการที่รัฐวิสาหกิจจะมีคาเฉลี่ ยคุณภาพการใหบริการ ดาน
บุคลากรใหบริการต่ํากวา กลุมผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน,ธุรกิจสวนตัวและลูกจาง 

ดานระบบงานใหบริการ พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กับปใจจัย
สวนบุคคล ดานอาชีพ จํานวน 5 คู ไดแก 1) กลุมผูใชบริการที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานระบ บงานใหบริการสูงกวา กลุม
ผูใชบริการที่เป็นลูกจาง, 2) กลุมผูใชบริการที่รับราชการจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานระบบงานใหบริการสูงกวา กลุมผูใชบริการอาชีพรัฐวิสาหกิจ และคา
คุณภาพการใหบริการต่ํากวากลุมผูใชบริการที่เป็นลูกจาง 3) กลุมผูใชบริการที่รัฐวิ สาหกิจจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานระบบงานใหบริการต่ํากวา กลุม
ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจสวนตัวและลูกจาง  4) กลุมผูใชบริการทีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานระบบงาน
ใหบริการต่ํากวา กลุมผูใชบริการอาชีพลูกจาง และ 5) กลุมผูใชบริการที่ทําธุรกิจสวนตัวจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานระบบงานใหบริการต่ํากวา กลุม
ผูใชบริการอาชีพลูกจาง 

ดานการประชาสัมพันธแ พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จั งหวัดพิษณุโลก กับปใจจัย
สวนบุคคล ดานอาชีพ จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุมผูใชบริการที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานการประชาสัมพันธแ  สูงกวา กลุม
ผูใชบริการที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ, 2) กลุมผูใชบริการที่รับราชการจะมีคาเฉลี่ ยคุณภาพการใหบริการ ดานการประชาสัมพันธแ สูงกวา กลุมผูใชบริการอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ และคาคุณภาพการใหบริการต่ํากวากลุมผูใชบริการที่เป็นลูกจาง 3) กลุมผูใชบริการที่รัฐวิสาหกิจจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการ ดานการประชาสัมพันธแ 
ต่ํากวา กลุมผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจสวนตัวและลูกจาง 

สรุปผลการทดสอบในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กับ
ปใจจัยสวนบุคคล ดานอาชีพ จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุมผูใชบริการที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการในการใชบริการ ในภาพรวม  สูงกวา 
กลุมผูใชบริการที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ, 2) กลุมผูใชบริการที่รับราชการจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการในการใชบริการ ในภาพรวม สูงกวา กลุมผูใชบริการอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ และคาคุณภาพการใหบริการต่ํากวากลุมผูใชบริการที่เป็นลูกจาง 3) กลุมผูใชบริการที่รัฐวิสาหกิจจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริ การในการใชบริการ ใน
ภาพรวม ต่ํากวา กลุมผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน,ธุรกิจสวนตัวและลูกจาง 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปใจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดานเพศ พบวา เป็นเพศชาย มากกวา เพศหญิง โดยมีเพศชาย รอยละ 51.0 และ เพศหญิง รอย
ละ 49.0 มีอายุระหวาง 20 – 25 ปี รอยละ 31.3 รองลงมา อายุ 46 - 55 ปี รอยละ 21.7 นอยสุด อายุ มากกวา 55 ปี มีสถานภาพสมรส รอยละ 54.5 และมี 
สถานภาพโสด รอยละ 45.5 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  รอยละ 67.5 รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 30.0 นอยสุด สูงกวาปริญญาตรี  โดยกลุม
ตัวอยางที่ทําธุรกิจสวนตัว รอยละ 26.0 รองลงมา รับราชการ รอยละ 25.5 และ ลูกจาง รอยละ 16.5 นอยสุด รัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000 - 
20,000 บาท รอยละ 45.5 รองลงมา 20,001 - 30,000 บาท รอยละ 22.0 และ ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 21.0 นอยสุดมากกวา 40,000 บาท ตามลําดับ  
 จากการศึกษาการรับรูขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม พบวา มีการรับรูในระดับปานกลาง มีการรับรูใน
ระดับมาก จํานวน 2 ดาน โดยสูงสุด ไดฟใงประกาศกิจกรรมการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ รองลงมา รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลก ารใหบริการโครงการ
อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ภายในชุมชน และมีการรับรูในระดับปานกลาง จํานวน 8 ดาน เรียงอันดับตามคาเฉลี่ย ไดแก เขารวมประชุมสัมมนากิจกรรมการใหบริการโครงการ
อําเภอยิ้มเคลื่อนที่,ไดใชบริการหนวยบริการประชาชนตามโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ,ไดรับการสํารวจความตองการใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ,มีสวนรวม
ในการประเมินผลการใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,พูดคุยสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่เกี่ยวของเกี่ยวกับขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,ไดรับ
เอกสารใหขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,การอานปูายประกาศการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ ไดรับการชักจูงและแนะนําใหใชบริการ
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามลําดับ  
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 จากการศึกษา คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความคิด เห็นใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.08สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 โดยสูงสุด ดานบุคลากรใหบริการ รองลงมา ดานการใหบริการ ดานสถานที่ใหบริการ ดานระบบงาน
ใหบริการ และ ดานการประชาสัมพันธแ ตามลําดับ สรุปผลเป็นรายดานไดดังน้ี  

 ดานการใหบริการ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  ใน โดยสูงสุด ความรวดเร็วของการใหบริการ รองลงมา 
ขั้นตอนในการใชบริการไมยุงยาก, บริการที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน,การไดรับการชวยเหลือแกไขเม่ือมีปใญหาและ การอํานวยความสะดวก ตามลําดับ  

ดานสถานที่ใหบริการ  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  ใน โดยสูงสุด ความกวางขวางของสถานที่ มีคาเฉลี่ย 
3.28 รองลงมา การจัดพื้นท่ีทําการเป็นระเบียบเรียบรอย,ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณแ,ปูายบอกตําแหนงคําแนะนําการใหบริการ ชัดเจน ,ความปลอดภัยใน
การใชบริการ,ความสะอาดของสถานที ่และมีที่จอดรถอยางเพียงพอ ตามลําดับ  

ดานบุคลากรใหบริการ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  มีความคิดเห็นในระดับมาก คือ มีความเต็มใจและ
กระตือรือรนในการใหบริการ มี และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ไดแก มีการเอาใจใสและมีความรับผิดชอบซื่อสัตยแในการใหบริการ,ความนาเช่ือถือในการปฏิบัติ
หนาที่,ความสามารถแกไขปใญหาในการใหบริการไดเป็นอยางดีและ ความเพียงพอของบุคลากรที่ใหบริการ ตามลําดับ  

ดานระบบงานใหบริการ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  โดยสูงสุด ความทันสมัยของระบบการใหบริการ 
รองลงมา ความถูกตองของระบบท่ีใหบริการ,ความเพียงพอของอุปกรณแและเครื่องมือใหบริการ และ เทคโนโลยีการใหบริการที่เอื้ออํานวยความสะดวก ตามลําดับ  

ดานการประชาสัมพันธแ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  โดยสูงสุด ความสมํ่าเสมอในการประชาสัมพันธแ
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่และการแจงขาวสารการบริการใหมของโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ รองลงมา การจัดกิจกรรมโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่,การใหขอมูลและ
ความรูเกี่ยวกับโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่และ การแนะนํารูปแบบการบริการของโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามลําดับ  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน 
 สมมติฐานยอย 1.1 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
แตกตางกัน 
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ ที่ตางกัน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สมมติฐานยอย 1.2 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษ ณุโลก 
แตกตางกัน 
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ที่ตางกัน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   
 สมมติฐานยอย 1.3 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานสถานภาพ มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
แตกตางกัน 
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานสถานภาพ ที่ตางกัน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน โดยกลุมผูใชบริการสถานภาพสมรสจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก สูงกวา กลุมผูใชบริการสถานภาพโสด อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สมมติฐานยอย 1.4 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก แตกตางกัน 
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ที่ตางกัน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   
 สมมติฐานยอย 1.5 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอาชีพ มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิ ษณุโลก 
แตกตางกัน 

สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอาชีพ ที่ตางกัน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก กับอาชีพ จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุมผูใชบริการที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้ม สูงกวา 
กลุมผูใชบริการที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  2) กลุมผูใชบริการที่รับราชการจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ และคาต่ํากวากลุมผูใชบริการ
ที่เป็นลูกจาง 3) กลุมผูใชบริการที่รัฐวิสาหกิจจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต่ํากวา กลุมผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน,ธุรกิจ
สวนตัวและลูกจาง 
 สมมติฐานยอย 1.6 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก แตกตางกัน 

สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ตางกัน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้ม
เคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 4 คู ไดแก 1) กลุมผูใชบริการที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่ ต่ํากวา กลุมผูใชบริการรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท 2) กลุมผูใชบริการที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 
20,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต่ํากวา กลุมผูใชบริการรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท, 3) กลุมผูใชบริการที่
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต่ํากวา กลุมผูใชบริการรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 
40,000 บาท และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกวา กลุมรายไดมากกวา 40,000 บาท และ 4) กลุมผูใชบริการที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีคาเฉลี่ย
คุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ สูงกวา กลุมผูใชบริการรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 40,000 บาท 
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อภิปรายผล 
1. จากการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในระดับปาน

กลาง โดยสูงสุด ดานบุคลากรใหบริการ รองลงมา ดานการใหบริการ ดานสถานที่ใหบริการ ดานระบบงานใหบริการ และ ดานการประชาสัมพั นธแ ตามลําดับ 
สอดคลองกับแนวคิดของวีรพงษแ  เฉลิมจิรรัตนแ (2543) ที่กลาววาคุณภาพการใหบริการ คือความสอดคลองกันของความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ หรือระดับ
ของความสามารถในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอันทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาไดรับ  โดยผล
การศึกษา พบวา ดานการใหบริการ มีความคิดเห็นสูงสุด ความรวดเร็วของการใหบริการ ดานสถานที่ใหบริการ  มีความคิดเห็นสูงสุด ความกวางขวางของสถานที่ ดาน
บุคลากรใหบริการ มีความคิดเห็นสูงสุด มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ ดานระบบงานใหบริการ มีความคิดเห็นสูงสุด ความทันสมัยของระบบการ
ใหบริการ และดานการประชาสัมพันธแ มีความคิดเห็นสูงสุด ความสมํ่าเสมอในการประชาสัมพันธแโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่และการแจงขาวส ารการบริการใหมของ
โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ และสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติคุณ จิรกาลวสาน (2555) ไดศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการใหบริการ กรณีศึกษาการประปาสวนภูมิภาค
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคล และปใจจัยคุณภาพการบริการ 5 ดานที่สงผลตอการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค ใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ดานความนาเช่ือถือ ดานวัตถุ/สิ่งท่ีสามารถจับตองได ดานความเขาอกเขาใจ และดานความรับผิดชอบ มีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก สวนดานความแนนอน มีความสําคัญอยูในระดับปานกลางและในสวนของการใหบริการ พบวา ดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการและดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยมีผลตอการใหบริการ  แตกตางกัน 
ปใจจัยคุณภาพการใหบริการ พบวา ดานความนาเช่ือถือ ดานความแนนอน ดาน วัตถุ/สิ่งที่สามารถจับตอง ดานความเขาอกเขาใจ และดานความรับผิดชอบสงผลตอ
การใหบริการโดยรวม 

2. จากการศึกษาการรับรูขอมูลโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบวา มีการรับรูในระดับปานกลาง โดยสูงสุ ด ไดฟใง
ประกาศกิจกรรมการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ รองลงมา รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ภายในชุมชน และนอยสุดใน
ดานไดรับการชักจูงและแนะนําใหใชบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยผลการทดสอบความสัมพันธแ พบวา การรับรูขอมูลโครงการอําเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ มี
ความสัมพันธแเชิงบวกกับคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  โดยดานสถานที่ใหบริการ มีความสัมพันธแ สูงสุด 
รองลงมา ดานการประชาสัมพันธแ  ดานบุคลากรใหบริการ  ดานการใหบริการ และ ดานระบบงานใหบริการ  ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดของ Parasuraman, 
Ziethaml and Berry (1985) ที่กลาววา คุณภาพการใหบริการเป็นการใหบริการที่มากกวาหรือตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการ เป็นเรื่องของการประเมินหรือ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวมสงผลตอมิติของการรับรู 

3. จากการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปใจจัยลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก พบวา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดตอเดือน มีผลตอคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แตกตาง
กัน โดยผลการศึกษา พบวา กลุมสถานภาพสมรสจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ สูงกวา กลุมสถานภาพโสด ดา นอาชีพ พบวา กลุมที่
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ สูงกวา กลุมที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมที่รับราชการจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพ
การใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่สูงกวากลุมอาชีพรัฐวิสาหกิจ และต่ํากวากลุมที่เป็นลูกจาง และกลุมที่รัฐวิสาหกิจจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการ
อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต่ํากวา กลุมพนักงานบริษัทเอกชน,ธุรกิจสวนตัวและลูกจาง ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จะมี
คาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ต่ํากวา กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท กลุมที่รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต่ํากวา กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 
40,000 บาท และมีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่ อนที่สูงกวา กลุมรายไดมากกวา 40,000 บาท และ กลุมที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 
40,000 บาท มีคาเฉลี่ยคุณภาพการใหบริการโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ สูงกวา กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 40,000 บาท 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งน้ี  สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดีจาก  ผศ.ดร.ลือศักดิ์ แสวงมี และดร.สาธสิ ฮวบเจริญ ที่ไดกรุณา
ใหคําปรึกษาแนะนํา และปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นสมบูรณแ  

ขอขอบคุณ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก ที่กรุณาสละเวลาใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี 
ทายสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุน และเป็นกําลังใจมาโดยตลอด คุณคาและประโยชนแที่พึงมีจากการ

วิจัยน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบุพการี คณาจารยแผูประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ และทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยครั้งน้ี 
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ป๓จจัยท่ีมีความสัมพันธ๑ตํอประสทิธิผลการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค๑กรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 
FACTORS RELATED TO THE EFFECTIVENESS OF TOTAL QUALITY  MANAGEMENT OF PRIVATE VOCATIONAL 

SCHOOL NONG KHAI PROVINCE 
        เอกอนันต๑ ณ เชียงใหมํ1  

 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพปใญหาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอประสิทธิผลการบริหาร คุณภาพทั่วทั้ง
องคแกร และประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย จํานวน 5 แหง ๆ ละ 30 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหแหาคาความถี่ คาอัตรารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งทดสอบหาคา
ความสัมพันธแระหวางตัวแปร 

ดานประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายดานมีรายละเอียด ดังน้ี 1) ดานปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียน พบวา  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยขอที่มีคาเฉลี่ ยสูงที่สุดคือ มีการวางแผนการ
ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน  2) ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนพบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีการจัดระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเนนความตองการของตลาดเป็นเปูาหมาย และการจัดระบบการเรียน
การสอนแบบทวิภาคีโดยทําขอตกลงระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการ เพื่ อใหผูเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ 3) ดานบุคลากร พบวา  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ
คอนขางต่ําโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาเปูาหมายและวัตถุประสงคแทางวิชาการของสถานศึกษา  4) ดานทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน 
พบวา มีคาเฉลี่ยระดับคอนขางต่ํา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีแผนการใชเงินที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีการจัดทําระบบขอมูล/เครื อขายการ
เรียนรูของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน 5) ดานบริหารจัดการ พบวา มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุ ดคือ มีการสํารวจจุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และปใญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียน 7) ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา คาเฉลี่ยดานกิจกรรมนักเรียนอยูในระดับคอนขางต่ํา  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ มีกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดสรางคุณประโยชนแใหกับชุมชนและสังคม 8) ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยปานกลาง โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีการสํารวจภาวการณแมีงานทําของผูจบการศึกษาเพื่อใหทราบวาผูสําเร็จการศึกษาทํางานที่ใดบางและมีการรายงานผลการเรียนของผูที่จบหลักสูตร
แตละสาขาวิชา 
 

คําสําคัญ: ประสิทธิผลการบริหาร,คุณภาพทั่วทั้งองคแกร,โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนการประยุกตแวงจร PDSA        
                            
 Abstract 
 The purposes of this studying is for the effectiveness of total quality  management of  private vocational  school  nongkhai  
province. And studying of the factors related to the effectiveness of total quality  management of  private vocational  school  nongkhai  
province. In this studying, we took the group samples from the  teachers and  the education personnel of the  private vocational school in 
Nongkhai   province. There were five schools for each thirty persons. The total of group samples  were 150 persons. The tools used in this 
research were the questionnaires, analyzed  the data by using the statistical software packages, frequency analysis, the  percentage,  the 
average, the standard deviation and test the relationship between the  variables. 
 In  the effectiveness of total quality management of private vocational school nongkhai  province, found  that, in  the  general,  
they were in the middle level. when we had considered, they had the following  aspects. 1.The School’s Philosophy and the Goals.  Found  
that,  the average  was  in  low  level. But highest  level  averages were The  Planning, The Projects, The  Activities, was in accordance  with 
the school’s specification. 2.The Curriculum and The Learning Process.  Found  that, the average  was  in middle level. But they had the 
highest level were the Organization and development   mechanism  and  the management of the needs of the market. And the learning  
process  by used the Bilateral system of teaching, which had covenant between the  school  and  the establishment,  for the students  
have  a  chance  to be trained  in  the  establishment. 3.The Personnels.  Found  that, the average was  in low level. But they had  the  
highest average were the encourage of  the teachers to develop the  goals  and  the  objectives  of technical  education. 4.The Resources 
for Learning.   Found  that , the average was  low level.  But  the  highest  average was the plans to use the  money, which Focus  on 
teaching and  learning. They  had prepared  the  data system  and network  learning  was conductive  to  teaching  and  learning. 5.The 
Managements.  Found  that,  they had  the middle level average. But  they  had the highest  level  average  was  the  Strengths  and  the  
Weaknesses  of  the  survey,  the Chance and  the Problems of  the  school’s  working. 6.The student’s Activities.  Found that, they had  
the low level average. But  they  had  the highest  level average  was the activities,  which promote and  support the  students  had  the  
benefits  to the community and  the society. 7.The Achievement of The Students.  Found that, they had  the middle level  average. But the 
highest level average  was  the survey employment situation of the  graduates.  Which it  can tell  us  that,  Where  does the graduates 
work?  And  they  had  reporting  on the  study of the course for each subjects. 
 

Keywords: Management Effectiveness, Quality throughout the organization, Private Vocational School, PDSA circuit application 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาจัดไดวาเป็นภารกิจที่สําคัญประการหน่ึงที่รัฐมีหนาที่ตองจัดทําเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ีเพื่อให ประชากรของ
ประเทศเป็นผูที่มีความรูความสามารถท่ีเพียงพอในการประกอบอาชีพสรางรายไดที่ดี สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตใหประชากรของประเทศ  

ปใญหาท่ีสําคัญของการดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน คือ ปใญหาดานบุคลากร ภารกิจที่จะตองดําเนินการโดยตอเน่ืองคือ การพัฒนาผูบริหารและครูซึ่งเป็น
บุคลากรที่สําคัญยิ่งเน่ืองจากการบริหารงานบุคลากรเป็นงานที่ยากยิ่งกวางานใด ๆ ทั้งหมด ถาบริหารคนไดราบรื่นก็เทากับงานสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง ถาบริหา รไม
ถูกตองเหมาะสม งานก็ไมสําเร็จตามวัตถุประสงคแหรือมีอุปสรรคตาง ๆ  

จากสภาพปใญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษา ในฐานะผูบริหารระดับสูง ของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร และประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดหนองคาย ตามเกณฑแการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. โดยใชหลักการประเมินคุณภาพทั่วทั้งองคแกร (TQM) มาเป็นเกณฑแในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบวา 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย มีวิธีการจัดการศึกษาอยางไร เพื่อใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จตามเกณฑแ ที่ สมศ. กําหนด แ ละนําผลที่ไดจาก
การศึกษาไปพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปใญหาการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 
3. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหน องคาย  ผูศึกษาไดนํา
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี ทฤษฎีการบริหาร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร (TQM) กับการศึกษา การบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ทฤษฎีการบริหาร  
 ทฤษฎีการศึกษาการบริหารแบบคลาสสิค (Classical management approach) การศึกษาการบริหารโดยทฤษฎีกลุมน้ี เป็นทฤษฎีที่มุงเนนองคแการ
โดยรวมและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตรแ (Scientific management)  
Frederick W. Taylor (1856-1915) เทยแเลอรแ ไดช่ือวาเป็นบิดาแหงการจดัการตามหลักวิทยาศาสตรแ ปรัชญาการบริหารของเทยแเลอรแ Henry L. Gantt (1861-1919)  

ทฤษฎีการศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร๑(Behavioral management approach) เป็นการบริหารเชิงพฤติกรรม จะมุงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยการทําความเขาใจมนุษยแถาผูบริหารไดเขาใจพฤติกรรมของบุคคลและปรับองคแการใหสอดคลองกับพวกเขาแลวความสําเร็จขององคแการก็จะตามมาเองการศึกษา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial psychology approach) ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of needs theory) หรือทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลวแ 
(Maslow's theory of motivation)  

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑กร (TQM) กับการศึกษา 
  ในปลายปี ค.ศ. 1980 วัตถุประสงคแที่สําคัญของธุรกิจคือ ความพึงพอใจของลูกคา ดังน้ันคุณภาพจึงเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จ ในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 วงจร PDSA และการประยุกตแวงจร PDSA ในการแกปใญหา 
 วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคายโดยผูศึกษาได
กําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลํุมตัวอยําง ประกอบดวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดหนองคาย และ จํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น 
150 คน  

เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางข้ึนเป็นเครื่องมือมีคําถามปลายเปิดและคําถามปลายปิด 4 สวนไดแก สวนที่ 1 เป็นขอคําถามเกี่ยวกับขอมูล

สวน ที่มีตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร สวนที่ 2 เป็นขอคําถามเกี่ยวกับปใจจัยสนับสนุน คือ อุดมการณแในการทํางาน ที่มีตอประสิทธิผลการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคแกร สวนที่ 3 เป็นขอคําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง โดยขอคําถามการวัดระดับความสําเร็จ หรือประสิทธิผล ผูศึกษาไดสราง
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  สวนที่ 4  เป็นขอคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม   ในการปฏิบัติงานการ



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 40 
 
 

บริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย หลังจากทําการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูศึกษาไดนํามาประมวลผลและวิเคราะหแดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคายในครั้ งน้ี ผูศึกษา
ไดผลการศึกษาดังน้ี 
 สํวนที่  1  ข๎อมูลสํวนบุคคล 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 150 คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดหนองคาย 
พบวา 
 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ 57.30 และเป็นเพศหญิง คิดเป็น
รอยละ 42.70 
 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสาม มีอายุระหวาง 31 – 40 ปี คิดเป็นรอยละ 33.33 
รองลงมาคือ อายุ 41–50 ปี คิดเป็นรอยละ 31.30 และต่ํากวา 30 ปี คิดเป็นรอยละ 21.30 ที่เหลือ อายุ 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นรอยละ 14.00 ตามลําดับ   
 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสาม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอย
ละ 33.33 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นรอยละ 32.00 และระดับอนุปริญญา คิดเป็นรอยละ 24.00 ที่เหลือ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา คิดเป็น รอยละ 10.70 
ตามลําดับ  
 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมากกวาหน่ึงในสาม มีตําแหนงเป็นเจาหนาที่ คิดเป็นรอยละ 
40.00 รองลงมาคือ ครู คิดเป็นรอยละ 23.30 หัวหนาแผนกวิชาและหัวหนาสาขาวิชา คิดเป็นรอยละ 14.00 เทากัน ที่เหลือ รองผูอํานวยการ คิดเป็นรอยละ 8.70 
ตามลําดับ 
 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณแทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสาม มีประสบการณแทํางานอยูระหวาง  6–
10 ปี คิดเป็นรอยละ 33.30 รองลงมาคือ 1-5 ปี คิดเป็นรอยละ 31.30 มีประสบการณแมากกวา 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นรอยละ 23.30 ที่เหลือมีประสบการณแทํางานนอยกวา 1 
ปี คิดเป็นรอยละ 12.00 ตามลําดับ 
 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการฝึกอบรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสาม เคยฝึกอบรมมากกวา 5 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 
33.33 รองลงมาคือ เคยฝึกอบรม 2 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 16.70 ไมเคยฝึกอบรม คิดเป็นรอยละ 16.00 เคยฝึกอบรม 3 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 14.70 และเคยฝึกอบรม 1 
ครั้ง คิดเป็นรอยละ 11.30 ที่เหลือ เคยฝึกอบรม 4 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 8.00 ตามลําดับ   

สํวนที่ 2 ข๎อมูลป๓จจัยสนับสนุน ได๎แกํ อุดมการณ๑ในการทํางาน ดังนี้ 
 อุดมการณแในการทํางานตอการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  เอกชนจังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีอุดมการณแ ในการทํางานอยูในระดับสูง จํานวน 130 คน เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ มีการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ จํานวน 150 คน รองลงมาคือ มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองสูเกณฑแมาตรฐานที่โรงเรียน
กําหนด จํานวน 149 คน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก เคยไดรับรางวัลครู/บุคลากรทางการศึกษาดีเดนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 103 คน  
 สํวนที่ 3 ข๎อมูลประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑กร 
 ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย   ในสวนที่ 3 น้ี แบงการนําเสนอเป็น 7 ดาน ไดแก ดาน
ปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียน  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดานบุคลากร ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดาน
กิจกรรมนักเรียน ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน ดังแสดงในคําบรรยาย 
 ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคายในภาพรวม พบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแตละรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน รองลงมา คือ ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียน  
 คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานปรัชญา และเปูาหมายของโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย ดานปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวน
ประเมินคาสูง จํานวน 81 คน (รอยละ 54.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 69 คน (รอยละ 46.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการวางแผนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใหเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 116 
คน (รอยละ 77.33) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 34 คน (รอยละ 22.67) รองลงมา คือ มีการกําหนดปรัชญาและเปูาหมายเป็น
นโยบายในการพัฒนาโรงเรียนโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 117 คน (รอยละ 78.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวน
ประเมินคาต่ํา จํานวน 33 คน (รอยละ 22.00)  
 คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนพบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวน
ประเมินคาสูง จํานวน 106 คน (รอยละ 70.67) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 44 คน (รอยละ 29.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัดระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเนนความตองการของตลาดเป็นเปูาหมาย โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 
71 คน (รอยละ 47.33) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 79 คน (รอยละ 52.67) รองลงมา คือ มีการจัดระบบการเรียนการสอนแบบทวิ
ภาคีโดยทําขอตกลงระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ  โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 83 คน (รอยละ 55.33) และ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 67 คน (รอยละ 44.67) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนตอคุณภาพ
การสอนของครู/อาจารยแผูสอน โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 97 คน (รอยละ 64.67) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 53 คน 
(รอยละ 35.33) 
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 คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานบุคลากร พบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด
หนองคาย ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา  โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 68 คน (รอยละ 45.33) และผูตอบ
แบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 82 คน (รอยละ 54.67) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการสงเสริมใหครูไดพัฒนา
เปูาหมายและวัตถุประสงคแทางวิชาการของสถานศึกษา โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 72 คน (รอยละ 48.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมิน
คาต่ํา จํานวน 78 คน (รอยละ 52.00) รองลงมา คือ มีการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อใหมีโอกาสพัฒนาทักษะความรูความชํานาญเพิ่มขึ้น โดยมีมาตราสวน
ประเมินคาสูง จํานวน 68 คน (รอยละ 45.33) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 82 คน (รอยละ 54.67) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ครูผูสอนปฏิบัติงานสอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 29 คน (รอยละ 19.33) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวน
ประเมินคาต่ํา จํานวน 121 คน (รอยละ 80.67) 
 คารอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานทรัพยากร  เพื่อการเรียนการสอน พบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาสูง 
จํานวน 72 คน (รอยละ 48.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 78 คน (รอยละ52.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก มีแผนการใชเงินที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 45 คน (รอยละ 30.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มี
มาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 105 คน (รอยละ 70.00) รองลงมาคือ มีการจัดทําระบบขอมูล/เครือขายการเรียนรูของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน โดยมี
มาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 57 คน (รอยละ 38.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 93 คน (รอยละ 62.00) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ มีหองสมุดมุมหนังสือศูนยแวิชาการพรอมเอกสารและตําราเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 45 คน (รอยละ 30.00) 
และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 105 คน (รอยละ 70.00) 
 คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานบริหารจัดการ พบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
จังหวัดหนองคาย ดานบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 81 คน (รอยละ 54.00) 
และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 69 คน (รอยละ 46.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการสํารวจจุดออนจุด
แข็งโอกาสและปใญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียน โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 69 คน (รอยละ 46.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวน
ประเมินคาต่ํา จํานวน 81 คน (รอยละ 54.00) รองลงมา คือ มีนวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม  โดยมีมาตราสวน
ประเมินคาสูง จํานวน 63 คน (รอยละ 42.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 87 คน (รอยละ 58.00) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
มีการสรางเครือขายกับชุมชนสวนราชการอื่นๆเอกชนและสถานประกอบการเพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนประสบการณแทางการบริหารและประสบการณแทางวิชาการ 
โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 30 คน (รอยละ 20.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 120 คน (รอยละ 80.00) 
 คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด
หนองคาย ดานกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน70 คน (รอยละ 47.00) และผูตอบ
แบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 80 คน (รอยละ 53.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนไดสรางคุณประโยชนแใหกับชุมชนและสังคม โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 55 คน (รอยละ 36.67) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคา
ต่ํา จํานวน 95 คน (รอยละ 63.33) รองลงมา คือ มีกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถเรียกไดตามความถนัดและความสนใจ  โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 52 คน 
(รอยละ 34.67) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 98 คน (รอยละ 65.33) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีกิจกรรมที่สรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูเรียนในโรงเรียนและกับโรงเรียนอื่น โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 52 คน (รอยละ 34.67) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา 
จํานวน 98 คน (รอยละ 65.33) 
 คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน พบวา ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดหนองคาย ดานสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 79 คน 
(รอยละ 53.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 71 คน (รอยละ 47.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการ
สํารวจภาวการณแมีงานทําของผูจบการศึกษาเพื่อใหทราบวาผูสําเร็จการศึกษาทํางานที่ใดบาง โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 83 คน (รอยละ 55.33) และ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 67 คน (รอยละ 44.67) รองลงมาคือ มีการรายงานผลการเรียนของผูที่จบหลักสูตรแตละสาขาวิชา โดยมี
มาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 84 คน (รอยละ 56.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 66 คน (รอยละ 44.00) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ มีการสํารวจความตองการของตลาดเชนนักเรียนผูปกครองผูประกอบการ โดยมีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 98 คน (รอยละ 65.33) และผูตอบ
แบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 52 คน (รอยละ 34.67) 
 สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะตํอการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑กรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 
 ด๎านป๓ญหาและอุปสรรค  พบวา ปใญหาและอุปสรรคดานวิธีการจัดการศึกษาและดานผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 3 อันดับแรก คือ 1) 
ขาดแคลนอุปกรณแการเรียนการสอนเชนสื่อการสอนและเอกสารที่จะใชในการศึกษาคนควาโดยเฉพาะวิชาปฏิบัติ  จํานวน 48 (คิดเป็นรอยละ 18.75) 2) บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเขาใจและไมสามารถอธิบายความหมายของปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียนได จํานวน 45 (คิดเป็นรอยละ 17.58) 3) ไมมีการวางแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ โครงการสวนมากจะทําโดยบุคลากรเพียงบางกลุม จํานวน 36 ราย(คิดเป็นรอยละ 14.06)  

ด๎านข๎อเสนอแนะและแนวทางแก๎ไขป๓ญหา  พบวา ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปใญหาดานวิธีการจัดการศึกษาและดานผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน 3 อันดับแรก คือ ควรจัดหาวัสดุอุปกรณแการเรียนการสอนและเอกสารที่จะใชในการศึกษาคนควาใหเพียงพอตอความตองการใชในการเรียนการสอน 
จํานวน 52 ราย (คิดเป็นรอยละ 18.31) 2) ควรมีการช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียนใหบุคลากรในโรงเรียนไดรับทราบและเขาใจ
ตรงกัน จํานวน 46 ราย (คิดเป็นรอยละ 16.20) และ3) ควรเปิดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการการวางแผน การดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย จํานวน 42 ราย (คิดเป็นรอยละ14.79) 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย  พบวา เพศ 
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 150 คน เป็นเพศชาย จํานวน 86 คน เป็นเพศหญิง  จํานวน 64 คน ผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสาม มีอายุระหวาง 31 – 40 ปี  รองลงมา 
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คือ อายุ 41–50 ปี ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท ตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม
มากกวาหน่ึงในสาม มีตําแหนงเป็นเจาหนาที่ รองลงมาคือ ครู ประสบการณแในการทํางานดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสาม มีประสบการณแทํางานอยู
ระหวาง  6–10 ปี รองลงมาคือ 1-5 ปี สวนดานการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู  ที่เกี่ยวกับการการจัดการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามหน่ึงในสาม เคยฝึกอบรม
มากกวา 5 ครั้ง รองลงมาคือ เคยฝึกอบรม 2 ครั้ง  

ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ตํอการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑กรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 
 อุดมการณ๑ในการทํางาน 
 ในการศึกษาอุดมการณแในการทํางานมีผลตอการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย พบวา โดยภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามมีอุดมการณแ ในการทํางานอยูในระดับสูง จํานวน 130 คน เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ จํานวน 150 คน รองลงมาคือ มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองสูเกณฑแมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด จํานวน 149 คน ขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด ไดแก เคยไดรับรางวัลครู/บุคลากรทางการศึกษาดีเดนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 103 คน  
 ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑กรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย 
 ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแตละราย
ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน รองลงมา คือ ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดาน
ปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังน้ี 
    1) ดานปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา ( X  =1.99) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวน
ประเมินคาสูง จํานวน 81 คน (รอยละ 54.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 69 คน (รอยละ 46.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการวางแผนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใหเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน รองลงมา คือ มีการกําหนดปรัชญาและ
เปูาหมายเป็นนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ  
     2) ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวนประเมินคา
สูง จํานวน 106 คน (รอยละ 70.67) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 44 คน (รอยละ 29.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก มีการจัดระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเนนความตองการของตลาดเป็นเปูาหมาย   รองลงมา คือ มีการจัดระบบการเรียนการสอน
แบบทวิภาคีโดยทําขอตกลงระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนตอคุณภาพการสอนของครู/อาจารยแผูสอน  
    3) ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 68 คน (รอยละ 45.33) และ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 82 คน (รอยละ 54.67) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการสงเสริมใหครูไดพัฒนา
เปูาหมายและวัตถุประสงคแทางวิชาการของสถานศึกษา รองลงมา คือ มีการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อใหมีโอกาสพัฒนาทักษะความรูความชํานาญเพิ่มขึ้น และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูผูสอนปฏิบัติงานสอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
    4) ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 72 
คน (รอยละ 48.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 78 คน (รอยละ52.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มี
แผนการใชเงินที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รองลงมา คือมีการจัดทําระบบขอมูล/เครือขายการเรียนรูของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีหองสมุดมุมหนังสือศูนยแวิชาการพรอมเอกสารและตําราเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
    5) ดานบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 81 คน (รอยละ 
54.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 69 คน (รอยละ 46.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการสํารวจ
จุดออนจุดแข็งโอกาสและปใญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียน รองลงมา คือ มีนวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
เหมาะสม  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการสรางเครือขายกับชุมชนสวนราชการอื่นๆเอกชนและสถานประกอบการเพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนประสบการณแ
ทางการบริหารและประสบการณแทางวิชาการ 
    6) ดานกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน70 คน (รอยละ 
47.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 80 คน (รอยละ 53.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีกิจกรรมที่
สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดสรางคุณประโยชนแใหกับชุมชนและสังคม รองลงมา คือ มีกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถเรียกไดตามความถนัดและความสนใจ และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีกิจกรรมที่สรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนในโรงเรียนและกับโรงเรียนอ่ืน 
    7) ดานสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีมาตราสวนประเมินคาสูง จํานวน 79 คน 
(รอยละ 53.00) และผูตอบแบบสอบถามที่มีมาตราสวนประเมินคาต่ํา จํานวน 71 คน (รอยละ 47.00) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการ
สํารวจภาวการณแมีงานทําของผูจบการศึกษาเพื่อใหทราบวาผูสําเร็จการศึกษาทํางานที่ใดบาง รองลงมา คือ มีการรายงานผลการเรียนของผูที่จบหลักสูตรแตละ
สาขาวิชา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการสํารวจความตองการของตลาดเชนนักเรียนผูปกครองผูประกอบการ  
 
อภิปรายผล 
 ประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษา หนองคาย  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานอภิปรายผลได
ดังน้ี 
 1) ดานปรัชญาและเปูาหมายของโรงเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับต่ํา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการวางแผนการดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมใหเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน 
 2) ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการจัดระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเนนความตองการของตลาดเป็นเปูาหมาย และการจัดระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคี โดยทําขอตกลงระหวางโรงเรียนกับสถาน
ประกอบการ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ 
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 3) ดานบุคลากร พบวา พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาเปูาหมายและ
วัตถุประสงคแทางวิชาการของสถานศึกษา 
 4) ดานทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีแผนการใชเงินที่มุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีการจัดทําระบบขอมูล/เครือขายการเรียนรูของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
 5) ดานบริหารจัดการ พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการสํารวจจุดออน จุดแข็ง โอกาส และปใญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งน้ีหากโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีการวิเคราะหแ SWOT จะทําใหโรงเรียนรูเขารูเรา ซึ่งจะนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาจุดออน หนุนเสริมจุดแข็งใหดียิ่งขึ้น 
 6) ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมดานกิจกรรมนักเรียนอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีกิจกรรมที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหผูเรียนไดสรางคุณประโยชนแใหกับชุมชนและ 
 7) ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการสํารวจภาวการณแมีงานทําของผูจบ
การศึกษาเพื่อใหทราบวาผูสําเร็จการศึกษาทํางานที่ใดบาง และมีการรายงานผลการเรียนของผูที่จบหลักสูตรแตละสาขาวิชา  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ในงานวิจัยครั้งน้ี ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารยแ และบุคลากรทุกทาน ทั้งผูทรงคุณวุฒิ และผูตอบแบบสอบถามทั้งบรรยายและเลือกตอบ ที่อนุเคราะหแให
เขาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู  พรอมทั้งใหการตอนรับเป็นอยางดีและหวังเป็นอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหแจากทานในโอกาสตอไป  
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การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎การป๓้นกล๎วยไขํของชมุชนุบ๎านวังยางที่เป็นเอกลักษณ๑  
จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

Thai Language development  to promote the learning of moldingbanana sculpture of ban wang yang 
community  Is unique khampangphet for students in grades 4-6 

 
จงรักษ๑  ภูมิสวัสดิ์1 

Chongrak   Bhumisawasdi 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการสรางหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 2) เพื่อทดลองการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 3) เพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  1) แบบประเมินการใชการประเมินหลักสูตร 2) แบบทดสอบคะแนนกอนใชและหลังใชหลักสูตร 3) 
แบบประเมินความพึงพอใจ  จํานวน 3 ดาน เป็นมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ สถิติที่ใช  ไดแก  รอยละ เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความ
แปรปรวนทางเดียว 
ผลจากการวิจัยพบวํา 

ตอนที่ 1 พบวา การประเมินหลักสูตรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยผูเช่ียวชาญมีคา X = 4.29,  S.D = 0. 52  และครูผูสอนภาษาไทย มีคา X = 
4.290, S.D = 0. 52  มีคาระดับคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแประเมินผลการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวัง
ยาง  ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

ตอนที่ 2 พบวา การเรียนรูใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 25 คน  กอนใชมีคาเฉลี่ย X  = 9.68  และหลังใชมีคาเฉลี่ย X  = 16.48   มีคาเฉลี่ยความกาวหนา X  =  27.20 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  =1.44   คาที (t-test) = 23.57  

ตอนที่ 3  พบวา การวิเคราะหแหลักสูตรจากการประเมินผลระดับความพึงพอใจ ของผูปกครองนักเรียน ที่ใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชน
บานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 25 คน มีคาโดยรวม เทากับ 4.69 และมีคา S.D. เทากับ 0.42 อยูใน
ระดับมากท่ีสุด  

 
Abstract 
 This research  Aims to  1) To study the learning curriculum Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community Is unique 
Khampangphet  For students in grades 4-6 2) To experiment with the use of learning curriculum  Moldingbanana Of Ban Wang Yang 
Community Is unique Khampangphet  For students in grades 4-6  3) To evaluate the use of the learning curriculum Moldingbanana Of Ban 
Wang Yang Community Is unique Khampangphet  For students in grades 4-6 Research tools include 1) Evaluate the use of the course 
evaluation 2) Pre-use and post-test scores 3) Satisfaction Assessment Form 3 sides There are 5 levels Statistics used include percent  
Average standard deviation And one-way ANOVA. 
The results of the research. 
  Chapter 1 found Course Evaluation Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community By expert value  And Thai 
teacher Valuable  Valuable The level of curriculum quality was at a high level. Chapter 2 The results of the evaluation 
using the learning curriculum Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community Is unique Khampangphet   For students in grades 4-6 Chapter 2 
found  Learn to use the learning curriculum Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community Is unique Khampangphet   For students in grades 
4-6 25 people  First use is average And after using the average  Average progress  And standard deviation (S.D. 
= 1.44) T-test  = 23.57 
  Chapter 3 found Course Analysis from Satisfaction Assessment Parents who use the learning curriculum Moldingbanana Of Ban 
Wang Yang Community Is unique Khampangphet  For students in grades 4-6 25 people Has an overall value equal to 4.69 And S.D. as 0.42 
At the highest level  
 
Keyword :    Thai Language Development, Promote learning, MoldingBanana, Ban Wang Yang Community 
 
บทนํา 

ศาสตรแที่เปิดสอนทุกระดับช้ันที่ใหความสําคัญตอผูเรียน โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีดวยกัน 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งแตละกลุม
สาระการเรียนรู จะดําเนิน การเรียนการสอนโดยเนนหรือยึดหลักสูตรแกนกลางใหเป็นหลักสูตรพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดมุงเนน 
คุณภาพของผูเรียนหลังจากจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนจะตองมีความรู  มีความสามารถในการใชภาษาไทย ตลอดจนสามารถสื่อสารไดเป็นอยางดี และ
สามารถใชทักษะการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ ,  2552, หนา 1) นับวาไดภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณแประจําชาติไทย และเป็นมรดกทาง

                                                           
1 51/1 ม.1 ตําบลคลองแมลาย  อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 โทร  085- 7265585 E-mail: chongrak 49 @ gmail.com 
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วัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเป็นเอกภาพ  ทั้งน้ีเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเป็นไทย ไดอยางภาคภูมิใจมาจนถึงปใจจุบันน้ี การนําหลักสูตรไปใชใน
โรงเรียน ครูจําเป็นตองศึกษาหลักสูตร คูมือหลักสูตร แลวจึงวิเคราะหแคําอธิบายของหลักสูตร ใหชัดเจนถูกตอง ตาม หลักการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตร
แกนกลาง และหลักสูตรทองถ่ินที่จะนํามาใชสอนนักเรียนใหมีความรูเพิ่มเติม นอกจากหลักสูตรที่ใชหลักประจําอยูแลว นับไดวาโรงเรียนสาธิตน้ี มีปราชญแชาวบานที่ได
ทําผลิตภัณฑแกลวยไขโดยใชวัสดุตาง ๆ มาผสมกัน เพื่อสรางผลิตภัณฑแใหเป็นเอกลักษณแประจําจังหวัดกําแพงเพชร หรือคําขวัญประจํา จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งโรงเรียน
น้ีไดใชหลักสูตรแกนกลางมาอยางตอเน่ือง ผูสอนกลุมสาระภาษาไทยจึงไดตระหนักวิธีการสอนสาระการเรียนรูน้ี จึงไดทําการศึกษาหาขอมูลที่จะพัฒนาหลักสูตรการปใ้น
กลวยไขใหอยูคูกับชุมชนทองถ่ิน และโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ โดยสําเร็จความตองการของชุมชนพบวา นาจะสรางหลักสูตรการปใ้นแปูงบรรจุไวเป็นหลักสูตรทองถิ่น (จรูญ  
แยมโกเมนทรแ  สาธิต, สัมภาษณแ 1 มิถุนายน 2560) ไดใหขอมูลวา นาจะสรางหรือพัฒนาหลักสูตรการปใ้นแปูงโดยเนนกลวยไขเป็นหลักเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู 
และจะอยูคูกับชุมชนทองถ่ินบานวังยางตลอดไป  

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดวิเคราะหแ ศึกษาความเป็นไปได เกี่ยวกับหารสรางหลักสูตรนี้ข้ึนมาโดย (ปรีชา แยม โกเมนทรแ, สัมภาษณแ 9 มิถุนายน 2560) ได ใหขอมูล
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จากน้ันผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ดังวัตถุประสงคแตอไปน้ี 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการสรางหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

2. เพื่อทดลองการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

3. เพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงคแ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

วัตถุประสงคแขอท่ี 1  เพื่อศึกษาการสรางหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ประชากรและกลํุมตัวอยําง  
ประชากร ไดแก ผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน และผูประกอบอาชีพการปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังห วัด

กําแพงเพชร  
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน และผูประกอบอาชีพการปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ ประจําจังหวัด

กําแพงเพชร  จํานวน 10 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม และประสบการณแในการสอนและการปใ้นกลวยไ ข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็น

เอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร  
ตัวแปรตาม ไดแก  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 คน การศึกษา ประกอบดวย  หลักการ จุดประสงคแรายวิชา คําอธิบายรายวิชา โครงสรางของหลักสูตร 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผล 
วัตถุประสงคแขอท่ี 2 เพื่อทดลองการใชหลักสูตรถายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ประชากรและกลํุมตัวอยําง  
ประชากร ไดแก นักเรียน ที่สนใจใน การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 20 คน ไดมาโดยใชวิธีการสมัคร

ใจ (แบบเจาะจง) 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรม การอบบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช แบบทดสอบกอนอบรมและหลังอบรมจํานวน 20 ขอ 
ตัวแปรตาม ไดแก จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการอบรมและเรียนรู ไดทําแบบทดสอบกอนและและหลังอบรม จะมีความรู 
วัตถุประสงคแขอที่ 3. เพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ประชากรและกลํุมตัวอยําง  
ประชากร ไดแก ผูปกครองท่ีนํานักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนสาธิต นักเรียน จํานวน  150 คน  
กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูปกครองที่ใหนักเรียนไดเรียนหลักสูตรภาษาไทย เพื่อสงเสเริมการเรียนรู การปใ้นกลวยไขของชุมชุนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ 

จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 25 คน  ไดมาโดยใชวิธีการสมัครใจ (แบบเจาะจง) 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก แบบประเมินการใชการหลักสตูรภาษาไทย เพื่อสงเสเริมการเรียนรูการปใ้นกลวยไขของชุมชุนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัด

กําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จํานวน 3 ดาน 
ตัวแปรตาม ไดแก  การตอบแบบประเมินการสอบแบบสอบถามจํานวน 3 ดาน ไดแก ดานความรู  ดานพฤติกรรม ดานทัศนคติ เป็นตน 
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เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยมีดังน้ี 
1. การประเมินหลักสูตรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน  และครูผุสอนภาษาไทย จํานวน 5 คน รวม ประกอบดวย 

จํานวน 10 ขอ ดังน้ี หลักการ  จุดประสงคแรายวิชา คําอธิบายรายวิชา โครงสรางของหลักสูตร ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และ การวัดผลและการประเมินผล เป็นตน  

2. แบบทดสอบคะแนนกอนใชและหลังใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 20 ขอ  

3. แบบประเมินความพึงพอใจ ของผูปกครองของนักเรียนที่ใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง จํานวน 3 ดาน ได แก ดานการ
เรียนรู ดานพฤติกรรม  ดานทัศนคติ เป็นตน 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล  

1. ประกาศ ประชาสัมพันธแ ใหนักเรียนไดมาสมัครเรียนหลักสูตรนี้โดยทั่วกัน เฉพาะนักเรียนช้ันประถมประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จํานวน 25 คน  
2. จัดทําเครื่องมือแบบประเมินเพื่อนําไปใหผูเช่ียวชาญและครูผูสอนประเมินคา IOC และแสดงความคิดเห็นระดับคะแนน จากน้ันนํามารายงานผลทาง

สถิติตอไป โดยใชสูตรคาเฉลี่ย และสูตรการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตอไป   
3. จัดทําเอกสารรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ เพื่อนํามาใชสอนนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จํานวน 25 คน โดยใชแบบทดสอบ จํานวน 20 

ขอ เพื่อวัดความรู ความเขาใจ ความกางหนาของหลักสูตรที่ไดสรางขึ้นมา จากน้ันเก็บขอมูลแลวรายงานผลตอไป 
4.  นําแบบทดสอบระดับความพึงพอใจท่ีไดสรางขึ้นมาโดยผานผุเช่ียวชายจํานวน 5 คน จากน้ันนํามาใชกับผูปกครองนักเรียน จํานวน 25 คน หลังจาก

ตอบเสร็จแลว จึงนําเอาผลที่ได มาแสดงคาทางสถิติโดยใชสูตร คาเฉลี่ย และสูตรคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
5. ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวมขอมูลดวยตัวเอง ทั้งหมด และนําผลจากการตอบ ตามวัตถุประสงคแจํานวน 3 ขอ ทางสูตรสถิติ จากน้ันนําผลมาสรุป เพื่อ

รายงานการวิจัย ตอไป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

1. การนําผลคะแนนที่ผูเช่ียวชาญและครูผูสอนไดแสดงความคิดเห็น ทั้งหมดมาวิเคราะหแผล เพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอไป   

2. การนําผลคะแนนกอนเรียนหลักสูตร มาเปรียบเทียบกับหลัง เพื่อวัดความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน จํานวน25 คน ทุกคน โดยใชคา t-test  
ตอไป 

3. การนําเอาผลคะแนนจากการแสดงความคิด จํานวน 3 ดาน วิเคราะหแประเมินระดับความพึงพอใจ ของผูปกครองของนักเรียนที่ใชหลักสูตรเพื่อหาคาเฉลี่ย 
( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอไป   

 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะหแผลขอมูลเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย เพื่อสงเสเริมการเรียนรู การปใ้นกลวยไขของชุมชุนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัด
กําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีดวยกัน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแการสรางหลักสตูรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ตอนยอยท่ี 1.1 แสดงผลการประเมินหลักสูตรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินหลักสตูรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน  
ท่ี รายการ X  S.D. ระดับคุณภาพหลักสูตร 
1 หลักการ 4.00 0.77 มาก 
2 จุดประสงคแรายวิชา 4.20 0.40 มาก 
3 คําอธิบายรายวิชา 3.90 0.54 มาก 
4 โครงสรางของหลักสตูร 3.80 0.60 มาก 
5 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 4.10 0.70 มาก 
6 สาระการเรียนรู 4.00 0.63 มาก 
7 หนวยการเรียนรู 4.40 0.49 มาก 
8 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
9 สื่อการเรียนการสอน 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
10 การวัดผลและการประเมินผล 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
 รวม 4.29 0.52 มาก 

สรุป จากตารางที่ 1 พบวา การประเมินหลักสูตรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน  โดยสรุป มีคา X = 4.29,  S.D = 0. 
52  มีคาระดับคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก 

ตอนยอยท่ี 1.2 ผลการวิเคราะหแการทดลองการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยผูเช่ียวชาญครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 5 คน  
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินหลักสูตรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 5 คน  
ท่ี รายการ X  S.D ระดับคุณภาพหลักสูตร 
1 หลักการ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
2 จุดประสงคแรายวิชา 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
3 คําอธิบายรายวิชา 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
4 โครงสรางของหลักสตูร 4.20 0.40 มาก 
5 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
6 สาระการเรียนรู 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
7 หนวยการเรียนรู 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
8 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร 4.40 0.49 มาก 
9 สื่อการเรียนการสอน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
10 การวัดผลและการประเมินผล 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
 รวม 4.62 0.44 มากที่สุด 
 

สรุป จากตารางที่ 2  พบวา การประเมินหลักสตูรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 5 คน โดยสรุป มีคา X = 4.290, S.D 
= 0. 52  มีคาระดับคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแประเมินผลการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
 
ตารางที่ 3 แสดง ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบกอนใชและคะแนนหลังใชหลักสูตรการเรียนรู  การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัด

กําแพงเพชร สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 25 คน  
จํานวน แบบทดสอบ คะแนนรวม X  

ร๎อยละ S.D. D D2 t 

25 คะแนนทดสอบกอนอบรม 
 20 คะแนน 

242 9.68 38.72 

1.44 170 1206 23.57 
25 คะแนนทดสอบหลังอบรม 

 20 คะแนน 
412 16.48 65.92 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จํานวน 24 คน (df  = 2.492) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 284) 
 
สรุป จากตารางที่ 3 พบวา การเรียนรูใชหลักสตูรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 25 คน กอนมีคารอยละเทากับ 35.72 มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 9.68  และคะแนนหลังการใชมีคารอยละเทากับ 65.92  มีคาเฉลี่ย ( X )  
16.48  โดยใชแบบทดสอบของหลักสูตร จํานวน 20 ขอ เพื่อนํามาทดลองใชวัดความรูในเชิงอบรมการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละความกาวหนา เทากับ 27.20 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.44   คาที  (t-test) เทากับ 23.57 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห๑ประเมนิความพึงพอใจ ของผู๎ปกครองของนักเรียนทีใ่ช๎หลักสูตรการเรียนรู ๎การป๓้นกล๎วยไขํ ของชุมชนบ๎านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ๑ 

จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 จํานวน 25 คน 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหแประเมินความพึงพอใจ ของผูปกครองของนักเรียนที่ใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ 
จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 25 คน จํานวน 3 ดาน 

รายการ 
จํานวน 

X  S.D ระดับความเหมาสม 

ด๎านการเรียนรู ๎    
1. นักเรียนมีความรูเขาใจ เรื่องการใชภาษาไทยการปใ้นกลวยไขไดดีขึ้น 4.64 0.56 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนมีความรูและความเขาใจในการปใ้นกลวยไขได 4.52 0.57 มาก 
3. นักเรียนมีความรูและใชสวนผสมในการปใ้นกลวยไขได 4.44 0.64 มาก 
4. นักเรียนมีความรูและสามารถอธิบายข้ันตอนการปใ้นกลวยไขได  4.28 0.60 มาก 
5. นักเรียนมีความรูและการใชภาษาไทยหลักสตูรการปใ้นกลวยไขได  4.44 0.57 มาก 

สรุปผล 4.46 0.59 มาก 
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รายการ 
จํานวน 

X  S.D ระดับความเหมาสม 

ด๎านพฤตกิรรม    
1. นักเรียนสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณแในการปใ้นกลวยไขได 4.32 0.61 มาก 
2. นักเรียนสามารถทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณแ 
   ที่นํามาใชในการปใ้นกลวยไขได 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนสามารถประดิษฐแการปใ้นกลวยไข ได 4.88 0.32 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนสามารถเขาใจข้ันตอนในการปใ้นกลวยไข ไดได 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
5. สามารถถายทอดความรูการปใ้นกลวยไขไดเป็นอยางดี 4.72 0.43 มากท่ีสุด 

สรุปผล 4.70 0.41 มากที่สุด 
ด๎านทัศนคต ิ    

1. หลักสตูรนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูภาษาไทยมากข้ึน 4.96 0.20 มากที่สุด 
2. หลักสตูรภาษาไทยสามารถนํามาใชในการอบรมเพื่อสรางความรูใหกับนักเรียนได 
    เป็นอยางด ี 4.88 0.32 มากที่สุด 
3. หลักสตูรการปใ้นกลวยไขทําใหนักเรียนไดรูจักเพื่อน ๆ มากข้ึน 4.96 0.20 มากที่สุด 
4. หลักสตูรการปใ้นกลวยไข ทําใหนักเรียนไดรูจักการใหบริการมากข้ึน 4.88 0.32 มากที่สุด 
5. หลักสตูรการปใ้นกลวยไข ทําใหนักเรียนมีความม่ันใจในการใชภาษาไทย 
   มากข้ึน 4.88 0.32 

มากที่สุด 

สรุปผล 4.91 0.27 มากที่สุด 
รวมโดยภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน 4.69 0.42 มากที่สุด 

 
สรุป จากตารางที่ 4  โดยภาพรวม จํานวน 3 ดาน  พบวา การวิเคราะหแหลักสูตรจากการประเมินผลระดับความพึงพอใจ ของผูปกครองนักเรียนที่ใช

หลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยางท่ีเป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จํานวน 25 คน มีคาโดยรวม 
= 4.69 และมีคา S.D. =  0.42 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 
อภิปรายผล  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแการสรางหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรั บนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน และครูผูสอนจํานวน 5 คน พบวา การประเมินหลักสูตรการปใ้นกลวยไข ของชุมบานวังยางโดยผูเช่ียวชาญมีคา 

X = 4.29,  S.D = 0. 52  และครูผูสอนภาษาไทย มีคา X = 4.290, S.D = 0. 52 มีคาระดับคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปานแข รุงศรีฟูา (2550, หนา บทคัดยอ) พบวา หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย เพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ มีความ
สอดคลองกับความตองการจําเป็นของผูบริหาร ครูผูสอน ผูแทน สถานประกอบการ ผูปกครอง และนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบโด ยผูเช่ียวชาญและ 
พบวา ดานวัตถุประสงคแรายวิชา ดานมาตรฐานรายวิชา ดานคําอธิบายรายวิชา ดานโครงสรางรายวิชา ดานเน้ือหาสาระ  ดานหนวยการเรียนรูและดานการวัดและการ
ประเมินผล มีคาความสอดคลองสามารถนําไปใชไดจริง   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแประเมินผลการใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 พบวา การเรียนรูใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 25 คน  กอนมีคารอยละเทากับ 35.72 มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 9.68  และคะแนนหลังการใชมีคารอยละเทากับ 65.92  มีคาเฉลี่ย        
( )  16.48  โดยใชแบบทดสอบของหลักสูตร จํานวน 20 ขอ เพื่อนํามาทดลองใชวัดความรูในเชิงอบรมการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ย ( ) รอยละความกาวหนา เทากับ 
27.20 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.44   คาที (t-test) เทากับ 23.57 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีความ
สอดคลองกับกับงานวิจัยของ จําเริญ  เช้ือประดิษฐแ (2551, หนา บทคัดยอ)  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนคีรีมาศ
พิทยาคม อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 มีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 75 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหแประเมินความพึงพอใจ ของผูปกครองของนักเรียนท่ีใชหลักสูตรการเรียนรูการปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ 
จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จํานวน 3 ดาน  พบวา การวิเคราะหแหลักสูตรจากการประเมินผลระดับความพึงพอใจ ของผูปกครอง
นักเรียนท่ีใชหลักสูตรการเรียนรู การปใ้นกลวยไข ของชุมชนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 25 คน 
มีคาโดยรวม เทากับ 4.69 และมีคา S.D. เทากับ 0.42 อยูในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีความสอดคลองกับกับงานวิจัยของ อนุชิต แสนทวีสุข (2544 : บทคัดยอ) พบวา 
หลักสูตรทองถ่ินกลุมการงานและอาชีพ เรื่อง การประดิษฐแผลิตภัณฑแจากกะลามะพราวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งมีทั้งหมด 6 หนวย 36 คาบ คาบละ 50 นาที ไดรับการ
ประเมินจากผูชํานาญการวามีความเหมาะสม อยูในระดับมากและผลจากการนําไปสอนตามแผนการสอน มีประสิทธิภาพ 88.63/82.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่ตั้งไว
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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ข๎อเสนอแนะโดยทั่วๆ ไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการพัฒนา

หลักสูตรภาษาไทย เพื่อสงเสเริมการเรียนรูการปใ้นกลวยไขของชุมชุนบานวังยาง ที่เป็นเอกลักษณแ จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับนักเรี ยนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได
สรางขึ้นมาใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. กอนท่ีจะนําหลักสูตรนี้ไปทดลองใชสอนจริง ครูผูสอนควรตองศึกษาใหเขาใจกอนนําไปใชสอนจริง  
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรนี้อยางตอเน่ืองเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรทองถ่ินมาใชสอน และเพื่อท่ีจะไดเป็นตัวอยางในการสรางหลักสูตรทองถ่ินตอไป 
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยมุงเนน ผูปกครอง ครูผูสอน ผูบริหาร นักเรียนมาดําเนินการวิเคราะหแผลการใชหลักสูตรน้ี เพื่อที่จะไดนําจุดออนมาพัฒนา

ใหเป็นจุดแข็งของงหลักสูตรโรงเรียนน้ีตอไป 
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาขุดการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้งหมด ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางท่ีไดกําหนด

มาตรฐานและตัวชีวัดไว ไดเป็นอยางดี 
ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอํไป 
1. ควรจะทําการวิจัยในรายวิชาหรือกลุมสาระอ่ืน  ๆ ดวยเพื่อพัฒนาตัวนักเรียนและครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสตูรการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณแ สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต  ผูวิจัยขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน 

ที่ทําใหการวิจัยเลมน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว และขอมอบความดีทั้งหมด ใหแก คุณพอ คุณแม คุณคร ู– อาจารยแ ทุก ๆ ทาน ที่คอยใหกําลังใจมาโดยตลอด 
จึงสงผลทําใหการทําวิจัยครั้งน้ี สําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว มา ณ โอกาสน้ี 
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The Promotion of moral and ethical follow Upright School of Students 
Phopphrawitthayakhom School  Secondary Educational Service Area Office 38 

 
 ภาณุวัฒน๑  คะนิกา1 และ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ๑ 2 

 Phanuwat  Khanika and Dr.Nontawat  Yuttawong                                                                                                                          
  

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็น แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูล โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา  การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 38โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานผลผลิต อยูในระดับมาก รองลงมา ดาน
ผลกระทบอยูในระดับมาก ดานปใจจัยนําเขา อยูในระดับมาก และดานกระบวนการ อยูในระดับมาก  ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรสงเสริมการทําวิจัยที่สงเสริมการสรางคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ควรมี
การจัดคายเยาวชนคนดีของแผนดินใหกับนักเรียนทุกคน ควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายที่หลากหลาย ควร
สงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเน่ือง 
 
คําสําคัญ : การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม,  โครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียน   
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the promotion of moral and ethical 
values according to the upright school project of students of Phopphrawitthayakhom School under Secondary  Educational Service Area 
Office 38. The population and data source of the research were 52 experts, school administrators, teachers, and education personnel. The 
research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, 
standard deviation, and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; on the whole, the promotion of moral and ethical values according to the upright 
school project of students of Phopphrawitthayakhom School under Secondary Educational Service Area Office 38 seemed to be at the high 
level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high 
level;  that is, product, effect, input and process respectively. 
 In terms of the recommendations on the promotion of moral and ethical values according to the upright school project of 
students of Phopphrawitthayakhom School under Secondary Educational Service Area Office 38, it can be said that the school should 
encourage teachers to a research paper that can promote moral and ethical values according to 5 desired characteristics of the upright 
school. In addition, the school should prepare youth camps for all students, and also provide the activities that encourage the students to 
follow rules, regulations, and laws. Moreover, the school should encourage parents and the community to participate in school 
management and operations continuously. 
 
Keywords : The Promotion of Moral and Ethical Values, The Upright School Project of Students  
 
บทนํา 
 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรแชาติวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่กําหนดวิสัยทัศนแ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต(Zero  Tolerance  and  Claean  Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการ
ตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐ านเทียบเทา
สากล ผานยุทธศาสตรแ 6 ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางและ
กลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และตอบสนองตอ การแกไขปใญหาการทุจริตไดอยางทันทวงที สําหรับหนวยงานภาค รัฐ ภาคเอกชน           
ภาคประชาสังคม (คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, พ.ศ. 2560 : ก) 
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 ยุทธศาสตรแชาติวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดเสนอวาการ
สงเสริมการศึกษาเพื่อสรางเยาวชนใหเป็นสุจริตชนทุกภาคสวนตองรวมกันสนับสนุนสงเสริมใหนโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรั บทิศทางจากการมุง
สรางคนเกงคนดี ดํารงชีวิตสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวหนาอยาง
ม่ันคง  รวมทั้งการแกปใญหาการทุจริตและคอรัปช่ันของประเทศชาติอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแล ะธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยแสุจริตซึ่งเป็นกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติใหกับนักเรียน ครู 
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พ.ศ. 2556 : ก)  

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”(ภายใตช่ือ “โรงเรียนสุจริต”) ใหความสําคัญกับการเตรียมการดาน
การปูองกันและปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซึ่งเป็นกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียน
สุจริตเป็นโครงการที่สอดคลองกับเจตนารมณแเชิงกลยุทธแของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการปูองกันการทุจริต โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดหมายปลายทางท่ีมุงสูการเป็น “องคแการแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหนวยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการ
ปูองกันทุจริต” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พ.ศ. 2556 : 1) 
 โรงเรียนพบพระวิทยาคมไดเขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”(ภายใตช่ือ “โรงเรียน
สุจริต”) โดยไดรับคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในการดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมตองคํานึงถึงความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณลักษณะ 5 ดาน ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต คือ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยแสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจในการศึกษาการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยใชทฤษฎีระบบในการศึกษาเพื่อประโยชนแในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคมรวมทั้งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 มีเอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหาร 
 3.  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38     
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี                                               

การศึกษาสภาพการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน (ไมรวมผูศึกษา) ของโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 51  คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 คน ในปีการศึกษา 2560 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู
ในระดับมาก (  = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานผลผลิต อยูในระดับมาก (  = 4.25)  รองลงมา ดานผลกระทบ           
อยูในระดับมาก (  = 4.11)  ดานปใจจัยนําเขาอยูในระดับมาก  (  =  4.09)  และดานกระบวนการ อยูในระดับมาก (  = 4.05) ตามลําดับ 
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 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ดานปใจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย  จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การมีนโยบาย
เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริตที่ชัดเจน อยูในระดับมาก (  = 4.47) รองลงมา การกําหนดหลักการ เหตุผลและวัตถุประสงคแสอดคลองกับนโยบายโรงเรียนสุจริต อยูในระดับมาก 
(  = 4.47) การมีปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่เกิดจากการมีสวนรวม ของทุกฝุายอยูในระดับมาก (  = 4.35) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ โรงเรียนมี
การจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต อยูในระดับมาก (  = 3.80) ตามลําดับ 
 ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต อยูในระดับมาก (   = 4.24) รองลงมา การแตงตั้งและอบรมอนุกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
สําหรับนักเรียน (ป.ป.ช.นอย) ของโรงเรียน อยูในระดับมาก (   = 4.18) การนิเทศ ติดตามการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริตอยางเป็นระบบ อยูในระดับมาก  (   =  
4.10) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การจัดคาย “เยาวชนคนดีของแผนดิน” อยูในระดับมาก  (  = 3.88) ตามลําดับ 
 ดานผลผลิต โดยรวมอยูในระดับมาก (   = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ นักเรียนสามารถ
แยกแยะ เปรียบเทียบพฤติกรรมของการทุจริตและไมทุจริตได อยูในระดับมาก (   = 4.43) รองลงมา นักเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมได อยูในระดับมาก 
(   = 4.43)  นักเรียนมีจิตอาสาและชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ อยูในระดับมาก (   = 4.39) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายของครอบครัวได อยูในระดับมาก (   = 4.12) ตามลําดับ 
 ดานผลกระทบ โดยรวมอยูในระดับมาก (   = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก (   = 4.14) รองลงมา ผูปกครองและชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของโครงการโรงเรียนสุจริต 
อยูในระดับมาก (   = 4.12)  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในตรวจสอบการใชทรัพยากร  อยางคุมคาและเกิดประโยชนแสูงสุดอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก (   = 
4.12) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเน่ือง  อยูในระดับ
มาก (   = 4.06) ตามลําดับ   

ขอเสนอแนะการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียน  พบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38  ไดแก  
 ดานปใจจัยนําเขา ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรสงเสริมการทําวิจัยที่สงเสริมการสรางคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงคแ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต (f  =  5)  รองลงมา คือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตใหเพียงพอเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (f  = 4)  และโรงเรียนควรมีการขยายผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตและสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน  (f = 3)  
ตามลําดับ 
 ดานกระบวนการ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรมีการจัดคายเยาวชนคนดีของแผนดินใหกับนักเรียนทุกคน  (f = 6)  
รองลงมา คือ โรงเรียนควรมีการสรุปผลการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นไตรมาสตามขอกําหนดของโครงการ (f = 5) และ โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตในรูปแบบที่หลากหลาย (f = 4)  ตามลําดับ 
 ดานผลผลิต ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎกติกา ระเบียบและ
กฎหมายที่หลากหลาย (f = 5) รองลงมา คือ โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องการปฏิบัติตนตามหนาที่และสิทธิของตนเองเพิ่มมากขึ้น (f = 4)  
และ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียนเพิ่มมากข้ึน (f  = 3)  ตามลําดับ 
 ดานผลกระทบ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน
อยางตอเน่ือง (f = 5)  รองลงมา คือ โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน (f =  3)  และ 
โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดหาและบํารุงรักษาสมบัติของโรงเรียนอยางตอเน่ือง (f  =  2)  ตามลําดับ 
  
สรุปและอภปิรายผล 

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู
ในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับโครงการโรงเรียนสุจริต มีการมอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการเพื่อวางแผนใน
การจัดกิจกรรมอยางชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม จัดอบรมใหความรูกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตโดยมีจุดเนนในสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคแ  5 ประการของโรงเรียนสุจริต ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมี
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สอดคลองกับงานวิจัยของ จีระนุช  โค
เบนทแ (2558 : 112-113) ไดศึกษาเรื่อง ความพรอมของโรงเรียนเครือขายสุจริตในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เพื่อเป็นโรงเรียน
ตนแบบ ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนเครือขายสุจริตในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีความพรอมเพื่อเป็นโรงเรียนสุจริตอยูในระดับ
ปานกลาง ดานปใจจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญมีปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและครูมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อกระตุนคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต สวนดานกระบวนการ สวนใหญมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน วางแผนดําเนินการตามโครงการของโรงเรียน ดานผลผลิตพบวาโรงเรียนสวน
ใหญ  มีความพรอมโดยนักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคําม่ันสัญญา เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติและปฏิบัติ ตนตอผูอื่นดวยความซื่อสัตยแสุจริต ซึ่ง
สอดคลองกับการปลูกฝใงคานิยมดานคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยแ ไมทุจริตคดโกง ตามคุณลักษณะ 5 ดาน คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตยแสุจริต อยูอยางพอเพียง และ
จิตสาธารณะ  ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา  สังทรัพยแ (2559 : 57) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการกอใหเกิดจริยธรรมคุณธรรม รวมทั้ง
การเป็นตัวอยางที่ดีแกนักเรียน ตลอดจนช้ีแนะในการพัฒนาจริยธรรม และประการสําคัญการจัดการเรียนการสอนในปใจจุบันจะเนนที่นักเรียนเป็นสําคัญ เป็นการจัด
ประสบการณแใหนักเรียนเป็นผูปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนานักเรียนไดเกิดคุณลักษณะที่ทําใหคนเกง คนดี และมีความสุข และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิยม บุญมีทอง
อยู (2556 : 164-167) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียน โรงเรียนบานขาพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบวา สภาพคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียนโรงเรียนบานขาพิทยาคม ดานครูผูสอน ครูปฏิบัติตาม
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บทบาทหนาที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลนักเรียน ทั้งดานการเรียนการสอน และการกํากับดูแลพฤติกรรมตางๆของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ผูวิจัยใชแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียนโรงเรียนบานขาพิทยาคม มี 2 แนวทาง ประกอบดวย 1) 
การพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศติดตามผล 2) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแของ
นักเรียนประกอบดวย 9 กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียนโรงเรียนบานขาพิทยาคม พบวา ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ที่พึงประสงคแของนักเรียนเพิ่มขึ้น ครูมีความพึงพอใจตอการศึกษาดูงานและครูมีความพึงพอใจตอการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อยูในระดับมากท่ีสุด นักเรียนโรงเรียนบานขาพิทยาคม มีพฤติกรรมดีขึ้น ผูปกครองมีความพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว  คือ โรงเรียนควรสงเสริมการทําวิจัยที่สงเสริมการ
สรางคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคแ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ควรมีการจัดคายเยาวชนคนดีของแผนดินใหกับนักเรียนทุกคน 
ควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายที่หลากหลายควรสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนอยางตอเน่ือง 
 
ข๎อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตํอไป 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักง าน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38  
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดคาย “เยาวชนคนดีของแผนดิน” ของโรงเรียนพบพระวิทยาคมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 ควรศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายของครอบครัวไดของโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อยางตอเน่ือง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง ประธานกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา  ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบขอ ง
แบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น อาจารยแสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นางศรีรัตนแ  
อินทนุ ตําแหนง รองผูอํานวยการรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นายเฉลิม  ระบอบ 
ตําแหนงหัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป นายสุทธิ  ต฿ะสุ   ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวสาลินี  เอี่ยมกี่  ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงาน
งบประมาณ นางมะลิวรรณ  สุริยา ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล นางวิไลพร  ต฿ะสุ  ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการโรงเรีย นพบพระวิทยาคม ที่
เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือแก๎ป๓ญหานักเรียนอํานไมํออก เขียนไมํได๎  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ของโรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

Academic administration to solve the problem students cannot read and write grade 1-3 Thairatkeeree 
School Tak Primary Education Service Area 2 

 
 อระนัต  สมโพธิ์1 และ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ๑ 2 

 Aranat  Sompho and Dr.Nontawat  Yuttawong                                                                                                                           
  

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหา นักเรียนอานไมออก เขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนช้ัน ป .1-3 จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ 
วิเคราะหแขอมูล โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียน ไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแ
คีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอยูในระดับมาก รองลงมา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับมาก ดานการวิจั ยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในระดับมาก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทินในการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร ควรมีการสอนซอมเสริมนักเรี ยน
ดวยวิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาดานการอาน การเขียน ควรพัฒนาสื่อใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงวัย ควรพัฒนาระบบสารสนเทศดานวัดผล
เพิ่มมากข้ึนเพื่อใหงายตอการตรวจสอบผลการเรียน และควรสงเสริมใหครูศึกษาดูงานวิจัยในช้ันเรียนของสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
 
คําสําคัญ : แนวทางการบริหารงานวิชาการ, แกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได  
 
Abstract  
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the guidelines for academic 
administration to solve the problem of the students in Grade 1-3 who cannot read or write of Thairatkeeree School under Tak Primary 
Education Service Area Office 2. The population and data source of the research were 52 experts, school administrators, teachers, basic 
education committee, and parents of students in Grade 1-3. 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 guidelines for academic administration to solve the problem of the 
students in Grade 1-3 who cannot read or write of Thairatkeeree School under Tak Primary Education 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, measurement, evaluation, and transfer of credits, the development and use of media and educational technologies, the 
research for improving the quality of education of the school, the development of the learning process, and curriculum development 
respectively. 
 In terms of the recommendations on the guidelines for academic administration to solve the problem of the students in Grade 1-
3 who cannot read or write of Thairatkeeree School under Tak Primary Education Service Area Office 2, it can be said that the school should 
give teachers the opportunity to participate in setting up a schedule for monitoring and evaluation activities of curriculum implementation. 
In addition, the teachers should focus on remedial teaching by using several methods for improving reading and writing skills of the 
students, and the teachers should develop various appropriate teaching materials for the students of each age group. Moreover, the system 
of measurement should be developed to facilitate the students to check their grades. The school should also encourage teachers to read 
and study the classroom research of other schools. 
 
Keywords : The Guidelines for Academic Administration,  Solve the Problem of the Students who cannot read or write  
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาไวในมาตรา  4 โดยระบุไว
ความวา การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคแจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคแความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สภาพสังคมและปใจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรี ยนรูตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2) การเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได นักเรียนตองมีนิสัยรักการอานซึ่งจะทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแตามแนว
ทางการจัดการศึกษาในพระราช บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดวยการจัดเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณแ และ
การประยุกตแความรูมาใชแกปใญหาในการเรียนรูจากประสบการณแจริง นอกจากน้ีผูสอนควรจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมบูรณาการองคแความรูตาง ๆ ที่ เกื้อกูล
สงเสริมการเรียนรู โดยใชกระบวนการอานในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนสําหรับการเขียน เป็นทักษะทางภาษาที่สําคัญ
ยิ่งอยางหน่ึงที่ใชถายทอดความรูสึกนึกคิดและความเขาใจออกมาเป็นอักษรเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ เป็นเครื่องมือพัฒนาสติ ปใญญาของบุคคลซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงภูมิปใญญาและการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของผูเขียน และถือวา เป็นเครื่องมือในการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหน่ึง นอกจากน้ีการเขียนยัง
เป็นทักษะพื้นฐานในการแสดงออกท่ีสําคัญในการเรียนการสอนเกือบทุกวิชา เพราะตองอาศัยการจดบันทึกเพื่อรวบรวมหรือสรุปเรื่องราวที่ไดยินไดฟใงไดเรียนรูมาเรียบ
เรียงเป็นองคแความรูใหม แลวบันทกึไวเพื่อความคงทนในการเรียนรูจะเห็นไดวา ทั้งทักษะ  การอานและการเขียนตางก็เป็นปใจจัยสงเสริมซึ่งกันและกัน  ภาษาไทยเป็น
เอกลักษณแของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเป็นไทย เป็นเครื่ องมือในการ
ติดตอสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธแที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงานและดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูประสบการณแ จากแหลงขอมูล สารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะหแ วิจารณแ และสรางสรรคแใหทันตอ
การ เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพ ใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปใญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ําคาควรแก การเรียนรู อนุรักษแและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหภาษาไทยเป็นทักษะที่ตองฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติใหเป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้ง
ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขมี
ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) การอานเป็นทักษะที่สําคัญตอพื้นฐานของทักษะอื่น หากอานไมได แปลความหมาย
ไมเป็นก็จะสงผลใหตอการสื่อสารเชนกัน ทักษะการอานควรไดรับการพัฒนาควบคูไปกับการเขียนจะชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ทักษะการอานและการเขียนควร
ไดรับการพัฒนาในชวงวัยเด็ก ทักษะการอานและการเขียน ควรไดรับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เผื่อฝึกฝนใหเด็กไดมีโอกาส อานหนังสือและการฝึกเขียนอยู
เสมอ ซึ่งก็ไมควรเป็นหนาที่ของใครคนใดคนหน่ึง หากแตเราควรเป็นหนาที่โดยตรงของทุกคนในสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็ก เชน พ อแมผูปกครองทางบาน ครู 
อาจารยแ ทางโรงเรียน สถาบันทางการศึกษา เป็นตน องคแกรแรกท่ีใกลชิดกับเด็กและจะเป็นผูคอยสงเสริมพัฒนาการอานใหแกเด็กน้ัน คือ สถานศึกษา โดยมีผูบริหารใน
โรงเรียน และครูจะเป็น  ตัวขับเคลื่อนและสงเสริมกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการอานและการเขียนใหแกนักเรียน (สายสวาท  ตาฬกาล, 2559 : 2) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีกลาวถึงหัวขอเกี่ยว กับคุณภาพนักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํา โดยเฉพาะ
ปใญหาการอานไมออก เขียนไมได ผลสํารวจปใญหาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สุมตรวจเม่ือปี 2556 พบวา ในจํานวนนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ราว 445,000 คน อยูในขายตองปรับปรุง 23,700 คน หรือคิดเป็นรอยละ 28.7 จําแนกเป็นที่อานไมไดเลย 27,000 คน อานไดอยูในระดับปรับปรุง 
23,700 คน อานไดแตไมเขาใจ 14,600 คน อานไดเขาใจบาง 62,000 คนในขณะที่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากจํานวน 444 ,000 คน อยูในขายตองปรับปรุง 73,290 
คน หรือประมาณรอยละ 16.5 จําแนกเป็นเด็ก ที่อานไมไดเลย 7,880 คน อานไดแตอยูในระดับปรับปรุง 6,750 คน อานไดแตไมเขาใจ 7,080 คน และอานไดเขาใจ
บาง 51,580 คน (สายสวาท  ตาฬกาล, 2559 : 2) 
 โรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีนักเรียนหลากหลายชนชาติและชาติพันธุแ ประกอบไปดวย มง รอยละ 
67.05 พมา รอยละ 22.80 ไทย รอยละ 7.01 กระเหรี่ยง รอยละ 2.53 และมอญ รอยละ 0.19 โรงเรียนไดดําเนินการเรียนการสอนโดยเนนการพัฒนาการอานและการ
เขียนแตดวยนักเรียนใชภาษาชนเผาในการสื่อสาร นักเรียนไมไดใชภาษาไทย เป็นภาษาหลักในชีวิตประจําวัน จากรายงานผลการทดสอบการประเ มินการอานออก
เขียนได สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (2559 : 60-65) จึงสงผลใหนักเรียนมีผลการอานและ การเขียนอยูในระดับปรับปรุงซึ่งกอใหเกิดปใญหา
ในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมแตละกลุมสาระการเรียนรูต่ําไปดวย  จากสภาพปใญหาที่พบผูศึกษาตองการศึกษาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการเป็นตัวชวยในการพัฒนา การอานและการเขียนของนักเรียนใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและถาวรเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอานไมออก เขียนไมได ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคลาย (สายสวาท  ตาฬกาล, 2559 : 3) โดย
กําหนดมาตรการใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปลอดการอานไมออก เขียนไมได โดยมีแนวทางปฏิบัติแกสถานศึกษาทุกแหงจะตองกําหนดเป็นนโยบายใหครูและผูเกี่ยวของ
รับทราบและตองดําเนินการทุกวิธี เพื่อใหนักเรียนทุกคนอานเขียนไดตามมาตรฐาน หลักสูตร โดยเฉพาะนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได ปรับระบบบริหารจัดการใหครู
ทุกคนมีสวนรับผิดชอบแกไขปใญหาการอานการเขียนของนักเรียน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
สวนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

 สวนที่ 2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 สวนที่ 3  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 สวนที่ 4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สวนที่ 5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สวนที่ 6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอนระดับช้ัน ป .1-3 จํานวน 18 
คน (ไมรวมผูศึกษา) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน 11 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) ตัวแทนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 จํานวน 21 คน ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 51 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
เพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน ครูหัวหนาวิชาการโรงเรียน จํานวน 2 คน ครูผูสอนรายวิชาภาษาไทย จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบ
สัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก ( X = 3.95) รองลงมา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับมาก ( X = 3.92) ดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( X = 3.79) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X = 3.65) และดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 3.63) ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
การสงเสริม สนับสนุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมไดอยูในระดับมา ( X = 4.35) รองลงมา การจัดทําหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  อยูในระดับมาก    ( X = 3.92) การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไม
ออกเขียนไมไดไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก ( X = 3.84) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การกําหนดปฏิทินติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อ
แกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดที่ชัดเจน อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.71) ตามลําดับ  
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.65) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือการ
สงเสริมใหครูเขารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก  ( X = 4.12) รองลงมา การแกไขปรับปรุงกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับสภาพปใญหาท่ีเกิดขึ้น อยูในระดับมาก ( X = 3.86) การวิเคราะหแ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองตามศักยภาพของผูเรียนเพื่อแกปใญหา
นักเรียนอานไมออก เขียนไมได อยูในระดับมาก ( X = 3.67) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การวางแนวทางกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปใญหานักเรียน
อานไมออก เขียนไมไดกอนการนําไปใชอยางเป็นระบบ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.35) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือการพัฒนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.76) รองลงมา 
การศึกษา วิเคราะหแ ความจําเป็นในการใชสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได อยูในระดับมาก ( X = 4.13) การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในการผลิต ใชพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได อยูในระดับมาก ( X = 4.02) 
ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การประสานความรวมมือกับบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงาน และสถาบันอื่นในการผลิตจัดห า พัฒนาและการใช
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมไดและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.27) ตามลําดับ 
 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ การติดตาม ตรวจสอบวิธีดําเนินการวัด ประเมินผลการเรียนการสอนของครู เพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได โดยเน นการประเมินตาม
สภาพจริงและบริบท อยูในระดับมาก ( X = 4.24) รองลงมา การสงเสริมใหครูดําเนิน การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อแกปใญหา นักเรียนอานไมออก เขียน
ไมไดโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน อยูในระดับมาก ( X = 4.20) การจัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกระดับ เพื่อแกปใญหา
นักเรียนอานไมออก เขียนไมไดและการซอมเสริม และอํานวยความสะดวกใหแก นักเรียนอานไมออก เขียนไมไดไมผานเกณฑแการประเมินอยูในระดับมาก  ( X = 4.08) 
ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การจัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบผลการเรียน และพัฒนาการ
เรียน การสอน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.39) ตามลําดับ  
 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือ การสงเสริมครูใหทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดอยางตอเน่ืองอยูในระดับมา ก ( X = 4.37) รองลงมา การนํา
ผลงานวิจัยมาใชเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได อยูในระดับมาก ( X = 4.14) การสงเสริมใหครูเขารวมการพัฒนาองคแความรูทางดานทําวิจัยในช้ันเรียน
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อยางนอยปีละ1เรื่องเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได อยูในระดับมาก ( X = 4.00) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การสรางกิจกรรมพัฒนา
องคแความรูโดยการไปศึกษาดูงานวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาอ่ืนที่ประสบความสําเร็จ อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.96) ตามลําดับ  
 แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ไดแก  
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแนวทางที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษา ควรใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดปฎิทินในการ
ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร (f=5) รองลงมา สถานศึกษาควรมีการมีการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร (f=4) และสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับการแกปใญหาเด็กอานไมออก เขียนไมได (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แนวทางท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาควรมีการสอนซอมเสริมนักเรียนดวยวิธีการหลากหลายเพื่อ
พัฒนาดานการอาน การเขียน (f=5) รองลงมา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม PLC เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู (f= 4)และ สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหครู
จัดกระบวนการที่สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด โดยเนนกระบวนการคิด ฝึกทักษะการอาน การเขียน (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาแนวทางที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาควรพัฒนาสื่อใหมีความหลากหลายเหมาะสม
กับผูเรียนแตละชวงวัย (f=6) รองลงมาสถานศึกษาควรมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูของสถานศึกษา ( f=5) และ
สถานศึกษาควรรวมมือกับองคแกรอื่น ๆ ในจัดหาและการพัฒนาสื่อในการแกปใญหาการอาน การเขียน (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนแนวทางที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศดานวัดผลเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อใหงายตอการตรวจสอบผลการเรียน (f=6) รองลงมา สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูประเมินผลการเรียน การสอนที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู (f=4) 
และ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาเครื่องมือ และแนวทางการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาแนวทางที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูศึกษาดูงานวิจัยในช้ัน
เรียนของสถานศึกษาอื่น ๆ (f=6) รองลงมาสถานศึกษาควรมีการฝึกเชิงปฎิบัติการในการทําวิจัยใหกับครูทุกทาน (f=4) และสถานศึกษาควรมีการนําผลที่ไดจากการวิจัย
มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (f=3) ตามลําดับ 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบวิธีดําเนินการวัด ประเมินผลการเรียนการสอนของครู โดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง สงเสริม สนับสนุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เขารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ทําวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดอยางตอเน่ืองสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสวาท  ตาฬกาล (2559 : 63-65) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อ
แกไขปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมไดสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา 1) ดานจัดการเรียน
การสอน มีแนวทางการปฏบิัติ ดังน้ี ควรมีการพัฒนาผูบริหาร ครู โดยการเขารวมการอบรมสัมมนาดานการจัดการเรียน  การสอน การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเหมาะสม
กับจํานวนนักเรียน มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนการอาน การเขียนและคิดคํานวณ ในระดับชวงช้ันที่ 1 การสอน
ซอมเสริมนักเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย และมีการบันทึกพัฒนาการของนักเรียนไวเป็นหลักฐาน 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี ควรมีการ
จัดโครงการเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียน การวิเคราะหแผลรายบุคคล และการจัดทําวิจัยช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการอาน การเขียน การสงเสริมใหครู
จัดทําแผนการเรียนรูเนนการพัฒนาการอาน การเขียนของนักเรียนในระดับชวงช้ันที่ 1 3) ดานการพัฒนาหลักสูตร มีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี ควรมีการจัดประชุมวางแผนใน
การศึกษาวิเคราะหแเอกสาร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองและรองรับการแกปใญหาการอานไมออก เขียนไมได การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อสอดคลองกับการแกปใญหาอานไมออก เขียนไมได ประเมินผลการใชหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีสาระเพิ่มเติมในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดย
เพิ่มเวลาเรียนในวิชาภาษาไทย  4) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันที่จัดการศึกษา  มี
แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี จัดประชุมครู ผูปกครองเพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินการและแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได การประชุมวางแผนช้ีแจงงานวิชาการกับภาคี 
4 ฝุายและคณะกรรมการสถานศึกษา การเยี่ยมบานนักเรียน การใหชุมชนมีบทบาทหนาที่ในการมีสวนรวมในการแกไขปใญหานักเรียนอานไม ออกเขียนไมได ยังไปสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุริยัณหแ  ชํานาญ (2557 : 99) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในพื้นที่พิเศษระดับ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา 1)  แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาอยางจริงจังเป็นประจําและตอเน่ือง 2)  แนวทางในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูควรมีการวิเคราะหแผูเรียนกอนเพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 3)  แนวทางในการพัฒนาการวัดผลประเมินผล
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนควรมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ตามบริบทและตามความเหมาะสมของผูเรียน 4) แนวทางการพัฒนาควรมีการ
นิเทศอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอและเสริมสรางใหเป็นวัฒนธรรมขององคแกร รวมไปถึงผูบริหารควรสนับสนุนและนําผลนิเทศมาพัฒนาแกไข ปรับปรุงอยางจริงจัง 5)  แนวทางใน
การพัฒนาการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองและเพียงพอ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มณีรัตนแ  อภิวัฒนวรรณ (2559 : 122) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับสถานศึกษาสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา 1)  การสงเสริมและการพัฒนาครูจัดอบรมและสงครูเขารวมการอบรม จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็น
สําคัญ จัดทําวิจัยอยางตอเน่ือง นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู และนําผลการนิเทศไปปรับปรุงแกไข 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดทําหลักสูตร แผนการเรียนรูและมีการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองวิเคราะหแผูเรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญและ 3) การวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย ตรวจสอบเครื่องมือวัด
และประเมินผลใหมีคุณภาพ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว คือ โรงเรียนควรกําหนดนโยบายและนิเทศ ติดตาม 
เกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผล เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ ผลการเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ื อง ควร
กําหนดการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได อยางตอเน่ือง ควรมีการประสานความรวมมือกับบุคคล ครอบครัว 
องคแกร หนวยงาน และสถาบันอื่นในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได ครู ผูสอนตองเขารวม
กิจกรรมพัฒนาองคแความรูโดยการไปศึกษาดูงานวิจัยในช้ันเรียนของสถานศึกษาอ่ืนที่ประสบความสําเร็จ 
 ข๎อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตํอไป 
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 ควรศึกษาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมไดของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการเรียนรูเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได ของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดหา ผลิต พัฒนา การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อแกปใญหานักเรียนอานไมออก  เขียนไมได ของโรงเรียนไทย
ราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมสรางกิจกรรมพัฒนาองคแความรูโดยใชวิจัยเป็นฐานของโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง ประธานกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระนี้ เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ
คณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา เกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งให
ขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา ขอขอบคุณ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษแ อาจารยแประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ 
วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก ดร.ประจบ ขวัญม่ัน อาจารยแสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ดร.นงนุช  ชุมภูเทพ 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนไทยราษฎรแคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นางสาวเสาวภา  เพ็ญศรีตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนไทยราษฎรแคีรี และนางผาณิต  อิ่นสุวรรณแ หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่
เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวา การ
คนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงา นเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชากร กลุมตัวอยาง และแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จํานวน จํานวน 274 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหแขอมูลโดย
การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสัมภาษณแ ทําการวิเคราะหแโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา  สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด  และดานการปูองกันและชวยเหลือนักเรียนและดานการสงตอนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือ  ควรจัดหาเวลาและอํานวยความสะดวกในการออกเยี่ยมบานนักเรียนควรใหนักเรียนทําแบบประเมินใหครบทุกดานกอนการคัดกรอง
นักเรียน ควรจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ควรมีคูมือและการอบรมแนวทางการปูองกันและชวยเหลือนักเรียน ควรมีการช่ืนชม
และใหกําลังใจกับคณะครูในการทํางาน 
 
คําสําคัญ : งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the operation of the student care 
and support system of Phopphrawitthayakhom School under Secondary Education Service Area Office 38. The population and data source 
of the research were ๒๗๔ experts, school administrators, teachers, education personnel, basic education committee, and Mathayomsuksa 1-
6 (grades 7-12) students’ parents. 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 operation of the student care and support system of 
Phopphrawitthayakhom School under Secondary Education Service Area Office ๓๘ 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, knowing the 
students as unique individuals, promoting and improving students, protecting and helping students, and student transferring respectively. 
 In terms of the recommendations on the operation of the student care and support system of Phopphrawitthayakhom School 
under Secondary Education Service Area Office 38, it can be said that the school should try to make time and facilitate the teachers to visit 
the students, and the teachers should give the students evaluation form to fill out in all sides before screening students. In addition, the 
teachers should provide student development activities that seem to be appropriate to the ability of the students. Moreover, the teachers 
should have manuals and be trained to protect and help the students. The schools should also concentrate on admiring and offering 
encouragement to the teachers. 
 
Keywords : Student Care and Support System 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา
ตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกายจิตใจ สติปใญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิ ต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหน่ึงที่กําหนดใหดําเนินการ คือเรื่อง ความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (มาตรา 23 ขอ 5) ทั้งน้ีการจัดกระบวนการเรียน ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตแ
ความรูมาใชเพื่อปูองกันและแกไขปใญหา ใหรูจักคิดเป็น ทําเป็น รวมทั้งปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันถึงประสงคแไวในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสาน
ความรวมกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : rutta12@hotmail.com  โทร. 081-0465329 
2 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : nontawat192498@gmail.com  โทร. 0810349942 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษแ, 2552 : 2) กลาววา ภารกิจของครูนอกจาก ตองจัดประสบการณแการเรียนรูใหกับผูเรียนใหรูหนังสือแลว ยัง
ตองเป็นผูคอยสอดสองดูแลทุกขแสุขเอาใจใสผูเรียนทุกดานทั้งในและนอกเวลาเรียน เพื่อใหผูเรียนเป็นคนดี มีปใญญา มีความสุข และคํา นึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ซึ่งตามธรรมชาติบุคคลจะมีความแตกตางกันทั้งดานความถนัดความสนใจ ความตองการ หากครูสามารถจําแนกความแตกตางไดเพื่อหาวิธีกา รจัดการเรียนรู 
หรือชวยเหลือพัฒนาใหสอดคลองหรือเหมาะสมกับความแตกตางของแตละบุคคลได จะสงผลใหผูเรียนไดรับความชวยเหลือพัฒนาใหมีคุณลักษณะขางตน ดังน้ัน ครูจึง
ตองมีเทคนิค เครื่องมือและวิธีการในการรูจักผูเรียนแตละคนเป็นอยางดี จึงสามารถจัดกระบวนการเรียนรูหรือชวยเหลือพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองเหมาะสมกับความ
ถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 วิสัยทัศนแเพื่อใหการจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีกระบวนการทํางานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝุายทั้ ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธีการกิจกรรม และเครื่องมือตางๆ ที่ มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดหลักในการ
ดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีวามนุษยแทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและวิธีการที่แตกตางกัน เน่ืองจากแต
ละคนมีความเป็นปใจเจกบุคคล ดังน้ัน การยึดนักเรียนเป็นสําคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือทั้งดานการปูองกัน แกไขปใญหา หรือการสงเสริมจึงเป็นสิ่งจําเป็นและ
ความสําคัญของงานตองอาศัยการมีสวนรวม ทั้งการรวมใจ รวมคิด รวมทํางานของทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครองหรือ
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  (พัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษแ, 2552 : 2) ที่กลาววา ปใจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมี ดังน้ีผูบริหารโรงเรียน ครูทุกคนและผูเกี่ยวของ คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตองไดรับ
ความรวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน และการอบรมใหความรูและทักษะรวมทั้งการเผยแพรขอมูล  
 การพัฒนานักเรียนทุกคนใหเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคม
มุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษาน้ัน นอกจาก จะดําเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปูองกัน และการชวยเหลือ แกไขปใญหาตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนท่ีเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เน่ืองจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจาก จะสงผล
กระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มี ปรากฏเชนกันเป็นตนวา ปใญหาเศรษฐกิจ ปใญหาการระบาดของสารเสพติด ปใญหาการแขงขันในรูปแบ บตาง ๆ ก็เป็น
ผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี ภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเป็นไปตามความมุงหวังน้ัน จึงตองอาศัยความรวมมือ
จากผูเกี่ยวของทุกฝุาย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคน ในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อกา รดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
ใกลชิดดวยความรักและเมตตาที่มีตอศิษยแ และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโต งอกงามเป็นบุ คคลที่มีคุณคาของ
สังคมตอไป (สุนันทแ โพธิบาย, 2552 : 2) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไพรินทรแ โฉมพูดดี, 2551 : 2) เป็นหนวยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเปูาหมายใหพัฒนาคน ใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ มีศักยภาพที่จะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ซึ่งนอกจากจะใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยตรงแลวยังจําเป็นตองคํานึงถึงกลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มที่ เพื่อเตรียมคนใหมีคุณภาพ สามารถคิด วิเคราะหแปูองกันและแกปใญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและสังคมได 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเป็นระบบหน่ึง ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใชเป็ น
มาตรการในการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแเพื่อสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนมีมาตรฐานโดยการจัด ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
คือ การจัดกิจกรรมความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางสังคม ตลอดจนปูองกันแกไขปใญหาตาง ๆ ของนักเรียน เชน ปใญหาสารเสพติด ปใญหาพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคแ ปใญหาทางเพศ โดยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและองคแกรทองถ่ิน (ไพรินทรแ โฉมพูดดี, 2551 : 2) 
 อําเภอพบพระเป็นพื้นท่ีที่มีประชากรอาศัยหลากหลายชนเผา สภาพทองถิ่นเป็นแบบชนบท พื้นฐานประกอบอาชีพเกษตรกรรม โรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่มี
ขอจํากัดในการพัฒนา เน่ืองจากปใญหาดานเศรษฐกิจ ชุมชนรอบโรงเรียนคอนขางเสื่อมโทรม  เสี่ยงตอยาเสพติด นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีปใญหาทาง
เศรษฐกิจทําใหไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียน บางสวนมีปใญหาทางการเรียนผูปกครองบางสวนมีรายไดนอย นักเรียนบางสวนมีสภาพครอบครัวแตกแยก ทําให
เด็กขาดความอบอุน ไมมีผูใหคําปรึกษาการเรียนดีพอ จึงมักแสดงพฤติกรรมในทางลบ เด็กขาดการดูแลเอาใจใสเน่ืองจากผูปกครองหรือบิดามารดาตองออกไป
ประกอบอาชีพ เด็กจึงมีโอกาสประพฤติหรือปฏิบัติในทางท่ีไมพึงประสงคแ  
 ปใญหาดังกลาว หากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดําเนินงานอยางเป็นระบบ มีการประสานความรวมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวของ ทั้งในและนอกโร งเรียน มี
กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน จะชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกเด็กและเยาวชนได ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อใหไดขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เป็นแนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
    
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 38  มีเอกสารที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย  แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
 3.  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38      
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
     6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไดดําเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังน้ี                                               
 การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชากรที่ ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน (ไมรวมผูศึกษา) คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน 13 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 จํานวน 853 คน ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 917 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จากตารางสําเร็จรูปของเครซี่ และมอรแแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน สุทธนู ศรีไสยแ, 2551 :  132-133) ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 คน ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จํานวน 254 คน ของโรงเรียน
พบพพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 274 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยกา รสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 4 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน ตัวแทนผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จํานวน 2 คน ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คนไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก 
แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x

= 4.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.57) รองลงมา ดานการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียน อยูในระดับมากที่สุด   ( x = 4.53) รองลงมา ดานการปูองกันและชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.51) รองลงมา ดาน
การคัดกรองนักเรียน อยูในระดับมาก ( x = 4.50) และดานการสงตอนักเรียน อยูในระดับมาก ( x = 4.48) ตามลําดับ สามารถสรุปผลรายดานได ดังน้ี 
 ดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ มีการทําขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.88) รองลงมา มีการเก็บขอมูลดานยาเสพติดที่เป็นปใจจุบัน อยูในระดับมากที่สุด            
( x = 4.76) และมีการเก็บขอมูลจากเครื่องมือที่หลากหลาย อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.64) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการเก็บขอมูล
สุขภาพจิตและพฤติกรรมทางจิตของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก ( x = 4.20) 
 ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู ในระดับมาก  ( x = 4.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคา เฉลี่ ยจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก 
คือ  มีการ นําแบบประเมินพฤติกรรมนัก เรียน  Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) มาใชในการคัดกรอง อยูในระดับมากที่สุด( x = 4.67) 
รองลงมา นําขอมูลของนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะหแเพื่อการคัดกรองนักเรียนอยางเป็นระบบ  อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.56) และมีการนําแบบประเมิน EQ 
(ความฉลาดทางอารมณแ)มาใชในการคัดกรอง อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการตรวจสอบความสามารถของ
นักเรียนท่ีแสดงออกสอดคลองกับสภาพจริง อยูในระดับมาก ( x = 4.31) 
 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ มีการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองช้ันเรียน(Classroom meeting) และรายงานขอมูลใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.81) 
รองลงมา มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)อยางตอเน่ือง อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.72) และมีการติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปใญหาใหมี
คุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.63) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการจัดกิจกรรมการรูจักผูอื่นดวย
กิจกรรมที่หลากหลาย อยูในระดับมาก ( x = 4.23) 
 ดานการปูองกันและชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ มีการติดตาม ดูแลเอาใจใสนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปใญหาอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือที่เหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.65) รองลงมา มี
การเฝูาระวังและปูองกันมิใหนักเรียนปกติกลายเป็นกลุมมีปใญหา อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) และมีการใหการปรึกษาเบื้องตนอยางเหมาะสม  อยูในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.55) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกับความถนัดและความสนในนักเรียน อยูในระดับมาก           
( x = 4.40) 
 ดานการสงตอนักเรียน โดยรวมอยู ในระดับมาก  ( x = 4.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการสื่อสาร
กับผูปกครองเพื่อชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.77) รองลงมา มีการสงตอไปยังฝุายปกครองใหการชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด  ( x = 
4.63) และมีการสงตอไปยังครูแนะแนวใหการชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.58) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีดําเนินการสงตอไป
ยังผูเช่ียวชาญภายนอก อยูในระดับมาก ( x = 4.16) 
 ขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไดแก  
 ดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรมีการจัดฝึกอบรมใหคณะครูมีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําสารสนเทศและวางแผนดําเนินการในการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อเป็นแนวทางในการรูจักนักเรียนและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  (f=7) 
รองลงมา คือ ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชนแในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  (f=5)  
และควรมีการประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (f=3) ตามลําดับ  
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 ดานการคัดกรองนักเรียน ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูปกครอง ชุมชน ควรมีสวนรวมในการคัดกรองนักเรียนโดยการใหรายละเอียด
ขอมูลที่เป็นจริง (f=6) รองลงมา คือ ครูที่ปรึกษาและครูทุกคนควรชวยกันสังเกตและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเน่ือง  (f=4) และควรใหนักเรียนทําแบบ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียนใหเป็นความจริงมากท่ีสุด (SDQ) (f=2) ตามลําดับ  
 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรใหความสําคัญในเรื่องการจัดกิจกรรมซอมเสริมเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปใญหาโดยอาจจัดชวงเวลาและจัดครูแนะแนวเป็นพิเศษ  (f=6) รองลงมา คือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อ
เป็นการสงเสริมและพัฒนานักเรียน (f=5) และควรมีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อใหมีความสามารถสูงข้ึนในการทํากิจกรรม (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการปูองกันและชวยเหลือนักเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ ทักษะและ
เทคนิคโดยการใหคําปรึกษาแกนักเรียน (f=5) รองลงมา คือ ควรมีกํากับติดตาม ดูแล และประเมินผล โดยใหการชวยเหลือแกครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของเม่ือ
พบปใญหาในดานการปูองกันและชวยเหลือนักเรียน (f=4) และโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและชวยเหลือนักเรียน (f=2) ตามลําดับ 
 ดานการสงตอนักเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรมีมาตรการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองเป็นระบบขณะที่อยูในการดูแลของผูเช่ียวชาญ (f=6) รองลงมา คือ โรงเรียนควรมีระบบปฏิบัติการสงตออยางสมํ่าเสมอ  (f=6) และโรงเรียนควรมีการ
ประสานงานการสงตอกับผูเช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอก (f=2) ตามลําดับ 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เป็น
เพราะวา โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเป็นระบบ โดยใหทุกฝุายมีสวนรวมในการทํางาน สนับสนุนใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่เป็นครูที่ปรึกษาและไดรับการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อางถึงใน พัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษแ , 2552 : 2) กลาววา 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน โดยมีครูประจํา ช้ัน
หรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานและบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีสวนรวม และการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริมพัฒนา การปูองกันและการแกไขปใญหา ใหแกนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง ยังเป็นไปตามแนวคิด ของ กรมสามัญศึกษา (อางถึงใน 
รัตนาพร พลลาภ, 2551 : 16) ไดกลาววา การดูแลชวยเหลือนักเรียน เป็นการสงเสริม การปูองกันและการแกไขปใญหาโดยมีวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษา
และบุคลากร ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแและปลอดภัยจากสารเสพติด เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาว แ ละมีการประสานความ
รวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียนโดยการดําเนินการตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิมิต เจียมตน (2552 : 72) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปใญหาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแ ก ดานรูจักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ดานการปูองกันและแกไขปใญหานักเรียนและดานการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ 2)ครูที่ปรึกษาที่
สังกัดขนาดโรงเรียนตางกันมีการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่ปรึกษาสังกัด
โรงเรียนขนาดใหญมีการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มากกวาครูที่ปรึกษาสังกัดโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งโดยรวมและรายดาน 3)ครูที่ปรึกษาที่มีระดับช้ัน
ของครูที่ปรึกษาตางกันมีการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวามีการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลและดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่ ปรึกษามัธยมศึกษาตอนตนมี
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากกวาครูที่ปรึกษาตอนปลาย 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว  คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติได สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการประเมินผล 
และติดตามผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง โรงเรียนควรมีการกําหนดแนวทางและนโยบายในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยเปิดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน ครูควรดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง และสอดคลองกับบริบท
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขามามีสวนรวมในการอนุมัติโครงการที่จะสงเสริมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหมีปร ะสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผูปกครองและชุมชนควรเขามามีสวนรวม และใหความรวมมือในการการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการเก็บขอมูลสุขภาพจิตและพฤติกรรมทางจิตของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ควรศึกษา เรื่อง การตรวจสอบความสามารถของนักเรียนของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ควรศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการรูจักผูอื่นของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ควรศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง ประธาน
กรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา  ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา เกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 63 
 
 

 ขอขอบคุณ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ อาจารยแประจําสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก นางศรีรัตนแ  อินทนุ  ตําแหนง 
รองผูอํานวยการรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  นายสุทธิ ต฿ะสุ ตําแหนง หัวหนากลุม
บริหารงานกิจการนักเรียนและ นายเฉลิม ระบอบ ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนพบพระวิทยาคม ที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยาง
มากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

Work Motivation in Teachers and Educational Personnel of Takpittayakhom School Which is a Member with 
the Secondary Educational Service Area 38 

 
 นาถตยา  สุธรรม1 และ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ๑ 2 

 Nattaya  Sutam and Dr.Nontawat  Yuttawong                                                                                                                           
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยศึกษาจากประชากรและแหลงขอมูล รวมทั้งสิ้น จํานวน 171 คน เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามทํา
การวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณแทําการวิเคราะหแโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา 
เขต 38 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานความรับผิดชอบ รองลงมาคือ 
ดานความสัมพันธแกับผูอื่น ดานการยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน และดานเงินเดือน 
คาตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ผูบริหารควรใหการช่ืนชมครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานสําเร็จอยางเปิดเผย และมอบหมายงานใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมโดยที่ยึดการบริหารจัดการเป็นหลัก รวมถึงเปิดโอกาสใหครูและบุคลากรไดเสนอแนวคิด หรือรวมวางแผนการทํางานที่สําคัญ และเปิดโอกาสใหครู
และบุคลากรได ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะในการทํางานที่สูงข้ึน สนับสนุนการวางแผนการใชจายของครูและบุคลากร สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อสรางความ
ความผูกพัน ความรวมมือใหเกิดขึ้นกับคณะครูและบุคลากร และควรมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางหลากหลาย มีการกําหนดกรอบระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานชัดเจน 
 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) study the work motivation in teachers and educational personnel of Takpittayakhom 
School which is a member with the Secondary Educational Service Area 38 and 2) study suggestions that lead to building up effective work 
motivation in teachers and educational personnel of Takpittayakhom School which is a member with the Secondary Educational Service Area 
38. A questionnaire was used upon the population of 171. Data analysis was processed through cumulative frequency, percentage, average, 
standard deviation and the use of interview set which was analysed in the form of content analysis. 
 The results show high levels of work motivation in teachers and educational personnel of Takpittayakhom School which is a 
member with the Secondary Educational Service Area 38 both as a whole and as separate items. Considering the descending average of 
each items were as followed responsibility, relations with others, acceptance, job success, progress in the job, policy and administration, 
salary, compensation and welfare. 
 Suggestions that lead to building up effective motivation are as follows: executives should give admiration honestly and assign 
appropriate and right amount of job depending on managements, also give opportunity to those teachers and personnel to raise their ideas 
and plans for important job and use their higher working skills to accomplish those jobs. Promote expense planning and build up good 
working atmosphere to raise relationship and cooperation between teachers and personnel. Perform diverse checkup system under specific 
time frame. 
 
Keywords : work motivation, building up effective work motivation 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในหลายประเทศที่ใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของครูใหมี สมรรถนะและมี
ความสามารถที่จะเพียงพอตอการเป็นสวนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ เม่ือมีการปฏิรูประบบการศึกษาไทยสูความเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ยอมสงผลให ครู ถูกคาดหวังจาก
สังคมในการทําหนาที่เป็นเบาหลอมแหงการผลิตทรัพยากรมนุษยแที่เป็นทั้งคนดี คนเกง และใชชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม กลาวคือครูจึงจัดเป็นทรัพยากรมนุษยแที่สําคัญ
ที่สุดในองคแกรหรือสถานศึกษาในการสรางสรรคแงานทั้งที่เป็นสวนของผูเรียนและงานในองคแกรใหมีการเจริญกาวหนา ซึ่งองคแกรจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแไดน้ัน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก  Email: nattaya096@gmail.com โทร. 088-2806922 
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ผูบริหารจะตองแนใจไดวาครูผูสอนทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการที่บุคคลจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความรวมมือและการเสียสละ
ในการทํางานอยางจริงจัง 
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สําคัญ ทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติเพราะถึงแมครูผูสอนจะมีความรูความสามารถมีความขยันหม่ันเพียรมากเพียงใด แต
ถาหากผูบริหารโรงเรียนไมได ความเอาใจใสดูแลครูผูสอนเหลาน้ันใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานแลว งานที่ทําก็ไมสามารถสําเร็จตามที่ผูบริหารมุงหวังไวได ดังที่ คฑาวุธ  สิทธิ
โชคสกุล (2557 : 18) ไดกลาวไววา การจูงใจเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งในการหลอหลอมจิตใจของบุคคลใหเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน กอใหเกิดพลังสรางสรรคแในการปฏิบัติงานไป
ในทิศทางที่ตองการ สอดคลองกับ สุพานี  สฤษฎแวานิช (2552 : 156) ที่ไดกลาววา แรงจูงใจทําใหบุคคลมีความอยากที่จะทํางาน มีความตั้งอกตั้งใจในการทํางาน ทุมเท และ
ใชความพยายามในการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้น ดังน้ันผูบริหารการศึกษาควรเห็นความสําคัญของการสรางแรงจูงใจใหครูผูสอนเกิดความพึงพอใจในการทํางานเพราะความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรูสึกและเจตนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงานที่ทําอยู การปฏิบัติงานที่เกิดจากความพึงพอใจจึงมีความสําคัญมากในการทํางาน
เพราะวาการทํางานใดก็ตามถาผูปฏิบัติมีความพึงพอใจจะมีความกระตือรือรนที่จะทําใหงานน้ันสําเร็จลุลวงไปดวยดีทําใหงานมีประสิทธิภาพสูงแตในทางตรงกันขามหาก
ผูปฏิบัติงานเกิดความไมพอใจในการทํางานแลวก็จะแสดงออกมาในรูปของการขาดงานเป็นประจํา การโยกยายสับเปลี่ยน การออกจากงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงสืบ
เน่ืองมาจากองคแประกอบตาง ๆ หลายอยาง เชน คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพการทํางานความกาวหนาและดานการไดรับการยอมรับนับถือ ความสําเร็จของงาน 
ผลประโยชนแตอบแทน ถาองคแประกอบเหลาน้ีสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลดังกลาวได สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังที่ พรรณทิวา  ประเสิรฐไทย 
(2558 : 35) ไดกลาววา บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 จากสภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีบุคลากรในองคแกรจํานวนมาก และ
การที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จึงทําใหภาระงานของทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษามีเป็นจํานวนมาก ครูตองรับภาระงานสอนมากนอกจากน้ีครูยังตองรับงาน
พิเศษที่นอกเหนือจากการสอน ผลการจัดการเรียนสอนจึงไมประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว ซึ่งปรากฏในรูปของผลการสอบระดับชาติตาง ๆ และภายใตเงื่อนไข
ของสังคมการศึกษาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูศตวรรษท่ี 21 ดังน้ันการปฏิบัติงานจึงมีทิศทางการแขงขันสูงขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นตองพัฒนาตนเอง 
และปรับปรุงงานใหไดตามเกณฑแมาตรฐาน นอกจากน้ีความกาวหนาในอาชีพปใจจุบันถูกตัดสินโดยการทําผลงานตาง ๆ เพื่อปรับระดับจากครูปฏิบัติการ เป็นครูชํานาญ
การ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งเป็นเสนทางเติบโตในสายอาชีพของครู จึงเป็นสาเหตุหน่ึงของความเครียดและความทอถอย 
 ดังน้ันผูศึกษาในฐานะครูโรงเรียนตากพิทยาคมมีความตระหนักวาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณประโยชนแ ที่
ชวยใหเกิดความรูความเขาใจถึงปใจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของบุคคล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง การศึกษาของ
โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อีกท้ัง ผูศึกษายังศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะนําผลการศึกษาที่ไดไปเป็นแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นการยกระดับคุณภาพการทํางานสูมาตรฐานการศึกษา และเป็นการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกําลังคน เพื่อ
พัฒนาประเทศชาติตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน  
ตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  แนวคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร 
 3.  ขอมูลสภาพท่ัวไปของโรงเรียนตากพิทยาคม   
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี                                               
 การศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 163 คน (ไมรวมผูศึกษา) ของโรงเรียนตากพิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 168 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 38 แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 คน ของโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 คน ในปีการศึกษา 2560 
เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
ผลการวิจัย 
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 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 3.87) เม่ือพิจารณา  รายดานพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( = 4.13) รองลงมาคือ 
ดานความสัมพันธแกับผูอื่น อยูในระดับมาก ( = 4.08) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับมาก  ( = 3.69) 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ดานความสําเร็จของงานโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีความ
ภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ อยูในระดับมาก ( = 4.15) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมาย/วัตถุประสงคแที่กําหนดไว อยูในระดับมาก 
( = 4.13) มีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ อยูในระดับมาก ( = 3.90)  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือไดรับคํา
ชมเชยเม่ือทํางานความสําเร็จจากผูบังคับบัญชาเป็นอยางดี อยูในระดับปานกลาง ( = 3.48) 
 ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ความตั้งใจและ
เอาใจใสตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ( = 4.42) รองลงมาคือ ไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ อยูในระดับมาก 
( = 4.31) ปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยไมตองอาศัยการควบคุมกํากับ อยูในระดับมาก ( = 4.29) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีปริมาณงานทั้งใน
หนาที่ประจําและท่ีไดรับมอบหมาย อยางเหมาะสมอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก ( = 3.80) 
 ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผลงานที่
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก ( = 4.10) รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็นไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก ( = 3.88) ไดรับความไววางใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก ( = 3.83) ตามลําดับ และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ไดรับมอบหมายงานสําคัญของโรงเรียน อยูในระดับมาก ( = 3.73) 
 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
ไดรับการสนับสนุนศึกษาตอหรือเขารับการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน สมํ่าเสมอ อยูในระดับมาก ( = 3.97) รองลงมาคือ ไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่
หลากหลาย อยูในระดับมาก ( = 3.92) มีความสนใจศึกษาเรียนรูงานตางๆ เพื่อนําความรูที่ไดไปใชหากไดรับการเลื่อนตําแหนง อยูในระดับมาก ( = 3.86))
ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึน อยูในระดับปานกลาง ( = 3.42 
 ดานเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ เงินเดือน คาตอบแทนที่ไดรับอยูเหมาะสมกับความรูความสามารถ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( = 3.95) รองลงมาคือ มีการจัดกองทุนเพื่อให
สมาชิกกูยืมเงินไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก ( = 3.76) มีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับจากโรงเรียน อยูในระดับมาก ( = 3.72) ตามลําดับ และขอที่มี
คาเฉลี่ยลําดับสุดทาย  คือ เงินเดือนที่ไดรับทําใหสามารถดํารงชีพอยูไดอยางสบาย อยูในระดับปานกลาง   ( = 3.44) 
 ดานความสัมพันธแกับผูอื่น โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลําดับแรก คือ ผูเพื่อน
รวมงานมีความรักใครกลมเกลียวกันฉันทแพี่นอง อยูในระดับมาก ( = 4.21) รองลงมาคือ เพื่อนรวมงานสวนใหญ ใหความชวยเหลือกันเป็นอยางดี อยูในระดับมาก 
( = 4.20) เพื่อนรวมงานพรอมที่จะแกปใญหารวมกัน อยูในระดับมาก ( = 4.06) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย  คือ เพื่อนรวมงานใหความรวมมือใน
การทํางานเป็นอยางดี ในระดับมาก ( = 3.99) 
 ดานนโยบายและการบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาไดแจงนโยบายการบริหารงานในโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( = 3.86) รองลงมาคือ การตัดสินใจของผูบริหาร
ในการบริหารงานอยูบนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ อยูในระดับมาก ( = 3.83) มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน อยูใน
ระดับมาก ( = 3.80) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางหลากหลาย อยูในระดับมาก ( 
= 3.60) 
 ขอเสนอแนะการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ไดแก 
 ดานความสําเร็จของงาน ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารควรใหการช่ืนชมบุคลากรผูปฏิบัติงานสําเร็จอยางเปิดเผยตอหนาเพื่อน
รวมงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการใหเกียรติแลวยังเป็นการชวยใหคนอื่นๆไดเห็นแบบอยางการกระทําที่นายกยอง (f = 11) รองลงมา คือ ผูบริหารควรชมเชยใหทั่วถึงไม
เพียงเลือกชมเพียงบางคนโดยคิดวาแตละคนน้ันตางมีสวนดีที่สามารถชมเชยไดเสมอ ( f = 10) และผูบริหารควรมอบรางวัลแสดงการยกยองครูผูปฏิบัติงานดีเดนใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ (f = 9) ตามลําดับ 
 ดานความรับผิดชอบ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารควรทําความเขาใจกับภาพรวมของงานใหถองแท และพิจารณาวางแผนวา
มีหนาที่ใดบาง ที่จําเป็นตองมอบหมายและปริมาณเทาใดใหกับ ครูและบุคลากรโดยที่ยึดการบริหารจัดการเป็นหลัก (f = 11) รองลงมา คือ ผูบริหารควรพิจารณาถึง
ทักษะ ความถนัด ของครูและบุคลากรทุกคนวาใครมีทักษะที่ตรงกับงานใดบาง และเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด ( f = 10) และ ผูบริหารไมควรมีการมอบหมายให
ปฏิบัติงานใหผูใด เพียงเพราะเหตุผลวาผูน้ันงานนอย เพราะจะไมสามารถคาดหวังผลลัพธแท่ีดีที่สุดจากผูน้ันได (f = 8) ตามลําดับ 
 ดานการยอมรับนับถือ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารเปิดโอกาสใหครูและบุคลากรไดเสนอแนวคิด หรือรวมวา งแผนการ
ทํางานที่สําคัญ (f = 10) รองลงมา  ผูบริหารควรอธิบายใหครูและบุคลากรทราบวางานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญ และเช่ือมโยงกับคนอื่น ในโรงเรียนอยางไร 
รวมถึงบอกเหตุผลวาทําไมเขาถึงเป็นคนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทํางานช้ินน้ี (f = 9) และผูบริหารควรมอบหมายงานที่สําคัญใหครูและบุคลากรเพื่อใหครูและบุคลากร
พัฒนาทักษะในการทํางานใหสูงมากยิ่งข้ึน (f = 7) ตามลําดับ 
 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ขอเสนอแนะ ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารควรเปิดโอกาสใหครูและบุคลากรได ปฏิบัติงานที่ตองใช
ทักษะในการทํางานสูงขึ้น เพื่อสรางประสบการณแใหม และพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงานมากยิ่งขึ้น ( f = 11) รองลงมา คือ ผูบริหารควรเปิดโอกาสและ
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สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองโดยการทําผลงานทางวิชาการ และการประเมินวิทยฐานะที่สูงขึ้น ( f = 10) และ ผูบริหารควรสนับสนุนให
บุคลากรทางการศึกษาไดเลื่อนตําแหนง โดยการไปสมัครสอบคัดเลือก สอบแขงขันในหนวยงานอื่นในตําแหนงท่ีสูงข้ึน (f = 8) ตามลําดับ 
 ดานเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการ ขอเสนอแนะ ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารอาจจัดใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนการใชจายใน
รูปแบบของ การอบรม การดูงาน และการนอมนําทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน (f = 11) รองลงมา คือ ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน (f = 10) และใหสิทธิประโยชนแ สวัสดิการนอกเหนือจากเงินเดือนแกครูและบุคลากรทางการศึ กษาตามสมควรแก
เหตุผล   (f = 8) ตามลําดับ 
 ดานความสัมพันธแกับผูอื่น ขอเสนอแนะ ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารควรสรางบรรยากาศในการทํางานใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
รูสึกวาเป็นสวนหน่ึงกับสถานศึกษา เพื่อสรางความความผูกพัน ความรวมมือใหเกิดขึ้นกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา (f = 10) รองลงมา 
คือ ผูบริหารควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ผูกพันและการทํางานรวมกันเป็นทีม ( f = 9) และ ผูบริหารควรเปิดโอกาสใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาพบปะสังสรรคแกับเพื่อนรวมงานนอกเวลางานหรือในโอกาสพิเศษ (f = 8) ตามลําดับ 
 ดานนโยบายและการบริหารงาน ขอเสนอแนะ ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารควรมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางหลากหลาย มี
การกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานชัดเจน (f = 11) รองลงมา คือ ผูบริหารอาจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการทําขอมูลคําติชม (Feedback) การให
คําแนะนํา หลังการปฏิบัติงานเป็นประจํา เพื่อไมใหเกิดปใญหาในภายหลัง อีกทั้งยังชวยใหสามารถแกไขปใญหาไดทันทวงทีและชวยใหครู และบุคลากรไมวิตกกังวลใน
การทํางานในครั้งตอไป (f = 10) และ ผูบริหารสถานอาจจะติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการเพิ่มชองทางการสื่อสารหรือกําหนดเป็นการประชุมยอยรายสัปดาหแเพื่อให
ทุกคนไดระดมความคิดทําใหทราบปใญหาและความคืบหนาของการปฏิบัติงาน รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสใหกระตุนหรือใหกําลังใจครูและบุคลากร (f =  9) ตามลําดับ 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีระดับแรงจูงใจ
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดานทั้ง 7 ดาน พบวาทุกดานมีแรงจูงใจอยูในระดับมากโดยเรียงตามลําดับดังน้ี คือ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความสัมพันธแกับผูอื่น ดานการยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน และดานเงินเดือน คาตอบแทน
และสวัสดิการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคมตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สนับสนุนให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผูบริหารกระตุนและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ สงเสริมการ
อบรมพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาตอของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณแในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทําอยูในโรงเรียน สามารถรับรูไดถึงความช่ืนชมจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและรับรูถึง
ความมีมนุษยแสัมพันธแที่ดีเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการสรางความความผูกพันใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทา งการศึกษา รวมถึงการสราง
บรรยากาศในการทํางานที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  อิสริยา  รัฐกิจวิจารณแ ณ นคร (2557 : 78) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี -ตราด) พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะครูมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จันทบุรี-ตราด) เห็นวาอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือ
ในสังคม มีใจพรอมที่จะทํางานรวมกันเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งอาชีพครูยังมีสวัสดิการตาง ๆ ที่ดี  และมีความกาวหนาในอนาคต สงผลใหเกิด
ความรูสึกม่ันคงในชีวิตหนาที่การงาน และการบริหารงานทางดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ กอรปกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู การปฏิรูปโครงสรางการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูประบบบริหารจัดการ การจัดระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา อํานวยใหการบริหารจัดการเป็นระบบ เกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น สงผลใหครูผูสอนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและผลของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ โกมล  บัวพรหม (2553 : 59) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรแธานี เขต 3 พบวา ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรแธานี เขต 3 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะวาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎรแธานี เขต 3 เป็นผูที่มีความรูความสามารถผานการสอบบรรจุแตงตั้งตามระบบราชการมีรายไดเพียงพอตอคาครองชีพ อยูในองคแกรที่มีความม่ันคงและสวัสดิการตาง 
ๆ ที่ครูควรจะไดรับเพื่อความม่ันคงในอาชีพ เชน กองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ สหกรณแออมทรัพยแ ตลอดจนมีการปฏิรูปโครงสรางการบริห ารงานใน
กระทรวงศึกษาธิการและการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดานการศึกษาและการจัดการศึกษาทําใหการบริหารดานงบประมาณ ดานการบริหาร
บุคลากร ดานเงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง  วิทยฐานะ ในปใจจุบันหลักเกณฑแและ
มาตรฐานในการประเมินในครูเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนน้ัน ใชหลักเกณฑแการเสนอผลงานทางวิชาการเป็นหลัก ประกอบกับการไดรับการสงเสริมสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทําใหครูมีโอกาสที่จะไดนําเสนอผลงานของตนเองจึงทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎรแธานีเขต 3 ในภาพรวมรวมอยูในระดับมาก และ สอดคลองกับผลการศึกษาของ พรรณทิวา  ประเสริฐไทย (2558 : 71) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผูบริหารกระตุนและสงเสริมใหครูผูสอนปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นกรอบในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน จึงทําใหภาพรวมของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยูในระดับมาก  
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการศึกษาไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว  คือ ผูบริหารควรใหการช่ืนชมครูและบุคลากร
ผูปฏิบัติงานสําเร็จอยางเปิดเผย และมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมโดยที่ยึดการบริหารจัดการเป็นหลัก รวมถึงเปิดโอกาสใหครูและบุคลากรไดเสนอแนวคิด หรือ
รวมวางแผนการทํางานที่สําคัญ และเปิดโอกาสใหครูและบุคลากรได ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะในการทํางานที่สูงขึ้น สนับสนุนการวางแผนการ ใชจายของครูและ
บุคลากร สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อสรางความความผูกพัน ความรวมมือใหเกิดขึ้นกับคณะครูและบุคลากร และควรมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
อยางหลากหลาย มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานชัดเจน 
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 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการมีสวนรวมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ควรศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจของบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 ควรศึกษาเรื่อง เทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจของบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนตาก-พิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ควรศึกษาเรื่องความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.นลธวัช ยุทธวงศแ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาใหคําแนะนําแกไขข อบกพรอง         
ตาง ๆ ทุกขั้นตอนของการดําเนินการศึกษา จนการคนควาอิสระเลมน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูวิศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยแทุกทานที่ไดกรุณาสั่งสอนอบรมใหความรูแกผูศึกษาจนสามารถนําความรูไปใชในการศึกษา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแแกสวนรวมและวงการศึกษา
ไดอยางดี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบเครื่องมือ รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตากพิทยา
คม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ทุกทานที่เสียสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณ นายโสภณ  สุธรรม ตลอดจนเพื่อนพี่นองทุกคน ที่เป็นกําลังใจและใหการสนับสนุนชวยเหลือในการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ี ตั้งแต
เริ่มตนจนสําเร็จเรียบรอยดวยดี คุณคาและประโยชนแอันเกิดจากการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ี ผูศึกษาขอมอบเป็นการบูชาพระคุณพอ และแมตลอดจนคณาจารยแทุก
ทานที่ไดประสิทธิประสาทความรูแกผูศึกษา หวังวาการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ี จะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางใน
การบริหารงานตอไป 
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การดําเนินงานสารบรรณของกลุมํโรงเรียนวังเจ๎า  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
Government correspondence operation in Wang Chao School cluster, 

Tak Primary Educational Service Area Office 1 
 

 จริยาภรณ๑  คําพันธ๑1 และ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษ๑2 
 Jariyaphorn  Khamphan and Dr.Sunet  Thongkhamphong                                                                                                                           

 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรและแหลงขอมูลไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน รวมทั้งสิ้น จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการศึ กษาเป็นแบบสอบถามทํา
การวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสัมภาษณแทําการวิเคราะหแโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการสงหนังสือราชการอยูในระดับปานกลางรองลงมาคือดานการ
จัดทําหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง ดานการรับหนังสือราชการอยูในระดับปานกลาง ดานการยืมหนังสือราชการ อยูในระดับปาน ดานการจัดเก็บหนังสือ
ราชการ อยูในระดับปานกลางและดานการทําลายหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลางตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะคือ ควรเปิดโอกาสและสงเสริมใหเจาหนาที่งานสารบรรณไปฝึกอบรม ดูงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาความรู ความสามารถ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณแ และสามารถนําสวนที่ดีมาประยุกตแใชกับงาน จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติใหเป็นแนวเดียวกันทั้งหมด 
 
คําสําคัญ : งานสารบรรณ,  การดําเนินงานสารบรรณ   
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to study conditions and suggestions of government correspondence operation in Wang 
Chao School cluster, Tak Primary Educational Service Area Office 1. The population of this research consisted of 120 educational institution 
administrators and teachers. The instruments of this research were questionnaires and interviews. The descriptive statistics used on data 
analysis were frequency, percentage, average, and standard deviation and analysis contents in interviews.  
 The findings of the research indicated that ; the condition of government correspondence operation in Wang Chao School cluster, 
Tak Primary Educational Service Area Office 1 was in medium level. If considering in each aspects in order from most average to least 
average; sending official correspondence was in medium level, publishing official correspondence was in medium level, receiving official 
correspondence was in medium level, lending official correspondence was in medium level, storage official correspondence was in medium 
level and destroying official correspondence was in medium level respectively. 
 The suggestion were; they should give opportunity and support the officer to go training for develop their knowledge, ability, 
exchanging experience and apply to their duty. They should provide government correspondence operating guide book to be the same 
standard in operation. 
 
Keywords : Government correspondence, Government correspondence operation 
 
บทนํา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  เพื่อใหพลเมืองสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสามารถอยูรวมกับสังคมอยางมีค วามสุข
น้ัน จําเป็นตองอาศัยกระบวนการสําคัญ 3 ประการ  คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการดังกลาวน้ัน
จะตองดําเนินการไปพรอม ๆ กัน และประสานสัมพันธแซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ หากตองการบริหารงานดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงคแ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ องคแกรหรือหนวยงานตองมีปใจจัยการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การที่จะบริหารจัดการโรงเรีย นใหมีคุณภาพน้ันประกอบดวยปใจจัยหลาย ๆ ประการ 
เชนเดียวกับการบริหารอ่ืน ๆ ที่ตองอาศัยทั้งคน เงิน ทรัพยากร และการจัดการที่ดี การบริหารจัดการโรงเรียนปใจจุบันมุงเนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษาทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ธีระ  รุญเจริญ, 2550 : 66) 
 งานสารบรรณ เป็นสวนหน่ึงของงานธุรการซึ่งอยูในการบริหารทั่วไป ตามขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถานศึ กษาที่สําคัญยิ่ง เพราะการ
ดําเนินงานสารบรรณเป็นงานที่อยูในหัวใจของการบริหารท่ัวไป เปรียบเสมือนแขนขาของการบริหารท่ัวไปท่ีเป็นเครื่องสนับสนุนใหโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ใหบริการ
ทางวิชาการไดอยางราบรื่น ในอันที่จะทําใหการดําเนินงานทุกดานบรรลุวัตถุประสงคแที่วา งไวในการดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนจะมีหัวหนางานธุรการเป็น
ผูรับผิดชอบและเจาหนาที่ในแตละดานเป็นผูปฏิบัติ เชน เจาหนาที่งานสารบรรณ เจาหนาที่การเงินและบัญชี เจาหนาที่พัสดุ เป็ นตน ซึ่งงานตาง ๆ เหลาน้ีลวนมี
ความสําคัญ ละเอียดออน ซับซอนยุงยากพอสมควร ดังน้ันผูที่รับผิดชอบงานเหลาน้ีจําเป็นตองไดรับคัดเลือกเป็นพิเศษ โดยถือเกณฑแกวาง ๆ วาตองเป็นผูมีความ
ละเอียดถี่ถวนมีความรูเรื่องระเบียบปฏิบัติเป็นอยางดี เน่ืองจากงานธุรการเป็นงานประจํา ซ้ําซาก ทําใหผูรับผิดชอบเกิดความเบื่อหนาย จึงควรมีการพัฒนาตัวบุคลากร
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และพัฒนาระบบอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานสารบรรณตามระบบที่กําหนดไว ตองยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา  จึงจะทําใหการ
ดําเนินงานสารบรรณ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 68)  
 การบริหารงานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย (สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2553 : 12) แตในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารท้ังปวง หรือกระบวนการงานสารบรรณจะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพแ จดจํา 
ทําสําเนา สั่งหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่คนหา ติดตามและทําลายฯ (สุภรณแ  ประดับแกว, 
2550 : 1) การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในปใจจุบันน้ีเป็นการจัดเก็บในรูปเอกสาร การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย ซึ่งการจัดเก็บเอกสารอยาง
เป็นระบบนับเป็นกลไกที่สําคัญที่จะชวยให 
การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนตาง ๆ เหลาน้ีเรียกวา งานสารบรรณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 551) 
 การปฏิบัติงานในโรงเรียนตองมีความเกี่ยวของกับหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ อยูอยางตอเน่ืองตลอดเวลาเพราะตองทําการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน งานสารบรรณจึงเขามามีบทบาทอยางมากในการปฏิบัติงานโรงเรียนในแตละวันเพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
ของโรงเรียน (สุภรณแ  ประดับแกว, 2550 : 2) อีกทั้งยังเป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือเอกสาร เพื่อใชเป็นหลักฐานทางราชการ ซึ่งมีกระบวนการเริ่มตั้งแตมีการจัดทํา
หนังสือราชการ มีการสงหนังสือราชการออกจากหนวยงานและรับหนังสือราชการเขามาในหนวยงาน มีการจัดเก็บหนังสือราชการตลอดจนการรักษาแ ละยืมหนังสือ
ราชการไปใชงาน และสิ้นสุดดวยการทําลายหนังสือราชการเม่ือถึงกําหนดเวลา โดยยึดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 เป็นแนวใน
การปฏิบัติ เพื่อเป็นระบบที่ใหความสะดวกรวดเร็วถูกตองตรงเวลาและมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน, 2551 : 15) 
 กลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูในอําเภอวังเจา จังหวัดตาก เปิดสอนตั้งแตช้ันอนุบาล
ปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจํานวน 16 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 
2,339 คน  มีบุคลากรทั้งสิ้น 120 คน จําแนกเป็นผูบริหารสถานศึกษา 16 คน ครูผูสอน 104 คน ดานการจัดการศึกษา มุงเนนใหผูเรียนมีความรู คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนคุณลักษณะตามเกณฑแมาตรฐานของสถานศึกษา โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็น
สําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีความรู และความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร การบริหารการจัดการศึกษาตามโครงส รางการบริหาร
จัดการองคแการ โดยบงกลุมงาน ตามหนาที่รับผิดชอบออกเป็น 4 งานหลัก คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป 
 จากรายงานผลการประชุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีประเด็นที่สําคัญในเรื่องของงานสารบรรณ
ของแตละโรงเรียน พบวา มีปใญหาดานการจัดทําหนังสือราชการไมเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด ปใญหาดานการรับ– สงหนังสือราชการลาชา ซึ่งมีอุปสรรคมาจากหลาย
ปใจจัย ทั้งดานการคมนาคม ความเรงดวนของเอกสาร ทั้งปใญหาจากหนวยงานและตัวบุคคล การแยกหนังสือเก็บไมเป็นระบบ ขาดการจัดหมวดหมูที่ชัดเจน ไมได
ดําเนินการแยกหนังสือเพื่อเก็บใหเป็นปใจจุบัน ทําใหไมสะดวกตอการสืบคนและการใชประโยชนแจากขอมูลงานสารบรรณ การทําลายหนังสือราชการไมเป็นปใจจุบัน ไม
ทันกําหนดเวลา ขาดคูมือในการปฏิบัติงานสารบรรณ กอใหเกิดปใญหาท้ังดานผูปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ สงผลใหการดําเนินงานสารบรรณขาดความคลองตัว 
สงผลกระทบตอการดําเนินงานในดานการบริหารสถานศึกษาและสงผลกระทบตอผูเรียนในดานของผลประโยชนแที่ควรจะไดรับดวย (รายงานประชุมผู บริหาร
สถานศึกษา สพป.ตาก เขต 1 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 ดวยเหตุน้ีผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานสารบรรณจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา  สังกัดสํานักงา นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ทั้งกระบวนการโดยเริ่มตั้งแตการจัดทําหนังสือราชการ การรับหนังสือราชการ การสงหนังสือราชการ    การเก็บรักษาหนังสือ
ราชการ การยืมหนังสือราชการ จนถึงการทําลายหนังสือราชการ เพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสารบรรณตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานสารบรรณ 
 2.  ขอมูลสภาพท่ัวไปของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 3.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 4.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  5.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี                                               
 การศึกษาสภาพการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  16  คน และครูผูสอน จํานวน 104 คน (ไมรวมผูศึกษา) ของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักง านเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 การศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  แหลงขอมูลที่ใช
สําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 16 คน ของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑแที่กําหนดไว จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก  แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูล
โดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.67)             
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสงหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.79) รองลงมาคือ ดาน
การจัดทําหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.75) ดานการรับหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.69)  ดานการยืมหนังสือราชการ อยูในระดับ
ปานกลาง (µ = 2.64) ดานการจัดเก็บหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.63) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการทําลายหนังสือราชการ อยูในระดับปาน
กลาง (µ = 2.53) ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังน้ี  
 ดานการจัดทําหนังสือราชการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
พิมพแหนังสือไดอยางถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.90) รองลงมาคือ ตรวจทานทุกครั้งที่พิมพแเสร็จเรียบรอยและผูจัดทําหนังสือ
ราชการมีความรูทักษะในการรางหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.80)  ใชถอยคําในการรางหนังสือราชการไดถูกตองและเขียนอางถึงหนังสือโตตอบได
ถูกตอง อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.70) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ เขียนคําลงทายหนังสือราชการไดถูกตอง อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.60)   
 ดานการรับหนังสือราชการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มี
การจัดสงหนังสือใหบุคคลที่เกี่ยวของและประทับตราทะเบียนรับไดถูกตอง อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.80) รองลงมาคือ ตรวจสอบหนังสือท่ีรับเขาและความครบถวน
ของเอกสารและสิ่งที่สงมาดวย ลงทะเบียนรับเป็นปใจจุบันและจัดทําทะเบียนรับหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.70) จัดลําดับความสําคัญ อยูในระดับปาน
กลาง (µ = 2.60) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ แยกหนังสือออกตามประเภทงาน อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.54) 
 ดานการสงหนังสือราชการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
ทะเบียนสงหนังสือเป็นปใจจุบัน อยูในระดับปานกลาง (µ = 3.10) รองลงมาคือ ประสานงานกับผูสงหนังสือ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.90)  สงหนังสือราชการตรง
ตามเวลากําหนดและจัดทําทะเบียนสงหนังสือราชการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.80) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ บรรจุซอง  ปิดผนึกและจา
หนาซองและตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสารกอนสง อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.60) 
 ดานการจัดเก็บหนังสือราชการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
เก็บรักษาเป็นหมวดหมูและคนงาย อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.80) รองลงมาคือ ตูเอกสารเก็บเอกสารไดอยางปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.70) นําแฟูมเก็บเขา
ตูเอกสารตามฝุายงานอยางเป็นระบบ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.62) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ แยกหนังสือออกตามประเภท / งาน / เรื่องของ
หนังสือ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.51) 
 ดานการยืมหนังสือราชการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
ทะเบียนยืมหนังสือราชการเป็นปใจจุบัน อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.72) รองลงมาคือ จัดทําทะเบียนควบคุมการยืม อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.70) ผูยืมเซ็นช่ือใน
การยืมทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานการยืมและเจาหนาที่ติดตามทวงถามหากผูยืมไมนําหนังสือมาสงตามกําหนด อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.60) ตามลําดับ และขอที่มี
คาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ผูยืมนําหนังสือที่ขอยืมคืนตรงตามกําหนด อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.58) 
 ดานการทําลายหนังสือราชการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาและมีความรูความเขาใจในการทําลายหนังสือราชการ อยูในระดับมาก ( µ = 2.56) รองลงมาคือ เสนอตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.52) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดทําลายและซอมแซมหนังสือที่ชํารุด อยูใน
ระดับปานกลาง (µ = 2.51) 
 ขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยสรุปผลเป็นรายดานได ดังน้ี 
 ดานการจัดทําหนังสือราชการ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ แบบฟอรแมหนังสือราชการตองถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด (f = 16 ) 
รองลงมา คือ การใชถอยคําภาษาในการพิมพแใหถูกตอง (f = 15) และหนังสือราชการควรจะตองไดรับการคัดกรองกอนนําเสนอผูบริหาร (f = 14)  ตามลําดับ 
ดานการรับหนังสือราชการ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรจัดทําทะเบียนการรับหนังสือราชการใหเป็นปใจจุบัน (f = 16) รองลงมาคือ ควรแยก
หนังสือออกตามประเภทงาน (f = 15 ) และประสานงานและจัดสงหนังสือกับผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการที่เกี่ยวของ (f = 14) ตามลําดับ 
 ดานการสงหนังสือราชการ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรจัดสงใหทันตามกําหนดเวลา (f = 16) รองลงมาคือ ควรสงใหผูบริหาร
ตรวจทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนจัดสงหนังสือ (f = 15) และควรจัดทําทะเบียนการสงหนังสือราชการใหเป็นปใจจุบัน (f = 14)  ตามลําดับ 
 ดานการจัดเก็บหนังสือราชการ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  ควรจัดใหเป็นหมวดหมู สะดวกตอการคนหาและนําไปใช (f = 16) 
รองลงมาคือ ควรจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการไวในที่ปลอดภัย และมิดชิด (f = 15) และควรตรวจสอบความเรียบรอยของการลงทะเบียนรับ-สง ตามเลขที่ทะเบียน (f = 14) 
ตามลําดับ 
 ดานการยืมหนังสือราชการ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรจัดทําทะเบียน กําหนดวันยืม-คืน ใหชัดเจน (f = 16) รองลงมาคือ ผูยืม
นําหนังสือที่ขอยืมคืนตรงตามกําหนด (f = 15) และควรมีการลงช่ือไวเป็นหลักฐาน (f = 14) ตามลําดับ 
 ดานการทําลายหนังสือราชการ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบใหถูกตองและชัดเจน (f = 16) รองลงมา
คือ ควรเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ (f = 15) และควรสํารวจการชํารุดกอนทําลาย (f = 14) ตามลําดับ 
สรุปและอภปิรายผล 
 การดําเนินงานสารบรรณของกลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดานทั้ง 6 ดาน พบวาทุกดาน อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับดังน้ี คือ ดานการสงหนังสือราชการ ดานการจัดทําหนังสือราชการ ดานการรับ
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หนังสือราชการ ดานการยืมหนังสือราชการ ดานการจัดเก็บหนังสือราชการ ดานการทําลายหนังสือราชการ ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา ยังมีบุคลากรบางคนของ
กลุมโรงเรียนวังเจายังขาดความรูความเขาใจในงานสารบรรณ เน่ืองจากไมมีคูมือระเบียบงานสารบรรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารณี  เสนสอาด ( 2557 : 146) ได
ศึกษาเรื่อง ปใญหาและอุปสรรคงานสารบรรณสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา ดานที่ 1 ปใญหาการรางการเขียนและการพิมพแใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวาปใญหาการราง การเขียน และการพิมพแ เจาหนาที่สวนใหญไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือ
ราชการในระดับปานกลาง รองลงมาคือหนังสือราชการดวนไมไดรับการปฏิบัติใหรวดเร็วกวาปกติ ระดับปใญหาปานกลาง  การรางหนังสือโตตอบปฏิบัติไดเฉพาะ
เจาหนาที่บางคนเทาน้ัน ระดับปใญหาปานกลาง  การขาดแคลนเจาหนาที่บันทึกขอมูลที่มีความเขาใจในหลักการพิมพแหนังสือราชการ ระดับ ปใญหาปานกลาง ขณะ
ปฏิบัติงานไมมีคูมือระเบียบงานสารบรรณ ระดับปใญหาปานกลาง ไมไดเขารวมการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ระดับปใญหาปานกลาง การติดตอภายในที่เขียนดวย
ลายมืออานยาก ระดับปใญหาปานกลาง การบันทึกเสนอเรื่องตองผานผูรับผิดชอบหลายขั้นตอน ระดับปใญหาปานกลาง หนวยงานมักผลิตเอกสารขึ้ นมาใชเกินความ
จําเป็น ระดับปใญหาปานกลางการบันทึกขอมูลหนังสือราชการยังมีขอความไมสมบูรณแ ระดับปใญหาปานกลาง การรางหนังสือราชการยังมีขอความไมชัดเจน ร ะดับ
ปใญหาปานกลาง ไมจัดทําสําเนาคูฉบับตามระเบียบงานสารบรรณ ระดับปใญหาปานกลาง การรางหนังสือราชการใชเวลานาน ระดับปใญหาปานกลาง การจัดทําหนังสือ
ราชการไมเป็นตามรูปแบบระเบียบงานสารบรรณ ระดับปใญหาปานกลาง การรางหนังสือราชการมีการตรวจทานทุกครั้ง   ระดับปใญหาปานกลาง ดานที่ 2 ปใญหาการ
รับ-สงหนังสือราชการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวาในการเวียนการรับ -สงหนังสือเม่ือเกิดความลาชา ระดับปใญหาปานกลาง
รองลงมาคือการรับและสงหนังสือราชการตองผานผูรับผิดชอบหลายข้ันตอนระดับปใญหาปานกลาง การรับ-สงหนังสือขาดการประสานงานที่รวดเร็ว ระดับปใญหาปาน
กลาง ไมมีการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือราชการ ระดับปใญหาปานกลาง การรั บสงหนังสือราชการลับ เจาหนาที่มีการปฏิบัติเชนเดียวกับ
หนังสือราชการปกติ ระดับปใญหาปานกลาง ไมไดศึกษาระเบียบงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ -สงหนังสือราชการ ระดับปใญหาปานกลาง การสงหนังสือราชการทาง
ไปรษณียแมีความลาชาหรืออาจสูญหาย ระดับปใญหาปานกลาง  หนังสือราชการที่อยูระหวางการนําเสนอผูบังคับบัญชามีระบบควบคุมติดตามที่ไมเหมาะสม ระดับ
ปใญหาปานกลาง การรับ-สงหนังสือราชการไมปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณระดับปใญหาปานกลาง ขาดการจัดระบบรับและสงหนังสือราชการในหนวยงานระดับ
ปใญหาการกลาง การตรวจความเรียบรอยของหนังสือราชการและสิ่งท่ีสงไปดวยใหครบถวน ระดับปใญหาการกลาง การรับ-สงหนังสือผิดพลาด ระดับปใญหาปานกลาง 
หนังสือราชการเกิดการสูญหายระหวางการแจกจายระดับปใญหาปานกลาง  การรับ -สงหนังสือไมมีการจัดทําหลักฐานการรับ-สงระดับปใญหาปานกลาง เจาหนาที่ลง
เลขท่ีรับ-สงแตไมไดลงในสมุดเพื่อเป็นหลักฐาน ระดับปใญหาปานกลาง ดานที่ 3 ปใญหาการเก็บรักษาหนังสือราชการในภาพรวมอยู ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ พบวา ไมมีการสํารวจหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาระดับปใญหาปานกลาง รองลงมาคือการทําลายหนังสือราชการมีวิธีการที่ยุงยาก ระดับปใญหาปาน
กลาง หนวยงานไมมีระบบการยืมหนังสือราชการ ระดับปใญหาปานกลางการจัดเก็บหนังสือราชการไมมีความทันสมัย ระดับปใญหาปานกลาง การคนหาหนังสือราชการ
มีความลาชาระดับปใญหาปานกลาง ไมแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือราชการ ระดับปใญหาปานกลางมีการสูญหายของหนังสือราชการ ระดับปใญหา
นอย การเก็บหนังสือไมไดรับการดูแลใหอยูสภาพใชการไดทุกโอกาส ระดับปใญหานอย การเก็บหนังสือราชการไมมีระบบการจัดแบบเป็นหมวด หมูระดับปใญหานอย 
ขาดความรูความเขาใจในการจัดเก็บหนังสือราชการ ระดับปใญหาปานกลาง ดานที ่4 ปใญหาการเครื่องมืออุปกรณแในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ พบวา ขาดเครื่องมือทําลายเอกสาร ระดับปใญหาปานกลาง  รองลงมาคือขาดตูจัดเก็บเอกสาร ระดับปใญหาปานกลาง ไมมีเครื่องสแกนเอกสารร ะดับปใญหาปาน
กลาง คอมพิวเตอรแไมเพียงพอ ระดับปใญหาปานกลาง  ความพรอมของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณแที่ใชในการจัดเก็บหนังสือราชการระดับปใญหาปานกลาง ยังไป
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  อินทวงษแศรี (2554 : 68) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบงานสารบรรณองคแการบริหารสวนตําบลหวยแอง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา การจัดทําหนังสือราชการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสารบรรณยังปฏิบัติไมถูกตองตามแบบฟอรแมและรูปแบบที่ทางราชการกําหนด ไมเป็น
ระเบียบขาดความสวยงามใชภาษาไมถูกตองเหมาะสม  ไมมีการรางหนังสือกอนพิมพแ บางครั้งไมมีการตรวจทานหลังการพิมพแ  การพิมพแฉีกคําสะกดแบงวรรคตอนไม
ถูกตองเสียเวลาในการแกไขใหม  ปฏิบัติตามที่ตนเองเขาใจทําตามที่เคยทํามา ทําใหขั้นตอนการจัดทําหนังสือล าชาและสิ้นเปลืองงบประมาณ การรับและสงหนังสือ
ราชการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสารบรรณสามารถปฏิบัติไดแตขาดระบบที่ชัดเจน  ทําใหการปฏิบัติงานน้ัน ๆไมเป็นร ะบบระเบียบในการรับหนังสือ คือ ลงรับไมเป็น
ปใจจุบันไมจัดลําดับความสําคัญของหนังสือเกิดความผิดพลาดในการสงหนังสือ บางครั้งสงไดไมทันตามที่กําหนดไวเกิดความลาชาในการทํางาน การเก็บรักษาหนังสือ
ราชการ พบวา มีปใญหามากเพราะยังไมมีระบบการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานและเจาหนาที่ก็ยังไมดําเนินการสมํ่าเสมอคือเก็บหนังสือบางไมเก็บบางบางครั้งเก็บไมถูกที่
และทําใหเอกสารสูญหายหลังปฏิบัติเสร็จสิ้น การสืบคนหนังสือราชการบางฉบับใชเวลานานหรือคนหาไมครบตลอดจนหนังสือเกิดการสูญหาย การยืมหนังสือราชการ
พบวาผูปฏิบัติงานสารบรรณยังปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณขาดความรู ความเขาใจ ในขั้นตอนการยืมหนังสือราชการที่ถูกตองการยืมหนังสือราชการ
อยางไมปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณสวนมากจะใชความคุนเคยกันและไมมีการลงช่ือผูยืม หนังสือสูญหายบอยครั้ง ทําใหเกิดผลเสียหา ยการปฏิบัติงาน  การ
ทําลายหนังสือราชการองคแการบริหารสวนตําบลหวยแองยังไมเคยดําเนินการทําลายหนังสือราชการผูปฏิบัติงานสารบรรณไมเขาใจระเบียบการทําลายหนังสือราชการที่
ถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ มิตรวันชัย วัดไธสง (2554 : 52) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนวัดอิสาณ อําเภอบานใหมไชยพจนแ  
จังหวัดบุรีรัมยแ ผลจากการศึกษา พบวา ปใจจุบันมีงานที่ตองปฏิบัติมาก ทําใหมีปใญหาและอุปสรรคในการทํางาน ขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีค วามสามารถและเขาใจงาน
อยางแทจริง ขาดประสบการณแมีปใญหาดานการรับ-สงหนังสือราชการลาชา ซึ่งมีอุปสรรคมาจากหลายปใจจัยทางดานการคมนาคม ความเรงดวนของเอกสาร ทั้งปใญหา
จากหนวยงานและตัวบุคคล นอกจากน้ีการรางการจัดพิมพแและการโตตอบหนังสือราชการยังมีความคลาดเคลื่อนจากระเบียบปฏิบัติที่ถูกตอง กา รแยกหนังสือเก็บไม
เป็นระบบ ขาดการจัดหมวดหมูที่ชัดเจน การทําสําเนาคูฉบับไมครบเก็บไมเป็นที่ทําใหไมสะดวกตอการสืบคนและการใชประโยชนแจากขอมูลงานสารบรรณ ไมสนองตอ
ความตองการใชบริการของงานสารบรรณ การทําลายหนังสือราชการไมเป็นปใจจุบันไมทันกําหนดเวลา ไมเป็นที่พึงพอใจของผูรับบริการ ขาดคูมือในการปฏิบัติงานสาร
บรรณการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานสารบรรณไมมีประสิทธิภาพ ขาดระบบดําเนินงานที่คลองตัว 
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการศึกษาไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว  คือ ควรมีคูมือในการปฏิบัติงานตามระเบียบงาน
สารบรรณ ควรเปิดโอกาสและสงเสริมใหเจาหนาที่งานสารบรรณไปฝึกอบรม ดูงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาความรู ความสามารถ การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณแ และสามารถนําสวนที่ดีมาประยุกตแใชกับงาน จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติใหเป็นแนวเดียวกันทั้งหมด 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนางานสารบรรณในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ควรศึกษาเรื่อง สภาพปใญหางานสารบรรณในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ควรศึกษาเรื่อง ความตองการในการพัฒนางานสารบรรณในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษแ อาจารยแที่ปรึกษา ประธานกรรมการสอบ อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข  กรรมการ 
และ อาจารยแ ดร.สมชาย อังสุโชติเมธ ีกรรมการ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน กลุมโรงเรียนวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลาใน
การใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาในครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณ ทุกทานที่มีสวนชวยในการศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาอิสระน้ีคงจะเป็ นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การบริหารแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตอําเภอแมสํอด จังหวัดตาก 
The Administration of Learning Resources in Secondary Schools in Maesod District, Tak 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัด ตาก โดยมี
ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 4 คน 
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอ แมสอด จังหวัดตาก จํานวน 258 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 263 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
          ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารแหลงเรียนรู โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ื อ
พิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติอยูในระดับมากรองลงมาคือ ดานการ
ประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชอยู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติอยูในระดับมา ก สวนดานการตรวจสอบ 
ติดตามการใชแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารแหลงเรียนรูอยางเพียงพอ ควรมีวิธีการและเครื่องมือในการตรวจสอบมีการติดตามการ ใช
แหลงเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ควรมีวัตถุประสงคแในการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน พรอมทั้งรายงานขอมูลจากการประเมินผลมาใชในการวางแผน
และควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม 
 
คําสําคัญ : การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 
Abstract 
 The purpose of this study was to study the states of and suggestions upon the administration of learning resources in secondary 
schools in Maesod District, Tak. Population of 263 consisted of a professional, administrators of secondary schools in Maesod District, Tak 
and teachers of  secondary schools in Maesod District, Tak. Tools used questionnaire and interview set. Data analysis was processed through 
cumulative frequency, percentage, average, standard deviation and content analysis. 
 The results show high levels of the administration of learning resources in secondary schools in  Maesod District, Tak, both as a 
whole and as separate items. Considering the descending average of each items were as followed_ planning for the administration of 
learning resources, evaluations of the use of learning resources, the use of learning resources in action, and the least was checking up and 
following up. 
 Suggestions for effective managements are as followed_ granting sufficient budget for the administration of learning resources, 
having proper tools and methods for investigation, regular checking upon the use of learning resources, checking ups and following ups 
should be done with clear purposes, report data from evaluation for planning, and improve the planning for the developments of learning 
resources. 
 
Keywords : The Administration of Learning Resources in Secondary Schools 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นปใจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งในอันที่จะสรางทรัพยากรมนุษยแของชาติที่มีคุณภาพและกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประ เทศวา ดังน้ัน
การศึกษาจึงหมายถึง “กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคแจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางสรรคแความรูอันเกิดจากการจัด สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปใจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต” (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) สรุปไดวาบทบาทสําคัญของสถานศึกษาตองยึดหลักตอบสนองตอผูเรียนโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดการจัดการเรียนการสอนตองจัดกิจกรรมสงเสริมใหเหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผูเรียนมุงเนนประเมิน
พัฒนาการของผูเรียนความประพฤติและพฤติกรรมการเรียนการเขารวมกิจกรรมวัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการ
จัดการศึกษายุคของการปฏิรูปการศึกษา ไดเนนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ซึ่งเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลางการเรียนรู พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติไดให
ความสําคัญไวในหลายมาตราดวยกัน วาดวยมาตรา 24 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึ งความแตกตาง
ระหวางบุคคล ใหเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกปฏิบัติใหทําได คิด เป็นทําเป็น รักการอาน เกิดการใฝุรูอยางตอเน่ือง ผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางได สัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแไว ในทุกรายวิชา จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และสิ่งอานวยความสะดวก
ให ผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ 
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 แหลงเรียนรูจัดวามีความสําคัญยิ่งตอกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา  
25 ไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูไววา“รัฐตอง สงเสริมการดําเนินงาน และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบไดแก หองสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑแ หอศิลปสวนสัตวแสวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตรแอุทยานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีศูนยแกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ” (พรพรรณ  อาชาวิเชียร, 2558 : 1; อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3) กลาวไววาการจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนมีความสําคัญและเป็น
ประโยชนแตอการจัดการเรียนการสอนเป็นอยางยิ่ง เพราะสามารถใชเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหผูเรียนไดใช
ประโยชนแจากแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการจัดการแหลงเรียนรูที่เป็นบุคลากรที่นอกเหนือจากครู อันไดแก ผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนที่มีความรู
ความสามารถและความเช่ียวชาญในดานตาง ๆ ซึ่งเป็นภูมิปใญญาทองถิ่นมาชวยในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสการเรียนรูตลอด
ชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมใหเป็นสังคมที่เขมแข็งเป็นสังคมแหงการเรียนรู 
 ปใจจุบันนโยบายการศึกษาอยูในยุค 4.0 ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพแและสื่อ โดยเนนใหผูเรีย นมี
ทักษะในการสืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการพัฒนาการศึกษาภา ยใตกรอบ
ประเทศไทย 4.0 สูศตวรรษท่ี 21 ดวยการฝึกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึกการเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการเช่ือมโยง
ความรูกับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูรูปธรรมใหผูเรียนมีทักษะที่ตองการ เชน การทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรคแ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาตอง
สรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการสรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียนทิศทาง ในการสรางเด็กยุคไทยแลนดแ 4.0 สรางเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตแใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูที่ยากขึ้น ซึ่งถือวาเป็นความสําเร็จของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กตองพัฒนาทั้งดานความรู และทักษะการเรียนรูที่ดีที่สุดยั่งยืน (กระทรวงเทคโนโลยีสารส นเทศและการสื่อสาร, 
2560 : 45) กระบวนการจัดการแหลงเรียนรูที่ชัดเจนก็อาจจะสงผลตอการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร  กอง แกว 
(2548 : 100-102) ไดศึกษาสภาพการบริหารแหลงเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดลพบุรี ตามกระบวนการบริหารดวยวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดาน พบวา ขั้นการตรวจสอบและขั้นการปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขั้นการวางแผน และขั้นการดําเนินการ อีกทั้งยัง รับจุดเดนและจุดดอยของ
การบริหารจัดแหลงเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ตามลําดับ 
 ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใน
การดําเนินการของหองสมุดหรือศูนยแการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเรื่องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู การศึกษาใหผูเรียนจากบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตากท่ีมีบริบทที่ตางกันดวยขนาดของโรงเรียนและงบประมาณในการจัดแหลงเรียนรูใหกับผูเรียนจึงตองการศึกษาสภาพและขอเสนอแนะ  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด   จังหวัดตาก  
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย หลักการแนวคิดที่
สําคัญ ขั้นตอนการบริหารแหลงเรียนรู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  หลักการและแนวคิดทีส่ําคัญเกี่ยวกับแหลงเรียนรู 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 
 3.  ขอมูลสภาพท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก    
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 4 คน ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 258 คน ปีการศึกษา 
2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 262 คน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในปี
การศึกษา 2560 จํานวน 155 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแแกน (krejcie & Morgan, 1970 : 608)  
 การศึกษาขอเสนอแนะ สภาพและขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก แหลงขอมูลที่ใชใ น
การศึกษาครั้งน้ีโดยการสัมภาษณแ  ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน และครูผูสอน ซึ่งเป็นผูปฏิบัติหนาการสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 9 คน ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช ในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแ 
วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
     สภาพการบริหารแหลงเรียนรู โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน โดย
เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก ( X = 3.79) มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการ
ประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 3.77)  ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรูมีการปฏิบัติมาก อยูในระดับมาก  
( X  = 3.73) และดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 3.67) ตามลําดับ 
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         หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
กําหนดโครงการสงเสริม สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย  อยูในระดับมาก ( X  = 3.99) รองลงมาคือ มีกําหนดแผนงาน สงเสริมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู
อยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( X  = 3.89) และมีการสํารวจกําหนดวัตถุประสงคแของการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( X  = 3.81) ตามลําดับ  และขอที่
มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนอยางเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.81)   
 ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ มีการจัดทําปฏิทินการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( X  = 3.83) รองลงมาคือ มีการกําหนดวัตถุประสงคแในการ
ตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( X =  3.79) และกําหนดวัตถุประสงคแในการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน 
อยูในระดับมาก( X = 3.74) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการจัดทําขอมูลการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางเป็นระบบอยูในระดับมาก 
( X  = 3.74)     
 ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็น รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มี
การนิเทศและติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก ( X  = 3.76) รองลงมาคือ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู
อยางเหมาะสม อยูในระดับมาก ( X  = 3.72) ตามลําดับ และขอ ที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการกําหนดวิธีการและเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลง
เรียนรูอยางชัดเจนอยูในระดับมาก ( X  = 3.72)  
 ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ มีการกําหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชที่หลากหลาย อยูในระดับมาก  ( X  = 3.91)   รองลงมาคือ มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก ( X  = 3.85) และมีการมีการประเมินความพึงพอใจการใชบริการแหลงเรียนรู
อยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก ( X  =3.85) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการกําหนดเกณฑแในการประเมินผลการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.83)   
 ขอเสนอแนะสภาพการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก ไดแก  
 ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารแหลงเรีย นรูอยาง
เพียงพอ (f = 7) รองลงมา คือ วางแผนสํารวจแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชนอยางครอบคลุมทุกแหลงเรียนรู (f = 6) และควรกําหนดระยะเวลาในการใชแหลง
เรียนรูอยางชัดเจน( f = 5) ตามลําดับ 
 ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ นําข อมูลรายงานจากการประเมินผลมาใชในการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม (f = 8) นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม (f = 7)ประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช
อยางเป็นระบบและตอเน่ือง (f = 6)  มีการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการใชแหลงเรียนรูอยางเป็นปใจจุบัน (f = 5) ตามลําดับ 
 ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรูขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การกําหนดวิธีการและเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลง
เรียนรูอยางชัดเจน (f = 7) รองลงมา คือ ควรนําผลการนิเทศติดตามการใชแหลงเรียนรูมาพัฒนา และปรับปรุงแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม  (f = 6) ควรตรวจสอบ
แผนงานการใชแหลงเรียนรูอยางสม่ําเสมอ (f = 5) ตามลําดับ 
 ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือควรกําหนดวัตถุประสงคแในการตรวจสอบ ติดตามการใช
แหลงเรียนรูอยางชัดเจน (f = 6) รองลงมาคือควรมีการจัดทําปฏิทินการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน (f =5) ควรมีการนําผลการนิเทศติดตามการ
ใชแหลงเรียนรูมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม (f = 4)  ตามลําดับ 
 
สรุปและอภปิรายผล  
 ผลการศึกษา สภาพการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยรวมพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก              
ซึ่งพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ทั้งน้ีอาจกลาวไดวา ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเ ภอแมสอด จังหวัดตาก มีการวาง
แผนการบริหารแหลงเรียนรู มีการดําเนินการใชแหลงเรียนรู มีการตรวจสอบ ติดตาม และมีการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช การใชแหลงเรียนรู สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ สําลี  เก็งทอง (2544 : 20) พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูมีการกําหนดบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานกับบุคลากร จัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูมีการประเมินผลการบริหารจัดการแหลงเรียนรู และปรับปรุงแกไขพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี ความรูความสามารถในการ
จัดแหลงเรียนรูและกิจกรรมการ เรียนรู มีความสัมพันธแ กับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียน โดยผูเรียนมีความกระตือรือรนและมีความสนใจที่จะ
เรียนรูจากแหลงความรูตาง ๆ เลือกใชวิธีการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง การดําเนินการใช แหลงเรียนรูที่สงผลตอตอการเรียนรูของผูเรียน ยังไป
สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุษกร  วงศแตะวัน (2553 : 79-80) พบวา ผลการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนบานดงบัง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ผูรวมศึกษาคนความีความรู ความสามารถในการจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน สามารถใชแหลงเรียนรูประกอบการเรียนการสอน
ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดใชประโยชนแจากแหลงเรียนรูอยางคุมคา ครูผูสอนสามารถแนะนํานักเรียนใหมาใชแหลงเรียนรูในก ารศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
การตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู และไป สอดคลองกับผลการศึกษาของ กัญญา  ประเสริฐไทย  (2555 : 73-83) พบวา ผลของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
การศึกษาเวียงเชียงแสน มีแหลงเรียนรูในโรงเรียน 4 ประเภท ไดแก หองปฏิบัติการ ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด และอุทยานการศึ กษา แหลงเรียนรูนอก
โรงเรียนมี 3 ประเภท ไดแก แหลงเรียนรูท่ีเป็นธรรมชาติ แหลงเรียนรูท่ีสรางขึ้น และแหลงเรียนรูท่ีเป็นบุคคล สภาพการบริหารแหลงเรียนรู มีการนําแหลงเรียนรูนอก
โรงเรียนทั้ง 3 ประเภท มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย จัดทําแผนการเรียนรูโดยบูรณาการ การใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ในก ารจัดการเรียนการสอน
ปใญหาในการบริหารแหลงเรียนรู พบวา งบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนมีไมเพียงพอชุมชน ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของไมมีสวนรวมในการวางแผนสําหรับ
แนวทางการพัฒนา การบริหารแหลงเรียนรู ดานการวางแผนตองมีการวิเคราะหแหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการใชแหลงเรียนรูในการจัดการ
เรียนการสอนโดยจัดทําเป็นโครงการบรรจุไวในแผนการปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน ดานการปฏิบัติตามแผนนําแหลงเรียนรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ปรากฏในแผนการสอนอยางเหมาะสมดานการตรวจสอบและประเมิน กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการดานการปรับปรุงแกไข 
ควรมีการปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศใหเป็นปใจจุบัน และปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบ หลังจากที่ไดรับการนิเทศติดตามอยางตอเน่ือ ง และสอดคลองกับผล
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การศึกษาของ อัมพร  อินมล (2556 : 151-171) พบวา 1) สภาพการบริหารแหลงเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ีหองเรียน แหลงเรียนรูนอกโรงเรียนที่เป็น
ธรรมชาติ แหลงเรียนรูนอกโรงเรียนท่ีเป็นบุคคล หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ แหลงเรียนรูนอกโรงเรียนที่จัดสรางขึ้น อุทยานการศึกษา 2) ปใญหาการบริหารแหลง
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ีหองสมุด แหลงเรียนรูนอกโรงเรียนที่จัดสรางขึ้นแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนที่เป็นธรรมชาติ แ หลงเรียนรูนอกโลกเรียนที่เป็น
บุคคล หองปฏิบัติการตางๆอุทยานการศึกษา และ 3) แนวทางพัฒนาการบริหารแหลงเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวทางการพัฒนาที่สําคัญในแตละดาน  
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตามที่เคยกําหนดไว คือสถานศึกษา ควรสํารวจแหลงเรียนรูในภาคอื่นของประเทศไทย 
จัดระบบขอมูลของแหลงเรียนรูกําหนดใหครูใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และใหมีคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินผล
การใชแหลงเรียนรู ครูผูสอน ควรสํารวจแหลงเรียนรูในภาคอื่นของประเทศไทย จัดระบบขอมูลของแหลงเรียนรู ใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรวมเป็นคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินผลการใชแหลงเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการสํารวจแหลงเรียนรูที่ใชสําหรับการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดระบบแหลงเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 
 ควรศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการประเมินผลการใชแหลงเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระเลมน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข อาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สกุณา  อินอยู ประธานกรรมการสอบ 
อาจารยแ ดร.กรรณิการแ  ทองรักษแ กรรมการ และอาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ กรรมการ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนําจนเสร็จสมบูรณแ ผู ศึกษาขอขอบคุณเป็น
อยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา ขอขอบค ุณ ผู ท รงค ุณว ุฒ ิ ผู บร ิหารสถานศ ึกษา 
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทุกทาน ที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาในครั้งน้ี  สุดทายน้ีผู
ศึกษาขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข เป็นอยางสูงที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ ตลอดจนทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาครั้งน้ี
สําเร็จลงได หวังวางานศึกษาเลมน้ี คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารแหลงเรียนรูตอไป 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประชากรที่ ใช

ในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง สิ้น 176 คน 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหแเน้ือหา 
         ผลการศึกษาพบวา  โดยรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่ศึกษาทั้ง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับ มาก ทุกดาน โดยคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนและดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามลําดับ สวนลําดับสุดทายคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาหรือ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดใหมีการอบรมปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหสามารถนําระบบการประกันคุณภาพภายในมาใชในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปิดโอกาสให
ครูและบุคลากรผูที่เกี่ยวของทุกทานไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เนนผูเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะ หแและเป็นการสรางความ
ตระหนักใหเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความรวมมือและพัฒนาความสัมพันธแภายในสถานศึกษา 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to study the states of and suggestions upon academic administration in Sappawittayakhom School, 
Maesod District, Tak. The population of 176 consisted of professionals, administrators of educational institutions, teachers and educational 
personnel from Sappawittayakhom School, Maesod District, Tak. Tools used questionnaire and interview set. Data analysis was processed 
through statistic procedures: cumulative frequency, percentage, average, standard deviation and content analysis. 
 The results of study show high levels of academic administration in Sappawittayakhom School, Maesod District, Tak as a whole. 
Considering the descending average of each item were as followed_ developments of internal quality assurance system and educational 
standard, learning evaluation and transfer of school records, developments of learning system, and developments of institutional 
curriculum. Suggestions for effective managements are as followed_ supervisory authority or the educational service area should hold any 
workshops for administrators of educational institutions to review knowledge and understanding upon the developments of internal quality 
assurance system to run the system effectively. The administrators of educational institutions should promote and give opportunity to 
teachers and associated personnel to participate in the development of institutional curriculum that focus on learners to develop 
processing skills of analytical thinking. Also raise awareness in co-operation and develop good relationship within the institutions. 
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บทนํา 
 การศึกษาเป็นปใจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน และประเทศชาติ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทําใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับการ
ดํารงชีวิตในสังคมปใจจุบัน กาวทันความเจริญกาวหนาทางดานตาง ๆ ทั่วโลก ปใจจุบันน้ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เน่ืองจาก ความเจริญกาวหนาในดาน
วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และการสื่อสาร จนทําใหบุคคลและประเทศชาติก าวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงและไมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดีเทาที่ควร ผูมีสวน
สําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน มากท่ีสุด คือ ครูผูสอน ซึ่งมีหนาที่เป็นผูจัดกระบวนการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เป็นผูกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง นอกจากน้ีบุคคลที่สําคัญตอการจัดการ
เรียนรูของครูผูสอน คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษาถือเป็นผูนําหลักของทางโรงเรียนในการนําโรงเรียนกาวสูมาตรฐานการศึกษา และเปูาหมาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองจัดวางนโยบายที่ชัดเจนกับการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยการรวมมือกันขอ งบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกฝุาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็น
มนุษยแที่สมบูรณแท้ังรางกายจิตใจสติปใญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการจัดการศึกษาที่เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแคือ เป็นคนดี มีปใญญาและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) 
 สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองคแกรที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการจัดการศึกษาสําหรับประชาชนทุกคนและครอบคลุม
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาประเทศ ในขณะที่การดําเนินงานในองคแกรจะประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
บุคลากรทุกคนในองคแกร (เทอดศักดิ์  เดชคง, 2548 : 18 อางถึงใน ธนวิน สามพิมาย, 2559 : 2) ผลการดําเนินการจัดการศึกษาจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการจัด

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : suparerk_18@hotmail.com โทร. 086-9231303 
2 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : tumnandin2498@hotmail.com โทร. 085-4578858 
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การศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และคณะครู จึงตองมีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการในการนําปใจจัยตางๆ มาพัฒนา
สถานศึกษา และพัฒนาผูเรียน ดังน้ันการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยใหบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(สุเมธ  เดียวอิศเรศ, 2547 : 107) จากการศึกษาของ สมิธ และคณะ (Smith & Others, อางถึงใน วนิดา  เย็นประโคน, 2556 : 3) พบวา สัดสวนการใชเวลาในการ
บริหารงานและการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษาเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี รอยละ 40 ใชเวลาบริหารงานวิชาการ รอยละ 20 บริหารงานบุคลากรและงาน
กิจการนักเรียน และที่เหลืออีกรอยละ 20 ใชบริหารงานที่เหลือเฉลี่ยเทา ๆ กัน แสดงวาการบริหารสถานศึกษาน้ัน งานสําคัญคือ การบริหารงานวิชาการเพราะเป็นหัวใจใน
การพัฒนาผูเรียน ซึ่งผูที่เกี่ยวของโดยตรงคือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน ให
ครอบคลุมขอบขายงานวิชาการทั้ง 12 ดานตามที่กระทรวงศึกษากําหนด 
 ผลจากการศึกษาของนักวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียน มีดังน้ี  มุขดา  สีมี (2558 : 157-158) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประสานมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองคแอื่น 
และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ตามลําดับ สวนดานที่ปฏิบัตินอยที่สุดคือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา และ ธนาวุฒิ วงศแเป็นพันธุแ (2558 : 112-113) ไดศึกษาเรื่อง ปใญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแเขต 3 พบวา โดยภาพรวมมีปใญหาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เม่ือเรียงจากมากไปนอยได ดังน้ี ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน มีปใญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคแกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และดานการแนะแนวการศึกษา ตามลําดับ สวนดานการนิเทศการศึกษา มีปใญหานอยท่ีสุด 
 ผลการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหวางปีการศึกษา 2558 และปี
การศึกษา 2559 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงจากปีการศึกษา 
2558 อยู 3 รายวิชาคือ วิชาวิทยาศาสตรแ คาเฉลี่ยลดลง 4.78 คะแนน วิชาคณิตศาสตรแ คาเฉลี่ยลดลง 3.21 คะแนนและวิชาภาษาไทย คาเฉลี่ยลดลง 1.40 คะแนน สวน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงจากปีการศึกษา 2558 อยู 3 รายวิชาคือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาเฉลี่ยลดลง 3.88 
คะแนน วิชาคณิตศาสตรแ คาเฉลี่ยลดลง 1.55 คะแนนและวิชาภาษาไทย คาเฉลี่ยลดลง 1.12 คะแนน 
 สภาพปใญหาและความสําคัญดังกลาวแลว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก เพื่อนําผลการศึกษาไปประยุกตแใชเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุดตอการบริหารการศึกษา
ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ 
 3.  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี                                               
 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 3 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 172 คน (ไมรวมผูศึกษา) ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 175 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น จํานวน 9 คน ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 
(Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.33) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก ( µ = 4.46) 
รองลงมาคือ ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก (µ = 4.37) การพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก (µ = 4.35) และการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.12) ตามลําดับ    
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 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 ดานการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ แตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.33 ) รองลงมาคือ วิเคราะหแสภาพปใจจุบันใหมีความเหมาะสมตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง อยูใน
ระดับมาก (µ = 4.24) นําหลักสูตรของสถานศึกษาไปจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (µ = 4.22) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ นําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหแกอนนําไปแกปใญหา อยูในระดับมาก (µ = 3.85) 
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
วิเคราะหแตัวช้ีวัด กําหนดโครงสรางรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา อยูในระดับมาก (µ = 4.58) รองลงมาคือ กําหนดภาระงานของครูในการปฏิบัติ 
การสอนและงานในหนาที่ที่เหมาะสม อยูในระดับมาก (µ = 4.56) การสงเสริมใหครูเขารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพตามความตองการและความ
จําเป็น อยูในระดับมาก (µ = 4.48) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ จัดแนะแนวในสถานศึกษาอยางมีระบบ อยูในระดับมาก (µ = 4.11)  
 ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับมาก (µ = 4.55) รองลงมาคือ จัดทําเอกสารหลักฐานตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.54) สงเสริมใหครูทําการวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานและสาระการเรียนรู อยูในระดับมาก (µ =  
4.50) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ครูวัดผลประเมินการเรียนการสอนตามสภาพจริง อยูในระดับมาก (µ = 4.17)  
 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ประชาสัมพันธแใหครูและบุคลากรในสถานศึกษารับทราบอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก ( µ = 4.66) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน 2 
หัวขอ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก (µ = 4.55) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไวอยางชัดเจน อยูในระดับมาก (µ = 4.55) มีโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.49) ตามลําดับ และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ ของ สพฐ. และของ สมศ. อยูในระดับมาก  (µ = 4.34)  
  
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยรวมพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนตลอดจนผูเกี่ยวของเห็นวางานวิชาการเป็นงานหลักที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
ซึ่งตรงกับแนวคิดของ สมิธ และคณะ (Smith & Others, อางถึงใน วนิดา  เย็นประโคน, 2556 : 3)  พบวา สัดสวนการใชเวลาในการบริหารงานและการใหความสําคัญของ
งานในสถานศึกษาเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี รอยละ 40 ใชเวลาบริหารงานวิชาการ  รอยละ 20 บริหารงานบุคลากรและงานกิจการนักเรียน และที่เหลืออีกรอยละ 20 
ใชบริหารงานที่เหลือเฉลี่ยเทา ๆ กัน แสดงวาการบริหารสถานศึกษาน้ัน งานสําคัญคือการบริหารงานวิชาการเพราะเป็นหัวใจในการพัฒนาผูเรียน  และตรงกับความ
แนวความคิดของ ปรียาพร  วงศแอนุตรโรจนแ (2553 : 5) ที่กลาวไววา งานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานไดแก 
วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลสําเร็จของครูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคแ เป็นตน และเป็นเครื่องช้ี วัดความสําเร็จและ
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ถาผูบริหารรูจักการวางแผน มีการติดตอสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัยสั่งการ   มอบหมายงานให
ถูกตองและเหมาะสม  จะทําใหผลงานและคุณภาพทางวิชาการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสอดคลองกับ มุขด า  สีมี (2558 : 
157-158) พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยูในระดับมาก และผลการศึกษาของ 
นวพรรณ  แกวรวมวงศแ (2558 : 59)  ที่พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาดานการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน มีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
ตามลําดับ สวนดานการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด  
 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นตัวกําหนดทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูทักษะ คานิยม เจตคติ และมีพัฒนาการตาง ๆ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคแ สอดคลองกับการศึกษาของ เมธปิยา  ชูศรีทอง 
(2558 : 116-117) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา มีระดับมากท่ีสุด 2 คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ดานพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตอบสนองความสนใจ และความถนัดของผูเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ เมธปิยา  ชู
ศรีทอง (2558 : 116-117) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 พบวา โดยรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีระดับมากท่ีสุด 2 ดาน และระดับมาก 6 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการปฏิบัติ
มากที่สุด 
 ดานการวัดประเมินและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาการวัดผลประเมินผลเป็นระเบียบและแนวปฏิบั ติที่
โรงเรียนตองดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด สอดคลองกับการศึกษาของ ชุลีภรณแ  นวลนุช (2558 : 120-121)  ที่ศึกษาเรื่อง สภาพ
และปใญหาสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ มุขดา   สีมี (2558 : 
157-158) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบวา ระดับการปฏิบัติในการบริหารงาน
วิชาการดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง  กระบวนการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานอยางเป็นระบบมีความตอเน่ือง ทําใหเกิดผลตอผูเรียนจนเป็นที่ยอมรับและสรางความม่ันใจใหผูปกครองที่จะ
สงบุตรหลานมาเขาเรียนสอดคลองกับการศึกษาของ เพียงตะวัน  ฤทธิรณ (2558 : 103) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ เขต 2 และสอดคลองกับการศึกษาของ มุขดา  สีมี (2558 : 157 -158) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา พบวา มีการปฏิบัติมากท่ีสุด  
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 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการศึกษาไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว  คือ หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาหรือ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดใหมีการอบรมปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหสามารถนําระบบการประกันคุณภาพภายในมาใชในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปิดโอกาสให
ครูและบุคลากรผูที่เกี่ยวของทุกทานไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เนนผูเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะ หแและเป็นการสรางความ
ตระหนักใหเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความรวมมือและพัฒนาความสัมพันธแภายในสถานศึกษา 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือครูและคูมือการใชหลักสูตรของสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภ อแม
สอด จังหวัดตาก 
      ควรศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 ควรมีการศึกษาระบบการการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 ควรศึกษากระบวนการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
         
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข อาจารยแที่ปรึกษา  อาจารยแ ดร.สกุณา  อินอยู ประธานกรรมการสอบ อาจารยแ ดร.
กรรณิการแ  ทองรักษแ กรรมการ และอาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ กรรมการ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนําจนงานเลมน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูง
มา ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
สรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี สุดทายน้ีผูศึกษาขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.สุ
รพงษแ  แสงสีมุข เป็นอยางสูงที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ ตลอดจนทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงได หวังวางานเลมน้ี คงจะเป็น
ประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ -ดานแมละเมา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึ กษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 118 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็น แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูล โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับ
มาก และดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศและประเมินผลดานการสอนใหเหมาะสมกับครูในสถานศึกษา มีการนิเทศครูแบบกัลยาณมิตร ไมควรนิเทศ
และประเมินผลดานการเรียนการสอนของครูเขมงวดหรือบอยครั้งจนเกินไป อาจทําใหครูรูสึกอึดอัดเหมือนผูบริหารมาคอยจับผิดในการเรียนการสอน จนอาจทําใหครูรูสึก
กังวลได อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมและกระตุนใหครูไดมีการพัฒนาสื่อ ใชสื่อ วัสดุอุปกรณแและนวัตกรรมการเรียนรู มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมากข้ึน  
 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การบริหารงานวิชาการ   
 
ABSTRACT     
 The purpose of this study was to study the states of and suggestions upon levels of academic leadership in administrators of 
educational institutions which are members with Phawo-Danmaelamao group school under the Tak Primary Educational Service Area Office 
2. The population of 118 consisted of qualified professionals, administrators of educational institutions, teachers and educational personnel. 
Tools used were questionnaire and interview set. Data analysis was processed through cumulative frequency, percentage, average, standard 
deviation and content analysis. 
 The results show high levels of academic leadership in administrators of educational institutions which are members With Phawo-
Danmaelamao group school under the Tak Primary Educational Service Area Office 2. Considering the descending average of each items 
were as followed development of learning process, learning evaluation and transfer of school record, development of learning resources, 
development of curriculum, and educational supervision. 
 Suggestions for effective managements are as follows administrators of educational institutions should take a look and evaluate 
on teaching jobs appropriately and perform “Kalyanamitr Supervision” regularly, but not so often. Also administrators of educational 
institutions should promote and urge teachers to develop and use teaching aids and also create educational innovation. 
 
KEYWORDS : INSTRUETIONL LEADERSHIP,  ACADEMIC ADMINISTRATION                      
                
บทนํา 
 การศึกษาเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะสงผลใหผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศเพิ่มสูงข้ึนได ดังน้ันจึงถือได
วาการศึกษานําไปสูความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง การจัดการศึกษาและการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความตอเน่ือง และมีความทั่วถึงเป็นแนว
หลักในการปฏิรูปการศึกษาและเป็นยุทธศาสตรแสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนใน
วิชาที่สําคัญ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรแ และวิทยาศาสตรแ (กระทรวงศึกษา , 2554 : 10) อันพิจารณาไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน (O-NET : Ordinary Nationnal Education Test) และผลการสอบแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถทางวิชาการของผูเรียนที่
ไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานความเขมแข็งทางวิชาการของสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา ถือไดวาเป็นสวนหน่ึงของระบบการจัดการศึกษาที่มีสวนในการ
ทําใหแนวคิดและยุทธศาสตรแดังกลาวประสบผลสําเร็จไดดวยดี 
 ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลสําคัญที่จะนําแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ และแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการลงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจําเป็นตองนําภาวะผูนําทางวิชาการของตนมาใชในการบริหารจัดการสงเสริมและสนับสนุนใหครู

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : wanlapaka@gmail.com  โทร. 098-4468983 
2 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : Zunat07@gmail.com  โทร. 088-2727216 
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สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและบรรลุจุดมุงหมายของแนวทางการจัดการศึกษา
ของชาติและกระทรวงศึกษาธิการครูในฐานะที่เป็นผูรับผลกระทบโดยตรงจากการที่ผูบริหารสถานศึกษานําภาวะผูนําทางวิชาการของตนมาใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาซึ่งผูบริหารสถานศึกษาอาจใชอํานาจในการบีบบังคับกระตุนชักนําโนมนาวใจหรือใชวิธีการอื่นๆเพื่อใหครูเขามาในโรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาซึ่งการที่ผูบริหารใชภาวะผูนําทางวิชาการในหลายรูปแบบอาจทําใหครูเกิดความคิดเห็นในหลายรูปแบบซึ่งอาจจะตางกันหรือไมตางก็ได (สุพชาต ชุมช่ืน
, 2554 : 3) 
 กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําการสอนนักเรียนตั้งแตอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาตาก เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ มุงพัฒนาและบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตาม แนวทางการจัดการศึก ษา ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาในฐานะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลสําคัญที่จะนําแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงสูการ ปฏิบัติใน
สถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจําเป็นตองนําภาวะผูนําทางวิชาการของตนมาใชในการบริหารจัดการสงเสริมและสนับสนุนใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอยางเต็มศักยภาพใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
  จากขอมูลดังกลาว ผูศึกษาในฐานะที่มีสวนรวมในสถานศึกษาดังกลาว จึงมีความสนใจในการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุม
โรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาที่ไดไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ -ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2          
มีเอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 3.  บริบทกลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ผูภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2           
ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี                                               
 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่
ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 107 คน (ไมรวมผูศึกษา) ของกลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 115 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต 2 แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน ของ กลุมโรงเรียนพะ
วอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 คน ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก 
แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (µ = 4.10) เม่ือ พิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก (µ = 4.20) 
รองลงมาคือ ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก  (µ = 4.16) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก (µ = 4.08) ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.06) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.04) ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก ( µ = 4.18) รองลงมาคือ มีการศึกษาปใญหาความ
ตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่นเพื่อนําเป็นขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร อยูในระดับมาก (µ = 4.14) กํากับดูแลการสรางแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนของนักเรียนใหตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.13) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือสนับสนุนการสอนของครูโดย
การจัดหาเอกสารหลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแและสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (µ = 3.94)  
  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
ติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจแผนการสอนหรือบันทึกหลังสอนของครู อยูในระดับมาก (µ = 4.34) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมปลูกฝใงคุณธรรมคานิยมที่งาม
และคุณลักษณะที่พึงประสงคแใหแกผูเรียน อยูในระดับมาก (µ = 4.27)นําภูมิปใญญาทองถิ่น เครือขายผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู อยูใน
ระดับมาก (µ = 4.24) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือมีการสนับสนุน และพัฒนาสงเสริมแหลงเรียนรูในทองถ่ิน อยูในระดับมาก (µ = 4.08)   
  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.16)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของสถานศึกษาอยางชัดเจน อยูในระดับมาก (µ = 4.26) รองลงมาคือ มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก (µ = 4.25) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก (µ = 4.24) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทาย คือพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลเพื่อสนองตอบตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 3.98) 
 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือสงเสริม
สนับสนุนการนําวิทยากรทองถ่ินที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดั บมาก  
(µ = 4.34) รองลงมาคือ สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.14) สํารวจรวบรวมแหลงการเรียนรูในชุมชน ทองถิ่นที่
ใกลเคียงเพื่อใชในการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (µ = 4.11) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือรวมกันจัดทําสารสนเทศเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู 
นักเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก (µ = 3.97) 
 ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลําดับแรก คือสังเกตการณแ
สอนอยางไมเป็นทางการอยูเสมอ เชนการเยี่ยมช้ันเรียนโดยใชเวลาสั้นๆและไมกําหนดลวงหนาอยูในระดับมาก (µ = 4.11) รองลงมาคือ ใหความรูและคําแนะนําแก
บุคลากร ดานงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (µ = 4.10) จัดใหมีระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษาอยูในระดับมาก (µ = 4.06) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย  คือดําเนินการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา อยูในระดับมาก (µ = 4.00) 
 ขอเสนอแนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแก  
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ศึกษาหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่เป็นสาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (f = 8)  รองลงมา คือสนับสนุนการสอนของครูโดยการจัดหาเอกสารหลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแและสื่อการเรียนการสอน 
(f = 6) และมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (f = 5) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ (f = 8) ติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจแผนการสอนหรือบันทึกหลังสอนของครู (f = 7) และจัดกิจกรรมปลูกฝใงคุณธรรมคานิยมที่
งามและคุณลักษณะที่พึงประสงคแใหแกผูเรียน (f = 5) ตามลําดับ 
 ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผล
ของสถานศึกษาอยางชัดเจน (f = 8)รองลงมาสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวย
การเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
(f = 6) และมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง (f = 5) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การรวมกันสํารวจรวบรวมแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการ
สอน (f= 6) รองลงมา คือรวมกันจัดทําสารสนเทศเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู นักเรียนและชุมชน (f= 5) และรวมกันจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใชในการเรียนการ
สอนรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคแความรู (f= 4) ตามลําดับ 
 ดานการนิเทศการศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสถานศึกษา (f = 7) รองลงมา คือใหความรูและคําแนะนําแกบุคลากร ดานงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (f = 5) และผูบริหาร
บันทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูวาสอดคลองกับเปูาหมายดานวิชาการของโรงเรียนหรือไม (f = 3) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการนําและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหจัดกิจก รรมดานวิชาการและ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และแสดงบทบาทใหชัดเจนในดานคุณลักษณะและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมในการดําเนินการใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและงานดานวิชาการ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุขฤทัย  จันทรแทรงกลด (2558 
: 48) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ไดกลาววา การบริหารงาน
วิชาการจะมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจําเป็นตองมีภาวะผูนําทางวิชาการเพื่อสามารถบริหารงานดานการเรียนการสอนของโรงเรียนไดอยางถูกตอง ภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนางานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนท่ีเอาจริงเอาจังกับการบริหารงานวิชาการ คือ ผูมีภาวะผูนําทางวิชาการ ซึ่งถือวา
เป็นผูนําในการบริหารงานวิชาการสามารถนําและสงเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ตลอดจนสนับสนุนและสรางบรรยากาศการเรียนรูการจัดกิจกรรม
เสริมวิชาการตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมถวิล  ศิลปะ
คนธรรพแ (2556 : 72) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการเป็นองคแกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐ าน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในโรงเรียน จําเป็นตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ กลาวคือ ผูบริหาร
สถานศึกษาตองพัฒนาตนเองใหเป็นผูนําทางวิชาการ ตองรูจักวางแผนงานวิชาการ สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
ดูแลและสงเสริมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูท้ังน้ีเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดีคนเกง และมีความสุข และสอดคลองกับผลการศึกษาของ แสงจันทรแ แสงกลา และ ดาวรุวรรณ ถวิลการ (2557 : 
81) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานบริหารจัดการดานการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน และดานการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด โดยพบวา ดานที่ 1 ดานบริหารจัดการด านการเรียนการสอน 
ผูบริหารใหความชวยเหลือและสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปูาหมายของโรงเรียน ดานที่ 2 ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
ผูบริหารกําหนดเปูาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจนและเขาใจงายตอการปฏิบัติของครู และดานที่ 3 ดานการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียน ผูบริหาร
จัดการกระตุนการเรียนรูของนักเรียนผานผูปกครอง โดยจัดใหผูปกครองรับทราบความคาดหวังของโรงเรียนท่ีมีตอนักเรียน 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี   
  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาผูบริหารศึกษาหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่เป็นสาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมีสวนรวมกับครูในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนแ ภารกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงคแสนับสนุนการสอน
ของครูโดยการจัดหาเอกสารหลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแและสื่อการเรียนการสอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นําหลักสูตรไปใช
ในการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม มีการศึกษาปใญหาความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่นเพื่อนําเป็น ขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรมีการศึกษาปใญหาความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่นเพื่อนําเป็นขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร กํากับดูแลการสรางแบ บทดสอบการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ เมธปิยา ชูศรีทอง  (2558 : 120) ไดศึกษาเรื่อง การบริหาร
วิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ดานกา รพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากมีการศึกษา วิเคราะหแเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีการจัดการศึกษาขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปใญหาความตองการของ
สังคม ชุมชน และทองถิ่น จัดใหมีการวิเคราะหแและประเมินสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนแ ภารกิจ เปูาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เป็นสําคัญสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิชาการนอกสถานที่เพื่อเปิดประสบการณแใหม ๆ ใหผูเรียนติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจแผนการสอนหรือ
บันทึกหลังสอนของครู นําภูมิปใญญาทองถ่ิน เครือขายผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมปลูกฝใงคุณธรรมคานิยมที่งามและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคแใหแกผูเรียน มีการสนับสนุน และพัฒนาสงเสริมแหลงเรียนรูในทองถ่ิน การนําสื่อ วัสดุ และอุปกรณแมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งสนับสนุนให
ครูผลิตสื่อการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ (2546 : 26-27) ที่กลาววา คํานิยามของการเรียนรูกระบวนการที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จากพฤติกรรมเดิมไป เป็นพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร เป็นผลที่ไดจากประสบการณแผลจากการตอบสนองตาม ธรรมชา ติที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ เป็นการเปลี่ยนแปลงท้ังความรูความรูสึก และทักษะหากพิจารณาถึงองคแประกอบของกระบวนการเรียนรูจากตัวอยางดังกลาวแลวจะมี 3 องคแประกอบ ดังน้ี 1) 
ขั้นตอนของกิจกรรม (syntax) ในกระบวนการเรียนรูผูเรียนจะมีขั้นตอนที่ทําให เกิดการเรียนรูเชน จากตัวอยางการเรียนรู "การเรียกคําวาแม จะมี 5 ขั้นตอน และเรา
จะพบ เสมอวาการเรียนรูในแตละประเภทจะกําหนดขั้นตอนของการเรียนรูไวดวย เชน กระบวนการ เรียนรูทางวิทยาศาสตรแมีขั้นตอน เริ่มจากการกําหนดปใญหา การ
ตั้งสมมุติฐาน การรวบรวม ขอมูล การวิเคราะหแขอมูล การสรุปผลจากขอมูล หรือในทางศาสนาพุทธไดกําหนดขั้นตอน แกปใญหา (การดับทุกขแ) ไว 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้น
กําหนดทุกขแข้ันการแสวงหาสมุทัย ข้ันกําหนดนิโรธ และข้ันแสวงหามรรค เป็นตน การกําหนดความสัมพันธแระหวางผูเรียนกับผูสอน (social system) หรือการ กําหนด
บทบาทในแตละขั้นตอนวา ผูเรียนตองทําอะไร ผูสอนตองทําอะไร ดังเชน การเรียนรูการ เรียกคําวาแมน้ัน บทบาทของแมคือเป็นตัวแบบดวยการพูดเป็นแบบอยาง 
แลวใหลูกพูดตาม และเม่ือลูกพูดไดถูกตอง แมมีบทบาทในการใหการเสริมแรง เป็นตน ดังน้ัน ในกระบวนการ เรียนรู จึงตองกําหนดบทบาทของผูเรียนและผูสอนในทุก
ขั้นตอนของกิจกรรม  
 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของ
สถานศึกษาอยางชัดเจนสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หน วยการเรียนรู แผนการ
จัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหคําแนะนําปรึกษาแกครู ดานการวัดประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงานพัฒนาเครื่องมือ
และประเมินผลเพื่อสนองตอบตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับการศึกษาของ อุษา  จันทรแ
ลิลา (2558 : 73) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนเทศบาล 3 (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาณจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบวา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการวัดและประเมินผลจะเป็นกระบวนการที่สําคัญที่จะทําให
การเรียนรูของนักเรียนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบวานักเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายปลายทางตามที่หลักสูตรกําหนดไวหรือไมเพียงใด ผลจากการวัดและ
ประเมินผลเป็นขอมูลทีช่วยใหครูนําไปพิจารณาวิธีแกไขขอบกพรองและจุดออนในดานตาง ๆ ได  
 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารไดใหการรวมกันสํารวจรวบรวมแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อ ใชในการเรียน
การสอนสํารวจรวบรวมแหลงการเรียนรูในชุมชน ทองถิ่นที่ใกลเคียงเพื่อใชในการเรียนการสอนรวมกันจัดทําสารสนเทศเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู นักเรียนและชุมชน
รวมกันจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใชในการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคแความรูประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน ครอบครัวองคแกรหนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและใชแหลงเรียนรูรวมกันการรวมกันเป็นภูมิปใญญาทองถิ่นนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดกิจกรรมก ารเรียนการสอน
สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการนําวิทยากรทองถิ่นที่มีความรูความสามารถในดานต างๆมาชวยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2550 : 132) ที่กลาววา บทบาทของแหลงเรียนรูเพิ่มเติมในดานการใหการศึกษาใหความรู ความเขาใจ
แกผูเรียนทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย วาเป็นแหลงเรียนรูที่สามารถตอบสนองการเรียนรูอยางเป็นกระบวนการ มีการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงทั้งการ
เรียนรูของชุมชนที่มีแหลงเรียนรูในชุมชนตนเองและการเรียนรูจากหนวยงานแหลงเรียนรูอ่ืนๆทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นแหลงที่สามารถทํากิจกรรม
แหลงทัศนศึกษาแหลงฝึกงาน และแหลงประกอบอาชีพของผูเรียนท้ังยังเป็นแหลงที่สรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นโดยตนเอง เสมือนเป็นหองเรียนทางธรรมชาติ มี
แหลงศึกษาคนควาวิจัย มีการฝึกอบรม และเป็นองคแกรที่เปิดกวางสําหรับผูที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มที่และทั่วถึง รวมถึงสามารถเผยแพรขอมูลแกผูเรียน
ในเชิงรุก เขาสูทุกกลุมเปูาหมายประหยัดและสะดวก มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  
 ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสังเกตการณแสอนอยางไมเป็นทางการอยูเสมอ เชนการเยี่ยมช้ันเรียนโดยใชเวลาสั้น 
ๆ และไมกําหนดลวงหนาดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษาจัดใหมีระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษาใหความรูและคําแนะนําแกบุคลากร ดานงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
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ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง สอดคลองกับการวิจัยของ ศุภิสรา  แพงสง (2550 : 84) ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น
ทีการศึกษาชัยนาท ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก และยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริฉัตร เล็กตวง (2554 : 110) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา การ
นิเทศและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก  
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใช  
 1.  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศและประเมินผลดานการสอนใหเหมาะสมกับครูในสถานศึกษา มีการนิเทศครูแบบกัลยาณมิตร ไมควรนิเทศและ
ประเมินผลดานการเรียนการสอนของครูเขมงวดหรือบอยครั้งจนเกินไป อาจทําใหครูรูสึกอึดอัดเหมือนผูบริหารมาคอยจับผิดในการเรียนการสอน จนอาจทําใหครูรูสึก
กังวลได 
 2.  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมและกระตุนใหครูไดมีการพัฒนาสื่อ ใชสื่อ วัสดุอุปกรณแ และนวัตกรรมการเรียนรู มาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมากข้ึน 
 3.  สถานศึกษาควรนําขอมูลจากการศึกษาครั้งน้ีไปใชเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพะวอ- ดานแม
ละเมาตอไป 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนกลุมพะวอ-ดานแมละเมาใหสูงข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพะวอ-
ดานแมละเมา เพราะยังมีบางโรงเรียนในกลุมที่ยังไมผานการรับรองการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ภายนอกรอบ 3 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษแ  อาจารยแที่ปรึกษา  และ อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขให
คําแนะนํา จนสารนิพนธแเลมน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเช่ียวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมโรงเรียนพะวอ- ดานแมละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี สุดทายน้ีผูศึกษาขอขอบคุณ อาจารยแ  ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ เป็นอยางสูงที่กรุณาให
คําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ ตลอดจนทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลงได หวังวางานสารนิพนธแเลมน้ี คงจะ เป็นประโยชนแตอผูที่สนใจ
และหนวยงานทีเ่กี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการใหกับผูบริหารตอไป 
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อคนหากลยุทธแการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสูความเป็นเลิศ ของ สถานศึกษาในเครือเอกวรรณในการเตรียม
ความพรอมเขาสูการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 22 ทาน ไดพิจารณาคัดเลือกองคแประกอบหลักและตัวบงช้ีตามความเหมาะสมและความเป็นไปไดในการเก็บขอมูลเชิงประจักษแที่เกี่ยว ของกับคุณภาพการ
บริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ โดยใชเทคนิคเดลฟาย(Delphi) กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ มีประชากรที่เลือก
ศึกษาไดกําหนดโดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย ของสถานศึกษาใน
เครือเอกวรรณ จํานวน 3 แหง  ไดแก 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ตําบลหนองมะแซว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอก
ปใญญา ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  3) วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ตําบลทุง แต อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รวมจํานวน 78 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลดวย แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดกลุมผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ เห็น ดวยอยางยิ่ง วาตัวบงช้ีมีความเหมาะสมในการ บงช้ีคุณภาพการบริหาร
จัดการเพื่อความเป็นเลิศ เกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ดาน ในการบริหารและดําเนินงานของสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ ไดแก 1) การนําองคแการ : การนําองคแการโดยผูนํา
ระดับสูง, การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม 2) กลยุทธแ : การจัดทํากลยุทธแ, การนํากลยุทธแไปสูการปฏิบัติ 3) ลูกคา : เสียงของลูกคา, ความผูกพันของลูกคา 
4) การวัด การวิเคราะหแ และการจัดการความรู : การวัด การวิเคราะหแ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคแการ , การจัดการความรู สารสนเทศ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) บุคลากร : สภาพแวดลอมในการทํางาน, ความผูกพันของบุคลากร 6) ระบบปฏิบัติการ : กระบวนการทํางาน, ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 7) ผลลัพธแ : 
ผลลัพธแดานการเรียนของผูเรียนและดานกระบวนการ, ผลลัพธแดานการมุงเนนลูกคา, ผลลัพธแดานการมุงเนนบุคลากร, ผลลัพธแดานการนําองคแการ และการกํากับดูแล , 
ผลลัพธแดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด มาใช เป็นหลักสําคัญในการกําหนดตัวช้ีวัดหรือเครื่องช้ีวัด  (Indicator/Key Performance Indicator : KPI)  ได
ตัวช้ีวัดทั้ง 7 ดาน 85 ขอ  ตอจากน้ัน ใชเครื่องมือคือสรางคําถาม โดย สอดคลองกับวัตถุประสงคแงานวิจัย กรอบแนวคิด และ ตัวช้ีวัด ตอจากน้ันใชเครื่องมือทางสถิติ
หา วิเคราะหแคาเฉลี่ยและระดับของเปอรแเซ็นตแความเหมาะสมที่เป็นขอดีและขอตองพัฒนาทาง หลังจากน้ันผานขั้นตอนการหาจุดแข็งจุดออนโดยใชเทคนิค SWOT 
Analysis  สุดทาย ผลการวิจัยพบวากลยุทธแเพื่อใหสู ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาในเครือเอกวรรณประกอบดวย  7 กลยุทธแ
และแตละกลยุทธแยังมีกลยุทธแยอยเพื่อความเป็นเลิศไดแก  1.การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑแ 2.การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิ ภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 4.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 5.การผลิตพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 6.
การพัฒนาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย และ 7.การสงเสริมความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับทองถิ่น และงานวิจัยยังไดเปูาหมาย รวมทั้ งแผนงานอีกดวยดัง
รายละเอียดในเน้ืองานวิจัย 
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Abstract  
The purpose of this research was to find out the management strategies of the private vocational colleges to the excellence of 

the Ekawan schools in order to prepare them for quality education. This research is a combination of quantitative research and qualitative 
research, whereby 22 experts and experts selected the main components and indicators as appropriate and feasible to collect empirical 
data. The quality of management for the excellence of Ekawan. Using Delphi Technique. The population selected for the study was 
determined by Key Informants include administrators, committees, schools, teachers, students, parents, stakeholders. There are 3 schools in 
Ekawan. 1) Ekawan Vocational College Nong mae tee Amphoe Mueang Amnat Charoen Amnat Charoen Province 2) Ekapanya Vocational 
College, Tambon Pha Tang, Amphoe Mueang, Nong Khai 3) Ekawan Yasothon College, Tung Tae Sub-district, Yasothon District, Yasothon 
Province. Open-ended and closed-end questionnaires. An indicator is appropriate to indicate the quality of management for excellence. 1) 
Organization: Leadership by leaders, governance and social responsibility. 2) Strategies: Strategic planning, implementation. 3) Customer: 
Customer Voice, Customer Engagement, 4) Measurement, Analysis and Knowledge Management: Measurement, Analysis, and Improvement. 
5) Personnel: Working Environment, Staff Engagement 6) Operating System: Work Process, Operational Effectiveness 7) Results: Learners' 
learning outcomes and learning outcomes. Process, customer focus, results, personnel orientation, organizational results And governance, 
budgeting, financial and marketing outcomes are key to determining the metrics or metrics. Indicators / Key Performance Indicators (KPIs) 
have seven indicators, 85 of them, and then use tools to create questions in line with research objectives, conceptual frameworks and 
indicators. Analyze the mean and the percentage of appropriateness that are advantages and disadvantages. Then, through the process of 
finding strengths and weaknesses using the SWOT analysis. Finally, the research found that the factors influencing the achievement of 
excellence in management for excellence in EWAN education are 7 strategies and Each strategy also has sub-strategies for excellence. 1. 
Quality education according to criteria. 2. Development of effective management and management systems. 3. Development of quality 
personnel. 4. The development of teaching quality. 5. Production, development of information technology and communication for 
education. 6. Development of arts and culture preservation in Thailand. 7. Promotion of the relationship between the school and the local. 
And the research also targets. Include the plan as detailed in the research. 

 

Keywords :  private vocational education administration, Delphi, SWOT Analysis, Key Informants, management strategies 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้น ถือเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ทําใหเปนคนรูจักคิดวิเคราะห รจูักการแกไขปใญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รู
จักการเรียนรูดวยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข จากเหตุผลดังกลาว การจัดการศึกษาจึงตองดําเนินการอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรา 48 ที่บังคับใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือ วาการประกัน
คุณภาพภายใน เป็นสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง จากขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในหมวดดังกลาว 
คุณภาพการศึกษา จึงถือเป็นสาระสําคัญ ประกอบกับคุณภาพการศึกษาของผูจบหลักสูตรจะเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวหรือไมน้ัน สถานศึกษาไมวาจะ
เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน พึงตองรับผิดชอบตอผลผลิต (ผูเรียน) ใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

การบริหารจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชนน้ัน นับวามีอุปสรรคและความยากลําบากในการบริหารจัดการมากกวาสถานศึกษาของรัฐ เพราะ
ถึงแมวารัฐจะใหการสนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งใหสิทธิประโยชนในดานอื่นที่เปนประโยชนทางการศึกษาตามความเหมาะสม และ
สามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับตามมาตรา 43-46 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
แตเน่ืองจากนโยบายของรัฐในบางเรื่อง เชน การรับนักเรียนของรัฐโดยไมมีการสอบ การรับนักเรียนเพิ่มเติมรอบสอง การขยายช้ันเรียนเพิ่มเติมตามความตองการของผู
ปกครองในปจจุบัน ทําใหสถานศึกษาเอกชนตองประสบกับปใญหา และอุปสรรคตาง ๆ มากมาย ประกอบกับสถานการณการแขงขันระหวางสถานศึกษาเอกชนดวยกัน
เอง และการเขามามีบทบาททางการศึกษามากข้ึนของสถานศึกษานานาชาติ ยิ่งทําใหสถานศึกษาเอกชนตองใชกลยุทธในการแขงขันอยางรอบดาน รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ จึงจะสามารถอยูรอดไดในการแขงขันปใจจุบัน อยางไรก็ตาม ถึงแมวาสถานศึกษาเอกชนจะมีปญหาและอุปสรรคดังกลาว แตหากมุ
งม่ันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่ใชในการแขงขัน สถานศึกษาจะยังคงรักษาความนิยมและความอยูรอดได ดังผลการวิจัย
เรื่องแนวโนมของการศึกษาเอกชนในอนาคต ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดระบุวา ผูปกครองยังคงนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
ถึงแมวาสถานศึกษาเหลาน้ีจะเก็บคาเลาเรียนคอนขางสูง ทั้งน้ี คานิยมดังกลาวขึ้นอยูกับเงื่อนไขวา สถานศึกษาเอกชนเหลาน้ันจะตองเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงเทาน้ัน (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2539) 
 สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ เป็นสถานศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งตั้งอยูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย  
สถานศึกษาจํานวน 3 แหง ไดแก 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ตําบลหนองมะแซว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปใญญา ตําบลผาตั้ง 
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และ 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ตําบลทุงแต อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปใจจุบันสถานศึกษาทั้ง 3 แห ง ตองเผชิญกับการ
แขงชันอยางรุนแรงเพื่อความอยูรอด จึงจําเปนตองปรับกลยุทธแการบริหารงานใหมีความโดดเดนเหนือคูแขงขัน ซึ่งในประเด็นน้ีสอดคลองกับที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห
งชาติ (2546) ไดกลาววา กลยุทธที่ทําใหองคกรธุรกิจเติบโตอยางตอเน่ืองสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจใหมก็คือ “การ
บริหารเพื่อความเปนเลิศ” 
 จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ผูวิจัยไดวิเคราะหแองคประกอบหลักของคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ สําหรับ
สถานศึกษาเอกชนได 7 ดาน ดังน้ี (1) ภาวะผูนําของผูบริหาร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ (3) การบริหารทรัพยากรมนุษย (4) การบริหารความสัมพันธกับผูรับบริการ 
(5) การจัดการสารสนเทศ (6) การบริหารงานวิชาการ และ (7) การจัดการเครือขายการเรียนรูภายนอก ซึ่งผูวิจัย มีความคิดเห็นวา หากสถานศึกษามีกลยุทธแในการ
บริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน ในการนําไปสูคุณภาพการศึกษาที่เปนเลิศแลวน้ัน จะชวยใหผบูริหารไดทราบถึง สถานะและคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาของตน
ในปจจุบันวาเปนอยางไร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น ภายใตสถานการณความทาทายการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม การไดรับการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาน้ัน ไมอาจประกันความอยูรอดของสถานศึกษาเอกชนได 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา กลยุทธแการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสูความเป็นเลิศ กรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอก  เพื่อใหสถานศึกษาในเครือ
เอกวรรณ มีความสามารถตอสูแขงขันเพื่อความอยูรอดในปใจจุบันได ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาของไทยดานอาชีวศึกษาในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปใจจุบันของการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศ ของสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ  
2. เพื่อพัฒนากลยุทธแการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศ ของสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 กลยุทธแ หรือ Strategic มีที่มาจากคําวา Strategia ในภาษากรีกซึ่งหมายความวา Generalship กลยุทธแจะไดจากการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน
องคแกร (จุดแข็ง จุดออน) และ วิเคราะหแสภาพแวดลอมภายนอกองคแกร (โอกาส อุปสรรค) แลวนํามาวิเคราะหแหา ตําแหนงของหนวยงาน (Position analysis) และ
กําหนดกลยุทธแตาง ๆ ในลําดับถัดไป  นักวิชาการ นักบริหาร ผูวิจัย ไดใหความหมายของ กลยุทธแกลาวโดยสรุป หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทํางานที่แยบยล เพื่อ ให
บรรลุเปูาประสงคแ โดยทั่วไป กลยุทธแ ไมควรเป็นวิธีการทํางานตามปกติ แตควรเป็นแนวทาง/วิธีการที่มีอุบายกลวิธีที่แยบยล (ในเชิงบวก)  โดยเล็งเปูาหมายใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคแที่ไดกําหนดไว Bateman and Snell (1999: 3)  กลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธแ ประกอบดวย การวางแผน
เชิงกลยุทธแ การนําไปปฏิบัติ การ ประเมินผล หรือหมายถึง กระบวนการบริหาร 4 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะหแสถานการณแ 2. การกําหนดกลยุทธแขององคแการ 3. การ
ปฏิบัติตามกลยุทธแ  4. การรักษา การควบคุมกลยุทธแ เป็นการตรวจสอบพันธะกิจ (Mission) และเปูาหมาย (Goals) แลวประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
กลาวคือ ปใจจัยสภาพแวดลอภายในและ สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอองคแกร ภารกิจ และบรรลุเปูาหมาย  
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ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) , 2546 
 
การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในองค๑กร 
  กอนที่องคแกรจะกําหนดกลยุทธแ จะตองวิเคราะหแสภาพภายในองคแกรซึ่งเป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององคแกรที่จะชวยบงบอกถึงจุดแข็งที่จะใช ให
เป็นประโยชนแ กับจุดออนที่จะตองแกไข ถึงแมปใจจัยสภาพแวดลอมภายนอกอาจเป็นเชิงบวก แตถาหากภายในองคแกรขาดความพรอมการดําเนินงานก็ยากที่จะประสบ
ความสําเร็จได  โดยทั่วไปขอบเขตของการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในองคแกร จะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปใจจัย (7 S Model) ของ R. Waterman คือ ระบบ 
(System) โครงสราง (Structure) กลยุทธแ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตลแ (Style) และคานิยมรวม (Shared values) โดยทั้ง 7 ปใจจัยมี 
ความสัมพันธแซึ่งกันและกัน ดังภาพที่  2 

 
ภาพที่ 2  McKinsey’s 7 S Model ของ R. Waterman 

1. SWOT Analysis  
 ความหมายของ SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะหแสภาพองคแการ หรือหนวยงานใน ปใจจุบัน เพื่อคนหาจุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเป็นปใญหาสําคัญใน
การดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต  SWOT  เป็นตัวยอที่มีความหมายดังน้ี   
  Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ   Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ   
  Opportunities - โอกาสที่จะดําเนินการได   Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปใจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงานขององคแการ   
 หลักการสําคัญของ SWOT  ก็คือการวิเคราะหแโดยการสํารวจจากสภาพการณแ 2 ดาน คือ สภาพการณแภายในและสภาพการณแภายนอก ดังน้ันการ
วิเคราะหแ SWOT  จึงเรียกไดวาเป็นการ วิเคราะหแสภาพการณแ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม  
(รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหแโอกาสอุปสรรค  การวิเคราะหแปใจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคแกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคแกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายนอกองคแกร ทั้งสิ่งท่ีไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มี ตอองคแกรธุรกิจ และจุดแข็ง 
จุดออน และความสามารถ ดานตาง ๆ ที่องคแกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะเป็นประโยชนแอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศนแ การกําหนดกลยุทธแและการดําเนินตามกลยุทธแ
ขององคแกร ระดับองคแกรที่เหมาะสมตอไป   
 DEBORAH F. BEARD (2009: 275-282)   ไดศึกษา เรื่อง “Successful Applications of the Balanced Scorecard in Higher Education” ศึกษาวา
มีการใชเครื่องมือท่ีมืออาชีพในธุรกิจใชซึ่งนักการศึกษาไดนํามาใชแลวประสบความสําเร็จในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางหรือไม คําตอบ คือ The balanced 
scorecard (BSC) ผูวิจัยรายงานวาไดคัดเลือกสถาบันระดับอุดมศึกษา 2 แหงที่ผานเกณฑแการประเมินของ รางวัลคุณภาพแหงชาติ Malcolm Baldrige แลว ผล
การศึกษาพบวา แมวาสถาบันจะไดรับการยอมรับเป็นอยางดี มีการจัดอันดับดีในรายงานของสื่อระดับชาติ เป็นที่นาพอใจและมีเห็นคุณคา กับนักศึกษาแลวก็ตาม  
สถาบันควรมีการจัดการแบบบูรณาระบบที่ มี BSC ควรจะเป็นการพิจารณาสําหรับใชงานในการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การระบุและ การใชตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับมาตรการภารกิจ วิสัยทัศนแและคานิยมหลักของ สถาบัน และแสวงหาการพัฒนาอยางตอเน่ื อง เพื่อโอกาสที่จะสรางคานิยมในการศึกษา
ระดับสูง BSC  เป็นกลยุทธแที่ใชระบบการบริหารจัดการชวยใหไมเพียง แตองคแกรธุรกิจแตยังชวย สถาบันการศึกษาไดดวย ในดานใหความกระจางเรื่องวิสัยทัศนแและกล
ยุทธแ  แปลงเป็นวัตถุประสงคแของการดําเนินงาน  กําหนดเป็นมาตรการและลงสูการปฎิบัติที่สอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศนแและคานิยมหลัก นอกจากน้ีกระบวนการ
ของการสราง BSC ใหโอกาสสําหรับการระบุเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญ ใหกับลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  ชวยระบุใหเห็นชัดเจนวาอะไรเป็นสิ่งสําคัญของส ถาบัน  และ
สถาบันตองการจะเป็นอยางไรตอไป 
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 Ka-ho Mok (2011) ไดศึกษาเรื่อง “Decentralization and marketization of education  in  Singapore  : A case study of the school 
excellence model”  โดยมี วัตถุประสงคแการวิจัยเพื่อตรวจสอบและศึกษาถึงปรัชญาและหลักการของรูปแบบความเป็นเลิศของสถานศึกษาใน ประเทศสิงคโปรแ  
เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปรแเปิดโอกาสใหสถานศึกษาไดพัฒนาศักยภาพ ของตนเองอยางเต็มที่ โดยการนําเสนอนโยบายการกระจายอํานาจเพราะหวังวาสถานศึกษาแตละ
โรง มีความสามารถและยืดหยุนที่จะพัฒนาจุดแข็งของตนเองและเหมาะกับสภาพของแตละสถานศึกษา เป็นอยางดี  แนว ทางหน่ึงที่รัฐบาลจะชวยสนับสนุนให
การศึกษามีคุณภาพคือการนําเสนอรูปแบบ ความเป็นเลิศสําหรับสถานศึกษา  (School  Excellence Model : SEM)  เพื่อใหสถานศึกษาใช เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและประเมินตนเอง SEM ประกอบดวย สองกลุมใหญดวยกัน  คือกลุม สนับสนุนและกลุมผลลัพธแ โดยที่กลุมสนับสนุนเป็นกลุมที่ใหความสนใจวาผลลัพธแจะ
เกิดขึ้นไดอยางไร  ในขณะท่ีกลุมผลลัพธแเป็นผลที่สถานศึกษาไดรับ กลุมสนับสนุนมุงวาผูนําของสถานศึกษาใชภาวะผูนํา อยางไรในการกําหนดคุณคาและการมุงเนน
การเรียนรูของนักเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และความรับผิดชอบตอสังคม รวมไปถึงการกําหนดแผนกลยุทธแของแตละสถานศึกษาโดยการ ตรวจสอบทิศทาง
ที่ชัดเจนและมุงเนนผูมีสวนเกี่ยวของ  การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อจะสนับสนุน ทิศทางน้ัน  การนําแผนไปปฏิบัติและการติดตามผลการดํา เนินงานเป็นระยะ  
นอกจากน้ีทีมงาน จะตองถูกตรวจสอบโดยการบริหารบุคลากร  เป็นการทบทวนวาสถานศึกษามีวิธีการพัฒนาและใช ประโยชนแอยางเต็มที่ในการผลักดันใหบุคลากร
ทํางานอยางเต็มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศของ สถานศึกษา  การที่สถานศึกษาใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การสนับสนุนแผนกลยุทธแและการปฏิบัติตามกระบวนการตาง ๆ เพื่อท่ีจะนําไปสู ความสําเร็จของสถานศึกษา  กระบวนกามุงเนนนักเรียน  ผลลัพธแการปฏิบัติงานและ
การบริหาร  เป็น พื้นที่อีกกลุมหน่ึงในการตรวจสอบวาการออกแบบของสถานศึกษา  การปฏิบัติ  การจัดการและการ ปรับปรุงกระบวนการหลักในภาพรวมของการจัด
การศึกษาและการทํางานสงผลตอการขยายความ เป็นอยูใหกับนักเรียน  รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา  นอกจากน้ันยังรวมไ ปถึง ผลลัพธแ
ทางดานบุคลากรที่แสดงถึงความสัมพันธแในการอบรมและพัฒนา  ขวัญและกําลังใจของ บุคลากร  ผลลัพธแทางดานหุนสวนและสังคม  เชน  ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา
ตรงกับความตองการ ของหุนสวนและสังคมสวนใหญ  สุดทายคือผลการปฏิบัติงานหลักของสถานศึกษาจะถูกตรวจสอบโดย การทบทวนวาการพัฒนาโดยภาพรวมของ
นักเรียนเป็นอยางไรเกี่ยวกับผลผลิตทางการศึกษา 
 Fulstonschools (2012)  ไดนําเสนอรูปแบบสําหรับความเป็นเลิศสําหรับสถานศึกษา  ประกอบดวยระบบการบริหาร  6  ระบบดวยกัน  คือ  ภาวะผูนํา  
การมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การวางแผนกลยุทธแ  การวางแผนกระบวนการสนับสนุนและการศึกษาทรัพยากรบุคคลและ ผลลัพธแการปฏิบัติงานในแตละ
ระบบยอยมีรายการดังน้ี  1)  ภาวะผูนํา  ประกอบดวย  ความทาทาย ของผูนํา  การสื่อสารคุณคาและความเช่ือของระบบ  การกําหนดทิศทางและ การประกาศถึง 
วัตถุประสงคแที่ชัดเจนรวมทั้งการกําหนดตัวช้ีวัดของผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนและตอบสนองความคาดหวังข องผูมีสวนไดเสีย  การ
ประชาสัมพันธแดานนวัตกรรมและการ เรียนรูจากประสบการณแท่ีผานมาและความรับผิดชอบตอสาธารณะ  2)  การมุงเนนนักเรียนและผูมี สวนไดเสีย  ประกอบดวย  
การกําหนดความตองการและความคาดหวังของนักเรียนและผูมีสวนได เสีย การสรางความสัมพันธแที่ดีและการจัดหาการบริการลูกคาท่ีดีเยี่ยม  การกําหนดระดับความ
พึง พอใจของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  3)  การวางแผนกลยุทธแ  ประกอบดวย  การตรวจสอบ ความตองการและความคาดหวังของนักเรียนและผูมีสวนไดเสีย  
ความสามารถและความตองการของ พนักงาน การใชประโยชนแจากทรัพยากรที่มีอยูและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  การนิยาม วัตถุประสงคแ  การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน  เปูาหมายและกลยุทธแสําหรับแตละเปูาหมาย  การมุงไปยัง ทิศทางเดียวกันของแผนกลยุทธแของสถานศึกษาและแผนกตาง ๆ  และการจั ดสรรทรัพยากร
ตามแผน กลยุทธแ  4)  การวางแผนการศึกษาอยางตอเน่ือง  การปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอยางตอเน่ือง โดยผานกระบวนการปรับปรุง  ( see-plan-do-check 
cycle)  การกําจัดโปรแกรมและกระบวนการ ที่ไรประสิทธิภาพและไมจําเป็น  การตรวจสอบและการนําแบบอยางของสถานศึกษาที่ดีมาเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา  5)  ทรัพยากรบุคคล  ประกอบดวยการขยายความสามารถของพนักงานและการพัฒนาบุคคล  การมอบอํานาจใหกับพนักงานไดมีสวน
รวมและ รับผิดชอบในระบบการปรับปรุงสถานศึกษา การมุงม่ันในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การพัฒนา บุคลากรสนับสนุน  การใหรางวัลที่สาม ารถตอบสนอง
วัตถุประสงคแของสถานศึกษา  การสนับสนุน ชองทางการสื่อสาร  ความรวมมือและการแบงปในความรูระหวางแผนกและสถานศึกษา  และการ กําหนดระดับความพึง
พอใจของพนักงาน  6)  ผลลัพธแการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ผลงานที่ตรงหรือเหนือกวาเปูาหมายที่วางไว  และผลงานที่ตรงหรือเหนือกวาสถานศึกษาที่เป็นแบบอยาง
และ สามารถเป็นแบบอยางใหกับองคแกรอื่นได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ๑การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในกระบวนการวิ จัย ชวยศึกษาสภาพ
ปใจจุบัน วิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลตอการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ นําไปสูการพัฒนากลยุทธแการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ : 
กรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดตัวบงช้ีคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ  
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปใจจุบัน วิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือ

เอกวรรณ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารางกลยุทธแการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ 
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของกลยุทธแการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ 
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอกลยุทธแการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ 
ผวูิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบกลับแบบสอบถามในรอบท่ีสองมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคาพิสัยระหวางควอไทล มัธยฐาน ฐานนิยม หลังจากน้ัน นํามา

สรางแบบสอบถามชนดิ มาตรประมาณคา 5 ระดับในรอบท่ีสาม โดยตัวบงช้ีจะไดรับฉันทามติของกลุม ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญก็ตอเม่ือตัวบงช้ีน้ันมีคามัธยฐานไมต่ํา
กวา 3.50 คาสัมบูรณของผลตางระหวางคามัธยฐานและฐานนิยมไมเกิน 1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 (Dalkey and Helmer,1963 ; Kurth-Schai, 
Poolpatarachewin and Pitiyanuwat, 1998) จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัย แนวคิดการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศ รวมถึงการขอคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษา  ผูวิจัยไดใชเกณฑแคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ  Education Criteria for Performance 
Excellence (EdPEx) 2558-2561 เกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ดาน 
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ผลการวิจัย 
เมื่อได๎ดัชนชีี้วัดจากเครื่องมือแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิดจากผู๎เชี่ยวชาญ นํามา สร๎างคําถามโดยใช๎เทคนคิเดลฟาย(Delphi) 

3 รอบ แล๎วหาคําสถิติหลังจากนัน้วิเคราะห๑ได๎ผลดังตาราง 
ป๓จจัยภายใน 

จุดเดํน จุดควรพัฒนา 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนแ มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความมุงมั่น 

อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
2. การบริหารจัดการเป็นระบบ และไดรับการสนับสนุนดานการเงินและวัสดุอุปกรณแพอเพียง 
3. สถานศึกษาไดรับความนิยมจากผูปกครองและชุมชน ทําใหมีผูเขามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี 

เกินเปูาหมายที่คาดคะเนไว  
4. กิจกรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ คอมพิวเตอรแ ที่มีความสามารถสูง 

สรางเกียรติยศใหสถานศึกษาและชวยงานชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง 
5. มีการพัฒนาหลักสูตร เพิ่มสาระทองถิ่น จัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน 

1. ผูเรียนขาดทักษะการทําโครงงานและการคิดแบบสังเคราะหแ 
การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแบบไตรตรอง 

2. บุคลากรบางสวนขาดความรูและทักษะการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 

3. บริเวรวิทยาลัยตองประชาสัมพันธแและตองปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง 

4. กระบวนการในการนําหลักสูตรไปใชและการประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา แตละระดับตองชัดเจน 

ป๓จจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

1. แหลงอารยธรรมและสนามฟุตบอลใหญ อยูใกลสถานศึกษา เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการแขงขันกีฬา 

2. แหลงเรียนรู ภูมิปใญญาทองถิ่นมีมาก เอื้อตอการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนสาระทองถิ่น 

3. ระบบการสื่อสารทันสมัย เอื้อตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาตั้งอยูใจกลางชุมชน มีปใญหาดานการจราจรใน
ชวงเวลาเชาเย็น  

2. นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐและความไมชัดเจนใน
นโยบายการใหความชวยเหลือการศึกษาภาคเอกชน มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
สุดท๎ายได๎กลยุทธ๑ 7 ประการกลําวคือ  
กลยุทธแ 1 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑแและทํากลยุทธแยอย 
กลยุทธแ 2 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพและกลยุทธแยอย 
กลยุทธแ 3 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและกลยุทธแยอย 
กลยุทธแ 4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและกลยุทธแยอย 
กลยุทธแ 5 การผลติพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและกลยุทธแยอย 
กลยุทธแ 6  การพัฒนาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและกลยุทธแยอย 
กลยุทธแ 7 การสงเสริมความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับทองถ่ินและกลยุทธแยอย 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง “กลยุทธแการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสูความเป็นเลิศกรณีศึกษา สถานศึกษาในเครือเอกวรรณ” ทําใหไดแผนการทํางานที่
ชัดเจนคือ 

1. แผนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามเกณฑแมาตรฐาน 
2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑแมาตรฐาน 
3. แผนพฒันาดานการบริหารและการจัดการใหคุณภาพตามเกณฑแมาตรฐาน 
4. แผนพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม สือ่เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และสุขอนามัย 
5. แผนพัฒนากิจกรรมมวลชนสัมพันธแ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ใหการสนับสนุน ขอบคุณทานอาจารยแที่ปรึกษาที่เคารพและใหคําแนะนําที่ดีเสมอมา ขอบคุณวิทยาลัยในเครือ
เอกวรรณทั้ง 3 แหง ขอขอบคุณกลุมผูทรงคุณวุฒิท้ัง 22 ทานและขอบคุณประชากรที่ใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีทั้ง 78 ทาน 
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การบริหารกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนบ๎านยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตาก เขต 2 
5S Activities Management of Yaphor Schoolin Tak Office of Primary Educational Service Area 2 

 

 พัชรียา  กาตั้ง1 และ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษ๑ 2 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา การ
บริหารกิจกรรม 5ส และขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและ
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีประสบการณแในการดําเนินงาน 5ส   
จํานวน ทั้งสิ้น 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา การบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การบริหารการปรับปรุงแกไข อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาการบริหารการตรวจสอบ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด การบริหารการวางแผน อยูในระดับมากท่ีสุด และการบริหารการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ ในการบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ ดานการวางแผน (Plan)  ควรมีการกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดานการ
ปฏิบัติ (Do) ควรมีการปฏิบัติอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ ดานการตรวจสอบ (Check) ควรมีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง และดานการปรับปรุงแกไข (Act) 
ควรมีการปรับปรุงและรายงานผลการจัดกิจกรรม 5ส ทุกปีการศึกษา  
 

คําสําคัญ : การบริหารกิจกรรม 5ส,  โรงเรียนบานยะพอ     
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the management of 5S activities of Ban 

Yaphor School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The population and data source of the research were 35 school 
administrators, teachers, basic education committee, experts, and experienced people. 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 5S activities of Ban Yaphor 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 improvement. Moreover, the 
inferior mean scores at the highest level seemed to be the side of monitoring, and planning. The lowest mean score at the high level 
seemed to be the side of practice. 
 In terms of the recommendations on the management of 5S activities of    Ban Yaphor School under Tak Primary Educational Service 
Area Office 2, it can be said that; in the side of planning, the school should concentrate on goal setting clearly and concretely. In terms of doing, the 
school should focus on practicing continuously and regularly. In the side of checking, the school should focus continuously on monitoring and 
evaluation. In terms of acting, the school should improve and write a summary of 5S activities every academic year. 
 

Key words : 5S Activities, Ban Yaphor School  
 
บทนํา 
 การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญของประเทศไทย ได เกิดขึ้นตามเจตนารมณแของทุกฝุายในสังคมไทยโดยประกฎในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งกลาววา รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต กอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอยางมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณแ สังคม และสติปใญญาใหสม
กับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตาม
ความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคแกรปกครองสวนท องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษา ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ใหเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได ตามความถนัดของตน แล ะมีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตอง
ดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยแไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ตามความถนัดของตน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบ ซึ่งประกอบดวยปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูประบบบริหาร และการจัดการศึกษา ปฏิรูปครู อาจารยแ และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ซึ่งไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนวยงานเดียวกัน 
คือกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโครงสรางใหมเป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล
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ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 35 วรรค
สาม กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลซึ่งสถานศึกษาทุกแหงที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติ
บุคคลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล สําหรับขอบขายและภารกิจของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลประกอบดวย 4 งาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเป็นขอบขายของงานดานการบริหารทั่วไป นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีการปฏิรูปในหลาย ๆ ดาน ไดแก ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปดานการบริหารและการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งเนนกระบวนการเรียนรู ซึ่งถือเป็น
หัวใจของการปฏิรูป เพราะการปฏิรูปทุกดานตองประสานเช่ือมโยงและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยมีความมุงหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็น
มนุษยแที่สมบูรณแ มีรางกายแข็งแรง จิตใจและสติปใญญาดี มีความรู คูคุณธรรม มีสิทธิ หนาที่เป็นประโยชนแตอสวนรวม สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปใญญาไทย 
มีอาชีพ พึ่งตนเอง เป็นประชาธิปไตย รูรักษแสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และเรียนรูดวยตนเอง  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553ทําใหเกิดกระบวนทัศนแใหมในการศึกษามากมายหล าย
ประการ จากหมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 9 เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งระบบสู การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหสามารถอยูในสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข โครงการดานสิ่งแวดลอมเป็นโครงการที่ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2553 ที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได อยางรูคุณคาของการอนุรักษแพลังงานและสิ่งแวดลอม ดังน้ันการดําเนินงานในโครงการ
ดานสิ่งแวดลอมจึงเป็นการดําเนินงานที่สามารถพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากปใญหาเรื่องสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการทํางานของทรัพยากร
มนุษยแแลว การพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน หลายองคแกรมองขามหลักการที่สําคัญที่สุดไป คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคแกรใหมีประสิทธิภาพ 
ทรัพยากรมนุษยแเป็นทรัพยากรอันทรงคุณคาขององคแกร งานจะดีไมดี กําไรจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นลวนมาจากการกระทําโดยรวมทั้งหมดของคนในองคแกร ดวยเหตุน้ีองคแกร
หรือหนวยงานจํานวนไมนอยจึงตระหนักถึงความสําคัญและหาหนทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ เพื่อนําไปสูการเพิ่มผลผลิตและสรางความสําเร็จใหแกองคแกร ซึ่งเม่ือ
กลับมามองวาอะไรคือพื้นฐานที่จะทําใหคนเป็นคนที่มีคุณภาพ คําวา “ระเบียบวินัย” ไดปรากฏขึ้นมาเป็นคําตอบที่เดนชัด น่ีคือที่มาของ กิจกรรม 5ส กิจกรรมแหงการสราง
วินัย สรางระเบียบชีวิต และเป็นเทคนิควิธีการหน่ึงซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง วาเป็นรากฐานของทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแเองและเป็นรากฐานที่จะนําไปสูการ
ปรับปรุงเพิ่มความสําเร็จขององคแกร (วันชัย พูลทรัพยแ, 2550 : 2)  
 กิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือท่ีไดนํามาใชในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ เป็นกิจกรรมท่ีมุงปรับปรุงการทํางานของคนในองคแกรดวยตนเอง ดวยการดําเนินการ
ตามหลักการ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย เป็นการจัดการเรื่องคน ซึ่งมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง โดย 5ส มีเปูาหมายชวยใหสถานที่ทํางานสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปลาในการทํางาน คุณภาพของงานดีขึ้น เป็นที่ประทับใจของลูกคา คุณคาขอ งกิจกรรม                  
5ส คือ มุงเนนการพัฒนาคนใหปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ฝึกใหทุกคนรวมกันคิด รวมกันทํา
เป็นทีม คอยเป็นคอยไปไมยุงยากจนเป็นวัฒนธรรมขององคแกร ความสําคัญของ 5ส ในการพัฒนาคนสูการพัฒนางาน และ 5ส ยังเป็นปใจจัยพื้นฐานในการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ (กรรณิการแ  สุสม, 2554 : 1) 
 จากความสําคัญดังกลาว ทําใหโรงเรียนบานยะพอ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เ ขต 2 
จําเป็นอยางยิ่งที่ตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยแภายในองคแกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ เพิ่มความสําเร็จใหแกองคแกรและเพิ่มความเขมแข็งใหกับองคแกร ใหบุคคลภายใน
องคแกรมีความเป็นระเบียบวินัย และเป็นตัวอยางที่ดีใหกับนักเรียนไดปฏิบัติตาม ซึ่งการดําเนินงานการพัฒนาดังกลาวจะตองมุงผลสัมฤ ทธิ์เพื่อการปรับปรุงการ
บริหารงานในโรงเรียนใหมีคุณภาพโดยการนําวงจรคุณภาพ หรือวงจรเดมม่ิง ซึ่งประกอบดวย PDCA ไดแก Plan  Do Check Act เขามาใชในระบบการจัดกิจกรรม 5
ส ซึ่งจะเป็นเครื่องมือท่ีชวยในการบริหารงานกิจกรรม 5ส ใหบรรลุถึงเปูาหมาย สภาพปใญหาที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารกิจกรรม 5 
ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ตลอดจน
สรางทัศนคติที่ดีในการทํางานของบุคลากร สรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับบุคลากรอีกดวยโดยนํากิจกรรม 5ส มาเป็นกาวแรกของการบริหารที่จะนําไปสูการ
ปรับปรุง การปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อีกท้ังชวยสงเสริมการดูแลสิ่งแวดลอมอีกดวย 
 

วัตถุประสงค๑ของการศกึษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรม 5ส   
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 3.  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 2      
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชในการศึก ษา
ครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 18 คน (ไมรวมผูศึกษา) และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 12 คน (ไมรวมผูบริหาร  
ตัวแทนครู และตัวแทนฝุายสงฆแ) ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 31 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 1 คน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน และผูมีประสบการณแในการดําเนินงาน 5ส จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 6 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารกิจกรรม 5ส  ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.54) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวางแผน อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.58) การตรวจสอบ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.56)                
การปรับปรุงแกไข อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.53) และการปฏิบัติ อยูในระดับมาก (µ = 4.50) ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 การวางแผน (Plan) โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวางแผนการจัด
กิจกรรม 5ส รวมกับผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร ครู ชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.68) รองลงมาคือ การกําหนดนโยบายกิจกรรม 5ส อยางเป็น
รูปธรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.61) การจัดทํารายละเอียดหรือข้ันตอนกิจกรรม 5ส โดยใชการมีสวนรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 
4.55) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากการดําเนินกิจกรรม 5ส ในโรงเรียน และการกํา หนดบทบาท
หนาที่หรือขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม 5ส อยางชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.52) 
 การปฏิบัติ (Do) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  บุคลากรทํางานหนาตาสดช่ืน 
แจมใส ยิ้มแยม แสดงทาทีสุภาพพรอมใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.65) รองลงมาคือ ขอที่มีคาเฉลี่ยเทากัน ไดแก สถานที่ทํางานมีบรรยากาศดี มีแสงสวาง
เพียงพอ บุคลากรสามารถอธิบายงานที่ทําได ทุกคนปฏิบัติตาม 5ส  ที่กําหนด และมีจิตสํานึกเรื่องการประหยัดพลังงาน เชน ปิดไฟดวงที่ไมใ ช ปิดพัดลมเม่ือพักเที่ยง 
ปิดคอมพิวเตอรแเม่ือไมใชงาน อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.58) จัดสภาพแวดลอมคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานหรือการเรียน อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.55) 
และมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยปราศจากกลิ่นอันไมพึงประสงคแ อยูในระดับมาก (µ = 4.48) การบริหารกิจกรรม 5ส ในดานการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยเทากันอีก 3 ขอ คือ มี
การกําจัดของที่ไมใชงานออกไปจากพื้นที่ (ของที่ไมใช และไมมีคาแลวทิ้งไป ฯลฯ) จัดวางสิ่งของเพื่อใหสะดวกตอการนําออกมาใช ตลอดจนจัดเก็บสิ่งของไวตรงที่
กําหนด (ของใชจัดวางเป็นระเบียบ มีรายละเอียดสื่อได อธิบายไดดวยสี-เสน-หมายเลข-ปูาย ฯลฯ) และอุปกรณแ/ครุภัณฑแ/วัสดุ/เอกสาร สะอาด อยูในระดับมาก (µ = 
4.45) ถัดมาคือ การบริหารกิจกรรม 5ส ดานการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ ไดแก ของใชโดยรวมอยูในสภาพพรอมใชงาน และมีคู มือ สะดวกแกการใชงาน อยูใน
ระดับมาก (µ = 4.42) และการบริหารกิจกรรม 5ส ดานการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ บริเวณโดยรอบมีความสะอาด อยูในระดับมาก (µ = 4.39) ตามลําดับ  
 การตรวจสอบ (Check) โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.61) รองลงมาคือ การบริหารกิจกรรม 5ส ดานการตรวจสอบที่มีคาเฉลี่ยเทากัน 3 ขอ ไดแก การกําหนดผูที่รับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรม 5ส การวางแผนการในการติดตามตรวจสอบที่เป็นปใจจุบัน และการพัฒนาผลจากการปรับปรุงหลังการติดตาม อยูในระดับมากที่สุด 
(µ = 4.55) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การใชเครื่องมือที่ครอบคลุมในการติดตามตรวจสอบกิจกรรม 5ส อยูในระดับมาก (µ = 4.52) ตามลําดับ 
 การปรับปรุงแกไข (Act) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีการนําเสนอขอมูลผลการจัดกิจกรรม 5ส ใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.55) และพบวามีการบริหารกิจกรรม 5ส ดานการปรับปรุงแกไขที่มี
คาเฉลี่ยเทากันทั้งหมด 4 ขอ ไดแก มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม 5ส มีการสอบถามความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 5ส มีการรวบรวมผลการสอบถาม
และนําขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนเกี่ยวของมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5ส  และมีการนําผลการปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5ส มาใช อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.52) 
 ขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแก  
 การวางแผน (Plan) ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรมีการกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากการดําเนิน
กิจกรรม 5ส ในโรงเรียน (f = 6) รองลงมา คือ ทางโรงเรียนและผูรับผิดชอบหลักควรกําหนดบทบาทหนาที่หรือขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจัดกิจกรรม 5ส อยางชัดเจนยิ่งขึ้น (f = 5) และควรมีการจัดทํารายละเอียดหรือขั้นตอนกิจกรรม 5ส โดยใชการมีสวนรวมซึ่งอาจเป็นปฏิทินงาน หรือการแจกวารสาร
โรงเรียน (f = 2) ตามลําดับ 
 การปฏิบัติ (Do ) ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูรับผิดชอบหลักควรมีการจัดการเรื่องความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนใหมีความ
สะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ (f = 6)  รองลงมาคือ ของใชภายในโรงเรียนทุกช้ินควรอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอเพื่อความปลอดภัย (f = 4) และอุปกรณแเครื่องใชใน
โรงเรียนทุกช้ินควรมีคูมือ สะดวกแกการใชงาน (f = 2) ตามลําดับ 
 การตรวจสอบ (Check) ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการสรางเครื่องมือท่ีครอบคลุมเพื่อใชในการติดตามตรวจสอบกิจกรรม 5ส 
อยางเป็นรูปธรรม (f = 6) รองลงมา คือควรมีการพัฒนาผลหลังจากการปรับปรุงและการติดตามอยางตอเน่ือง ( f = 4) และการกําหนดผูที่รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ใหกําหนดเป็นรูปแบบอยางชัดเจน (f = 3) ตามลําดับ 
 การปรับปรุงแกไข (Act) ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ จัดใหมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม 5ส เป็นแบบรูปเลมและมีการนําเสนอตอ
ผูเกี่ยวของ (f = 6) รองลงมาคือ มีการสอบถามความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 5ส ภายในโรงเรียน และชุมชนในทุก ๆ กิจกรรม 5ส (f = 3) และมีการนํา
ผลการปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5ส ที่ยังไมครอบคลุมกับการบริหารงานมาใชเพื่อการพัฒนาตอยอด (f = 2) ตามลําดับ 
  

สรุปและอภปิรายผล 
 การบริหารกิจกรรม 5ส  ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะวาสถานศึกษามีการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส อยางเป็นระบบ โดยมีการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงแกไขทุกข้ันตอนอยางตอเน่ือง ที่สําคัญคือทุกคนมีสวนรวม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ประกอบ  พอดี (2549 : 83-84 ) ที่
ศึกษาเรื่อง การนําวงจรเดมม่ิงมาใชในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีการปฏิบัติ 
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบติดตาม การวางแผน 
และการแกไขปรับปรุง ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรยา  คําแหง (2552 : 100-102) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพและปใญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามวงจร
เดมม่ิงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
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จากมากไปหานอย พบวา ดานการวางแผน มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ดานการดําเนินงาน มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ดานการตรวจสอบ มีการปฏิบัติ อยูใน
ระดับปานกลาง และดานการปรับปรุงและพัฒนา มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับแนวคิดของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (มนัสวีรแ  ธาดาสีหแ 
และคณะ, 2542 : 11; อางถึงใน กรรณิการแ  สุขสม, 2554 : 16-22) ที่ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการดําเนินกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในโรงพยาบาล เขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรแธานี ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไดเสนอแนะขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5ส ใหประสบผลสําเร็จไว 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นเตรียมการ การกําหนด
นโยบายและแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส  และการสรางความรูความเขาใจ  2) ขั้นเริ่มดําเนินการ เตรียมการกอนวันทําความสะอาด วันทําความสะอาดใหญ และ
ประเมินผล  3) ขั้นดําเนินการและขยายผล ทํา 3ส สงเสริมและติดตามผล และทําพื้นที่ตัวอยาง4) ขั้นปรับปรุงและสรางมาตรฐาน นําผลการตรวจติดตามมาปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น  และ 5) ขั้นยกระดับจะเห็นไดวา 3ส แรก มีความสัมพันธแและตอเน่ืองกัน สวนสําคัญที่นําไปสูปใจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม 5ส คือ ทุกคนตองมีสวน
รวมกิจกรรม ผูบริหารสูงสุดตองใหความสําคัญและการสนับสนุนอยางจริงจัง ทุกฝุายตองใหความรวมมือและสนับสนุน ตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อ กระตุนสงเสริมการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส การเริ่มตนกิจกรรมตองทําโดยพรอมกันและทําอยางจริงจัง และการดําเนินกิจกรรม 5ส สามารถทําควบคูไปกับกิจกรรมอื่น ๆ ได   
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช คือ การบริหารการวางแผน (Plan) การดําเนินกิจกรรม 5ส ในโรงเรียน ควรมีการวางแผนกําหนดเปูาหมาย
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแ การบริหารการปฏิบัติ (Do) กลุมผูรับผิดชอบควรมีการปฏิบัติอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ การบริหารการตรวจสอบ 
(Check) ควรมีการสรางเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อใชในการติดตามตรวจสอบกิจกรรม 5ส อยางเป็นรูปธรรม และการบริหารการปรับปรุงแกไข (Act) ควรมีการรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 5ส เป็นลายลักษณแอักษร และมีการปรับปรุงแกไขทุกปีการศึกษา  
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะครูในการใชกิจกรรม 5ส พัฒนาโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของนักเรียนในการใชกิจกรรม 5ส พัฒนาโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการใชกิจกรรม 5ส พัฒนาโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการใชกิจกรรม 5ส พัฒนาโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา  อาจารยแ ดร.ประจบ  ขวัญม่ัน ป ระธาน
กรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณ
คณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถ าม รวมทั้งให
ขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา ขอขอบคุณนางอรทัย  เกิดแสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานยะพอ ครูวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนบานยะพอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยาง
มากตอการศึกษาครั้งน้ี  สุดทายน้ีผูศึกษาขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ เป็นอยางสูงที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ และ
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงคแ
เพื่อ ศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากร
และแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 41 
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการบริหารงาน
ในกองลูกเสือ-เนตรนารี อยูในระดับมาก ดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีขององคแกรและชุมชุน อยูในระดับมาก และดานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือท่ีชัดเจน ควรจัดกิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารีระดับกลุมเครือขาย
อยางตอเน่ือง ควรกําหนดชองทางสําหรับการติดตอประสานงานกับชุมชนที่ทําไดอยางรวดเร็วและเป็นระบบ และควรนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

 
คําสําคัญ : การบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5  
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the management of the Boy Scouts 
and Girl Guides activities of Ruamthaipatthana 5 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The population and data 
source of the research were 41 school administrators, teachers and education personnel, basic education committee, 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 conditions of the management of the Boy Scouts and Girl Guides 
activities of Ruamthaipatthana 5 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, the 
training of     the Boy Scouts and Girl Guides, Scout troop management, the promotion of the Boy Scouts and Girl Guides activities of the 
organizations and community, and supervision, monitoring and evaluation respectively. 
 In terms of the recommendations on the management of the Boy Scouts and Girl Guides activities of Ruamthaipatthana 5 School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that the school should clearly impose a policy of creating the Scouting 
units or the Boy Scouts and Girl Guides, Scout troops. In addition, the school should prepare the Boy Scouts and Girl Guides Camp at       
the network level continuously. The school should create communication channels to coordinate community rapidly and systematically. 
The school should also concentrate on using supervision outcomes to improve the Boy Scouts and Girl Guides activities. 
 
Key words : The Management of the Boy Scouts and Girl Guides Activities, Ruamthaipatthana 5 School 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 กําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนก ารจัด
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา  24 (1)-(4) กําหนดใหดําเนินการโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการผูเรียน ใหเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติใหทําได คิดเป็น ทําเป็น 
รักการอาน เกิดการใฝุรูอยางตอเน่ืองจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู รวมทั้งปลูกฝใงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ โดยที่แผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ไดกําหนดวัตถุประสงคแและแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ ไวในวัตถุประสงคแ 3 ขอ และแนวนโยบาย 11 ประการ ดังน้ี วัตถุประสงคแที่ 
1 พัฒนาคนอยางรอบคอบและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยมีแนวทางดําเนินการ 4 แนวทาง ไดแก 1) พัฒนาทุกคนใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 2) 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : chorpaka.innoi@gmail.com  โทร. 0843708353 
2 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : tumnandin2498@hotmail.com  โทร. 085-4578858 
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ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผูเรียน 3) ปลูกฝใงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 4) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการแขงขัน วัตถุประสงคแที่ 2 สรางสังคมไทยใหเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปใญญา และการเรียนรู โดยมีแนวทาง
ดําเนินการ 3 แนวทาง ไดแก 1) พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อสรางความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน 2) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 3) 
สรางสรรคแ ประยุกตแใช เผยแพรความรู และการเรียนรู วัตถุประสงคแที่ 3 พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิ
ปใญญา และการเรียนรู โดยมีแนวทางดําเนินการ 4 แนวทาง ไดแก 1) สงเสริมและสรางสรรคแทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 2) จํากัด ลด ขจัดปใญหาทางโครงสราง เพื่อ
ความเป็นธรรมในสังคม 3) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4) จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545 : 10-31) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายที่มุงพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ เป็นคนดี คนเกง และอยู
รวมในสังคมอยางมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้ัน นอกจากการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูที่เป็นพื้นฐานสําคัญตามกลุมสาระการเรี ยนรูทั้ง 8 กลุม 
หลักสูตรยังไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ประกอบดวยกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนด วยตนเองตามความถนัดและความ
สนใจอยางแทจริงเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข พัฒนาองคแรวมของความเป็นมนุษยแใหครบถ วนทั้งรางกาย สติปใญญา 
อารมณแ สังคม เป็นแนวทางในการสรางเยาวชนของชาติใหเป็นผูมีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย รูจักบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนแใหชุมชน 
สังคมประเทศชาติ และดํารงชีวิต ไดอยางมีความสุข ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปูาหมายมีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5)  
 จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ เป็นคนดี คนเกงและอยูรวมในสังคมอยางมี
ความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้ัน นอกจากการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูที่เป็นพื้นฐานสําคัญซึ่งไดกําหนดไวในโครงสรางกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม
แลว หลักสูตรยังไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในโครงสรางดวย กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551ประกอบดวย
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนัก เร ียนและกิจกรรมสาธารณะประโยชนแ ซึ ่งก ิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี  เป็นองคแประกอบหน่ึงในกิจกรรมนักเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 9)กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคลสามารถ
คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณแ ครูผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ และการ
พัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา และท่ีสําคัญกิจกรรมนักเรียน ไดแก กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนแ และรักษาดินแดน ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแตการศึกษาวิเคราะหแ ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกัน ปลูกฝใงระเบียบ
วินัย กฎเกณฑแ การทําประโยชนแใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนน้ัน ตองจัด
กิจกรรมใหมีการบูรณาการกับองคแความรูตาง ๆ ที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามสาระการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพตนเองอยางเต็มที่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-5) 
            กิจกรรมลูกเสือน้ันกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีจุดเนนโดยนํานโยบายดานสังคมของรัฐบาลโดยเฉพาะดานการศึกษาที่ยึดคุณธรรมนาความรู โดยคํา นึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเสริมสรางความตระหนักในคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย มุงพัฒนาคนโดยใชคุณธรรม
เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู มีเปูาหมายใหผูเรียนไดรับการปลูกฝใงคานิยมในการนําคุณธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิ ตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะกลยุทธแคุณธรรมนําความรู นอมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม กลาวคือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไดสนับสนุนรูปแบบกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทํา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับความพรอมของแตละสถานศึกษาและเนนการสงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแ ที่ผานกระบวนการลูกเสือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-6)  
           กระทรวงศึกษาธิการมีความเช่ือวา ถานํากระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทันสมัยและเป็นกลไกสําคัญที่นามาใชพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางเป็น
ระบบ รวมทั้งการแกไขปใญหาเยาวชนและปใญหาสังคมของชาติได จึงจําเป็นตองใหความสําคัญในการปฏิรูปการลูกเสือในสถานศึกษา โดยพยายามสงเสริมสนับสนุนให
ลูกเสือไดใชเวลาวางอยางถูกตองทํางานเป็นประโยชนแตอตนเองและสังคม พรอมทั้งใหมีการพัฒนาปรับปรุงบริบทที่เกี่ยวของ เชน คายลูกเสือทั่วประเทศ เป็นศูนยแ
ปฏิบัติการทางลูกเสือและเป็นแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน รวมทั้งใหมีการฟื้นฟูกิจการลูกเสือของชาติ โดยรวมอยางจริง จังและเรงดวน เพื่อให
เกิดผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาชนอยางยั่งยืนและเป็นรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 18) การจัดกิจกรรมของลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการใหมี
การสงเสริมใหลูกเสือทุกคนไดใชกระบวนการของลูกเสือเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมและยึดมั่นในวินัย การลูกเสือจึงเป็นกําลังสวนหน่ึงในการสรางความมั่นคงใหแก
ประเทศชาติ (กรมพลศึกษา, 2551 : 8) ในชวงปี พ.ศ. 2546-2547 อดิศัย  โพธารามิก เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นความสําคัญของการลูกเสือ
เป็นอยางมาก ดวยเหตุผลที่วาการลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่เป็นระบบมีหลักการชัดเจนมุงเนนพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีความเพียบพรอมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และความมีระเบียบวินัยโดยมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาลูกเสือไทย ท่ีสําคัญคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศมีการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือประจําปีตอเน่ืองมาถึงปใจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 13) 
 สมชาย  วงศแสวัสดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2551 ปฏิบัติภารกิจแทนนายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสภาลูกเสือไทย ประจําปี 2551 เม่ือวันที่ 26พฤษภาคม 2551 กลาววา ชวงเวลาท่ีผานมากิจการลูกเสือยังคงมีความเป็นเอกลักษณแในการสรางและพัฒนา
เยาวชนใหเป็นผูที่มีความซื่อสัตยแสุจริต ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผคงไวซึ่งเป็นผูที่มีระเบียบวินัยรูจักเสียสละ พึ่งพาตนเองและช วยบําเพ็ญประโยชนแตอสวนรวม นับวาเป็น
มรดกลาคาจากรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานใหประชาชนชาวไทย กิจการลูกเสือถือเป็นกิจกรรมพิเศษที่แทรกซึมในกิจกรรมทุกอยาง ทั้งกิจกรรมความสัมพันธแ
ระหวางประเทศและคนชาติเดียวกัน ที่ผานมาประเทศไทยเคยไดรับเกียรติใหเป็นเจาภาพในการชุมนุมลูกเสือโลกมาแลว จะเห็นไดวาคนตางชาติตางภาษาเม่ือมาชุมนุม
ลูกเสือดวยกัน ก็เป็นจุดเดียวกันที่ทําใหคนท่ัวโลกเขาใจกันได ดังน้ัน กิจการลูกเสือจึงเป็นแหลงหลอมรวมความมีนํ้าใจ สรางสปิริตใหแนบแนน มีความสามัคคีมากขึ้น 
กิจการลูกเสือของประเทศไทยท่ีผานมาไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองบางยุคเฟื่องฟู บางยุคอาจซบเซาแตไมเคยเลือนหาย ซึ่งนายสมชาย  วงคแสวัสดิ์ กลาวยืนยันวา จะ
ใหการสืบสานทําประโยชนแตอกิจการลูกเสือ ใหดํารงคงอยูดวยความเจริญกาวหนามากท่ีสุด เพราะกิจการลูกเสือซึ่งมีสวนชวยสรางเยาวชนใหมีความซื่อสัตยแสุจริตแลว
ประเทศชาติก็จะดําเนินไปดวยความเรียบรอย ทําใหทุกคนอยูภายใตกติกาเคารพกฎหมายบานเมือง (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6)   
 กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมุงเนนฝึกใหเยาวชนไทยพัฒนาไปในทางท่ีดี มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน สงเสริมความสามัคคี ความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน 
มีมนุษยแสัมพันธแอนัดี เสียสละเป็นการอบรมนิสัยใหเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยแ พึ่งพาตนเองได ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ และศีลธรรม โดย
ไมเกี่ยวของกับลัทธิการเมืองใด (สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ, 2551 : 1-2) ดวยความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัด
กิจกรรมลูกเสือไวในหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา นอกจากน้ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีไวเป็นสวนหน่ึงของการพัฒนาผูเรียน กําหนดกิจกรรมตาม
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ความเหมาะสมเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง เนนการทํางานรวมกันเป็นกลุมโดยผานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญปร ะโยชนแ เป็นตน จึงเป็น
ภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษาในการบริหารจัดการกิจกรรม ซึ่งสถานศึกษาเองก็ประสบกับปใญหาและอุปสรรคตาง ๆ มากมายดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาของ สนิท  
แสงจันทรแ (2553 : 74) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพและปใญหาการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีดาน
จัดการเรียนการสอน และดานนโยบาย อยูในระดับมาก สวนปใญหาการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวม มีปใญหาดาน
กิจกรรมลูกเสือ อยูในระดับนอย และดานการประเมินผล มีปใญหา อยูในระดับปานกลาง ยังไปสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ ภัทรชัย  ธรรมคุณชัย (2555 : 82-83) ที่
ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 
ดานการบริหาร ดานบุคลากร ดานการเรียนการสอน ดานสื่อวัสดุอุปกรณแ ดานการวัดผลประเมินผล และดานการนิเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก  สวนดานปใญหาการ
บริหารลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ วีระศักดิ์  รักษาแสง (2556 : 46-50) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพปใญหา และ
แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ รองลงมาคือ ดานการบริหารงานในกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ดาน
การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญขององคแกร ชุมชน ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
          สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 ปใจจุบันมีการจัดกิจกรรมตามตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตจากการสํารวจวุฒิทางลูกเสือของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 พบวา มีครูผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษาไมผานการอบรมวุฒิทางลูกเสือเพราะขาดการสนับสนุนสงเสริมขวัญและกําลังใจการอบรมผูกํากับลูกเสือของครูผูสอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมช่ัวโมงลูกเสือพบวามีการเรียนไมครบหลักสูตร เชน วิชาพิเศษของลูกเสือในแตละประเภท และการนิเทศติดตามที่ไมตอเน่ือง ซึ่ง
การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตองมีการปฏิบัติตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานในกองลูกเสือ เนตรนารี ดานการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของ
องคแกร ชุมชน ดานการนิเทศ ติดตามประเมินผล สาเหตุที่ตองศึกษาเพื่อใหเป็นไปตามแนวทางทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
            จากสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 เพื่อใหใชเป็นแนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใหสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตนารีใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารราชการบานเมืองที่
ด ี พ.ศ. 2546 รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นงานคณะกรรมการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศกึษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 3.  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 2      
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษาได
ดําเนินการ ดังน้ี 
 การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากร
ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก   ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 25 คน (ไมรวมผู
ศึกษา) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา  
2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection) 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา  
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ผลการวิจัย  
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 
4.06)  เ ม่ื อพิ จ ารณา เป็ นรายด าน เรี ยงลํ าดั บค า เฉลี่ ยจากมากไปหาน อยคื อ ด านการนิ เทศ ติ ดตามประเมินผล  อยู ในระดั บมาก (µ=4.15) 
รองลงมาคือ ดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีขององคแกรและชุมชุน อยูในระดับมาก (µ = 4.06) ดานการบริหารงานในกองลุกเสือ เนตรนารี อยูใน
ระดับมาก (µ = 4.02) และดานการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีอยูในระดับมาก (µ =4.01) ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 ดานการบริหารงานในกองลูกเสือ เนตรนารี โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ 
ดําเนินการขอจัดตั้งกองลูกเสือและกลุมลูกเสือใหถูกตองตามระเบียบ อยูในระดับมาก (µ = 4.43) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือมีสวนรวมในการจัดตั้ง
กลุมหรือกองลูกเสือ (µ = 4.28) จัดตารางการสอนกิจกรรมลูกเสือโดยยึดตามแนวของหลักสูตรแกนกลาง อยูในระดับมาก (µ = 4.25) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ย
ลําดับสุดทายคือ มีการวางแผนการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ อยูในระดับมาก (µ = 3.60) ตามลําดับ 
 ดานการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มี
การจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมมองลูกเสือ- เนตรนารีอยางนอยปีละ 1 ครั้ง และมีการวางแผนการฝึกอบรมสําหรับลูกเสือ เนตรนารีเป็นรายปีและรายภาคเรียน อยู
ในระดับมาก (µ = 4.25) รองลงมาคือ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก (µ = 4.23) การประชุมผูบังคับบัญชา
ลูกเสือกอนการจัดกิจกรรมลูกเสือ อยูในระดับมาก (µ = 4.13) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การจัดกิจกรรมคายลูกเสือ เนตรนารีระดับกลุมเครือขาย 
อยูในระดับมาก (µ = 3.68) ตามลําดับ 
 ดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีขององคแกรและชุมชุนโดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการประสานงานกับองคแกรทองถิ่นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี อยูในระดับมาก  (µ = 4.25)  รองลงมา มีการ
ประชาสัมพันธแการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตอทองถิ่นหนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ ผูนําชุมชนและ
หนวยงานทองถ่ินมองเห็นความสําคัญของกิจการลูกเสือ เนตรนารี อยูในระดับมาก (µ = 4.15) ชุมชนใหการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี อยูใน
ระดับมาก (µ = 4.13) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การติดตอประสานงานกับชุมชนสามารถทําไดอยางรวดเร็วและเป็นระบบ  อยูในระดับมาก (µ = 
3.85) ตามลําดับ 
 ดานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.15 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ 
มีการจัดทําเอกสารในการประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี อยูในระดับมาก (µ = 4.48) รองลงมาคือ เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง อยูในระดับมาก (µ = 4.23) มีการวางแผนการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก (µ = 
4.20) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี อยูในระดับมาก (µ = 3.98) ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแก  
 ดานการบริหารงานในกองลูกเสือ เนตรนารี ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรกําหนดใหครูผูที่สอนลูกเสือ เนตรนารี ตองมีวุฒิทาง
ลูกเสือข้ันต่ํา ATC สํารอง หรือ ATC สามัญ (f = 8) รองลงมาคือ ผูบริหารตองใหความสําคัญและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ใหมาก
ขึ้น (f = 6) และควรมีการปรับปรุงพัฒนานวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีใหทันสมัยตอโลกปใจจุบันภายใตกฎระเบียบของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ( f = 5) 
ตามลําดับ 
 ดานการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาควรควรมีการอบรมและสอบวิชาพิเศษสําหรับลูกเสืออยาง
ตอเน่ือง (f = 9) รองลงมาคือ สถานศึกษาควรจัดเจาหนาที่ใหคําปรึกษาใหแกบุคลากรลูกเสือ นตรนารีอยางตอเน่ือง ( f = 8) และ ควรมีการสงเสริมสนับสนุนให
ผูบังคับบัญชาลูกเสือเขารวมอบรมอยางตอเน่ือง (f = 7) ตามลําดับ 
 ดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีขององคแกร ชุมชนขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสดุ 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาควรใหผูนําชุมชน
และหนวยงานในทองถิ่นมองเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี (f = 7) รองลงมาคือ สถานศึกษาควรสงเสริมการประชาสัมพันธแใหผูปกครอง องคแกร
หนวยงานตาง ๆ ไดเขาใจวัตถุประสงคแในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี (f = 6) และสถานศึกษาควรมีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ตอชุมชน (f = 5) ตามลําดับ 
 ดานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผูบริหารตองกํากับติดตามใหครูผูสอนไดวัดผล ป ระเมินผลวิชา
ลูกเสือ เนตรนารีอยางจริงจังใหเป็นไปตามคุณลักษณะและผลการเรียนรูที่คาดหวัง (f = 8) รองลงมาคือ ควรสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลใหมีรูปแบบที่หลากหลาย 
(f = 7) และควรมีการจัดทําเอกสารในการประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีใหชัดเจน (f = 6) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษารวมมือกันทํางานเป็นทีม มีการวางแผน ดําเนินงาน และมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลของกิจกรรม ตลอดจนไดรับความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนจากองคแและชุมชน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปุณยนุช  แสนสิงหแ (2552 : 77-78) ที่ศึกษาเรื่อง 
การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญตามทรรศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา การบริหาร
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดการองคแการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประสานงาน และดานการประเมินผล โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสม อยูในระดับมาก ยังไปสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรสิทธ์ิ  กาฬมาตยแ (2553 : 70-71) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหา
คาเฉลี่ยนอย คือ 1) ดานการบริหารงานบุคคล 2) ดานการบริหารจัดการองคแกร 3) ดานการวางแผน 4) ดานการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอน 5) ดานการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามลําดับ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อยุทธแ  สวนมะมวง (2553 : 94-95) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ที่มีกองลูกเสือขนาดเล็กและขนาดใหญ มีกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักวิชา อยูในระดับมาก   
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 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช คือ ควรสงเสริมใหคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ภายในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อใหการดําเนินการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
         ควรศึกษาเรื่อง การวางแผนการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
        ควรศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมคายลูกเสือ เนตรนารีระดับกลุมเครือขายของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
       ควรศึกษาเรื่อง การติดตอประสานงานกับชุมชนสามารถทําไดอยางรวดเร็วและเป็นระบบโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2   
        ควรศึกษาเรื่อง การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   
ภายในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ อาจารยแ ดร.ประจบ  ขวัญม่ัน ประธานกรรมการสอบการ
คนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบขอ ง
แบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณทาน ดร.สุบัน  พรเวียง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี   
 สุดทายน้ีผูศึกษาขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ เป็นอยางสูงท่ีกรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ และขอขอบคุณทุกทานที่มี
สวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวข อง และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การจัดการห๎องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 

 วิภาดา  ดวงสุภา1 และ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษ๑2 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษา
สภาพและขอเสนอแนะการจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใช
ในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีที่ 1-3 และ
ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น จํานวน 154 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา สภาพการจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑแ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานครู อยูในระดับ
มาก ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับมาก และดานนักเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานหองสมุดใหไดตามเกณฑแที่กําหนด ผูรับผิดชอบหองสมุดควรไดรับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานหองสมุดอยางสมํ่าเสมอ ควรรณรงคแใหมีปริมาณการอานที่เหมาะสมกับระดับช้ันตามเกณฑแการอานหนังสือขั้นต่ําที่คณะกรรมการกา รศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด และควรมีครุภัณฑแท่ีสามารถรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดอยางเพียงพอ 
 
คําสําคัญ : การจัดการหองสมุดมีชีวิต,  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5      
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the management of the living 
library of Ruamthaipatthana 5 School under Tak Primary Education Service Area Office 2. The population and data source of the research 
were 154 school administrator, deputy school administrators, teachers, basic education committee, Mathayom 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 conditions of the management of the living library of 
Ruamthaipatthana 5 School under Tak Primary Education 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, buildings and 
materials and equipment, teachers, school administrators, information resources, and students respectively. 
 In terms of the recommendations on the management of the living library of Ruamthaipatthana 5 School under Tak Primary 
Education Service Area Office 2, it can be said that the school should impose a policy and have a plan for the library management based on 
the criteria. In addition, a person in charge of the library should give the opportunity to learn the library management through the activities 
such as training, attending seminars, and observing activities continuously. The school should concentrate on a campaign of an appropriate 
reading amount based on the criteria of the basic education committee. Moreover, the school should allocate budget for library information 
resources, and the school should also prepare durable articles that can support the library information technology sufficiently.  
 
Key words : The Management of the Living Library, Ruamthaipatthana 5 School 
  
บทนํา 
 การจัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเป็น 
คนเกง คนดี และมีความสามารถดํารงคนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมถึงเป็นผูสรางสรรคแสังคมใหสงบสุข โรงเรียนซึ่งเป็นหน วยงานหลักในการจัดการศึกษาใน
ระดับนี้ จะตองจัดการศึกษาเพื่อเตรียมตัวผูเรียนใหพรอมที่จะดํารงตนอยูในสังคมและโลกอนาคตไดอยางมีความสุข ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 
2549 กําหนดใหเป็นปีแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน ไดใหความสําคัญกับการ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” โดนเนนการจัดการเรียนรูใหเกิดการเรียนรู ดังน้ี 1) 
จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะหแ สังเคราะหแ เพื่อใหเด็กเกิดองคแความรูเป็นของตนเอง  2) การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการ
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข  3) การจัดการเรียนรูใหผูเรียนเป็นคนแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อเป็นบุคคลแหงการเรียนรู 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 มีจุดมุงหมายใหนักเรียนมี
คุณลักษณะนิสัยรักการอานและใฝุหาความรูอยูเสมอ รวมทั้งใหมีนิสัยและรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ หองสมุดจึงเป็นสถานที่สําหรับใหนักเรียนไดคนคว า

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : aa_ozoen@hotmail.com  โทร. 099-2704857 
2 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : zunato7@gmail.com  โทร. 088-2727216 
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ศึกษาหาความรู ดวยตนเองอยางแทจริง แตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให ประโยชนแจากหองสมุดอยางสูงสุด จําเป็นตองสนับสนุนใหนักเรียนไดศึกษา
คนควาจากทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดอยางสมํ่าเสมอ โดยการมอบหมายงานที่ทาทายใหนักเรียนคนควาหาคําตอบ จะทําใหนักเรียนมีทักษะในการแกปใญหา คิด
เป็น มีความคิดสรางสรรคแ มีวิจารณญาณในการอาน อาศัยประสบการณแเป็นสําคัญ คือ ผูเรียนตองทําเอง ประสบเอง ทดลองเอง คนหาความจริงดวยตนเอง รูจักคิด 
รูจักแกปใญหาสภาพแวดลอมดวยเหตุผล มีการเรียนรูดวยตนเองเป็นสวนใหญ และในการคนควาน้ันไมจําเป็นตองอยูในหนังสือตําราเรียน หรือที่ครูบอกเทาน้ัน แตทุก
สิ่งทุกอยางรอบขาง จะชวยในการศึกษาคนควาของนักเรียนท้ังสิ้น แหลงที่นักเรียนจะศึกษาคนควาหาความรูไดอยางกวาขวางใกลตัวท่ีสุดคือ หองสมุดโรงเรียน  
 หองสมุดโรงเรียนเป็นสวนหน่ึงของโรงเรียนและเป็นสวนหน่ึงของการศึกษาทั้งระบบที่มีการจัดประมวลประสบการณแใหแกนักเรียนตามหลักสูตรใหม คือมุง
ใหนักเรียนรูจักหาวิธีเรียนรูดวยตนเอง โดยการคนความแสวงหาความรูเพื่อนําไปสูการคิดเป็น ทําเป็น แกปใญหาเป็นไปตามหลักสูตรและจุดมุงหมายของหลักสู ตรที่
สรางขึ้นมาจากการปรับสภาพ ใหเขากับความเป็นไปของสังคมที่เปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ที่เขาม ามีผลกระทบตอสภาวะ
ของสังคมในปใจจุบัน หองสมุดจึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน ปละเป็นแหลงกลางรวบรวมสรรพวิทยาการทั้งหลายที่สมาชิกในโรงเรียนอันไดแก 
ครู นักเรียน ใชเป็นแหลงเรียนรูประกอบการเรียนการสอน และบรรณารักษแใชเป็นแหลงปลูกฝใงสงเสริมนิสัยรักการอานใหเกิดขึ้นกับนักเรียน หองสมุดโรงเรียนจึงควร
ถูกจัดขึ้นมาใหมีหนาที่เสริมสรางความรู ความสามารถของนักเรียน ดวยการจัดหาทรัพยากรความรูทุกรูปแบบมารวมไว และสงเสริมการใชวัสดุความรูเหลาน้ัน โดยการ
จัดใหมีบริการอํานวยความสะดวกแกผูใชใหเขาถึงทรัพยากรความรู และจัดกิจกรรมที่นาสนใจใหผูเขาใช ใหรูจักคนหาความรูไดอยางถูกวิธี โดยใหมีองคแประกอบที่
สมบูรณแ คือ มีสถานที่ ทรัพยากรความรู บุคลากร เงินงบประมาณสนับสนุน เพื่อใหเกิดประโยชนแแกโรงเรียน นักเรียน ครู และชุมชน ในกา รสงเสริมความรูอยาง
แทจริง และสมบูรณแ อยางไรก็ตามการสรางหองสมุดโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพน้ันคอนขางยาก และผูที่มีบทบาทสําคัญในการบันดาลความสํา เร็จและความลมเหลว
ใหแกหองสมุดโรงเรียน ก็คือผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารควรเขาใจในการบริหารหองสมุด คือ จัดหาหนังสือและวัสดุการเรียนการสอนใหแกนักเรียนและครู นอกจากน้ี
ยังตองสนองความตองการใชหนังสือและวัสดุการเรียนการสอนของแตละบุคคลในโรงเรียน 
 การทําใหหองสมุดมีชีวิต (Living  Library) ซึ่งคาดหมายไดวาจะชวยใหบุคคลทั่วไป หันมาใชบริการหองสมุด มีนิสัยรักการอาน ไดพัฒนาการใช สื่อการ
เรียนรูตาง ๆ ในหองสมุด และนําไปยกระดับการศึกษา และเป็นประโยชนแในการพัฒนาอาชีพ ฉะน้ันแนวทางการพัฒนาหองสมุดปใจจุบันใหเป็นหองสมุดมีชีวิต จึงเป็น
แนวทางท่ีนาสนใจควรที่จะทําการทดลองดําเนินการ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากทุกที่ ทุกเวลา สะดวกและประหยุดคาใชจาย ตลอดจนการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือกันทั้งระดับทองถิ่น และระดับสากล นํากิจกรรมความรูในดานตาง ๆ ลงสูชุมชนในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะทําใหหองสมุดมีชีวิต (สัมพันธแ  พลันสังเกตุ, 2546 : 7) 
 เนื่องจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มีหองสมุดมีชีวิตใหบริการแกครู และนักเรียน แต
นักเรียนไมสนใจที่จะเขามาศึกษาคนควาหาความรูจากหองสมุด จะมีแตเพียงนักเรียนสวนนอยท่ีมีความสนในที่จะเขาไปศึกษาหาความรู หรืออาจจะเป็นเพราะสถานที่ 
โต฿ะ เกาอี้ และหนังสือมีไมพอท่ีจะใหบริการแกนักเรียน จึงไมมีความสนใจที่จะเขาหองสมุด   
 จากความเป็นมาและความสําคัญของหองสมุดดังกลาว ผูศึกษาในฐานะครูซึ่งทําหนาที่ในหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความตองการที่จะศึกษาการจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 เพื่อจะนําขอมูลไปใชเป็นแนวทางในการจัดการหองสมุดใหมี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว และเป็นหองสมุดที่มีชีวิต อันจะนําไปสูแหลงสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการของครูและ
นักเรียนอีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลพรอมที่จะปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะทําใหตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสงผลตอการ
พัฒนาประเทศสืบไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศกึษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 สวนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการหองสมุดมีชีวิต 
  สวนที่ 2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
     สวนที่ 3  ขอมูลสภาพท่ัวไปของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  
    สวนที่ 4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
         สวนที่ 5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
          สวนที่ 6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษาไดดําเนินการ 
ดังน้ี 
 การศึกษาสภาพการจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 25 คน (ไมรวมผูศึกษา) คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษา และผูแทนครู) และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จํานวน 113 คน ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 153 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 การศึกษาขอเสนอแนะสภาพการจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 4 
คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3 จํานวน 3 คน ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559  รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.06) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑแ อยูในระดับมาก ( =4.24) รองลงมา คือ ดานครู อยูในระดับ

มาก ( =4.23) ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก ( = 4.22) ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับมาก ( = 3.86) และดานนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.78) 

ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 ดานผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารมีนิสัยรักการ

อาน แสวงหาความรูใชหองสมุดเป็นแหลงศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.75) รองลงมาคือ จัดใหมีหองสมุดโรงเรียนที่มี

ขนาดและตั้งอยูในตําแหนงเหมาะสมเป็นศูนยแกลางสะดวกตอการเขาไปใชบริการ   
อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.68) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ผูบริหารเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณแดาน

หองสมุด อยางนอยปีละ 1 ครั้ง อยูในระดับ  
ปานกลาง ( = 2.97) ตามลําดับ  

 ดานครู โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีมีวุฒิบรรณารักษศาสตรแหรือ

สารสนเทศศาสตรแ หรือผานการศึกษาอบรมดานงานหองสมุด อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.86) รองลงมาคือ มีการจัดหมวดหมู ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศตาม

หลักสากล และมีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศประจําปีและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในสภาพพรอมใหบริการ อยูในระดับมาก ( = 4.43) ตามลําดับ 

และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง หรือศึกษาตอและมีการสรางเครือขายการเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณแ
เกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด อยูในระดับมาก ( = 3.81) ตามลําดับ 

 ดานนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ กําหนดลักษณะและ

ขอบเขตของการคนหาสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ( = 4.24) รองลงมาคือ นักเรียนเขาใชหองสมุด ยืมหนังสือหรือสื่อทรัพยากร

สารสนเทศอื่นและเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก ( = 3.94) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ นักเรียนมีปริมาณการ

อานเหมาะสมกับระดับช้ันตามเกณฑแการอานหนังสือขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด อยูในระดับมาก ( = 3.53) ตามลําดับ  

 ดานทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ หองสมุดมี

หนังสืออยางนอย 10 เลม ตอนักเรียน 1 คน และมีวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพแไวใหบริการอยางเหมาะสมและเพียงพอ  อยูในระดับมาก ( = 4.28) รองลงมาคือ 

หองสมุดมีหนังสืออางอิง หนังสือสารคดี บันเทิงคดี หนังสือภาษาตางประเทศ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพแ จุลสาร เอกสารหลักสูตร ที่เหมาะสม สอดคลองกับ
หลักสูตรและความตองการของผูใชบริการ เชน หนังสือพระราชนิพนธแ พระนิพนธแสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคแในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สารานุกรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นตน อยู ในระดับมาก 
( =4.27) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ หองสมุดใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  มีเครือขายสังคมออนไลนแเพื่อสนับสนุนการใชทรัพยากรสารสนเทศและ

จัดฝึกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด อยูในระดับปานกลาง ( = 3.40) ตามลําดับ 

 ดานอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑแ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 

หองสมุดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม มีการออกแบบและตกแตงอยางสวยงาม มีการจัดพื้นท่ีและบรรยากาศที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด (
=4.60) รองลงมาคือ หองสมุดมีครุภัณฑแที่เหมาะสมและเพียงพอกับขนาดของหองและผูใชบริการ อยูในระดับมาก ( =4.41) และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ 

หองสมุดมีครุภัณฑแ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณแที่รองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด (คอมพิวเตอรแเพื่อการสืบคนและคอมพิวเตอรแ เพื่อการปฏิบัติงาน) ที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบรรณารักษแและการใหบริการอยูในระดับมาก ( = 3.71) ตามลําดับ 1  

 ขอเสนอแนะการจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแก  
 ดานผูบริหาร ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารควรจัดตองงบประมาณในการบริหารจัดการหองสมุดอยางเหมาะสม ( f = 10) 
รองลงมาคือ ควรจัดใหมีการอบรมครูผูใหบริการที่มีหนาที่รับผิดชอบหองสมุดใหไดรับความรูในการบริการและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของห องสมุด (f = 9) และผูบริหาร
ควรจัดใหมีครูหรือผูรับผิดชอบงานหองสมุดที่มีวุฒิการศึกษาดานบรรณารักษแโดยเฉพาะ (f = 8)ตามลําดับ 
 ดานครู ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนอยางตอเน่ือง (f = 9) รองลงมาคือ ครูที่
รับผิดชอบงานหองสมุดควรศึกษาและใหบริการ จัดกิจกรรมตามเกณฑแของหองสมุด (f = 8) ครูควรจัดตารางการใชหองสมุดของนักเรียนแตละระดับช้ันอยางชัดเจน           
(f = 7) ตามลําดับ 
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 ดานนักเรียน ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ นักเรียนจิตสํานึกท่ีดีตอการใชบริการหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (f = 10) รองลงมา
คือ นักเรียนควรเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานที่หองสมุดจัดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ  (f = 8) และนักเรียนเขาใชหองสมุดในเวลาวางใหเกิดประโยชนแสูงสุด  (f = 7) 
ตามลําดับ 
 ดานทรัพยากรสารสนเทศ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ หองสมุดควรนําหนังสือที่มีสาระความรูที่หลากหลายและเพียงพอตอความ
ตองการของผูใช (f = 10) รองลงมาคือ หองสมุดควรมีหนังสือและสื่อการเรียนรูท่ีเป็นปใจจุบันอยูเสมอ (f = 8) และหองสมุดควรมีสื่ออิเล็กทรอนิกสแที่สามารถใชคนหา
ขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว (f = 6) ตามลําดับ 
 ดานอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑแ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ หองสมุดควรมีวัสดุครุภัณฑแท่ีเหมาะสมและเพียงกับผูใชบริการ (f = 
10) รองลงมาคือ หองสมุดควรจัดตั้งในสถานที่ท่ีเหมาะสม ผูใชบริการสามารถเขาใชบริการไดอยางสะดวก (f = 9) และหองสมุดควรจัดตกแตงหองสมุดใหสวยงาม เพื่อ
สรางบรรยากาศในการใชหองสมุด (f = 7) ตามลําดับ 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 การจัดการหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้ง น้ีอาจเป็น
เพราะวา ผูบริหารมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรู โดยใชหองสมุดเป็นแหลงศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน รวมทั้งครู มีวุฒิบรรณารักษศาสตรแ หรือ
ผานการศึกษาอบรมดานงานหองสมุด และนักเรียนสามารถกําหนดลักษณะและขอบเขตของการคนควาหาสารสนเทศท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหองสมุด
มีหนังสืออยางนอย 10 เลม ตอนักเรียน 1 คน และมีวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพแไวใหบริการอย างเหมาะสม และเพียงพอ พรอมทั้งหองสมุดตั้งอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม มีการออกแบบและตกแตงอยางสวยงาม มีการจัดพื้นที่ และบรรยากาศที่เอื้อตอการอาน และการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิพนธแ  ทบวงศรี 
(2547 : 173-193) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดําเนินการจัดบริการหองสมุดโรงเรียนบานหนองหลม อําเภอเมืองมหาสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษา พบวา จากการใชกลยุทธแการนิเทศเชิงใหคําปรึกษา การจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติ และการฝึกงานนักเรียนชวยงานน้ัน ปรากฏวา
เจาหนาที่มีความรูความเขาใจ มีขวัญกําลังใจและเทคนิคการจัดบริการหองสมุดตามกรอบการจัดบริการหองสมุด 7 ดาน คือ ดานงานบริการรับจายหนังสือ ดานการ
บริการแนะแนวการอาน ดานการบริการสอนวิธีใชหองสมุด ดานบริการบรรณานุกรม ดานการบริการจัดทําคูมือการใชหองสมุด ดานบริการจัด นิทรรศการ และดาน
บริการหองสมุดเคลื่อนที่ เม่ือมีการจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติ สามารถจัดบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ ใหบริการดานการยืมคืนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และ
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูใหแกผูใชบริการ การจัดบริการมีความสะดวกรวดเร็วทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ และเม่ือฝึกง านนักเรียนชวยงานหองสมุด 
สามารถแบงเบาภาระงานของเจาหนาที่หองสมุดไดเป็นอยางมาก ทําใหเจาหนาที่หองสมุดมีเวลาบริการหองสมุดใหแกครูนักเรียน และชุมชนที่มาใชบริการไดมากยิ่งขึ้น 
ยังไปสอดคลองกับแนวคิดของ ชลลดา  พงศแพัฒนโยธิน และคนอื่น ๆ (2550 : 3-7) ทีก่ลาววา หองสมุดมีชีวิตตองมีองคแประกอบสําคัญ ดังน้ี 1) ดานที่ตั้ง หลักการตั้ง
หองสมุดโดยทั่วไปมักคํานึงถึงความสะดวกของผูใชบริการเป็นสําคัญ  2) ดานอาคารสถานที่ หองสมุดได ช่ือวาเป็นขุมพลังแหงปใญญา ดังน้ันอาคารหองสมุดจึงควรมี
ความโออา ภาคภูมิสมดังฉายาที่ไดรับ ตามหลักการออกแบบอาคารหองสมุด กลาววาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชอาคาร ควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตอ
การออกแบบอาคาร เน่ืองจากหองสมุดเป็นหนวยงานที่มีลักษณะเฉพาะ ดังน้ันผูใช อาคารจึงเป็นผูตระหนักดีที่สุดในเรื่องการจัดแบงสวนตาง ๆ ภายในอาคารให
เหมาะสมกับการใชงานและใชพื้นท่ีใหเกิดประโยชนแสงสุด  3) ดานการจัดบรรยากาศภายใน บรรยากาศของหองสมุดเนนการจัดบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งความเป็น
กันเองน้ันเป็นองคแประกอบรวมกันระหวางวัตถุและบุคคล กลาวคือในดานวัตถุหมายถึงวัสดุที่ใชตกแตงภายใน โดยเลือกเฟอรแนิเจอรแที่มี การออกแบบสําหรับใชงาน
เฉพาะดานอยางเหมาะสม สวนบรรยากาศในดานบุคคล คือบรรณารักษแ และเจาหนาที่หองสมุดที่ไดรับการฝึกอบรมใหมีจิตสานึกในการบริการ  4) ดานครุภัณฑแ สิ่งที่
ควรคํานึงในการจัดหาครุภัณฑแ อาจจําแนกเป็น 3 ดาน คือ ดานประเภทของครุภัณฑแ เชน ตู โต฿ะ ช้ัน เป็นตน ดานลักษณะทางกายภาพของครุภัณฑแ เชนรูปแบบที่
ทันสมัย ความใหมการจัดวาง เป็นตน และดานประโยชนแใชสอย เชน สามารถเคลื่อนยายไดงาย ปรับเปลี่ยนขนาดและรูปรางไปตามความเหมาะสมของประโยชนแใช
สอย เหมาะสําหรับมุมเด็กและเยาวชน และมุมสําหรับผูใหญ เป็นตน  5) ดานทรัพยากรสารสนเทศ ถือวาเป็นหัวใจสําคัญของหองสมุดดังน้ันการที่จะทําใหหองสมุดมี
ชีวิต จึงควรมีทรัพยากรสารสนเทศใหมีลักษณะครอบคลุมทุกสาขาวิชา และผูใชบริการทุกกลุม มีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีใหเลือกอยางหลากหลาย
ประเภท มีปริมาณเพียงพอตอความตองการ และอยูในสภาพท่ีสมบูรณแ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นรินทรแ  นันทิพงศา (2550 : 56-63) ทีไ่ดศึกษาเรื่อง การศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพหองสมุดโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ดานบุคลากร หองสมุดโรงเรียนควร
มีคณะกรรมการหองสมุดโรงเรียน โดยมีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนงานหองสมุดโรงเรียนที่ไดรับมอบหมาย  ครูบรรณารักษแควรมีวุฒิทางดานบรรณารักษแโดยตรง 
และมีเวลาทํางานในหองสมุดไมต่ํากวา 10 ช่ัวโมงตอสัปดาหแ ในแตละวันควรใหมีนักเรียนชวยงาน 2-3 คน ดานการเงินและงบประมาณ ทางราชการควรจัดสรร
งบประมาณใหหองสมุดโรงเรียนใหอยูในหมวดเงินอุดหนุน และตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูในแตละโรงเรียน โดยคิดเฉลี่ยรายหัว ดานอาคารสถานที่ พื้นที่สถานที่ตั้งของ
หองสมุดโรงเรียนควรเป็นสัดสวนหรือเป็นอาคารเอกเทศตั้งอยูศูนยแกลาง ดานการจัดการ การใหบริการและกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนเขาใชหองสมุด มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และจัดทําโครงการพัฒนาหองสมุดและจัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ ของหองสมุด และยังสอดคลองกับแนวคิดของ เฉลียว  พันธุแสีดา 
(2551 : 14) และ ภิญญาพร นิตยประภา (2551 : 17) ที่กลาววา หองสมุดเป็นสถาบันทางการศึกษาที่ผูบริหารจัดขึ้นเป็นแหลงรวมทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งมีทั้งวัสดุ
ตีพิมพแและวัสดุไมตีพิมพแ เชน ทั้งหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพแ และโสตทัศนวัสดุตามหลักสูตรของโรงเรียนน้ัน ๆ ไดแก หองสมุดโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา อาจจัดเป็นอาคารเอกเทศหรือหองใดหองหน่ึงในอาคารเรียนก็ได โดยมีครูบรรณารักษแที่มีความรูทางวิชาบรรณารักษศาสตรแ หรือครูที่ทางโรงเรียนคิด
วาเหมาะสมเป็นผูรับผิดชอบดาเนินงาน เชน จัดหมูหนังสือตามระบบสากล และมีการจัดทําเครื่องมือชวยคนหาเรื่องราว ขาวสารขอมูล เชน บัตรรายการ 
บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง ดรรชนีวารสาร เป็นตน  
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช    
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรแการบริหารงานหองสมุดเพื่อเป็นเกณฑแในการปฏิบัติในทางเดียวกัน 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานหองสมุด 
 สถานศึกษา ควรกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการของหองสมุดใหชัดเจนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  
 ผูบริหารสถานศึกษา ควรกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานหองสมุดใหไดตามเกณฑแที่กําหนด 
 ครูในสถานศึกษา ควรไดรับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานหองสมุดอยางสม่ําเสมอ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน ควรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหองสมุด 
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 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานหองสมุดใหไดตามเกณฑแที่กําหนดในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 ควรศึกษาเรื่อง การจัดการการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานหองสมุดสําหรับครูของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2   
 ควรศึกษาเรื่อง ปริมาณการอานหนังสือที่เหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียนตามเกณฑแที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ของ โรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 ควรศึกษาเรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  
 ควรศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก ดร.สุเนตร ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ ดร.ประจบ  ขวัญม่ัน  ประธานกรรมการสอบการ
คนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบขอ ง
แบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณนายเจษฎา ชิ้นหน่ึง  ผูอํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีผูศึกษาขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ เป็นอยางสูงท่ีกรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ และขอขอบคุณทุกทานที่มี
สวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวข อง และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เชนเดียวกันน้ีตอไป 
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ความผูกพันตํอองค๑กรกับการรับร๎ูการสนับสนนุขององค๑กรและหวัหน๎างาน 
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บทคัดยํอ 
         การธํารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไวในองคแกรเป็นหนาที่อยางหน่ึงของงานบริหารทรัพยากรมนุษยแ ภายใตทฤษฏี Social Exchange Theory ความผูกพันตอ
องคแกร มีความเกี่ยวของกับ การรับรูการสนับสนุนขององคแกร และการรับรูการสนับสนุนของหัวหนางาน บทความน้ีมีวัตถุประสงคแ 2 ประกา รดังน้ี 1) เพื่อทบทวน
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคแกร การรับรูการสนับสนุนขององคแกร และการรับรูการสนับสนุนของหัวหนางาน 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่สนับสนุน
ใหเกิดความผูกพันตอองคแกร  บทความน้ีไดนําเสนอบุพปใจจัยและผลลัพธแของความผูกพันตอองคแกรรวมทั้งอภิปรายแนวทางที่ทําใหเกิดความผู กพันตอองคแกรทั้งจาก
การรับรูการสนับสนุนจากองคแกร และจากการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน  
 

คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคแกร การรับรูการสนับสนุนขององคแกร การรับรูการสนับสนุนของหัวหนางาน 
 

Abstract 
       It is the responsibility of the human resource management in engaging employees. Under the Social Exchange Theory, Organizational 
Commitment relate to Perceive Organization Support and Perceive Supervisor Support. This article aims to 1) to review the theories about 
Organizational Commitment, Perceive Organization Support and Perceive Supervisor Support 2) to present the way to create organizational 
commitment. By reviewing some literatures, the article provides the antecedents and consequences of organizational commitment and the 
ways to implement the organizational commitment are discussed.  
 

Key words: Organization Commitment, Perceive Organization Support, Perceive Supervisor Support 
 
บทนํา 
 จากผลสํารวจประจําปี 2560 ของวิลลิส ทาวเวอรแส วัทสัน บริษัทที่ปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ช้ันนําระดับโลก  พบวาอัตราการลาออก
โดยรวมในประเทศไทยอยูที่รอยละ 12 สาเหตุการลาออกของพนักงานสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ความตองการเงินเดือนสูง โอกาสความกาวหนาในอาชีพ และ
ความสัมพันธแกับหัวหนาหรือผูจัดการ และจากสถิติของกระทรวงแรงงานคนไทยลาออกจากงานระหวาง เดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 จํานวนเดือนละ 96,000 – 
130,000 คน ประกอบกับการสํารวจดัชนีความเครียดของคนไทยโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคมในปี 2560 พบวา วิธีการปฏิบัติตนเม่ือ
รูสึกเครียด นอกจากแกปใญหาความเครียดดวยวิธีอ่ืนๆหลายอยางแลว การลาออกและหางานใหมก็เป็นทางเลือกของคนไทยดวย แมวาสาเหตุของการเปลี่ยนงานหรือ
ลาออกจากงานจะมีหลากหลาย แตในหลายสาเหตุน้ันจะเห็นไดวาเป็นปใญหามาจากผูบังคับบัญชาตามที่ Peter F. Drucker ปรมาจารยแดานการจัดการกลาวไววา คน
เขามาทํางานเพราะองคแกรแตออกไปจากองคแกรเพราะหัวหนางาน ทามกลางการแขงขันของธุรกิจเพื่อจูงใจและธํารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว องคแกรจําเป็นตอง
เขาใจแนวโนมและสถานการณแท่ีเกิดขึ้นซึ่งจะชวยใหองคแกรรักษาพนักงานที่มีฝีมือและคงระดับความสามารถในการแขงขันไวได บทความน้ีจึงนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของ
กับความผูกพันตอองคแกร การรับรูการรับรูการสนับสนุนขององคแกรและการรับรูการสนับสนุนของหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา  
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. เพื่อทบทวนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคแกร การรับรูการสนับสนุนขององคแกร และการรับรูการสนับสนุนของหัวหนางาน 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีสนับสนุนใหเกิดความผูกพันตอองคแกร 
 

ทฤษฎีและแนวคิด 
 Social Exchange Theory (Blau,1964) และ The norm of reciprocity(Gouldner,1960) รวมถึง Organization Support Theory 
(Eisenbergerและคณะ,1986) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของคนในองคแกร วาดวยความสัมพันธแระหวางองคแกรกับพนักงาน และระหวางพนักงานดวยกันเอง ซึ่ง
แตละฝุายตางคาดหวังผลประโยชนแจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อันเกี่ยวของกับเรื่องของการตางตอบแทน (Reciprocal) เชน การที่พนักงานผูที่ไดรับการเอาใจใส
ดูแลทุกขแสุขความเป็นอยูจากองคแกรก็จะตอบแทนองคแกรดวยการมีพฤติกรรมมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จเพื่อเปูาหมายขององคแกร ปรากฏการณแ ที่เกิดขึ้นน้ี เป็น
พฤติกรรมของบุคคลที่มุงหวังที่จะไดบางสิ่งบางอยางตอบแทน ซึ่งการตางตอบแทนมี 2 ลักษณะหลักๆ คือลักษณะแรกบุคคลตองตอบแทนเม่ือตนไดรับสิ่งท่ีเป็นประโยชนแ
กับตนมาแลว และลักษณะที่สองเป็นการคาดหวังการตอบแทนเม่ือบุคคลหน่ึงทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพื่อผูอื่นแลว เขาก็ควรจะไดรับประโยชนแตอบแทนในอนาคตอันใกล 
             Social Exchange Theory เกี่ยวของกับการรับรูการสนับสนุนของหัวหนางานเน่ืองจากเม่ือพนักงานเห็นวา หัวหนางานใหการสนับสนุนพวกเขาพวกเขาจึง
ตองขยันมุงม่ันทํางานเป็นการตอบแทนในขณะที่ Organization Support Theory ระบุวาเม่ือองคแการจัดใหมีการสนับสนุนที่เอื้อตอการอยูดีมีสุขของพนักงาน จัด
สวัสดิการและคาตอบแทนอยางเหมาะสมยุติธรรม เห็นคุณคาของผลงานและตัวพนักงาน ใหความชวยเหลือพนักงานเม่ือพนักงานตองการ รวมถึงจั ดสรรรูปแบบการ
ทํางานที่เหมาะสมแลวพนักงานก็จะตอบแทนองคแกรดวยพฤติกรรมที่พึงประสงคแเพื่อใหองคแกรบรรลุเปูาหมายภายใตทฤษฎี Social Exchange Theory  และ The 
norm of reciprocity  สิ่งท่ีนาคํานึงถึงสืบเน่ืองจากทฤษฎีนี้คือ เม่ือพนักงานรับรูวาองคแกรปฏิบัติตอพวกเขาอยางไมเป็นไปในทิศทางท่ีสนับสนุนดูแลเอาใจใสพวกเขา  
พวกเขาก็จะมีพฤติกรรมตอบแทนที่ไมพึงประสงคแตอองคแกรดวยเชนกัน   
 

                                                           
1 อาจารยแคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรแ มหาวิทยาลัยพะเยา  email: boonyanuchc@yahoo.com 
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 ในตอนถัดไปจะกลาวถึงความผูกพันตอองคแกร การรับรูการสนับสนุนขององคแกร และการรับรูการสนับสนุนของหัวหนางานรวมถึง ความสัมพันธแและ
ผลลัพธแท่ีเกิดขึ้น 

ความผูกพันตํอองค๑กร (Organization Commitment) 
 มีนักวิชาการใหความหมายของความผูกพันตอองคแกรไวมากมายโดยสรุปแลวจะหมายถึง ลักษณะของความสัมพันธแของบุคคลที่มีตอองคแกร เป็นความ
เขมขนในการแสดงตนใหสอดคลองกันกับเปูาหมายขององคแกร ความผูกพันของสมาชิกในองคแกรจะแสดงออกใน 3 ลักษณะคือ ยอมรับในคุณคาและเปูา หมายของ
องคแกร ตั้งใจและพรอมที่จะใชความพยายามทุมเทเพื่อองคแกร และมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคแกร Brewer & Lock(1995) กลาววา 
บุคคลที่มีความยึดม่ันผูกพันตอองคแกรจะมีลักษณะ 7 ประการ ดังน้ี 

1) การมีความเห็นพองกับองคแการ (Identify with their Organization) เป็นลักษณะของบุคคลที่รูสึกวาคานิยมขององคแการเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชนแตอ
การทํางาน ดังน้ัน เม่ือบุคคลเขาใจและยอมรับคานิยมขอองคแการแลว จะกอใหเกิดเจตคติในเชิงบวกและมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

2) การมีความเช่ือม่ันในองคแการ (Trust Management) เป็นลักษณะที่บุคคลมีความรูสึกเช่ือม่ันในการจัดการขององคแการวามีความยุติธรรม มีสวนในการ
ตัดสินใจ เพื่อสรางสรรคแงานใหกับองคแการไดรับโอกาสในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น 

3)  การแสดงความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการทํางาน (Show Willingness to Invert Effort) เป็นลักษณะของบุคคลที่เต็มใจที่จะทุมเทพลัง
ความสามารถในการทํางานและปกปูององคแการไมใหถูกคุกคามจากแหลงอื่น 

4)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participate in Decision Making) เป็นลักษณะของบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางานหรือแกปใญหาในงาน 
5)  การมีความรูสึกในเชิงบวกตองาน (Feel Positive about Work) เป็นการรับรูขอมูลของบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนในงานและมีความสุขในการทํางาน 
6)  การแสดงความคิดเห็นที่หวงใยตอองคแการ (Voice Concerns) เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความจงรักภักดีตอองคแการ มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ

ไดรับการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นน้ันๆจากองคแการ 
7)  การมีความรูสึกวาองคแการเป็นองคแการแหงความยุติธรรม (Feel Their Place of Work is an Equitable One) เป็นการรับรูของบุคคลในองคแการ

เกี่ยวกับการจัดการในการใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 
       Allen and Meyer(1996) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคแกรไววา เป็นทัศนคติที่แสดงเจตนาวาจะอุทิศตัวเองเขารวมกับองคแกรเพื่อมุงสูเปูาหมายของ
องคแกร โดยแบงมิติของความผูกพันตอองคแกรได 3 แบบดังน้ี 
 แบบที่ 1. ความผูกพันดวยความรูสึก  (Affective Commitment) เป็นความผูกพันที่บุคคลรูสึกยึดม่ันกับเปูาหมายขององคแกร ทุมเทอุทิศตนใหกับองคแกร
โดยรูสึกวาตนเองเป็นสวนหน่ึงขององคแกร แนวคิดน้ีเนนวา คนทํางานกับองคแกรเป็นเพราะมีความปรารถนาที่จะอยูกับองคแกรดวยความรักความชอบดวยใจ 
 แบบที ่2. ความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม  (Normative Commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นของบุคคลเพื่อตอบแทนในสิ่งที่บุคคลไดรับ
จากองคแกรและแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีตอองคแกร ความผูกพันแบบน้ีเกิดขึ้นจากคานิยมวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดน้ี เนนวา คนอยูกับ
องคแกรเพราะเป็นสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสมทางสังคม 
 แบบที่ 3. ความผูกพันตอเน่ือง (Continuance Commitment) เป็นความผูกพันที่อยูบนพื้นฐานของการคิดคํานวณตนทุนที่บุคคลใหกับองคแกรและ
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจท่ีไดรับจากองคแกร แนวคิดน้ีเนนวาคนทํางานกับองคแกรเพราะความจําเป็นถาไมเชนน้ันเขาจะเสียผลประโยชนแที่ควรจะได 
 ในบทความน้ีผูเขียนมุงเนนหลักการของทฤษฎี Social Exchange Theory  ซึ่งกลาวถึงการแลกเปลี่ยนกันดวยแนวทางตางตอบแทนทางสังคม ไมเนนการ
แลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ ดังน้ันในสวนของความผูกพันตอองคแกร ตามแนวคิดของ Allen and Meyer จะกลาวถึงเฉพาะความผูกพันดวยความรูสึกและความผูกพันที่
เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคมเทาน้ัน 
 การรับรู๎การสนับสนุนจากองค๑กร(Perceive Organization Support) 
 การรับรูการสนับสนุนจากองคแกรเป็นการรับรูของพนักงานวาองคแการเห็นคุณคาของผลงานและตัวพนังงาน องคแกรใสใจทุกสุข ดูแลความเป็นอ ยู ให
คาตอบแทนยุติธรรมเม่ือเทียบกับความพยายามในการทํางาน ใหความชวยเหลือเม่ือพนักงานตองการ รวมถึงการจัดสรรรูปแบบและบรรยากาศการทํางานที่เหมาะสม 
 การรับรู๎การสนับสนุนจากหัวหน๎างาน (Perceive Supervisor Support) 
 การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน เป็นการรับรูพฤติกรรมการสนับสนุนของหัวหนางานตอพนักงานดานตางๆ เชน ดานอารมณแความรูสึก ดานอุปกรณแ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน การเป็นตนแบบที่ดี(Role Model) รวมถึงการสงเสริมการบริหารชีวิตกับการทํางานอยางสรางสรรคแ ในภาพรวมแลว หัวหนางาน
ทํางานใกลชิดกับพนักงาน จึงมีบทบาทสําคัญในการสรางความรูสึกสะดวกสบายในการใชชีวิตของพนักงานใหเหมาะสมกับการทํางาน 
             จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถรายงานการคนพบของนักวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธแและผลลัพธแของความผูกพันตอองคแกร การรับรูการสนับสนุนของ
องคแกรและการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานไดดังท่ีปรากฏตามตารางที่ 1 
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WikhamและHall 2012 การรับรูการสนับสนุนขององคแกรมีความสัมพันธแทางบวกกับความผูกพัน 
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Tumwesigye 2010 การรับรูการสนับสนุนขององคแกรมีความสัมพันธแทางบวกกับความผูกพันตอองคแกรดวยความรูสึกและความผูกพันตอ
องคแกรตามบรรทัดฐาน อีกทั้งความผูกพันตอองคแกรทั้งสองมีความสัมพันธแเชิงลบกับความตั้งใจลาออก 

Panaccio และ 
Vandenberghe 
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ชื่อนกัวิจัย   ปี การคนพบ 
Meyer และคณะ 1993 ความผูกพันดานความรูสึกและความผูกพันตามบรรทัดฐานของสังคมมีผลตอการตั้งใจลาออกจากงานและการเป็นสมาชิก
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2011 ความผูกพันดวยความรูสึกมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคแกร 

Yao Xiang และ& Wang Lei 2006 ความผูกพันตอองคแกรตามบรรทัดฐานสงผลตอการลาออก 
Ashar และคณะ 2013 การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานมีความสัมพันธแเชิงบวกกับความผูกพันตอองคแกรดวยความรูสึก และความผูกพันตอ

องคแกรดวยความรูสึกมีความสัมพันธแเชิงลบตอความตั้งใจลาออก 
Gagnonและ Michale 2004 การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานมีความสัมพันธแกับความผูกพันตอองคแกรและการเป็นสมาชิกที่ดี 

Leeและ Peccei 2006 การรับรูการสนับสนุนจากองคแกรมีความสัมพันธแทางบวกกับความผูกพันตอองคแกรดวยความรูสึก และความผูกพันตอ
องคแกรที่เกิดจากบรรทัดฐานของสังคม 

Ursel และ Armstrong 2009 การรับรูการสนับสนุนจากองคแกรมีความสัมพันธแเชิงบวกกับความตองการคงอยูในองคแกรของพนักงาน 
Eder และEisenberger 2008 การรับรูการสนับสนุนจากองคแกรลดการลาออกของพนักงาน 

Maertz และคณะ 2007 การรับรูการสนบัสนุนจากหัวหนางานมีผลโดยตรงสูการตองการลาออกโดยไมผานตัวแปรการรับรูการสนับสนุนจากองคแกร 
และการรับรูการสนับสนุนจากองคแกรมีผลตอการลาออก โดยมีความผูกพันตอองคแกรดวยความรูสึก และความผูกพันตอ
องคแกรในบรรทัดฐานเป็นตัวสงเสริม นอกจากนั้นยังพบวา การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานในระดับมาก 
จะลดความสัมพันธแเชิงลบของการรับรูการสนับสนุนจากองคแกรกับการลาออก 

บุญฑวรรณ และ มนตร ี 2550 การรับรูการสนับสนุนจากองคแกรมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคแกร 
  
ตารางที่ 1 การคนพบของนักวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธแและผลลัพธแของความผูกพันตอองคแกร การรับรูการสนับสนุนขององคแกรและการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดไดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ภาพท่ี 1. ผลลัพทแของการรับรูการสนับสนุนขององคแกร การรับรูการสนับสนุนของหัวหนางาน และความผูกพันตอองคแกร 

 
จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา การที่พนักงานรับรูวาองคแกรใหการสนับสนุนพวกเขา  จะสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคแกรทั้งความผู กพันดวย

ความรูสึกและความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานของสังคม จากน้ัน ความผูกพันตอองคแกร จะสงผลตอไปยังความตั้งใจลาออกของพนักงานและความเป็นสมาชิกที่ดีของ
องคแกร ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคแการ(Organizational Citizenship Behavior)แบงออกเป็น 5 รูปแบบ คือพฤติกรรมความสํานึกใน
หนาที่ (Conscientiousness) เป็นพฤติกรรมที่เหนือกวาความคาดหวังขององคแกร  พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  (Altruism) เป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่จะให
ความชวยเหลือตอบุคคลทั้งบุคคลภายในและภายนอกองคแกร  พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมที่ใหคําเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ
การทํางาน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นพฤติกรรมที่แสดงความอดทนในสถานการณแที่ไมพึงประสงคแ และพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น
(Courtesy) เป็นการสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและชวยปูองกันปใญหาท่ีอาจะเกิดขึ้น (Organ และคณะ,1995) 
 
สรุป 
 มีการศึกษามากมายที่เกี่ยวของกับการรับรูการสนับสนุนขององคแกร การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน กับผลลัพธแเชิงพฤติกรรมที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นใน
องคแกร มีการคนพบความสัมพันธแเชิงบวกระหวาง การรับรูการสนับสนุนขององคแกร การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานกับความผูกพันตอองคแกร ความตองการคง
อยูในองคแกร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคแกร ซึ่งมีการแสดงออกดวยพฤติกรรมที่พึงประสงคแไดหลายประการเชน มีการขาดลามาสา ยไมบอย เขารวม
กิจกรรมเสมอ ตั้งใจมุงม่ันทํางานใหสําเร็จ  ใชทรัพยากรขององคแกรโดยคํานึงถึงความคุมคา แ ละกลาวถึงองคแกรในทางสรางสรรคแเป็นตน สอดคลอง กับ 
Baron(1986 ) ที่กลาวไววา ความผูกพันตอองคแการ มีผลตอพฤติกรรมการทํางานหลายดาน เชน บุคคลที่มีความผูกพันตอองคแการสูง จะมีอัตราการขาดงานและการ
เปลี่ยนงานต่ํา นอกจากน้ียังพบวา คนที่มีความผูกพันสูงจะมีความพยายามและความตั้งใจในการทํางานสูง ซึ่งสงผลใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
Steers (1977) ที่ไดสรุปถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคแการวา บุคคลที่มีความผูกพันสูง จะปฏิบัติงานไดดีกวาคนท่ีความผูกพันต่ํา และความผูกพันเป็นตัวบงช้ีที่
ดีถึงความมีประสิทธิผลขององคแการ 
 จากความสําคัญของความผูกพันตอองคแกรที่กลาวมาแลวขางตน องคแกรจึงควรสรางความผูกพันในองคแกรใหเกิดขึ้นดวยวิธีการที่แตกตางกั นไปขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรมขององคแกรนั้นๆ ผูเขียนขอเสนอแนวทางเบื้องตนเพื่อสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นดังน้ี 
 แนวทางเบื้องต๎นเพื่อสร๎างความผูกพันให๎เกิดขึ้นเนื่องมาจากองค๑กร 

- องคแกรตองรับฟใงความคิดเห็นของพนักงาน รวมถึงขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และมีการตอบกลับ (Feedback) ที่เหมาะสม 
 - องคแกรตองจัดคาตอบแทนเพื่อใหพนักงานพอเพียงตอการดํารงชีวิตและความม่ันคงในอนาคต 
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 - องคแกรตองสงเสริมกิจกรรมท่ีสรางความสามัคค ี
 - องคแกรตองสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน 
 - องคแกรตองสงเสริมกิจกรรมการทํางานเป็นทีม 
 - องคแกรตองสรางวัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรคแ 
 - องคแกรตองจัดระบบบริหารงานที่ยืดหยุน ไมเนนกฎระเบียบจนพนักงานรูสึกกดดนัหรือโดนจองจับผิด 
  แนวทางเบือ้งตน๎เพื่อสร๎างความผูกพนัให๎เกิดขึน้เนือ่งมาจากหัวหน๎างาน 
 - หัวหนางานตองใสใจดูแลทุกขแสุข สรางความสัมพันธแที่ดี สรางความสามัคคีในที่ทํางาน 
 - หัวหนางานตองสรางบรรยากาศของการทํางานเป็นทีม 
 - หัวหนางานตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ไมทําใหพนักงานเกิดความรูสึกวามีความลําเอียง 
 - หัวหนางานตองเปิดใจกวางรับฟใงความคิดเห็นและใหคําปรึกษาตอพนักงานอยางไมหลีกหนีปใญหา 
 - หัวหนางานตองสงเสริมใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 - หัวหนางานตองเป็นแบบอยางท่ีดี (Role Model) 
 หัวหนางานถูกมองวาเป็นตัวแทนขององคแกร เป็นผูถายทอดขอมูลเรื่องเปูาหมายและนโยบายขององคแกรสูพนักงาน มีสวนรวมในการวางนโยบายของ
องคแกร คุณภาพของความสัมพันธแระหวางพนักงานกับหัวหนางานเป็นสิ่งท่ีกระตุนใหพนักงานแสดงความพยายามเพื่อความสําเร็จของงาน ทุมเทศักยภาพเพื่อองคแกร 
พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมดานบวก อกีท้ังสงเสริมความตองการที่จะคงอยูกับองคแกร พนักงานช่ืนชอบการทํางานกับหัวหนางานที่มีความยุติธรรม มีเมตตา พรอมทั้ง
มีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปใญหาอยางเหมาะสม อีกท้ังมีภาวะความเป็นผูนําแบบ Transformational  Leader  
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การรับร๎ูคุณภาพของแบรนด๑: แนวคิดและมาตรวัด 
Brand Perceived Quality: Concept and Measurement  

 
พงศ๑ศิริ คําขันแก๎ว1 

Dr. Pongsiri Kamkankaew 
 
บทคัดยํอ 
 บทความน้ีมุงนําเสนอแนวคิดและวิธีการวัดการรับรูคุณภาพของแบรนดแโดยรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยผลจากการทบทวนวรรณกรรม
พบองคแประกอบการรับรูคุณภาพของแบรนดแประกอบดวย 5 ดานคือ ระดับคุณภาพ ความคงที่ของคุณภาพ ความเป็นผูนําในตลาด ความนิยม และนวัตกรรม 
นอกจากน้ีการทบทวนวรรณกรรมยังไดแสดงใหเห็นถึงวิธีการวัดการรับรูคุณภาพของแบรนดแรวมทั้งบทความน้ียังไดนําเสนอขอคําถามที่ใชวัดการ รับรูคุณภาพของแบ
รนดแ ดังน้ันแนวคิดการรับรูคุณภาพของแบรนดแจึงเป็นแนวคิดมีความสําคัญตอการบริหารแบรนดแและมีความนาสนใจตอการนําไปศึกษ าขยายองคแความรูเชิงวิชาการ
รวมถึงการประยุกตแใชในการบริหาร แบรนดแเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันตอไป 
 
คําสําคัญ: แบรนดแ การรับรูคุณคาแบรนดแ การวัด 
 
Abstract 
 This article aims to present concepts and methods of measuring brand perceived quality by collecting and reviewing relevant 
literature. As a result of the literature review, the perceived quality of brand consisted of 5 components which were; quality level, 
consistent quality, category leader, popularity and innovation. In addition, the literature review also showed methods of measuring brand 
perceived quality and this article precisely presents questions used for brand perceived quality as well. Therefore, the concept of brand 
perceived quality is important to brand management and it is interesting to study and expand an academic knowledge as well as to apply 
and use in brand management in order to further enhance competitiveness.  
 
Keywords: Brand, Brand Perceived Quality, Measurement 
 
บทนํา 

สถานการณแทางการตลาดในปใจจุบันที่มีผูผลิตสินคาและบริการพิ่มมากข้ึนสงผลกระทบตอ กลยุทธแการแขงขันทางการตลาดอยางมาก โดยองคแกรธุรกิจตอง
ปรับการแขงขันดานผลิตภัณฑแสูการแขงขันดานราคา (พงศแศิริ คําขันแกว , 2560ข) เม่ือผูผลิตใชกลยุทธแทางดานราคาในการดําเนินการแขงขันทางการตลาดตางตอง
ประสบกับการขายตัดราคาจากคูแขงขัน ผูผลิตสินคาจึงใหความสนใจตอการพัฒนาแบรนดแมากข้ึน (Aaker and Mills, 2005) และตองการใหสินคาและบริหารของตน
เกิดคุณคาอยูในจิตใจของลูกคา โดยการเลือกซื้อสินคาของลูกคาจะพิจารณาจากความรูสึกท่ีมีตอแบรนดแและความคุมคาจากการใชสินคา (Kao & Lui, 2016) 

การรับรูคุณภาพของแบรนดแจากลูกคาท่ีมีตอแบรนดแเป็นผลจากประสบการณแของลูกคาท่ีมีรวมกับแบรนดแ รวมทั้งยังเป็นความเช่ือมโยงของพฤติกรรมลูกคา
กับคุณลักษณะของผลิตภัณฑแ และองคแกรธุรกิจท่ีเป็นเจาของแบรนดแ (Keller, 2010) การรับรูคุณภาพของแบรนดแจึงเป็นสิ่งเช่ือมโยงองคแกรธุรกิจและผลิตภัณฑแเขากับ
ลูกคา (Aaker, 1991, 1996; Lui et.al, 2014) การรับรูคุณภาพของแบรนดแชวยใหองคแกรธุรกิจมีตนทุนทางชองการจัดจําหนายลดลง โดยไดรับความชวยเหลือจากคน
กลางทางการตลาด อีกทั้งการรับรูคุณภาพของแบรนดแชวยใหการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงผลใหเกิดโอกาสในการขยายแบรนดแ (Keller, 
2010) รวมถึงเม่ือเกิดวิกฤติการณแทางเศรษฐกิจลูกคายังคงเลือกซื้อสินคาท่ีมีแบรนดแแข็งแกรงที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตัดสินใจและแบรนดแที่แข็งแกรง
จะกอใหเกิดคุณคาในใจของลูกคา (Sierra et.al, 2017)  

ดังน้ันการรับรูคุณภาพของแบรนดแของลูกคามีทัศนคติที่ดีตอแบรนดแ และทําใหลูกคาเช่ือม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑแ เม่ือลูกคารับรู ถึงคุณภาพของสินคา
ผานประสบการณแของตนเอง ลูกคายอมเกิดความไววางใจตอแบรนดแ สงผลใหลูกคาเขาไปมีสวนในการสรางภาพลักษณแที่ดีใหกับแบรนดแผานประสบการณแจากการใช
สินคา (Kotler & Keller, 2009) ทายที่สุดเม่ือลูกคามีประสบการณแท่ีดีจากการใชสินคาและบริการ ในการซื้อครั้งตอไปลูกคาก็จะมีความตั้งใจซื้อในแบรนดแเดิมที่ตนเอง
เคยใชมากอน สงผลใหองคแการธุรกิจมียอดขายที่เพิ่มมากข้ึน อันเป็นการแสดงถึงสวนแบงทางการตลาดที่มากข้ึนดวย (Helander & Khalid, 2000) อาจกลาวไดวาการ
รับรูคุณภาพของแบรนดแจึงเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของสินคาในตลาด (Atilgan, Aksoy & Akinci, 2005) 
ความหมายของแบรนด๑ และการเลือกใช๎คําวําแบรนด๑ 

นักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลาย Farquhar (1989) Kotler (2003) และ Kurtz (2011) กลาววา แบรนดแ หมายถึง ช่ือ (Name) วลี (Term) 
สัญลักษณแ (Symbol) รูปแบบ (design) เครื่องหมาย (mark) หรือ การรวมบางสิ่ง (some combination) เพื่อใชระบุวาสินคาน้ัน เป็นของผูขาย หรือกลุมผูขายรายใด 
โดยแสดงความแตกตางจากคูแขงขัน และชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคานอกเหนือจากการรับรูคุณสมบัติ สอดคลองกับ Aaker (1991) กลาววา ความหมายของแบรนดแ 
วาเป็นช่ือเฉพาะ (distinguishing name)และสัญลักษณแ สําหรับอัตลักษณแสินคาของผูขายรายหน่ึง หรือกลุมผูขาย และสรางความแตกตางจากคูแขงขัน นอกจากน้ี 
Kotler (2003) เสนอวา แบรนดแ เป็นมากกวา ชื่อ วลี หรือสัญลักษณแ แตแบรนดแเป็นเครื่องมือทางการตลาด และยุทธวิธีทางการตลาด แบรนดแจึงเปรียบดั่งคําสัญญาที่
สงมอบคุณลักษณะ คุณประโยชนแ และการตอบสนองตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ ดวยการกําหนดพันธกิจ และวิสัยทัศนแใหกับแบรนดแ ดังน้ันแบรนดแ จึงไมได สรางจากช่ือ 
วลี หรือสัญลักษณแ แตถูกสรางจากประสบการณแท้ังหมดที่ลูกคามีตอแบรนดแ ดังน้ันสิ่งท่ีขาดไมไดในแบรนดแ คือ การสื่อความหมายของแบรนดแทั้งการรับรูในคุณลักษณะ
ของแบรนดแ (Attributes) คุณประโยชนแ (Benefits) คุณคาของแบรนดแ (Values) แบรนดแเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพของสินคา (Personality)  
และแบรนดแ ช้ีใหเห็นถึงประเภทของลูกคา  

                                                           
1 ดร. (D.B.A.) อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรแท-เชียงใหม จ.เชียงใหม Email: Kpongsiri85@gmail.com เบอรแโทรติดตอ 0900528784 
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 โดยสรุปแบรนดแหมายถึงช่ือ รูปแบบ เครื่องหมาย และสัญลักษณแของสินคา ที่สามารถไดเห็น หรือไดยิน รวมถึงเป็นทุกสิ่งทุกอยางที่ประกอบขึ้นมาเป็น
สินคา เพื่อสื่อความหมายของแบรนดแทั้ง  การรับรูในคุณลักษณะของแบรนดแ คุณประโยชนแ คุณคาของแบรนดแ บุคลิกภาพของสินคา ไปยังลูกค า และเพื่อสรางความ
แตกตางใหกับคูแขงขัน  

พงศแศิริ คําขันแกว (2559) ไดกลาววา ในวงการวิชาการไทยยังมีการใชคําวา “ตราสินคา” หรือ “ยี่หอ” หรือ “ตรา” อยูซึ่งลวนเป็นคําแทนของคําวา 
“Brand” จากภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความไมเหมาะสมอยางมากตอความหมายที่บัญญัติไวจากรากของภาษาเดิม อยางไรก็ตามพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2553 ไดรวบรวมคําเกิดใหม และคําแทน รวมถึงคําที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายที่ตางจากพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซึ่งคําวา Brand 
สามารถใช “แบรนดแ” แทน ตราสินคา ยี่หอ และช่ือสินคา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553) ซึ่งจะทําใหสามารถครอบคลุมความหมายได ดวยเหตุน้ีในบทความน้ีจึงเลือกใช
คําวา แบรนดแ (Brand) เพื่อครอบคลุมความหมายที่กวาง และลึกซึ้งของแบรนดแ 
การรบัรู๎คุณภาพของแบรนด๑ (Brand Perceived Quality) 

การรับรูคุณภาพของแบรนดแ (Brand Perceived Quality) เป็นการรับรูของลูกคาตอเหตุผลในการซื้อแบรนดแ (Kao & Lui, 2016) การรับรูคุณภาพของแบ
รนดแสะทอนถึงคุณภาพที่เหนือกวาสินคาตราอื่นของแบรนดแตราใดตราหน่ึง คุณสมบัติของสินคา (Product attributes) เป็นสิ่งที่ทําใหลูกคาไดรับทราบถึงความ
แตกตางและตําแหนงของสินคาน้ัน (Sierra et.al, 2017) ดังน้ันสิ่งที่องคแกรธุรกิจตองทําคือการเอาใจใสตอคุณภาพของแบรนดแ ( regard to quality) (Aaker, 1991, 
1996) 

การรับรูคุณภาพของแบรนดแเป็นแกนหลักที่สําคัญของคุณคาแบรนดแ การรับรูคุณภาพของลูกคาตอแบรนดแ สงผลใหเกิดคุณคาแบรนดแ ดวยลู กคารับรู
คุณภาพของแบรนดแผานคุณภาพของสินคาท่ีลูกคามีประสบการณแไดใชมาแลว ดังน้ันการรับรูคุณภาพของแบรนดแจึงมีความเช่ือมโยงกับการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคา 
การรับรูคุณภาพของแบรนดแจึงสงผลตอองคแประกอบทั้งหมดของแผนการตลาด นอกจากน้ีการรับรูคุณภาพยังช วยสรางความแตกตางใหกับแบรนดแ (Differentiate) 
คุณภาพของแบรนดแสามารถนํามาเป็นกลยุทธแหน่ึงทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของแบรนดแได สงผลใหลูกคารับรูตําแหนงของแบรนดแที่แตกตาง
จากคูแขง ทั้งน้ียังทําใหแบรนดแสามารถตั้งราคาในระดับสูงได (Price Premium) เน่ืองดวยแบรนดแมีคุณภาพและไดรับความเช่ือถือรวมถึงความไววางใจจากลูกคา 
(Aaker, 1996) สอดคลองกับ Kotler (2003) กลาววาการรับรูคุณภาพของแบรนดแเป็นสิ่งท่ีนักการตลาดควรใหความสําคัญเน่ืองจากมีความเกี่ยวโยงไปยังคุณภาพของ
สินคาและสงผลตอยอดขายรวมทั้งกําไรของการประกอบธุรกิจดวย นอกจากน้ี Villarejo-Ramos and Sanchez-Franco (2005) กลาววา การรับรูคุณภาพของแบ
รนดแเป็นแนวคิดที่ไดรับยอมรับอยางกวางขวาง โดยเป็นองคแประกอบสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมลูกคา ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพทั้งคุณสมบัติสินคาและแบ
รนดแเป็นกระบวนการที่สามารถประเมินผานตัวบงช้ีระดับของคุณภาพที่ถูกรับรูโดยลูกคาได  
องค๑ประกอบของการรับรู๎คุณภาพของแบรนด๑ (The Components of Brand Perceived Quality) 

จากการศึกษาคนควาขางตนพบวา การรับรูของแบรนดแของลูกคามีผลตอการตั้งใจซื้อสินคาของลูกคาและยังสงผลตอการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด 
(Market Share) ซึ่งทําใหเกิดกําไรแกองคแกรธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจากการทบทวนแนวคิดของ Aaker (1991, 1996; พงศแศิริ คําขันแกว, 2560ก) พบวา
การรับรูคุณภาพของแบรนดแประกอบดวย 5 ดาน รายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับคุณภาพ (Quality Level)   
Aaker (1996) กลาววา ระดับคุณภาพมีความสําคัญตอคุณลักษณะของแบรนดแ การรับรูระดับคุณภาพเกิดจากความแตกตางของคุณภาพที่ลูกคารับรูผาน

การเปรียบเทียบ จากคุณภาพสูง เปรียบเทียบกับคุณภาพที่ดอยกวา ประเภทที่ดีที่สุด เปรียบเทียบกับประเภทที่เลวรายที่สุด นอกจากน้ี Caves & Greene (1996) 
พบวา ระดับคุณภาพของสินคาที่ลูกคารับรูมีความเช่ือมโยงตอแบรนดแ โดยระดับคุณภาพของสินคา และแบรนดแยังมีผลตอการตัดสินใจซื้อ และความเต็มใจที่จะจาย
ของลูกคาดวย 

2. ความคงที่ของคุณภาพ (Consistent quality) 
Aaker (1991, 1996) กลาววา ความคงที่ของคุณภาพในมุมมองของลูกคาเป็นการแสดงถึงความสมํ่าเสมอของคุณภาพสินคา และแบรนดแ ซึ่งสงผลตอการ

รับรูคุณภาพของแบรนดแเชนเดียวกัน สอดคลองกับ  Kirmani & Baumgarther (2000) กลาววา การประเมินความคงที่ของการรับรูคุณภาพ เป็นการประเมินทัศนคติ
ของลูกคาที่มีตอสินคาท่ีพวกเขาเคยมีประสบการณแจากการใชสินคาน้ันเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาอื่น 

3. ความเป็นผู๎นําในตลาด (A category leader) 
เม่ือลูกคารับรูระดับคุณภาพของแบรนดแที่มีความแตกตางจากคูแขงขัน และความคงที่ของคุณภาพ สิ่งน้ีสะทอนถึงการไมเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินคา 

อันนําไปสูการมียอดขายเป็นอันหน่ึงในตลาด เป็นแบรนดแที่สามารถพัฒนานวัตกรรมของตนได รวมไปถึงการรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมลูกคาและการหาซื้อสินคาไดอยาง
สะดวกดวย (Aaker, 1991, 1996) 

4. ความนิยม (Popularity) 
นอกเหนือไปจากความเป็นผูนําตลาดแลว แบรนดแยังตองไดรับความนิยมจากลูกคา ความนิยมน้ันมีความเกี่ยวโยงไปยังยอดขายของแบรนดแน้ันดวย (Aaker, 

1991, 1996) 
5. นวัตกรรม (Innovation) 
Aaker (1991, 1996) กลาววา สินคาที่มีคุณภาพน้ัน ถูกพัฒนามาจากการมีเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใชในการผลิต

สินคา สิ่งน้ีสงผลทําใหลูกคาเกิดการรับรูในระดับคุณภาพท่ีแตกตางไปจากคูแขงขัน รวมถึงยังสงผลไปยังยอดขาย และความเป็นผูนําในตลาด  
จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การรับรูคุณภาพของแบรนดแเป็นมุมมองของลูกคาที่มีตอแบรนดแคุณภาพของแบรนดแและคุณสมบัติสินคาที่เกิดมา

จากประสบการณแการใชสินคาของลูกคา แลวนําไปเปรียบเทียบกับแบรนดแ และสินคาอ่ืน ดังน้ันการรับรูคุณภาพของแบรนดแ ของลูกคามีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของ
ลูกคาประกอบดวย ระดับคุณภาพ ความคงที่ของคุณภาพ ความเป็นผูนําในตลาด ความนิยม และนวัตกรรม (ภาพที่ 1) 
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ภาพท่ี 1 แสดงองคแประกอบของการรับรูคุณภาพของแบรนดแ 
 

วิธีการวัดการรบัรู๎คุณภาพของแบรนด๑ (Brand Perceived Quality Measuring) 
การรับรูคุณภาพของแบรนดแมีความเช่ือมโยงที่เป็นศูนยแกลางของคุณคาแบรนดแ   (Central to brand equity) การวัดการรับรูคุณภาพจะเป็นสวนชวย

ผลักดันใหเกิดการเติบโตของรายได (Augmented) โดยมุงทําการวัดใน 2 มิติ ไดแก การวัดการรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) และการวัดภาวะผูนํา รายละเอียด
ดังน้ี 

1. การวัดการรับรู๎คุณภาพ (Perceived Quality Measuring) 
การรับรูคุณภาพเป็นมิติหน่ึงท่ีมีความสําคัญของคุณคาแบรนดแ ซึ่งเป็นหลักในการสรางผลรวมของระเบียบวิธีการวิจัย ที่ใชในการวัดคุณคาแบรนดแ โดยการ

รับรูคุณภาพแสดงถึงความเช่ือมโยงที่มีตอ ราคาระดับสูง (Price premium) ความยืดหยุนของราคา (price elasticities) การใชแบรนดแ (Price usage) และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (stock return) (Aaker, 1996) การรับรูคุณภาพมีความสําคัญตอคุณลักษณะ (attribute) ของการประยุกตแใช ขามระดับช้ันของสินคาน้ัน 
(a product class) คุณภาพสูงมีความหมายถึงความไดเปรียบ ของแบรนดแน้ัน ที่มีความแตกตางจากแบรนดแอื่น ดังน้ันการรับรูคุณภาพสามารถวัดดวยสเกล ( Scale) 
ดังน้ี 

- คุณภาพสูง เปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีดอยกวา  
(High quality versus shoddy quality)  

- ประเภทท่ีดีที่สุดเปรียบเทียบกับประเภทท่ีเลวรายที่สุด 
(Best in category versus worst category) 

- ความคงที่ของคุณภาพ เปรียบเทียบกับความไมคงที่ของคุณภาพ  
(Consistent quality versus inconsistent quality) 

- คุณภาพยอดเยี่ยม เปรียบเทียบกับ คุณภาพปานกลาง เปรียบเทียบกับ คุณภาพต่ําที่สุด (Finest quality versus average quality 
versus inferior quality) 

การรับรูคุณภาพเป็นความความแตกตางท่ีเกิดขึ้นจากมุมมองของลูกคาเม่ือมีการเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา เม่ือพิจารณาพบวามีความคล ายกับความ
ภักดี เน่ืองดวยท้ังสองกลุมใชวิธีการวัดที่มุงเนนถึงความแตกตางของการรับรูของลูกคา ดังน้ันการรับรูคุณภาพจึงไมใชปใจจัยที่เป็นแรงขับของคุณคาแบรนดแในบางบริบท 
ฉะน้ันจึงมีการพิจารณาตัวแปรความเป็นผูนํา ประกอบการวัดดวย  

2. การวัดภาวะผู๎นํา และความนิยมของแบรนด๑ (Leadership and Popularity)  
การวัดการรับรูคุณภาพขาดการพิจารณาในประเด็นความออนไหวตอนวัตกรรมของคูแขงขัน เม่ือแบรนดแที่เป็นผูนําตลาดไมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ

สินคา ในทางตรงกันขามคูแขงขันมีการพัฒนานวัตกรรมของสินคาใหมีคุณภาพมากขึ้น แบรนดแที่เป็นผูนําตลาดยังไมมีการเปลี่ยนแปลงของการรับรูคุณภาพของลูกคา 
รวมถึงคุณคาแบรนดแยังคงไมไดรับความเสียหาย หากแตเพียงเกิดการเสริมสรางของการเคลื่อนไหวทางการตลาด  

สิ่งท่ีชวยเสริมสรางความเป็นผูนําตลาดไดมีทั้งหมด 3 สวน ไดแก สวนแรก เป็นผลกระทบจากความเป็นที่หน่ึง ดวยตรรกะ (Logic) น้ีลูกคาจะพิจารณาเขา
ไปในสวนลึกของแนวคิดแบรนดแ ซึ่งสงผลใหเป็นผูนําดานยอดขาย (Sales leader) โดยตองมีคุณสมบัติที่ดี สวนที่สอง เป็นความเป็นผูนําตองสามารถพัฒนานวัตกรรม
ภายในระดับช้ันของสินคา (a product class) หมายรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและสวนที่สาม ความเป็นผูนําตองรับฟใงความคิดเห็นของลูกคา ( Customer 
acceptance) การยอมรับการสะทอนความจริงจากลูกคา (reflecting the fact) น้ีจึงเป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงมุมมองของลูกคาที่มีตอแบรนดแ วาแบรนดแน้ันไดรับ
ความนิยมมากนอยเพียงไร? ลูกคาจะพิจารณาถึงสินคาที่ตนจะใชวาแบรนดแน้ีมีผูใชในปใจจุบันหรือไม และมีแนวโนมวาจะไมรับความนิยมหรือไม ? ความเป็นผูนํา
สามารถวัดดวยสเกล (Scale) (Aaker, 1996) ดังน้ี 

- ความเป็นผูนําในตลาด (A category leader) 
- การเติบโตของความนิยมที่เพิ่มมากข้ึน (Growing more popular) 
- การเอาใจใสตอนวัตกรรม (Respected for innovation) 

อยางไรก็ตามความเป็นผูนําเป็นมิติที่ทําการวัดจาก สวนแบงทางการตลาด (Market Share) ความนิยม (Popularity) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งมิติ
ที่กลาวมาไมสามารถสรางคุณคาแบรนดแได หากแตตองประกอบกับมิติตางๆ อาทิ ความภักดี (Loyalty) การรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) การรูจักแบรนดแ 
(Awareness) ดวย (Aaker, 1996) 

ดังน้ันการวัดการรับรูคุณภาพของแบรนดแจึงมุงทําใน 2 มิติ คือ การวัดการรับรูคุณภาพ ซึ่งเป็นการวัดคุณภาพของสินคาวามีคุณภาพสูง และความเป็นแบ
รนดแที่ดีที่สุด สวนการวัดภาวะผูนําและความนิยมของแบรนดแ (Leadership and Popularity) เป็นการวัดความเป็นผูนําของแบรนดแในตลาด และการวัดความนิยมใน
แบรนดแรวมทั้งเป็นการวัดความนับถือในนวัตกรรมของแบรนดแ 
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จากวิธีการวัดการรับรูคุณภาพของแบรนดแ ดังกลาวขางตนไดมีนักวิชาการกลุมหน่ึงนําไปพัฒนาขอคําถาม และใชแบบสอบถามโดยมีลักษณะเป็ นแบบ
ประมาณคา (Rating Scale) อาทิ  Yoo, Donthu & Lee, (2000) Yoo & Donthu (2001) Wasburn & Plank (2002) Atilgan, Aksoy & Akinci (2005) Tong & 
Hawley (2009) Lee & Leh (2011) So, Simamora & Steven (2015) Porral & Levy-Mangin (2016) ใชสวนประมาณคา 5 มาตรา ในขณะที่ Rios & 
Riquelme (2008) Jalivand, Samiei & Mahdavinia (2011) Lui et.al. (2014) Kao & Lui (2016) Sierra et.al. (2017) ใชสวนประมาณคา 7 มาตรา สวน 
Pappu, Quester & Cooksey (2006) ใชสวนประมาณคา 11 มาตรา 
 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนผูเขียนจึงไดนํามาสรางเป็นขอคําถามการวัดการรับรูคุณภาพของแบรนดแเพื่อใหนักวิชาการและผูที่สนใจสามารถนําไป
ประยุกตแใชในงานวิจัยที่สนใจศึกษาเรื่องการรับรูคุณภาพของแบรนดแรวมทั้งผูประกอบการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการสามารถนําไปวัดการรับรูคุณภาพแบรนดแของ
ตนเองจากมุมมองของลูกคาเพื่อนํามาปรับใชในการสรางและนําหนดกลยุทธแทางการตลาดดวย แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงข๎อคําถามการวัดการรับรู๎คุณภาพของแบรนด๑ 

องค๑ประกอบการรับรู๎
คุณภาพของแบรนด๑ 

 
ข๎อคําถามทีถู่กนํามาพัฒนา 

นักวิชาการ/นักวิจัย (ปี) 

 แบรนดแ X มีคุณภาพของสินคา/บริการสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ในทองตลาด Yoo & Donthu (2001) 
 รสชาติของสินคาแบรนดแ X มีคุณภาพดีที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ในทองตลาด Lee & Leh (2011) 

ระดับคุณภาพ (Quality 
level) 

บริการของแบรนดแ X มีคุณภาพดีที่สดุเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ในทองตลาด  Keller (2010) 
พนักงานของแบรนดแ X มีคุณภาพการบริการที่ดีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ใน
ทองตลาด  

Aaker (1996) 

ในแงของคุณภาพสินคา/บริการโดยรวม แบรนดแ X เป็นแบรนดแที่ยอดเยี่ยมที่สุดเปรียบเทียบ
กับ           แบรนดแอื่น ๆ ในทองตลาด 

Lui et.al. (2014), Kao & Lui 
(2016) 

ความคงที่ของคุณภาพ 
(Consistent quality) 

ทุกครั้งท่ีใชสินคา/บริการแบรนดแ X สามารถรับรูไดวาสินคา/บริการแบรนดแ X ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ในทองตลาด 

Aaker (1991), 
Yoo & Donthu (2001) 

ความเป็นผูนําในตลาด (A 
category leader) 

สินคา/บริการแบรนดแ X เป็นผูนําในตลาดเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ในทองตลาด Aaker (1991), So, Simamora & 
Steven (2015) 

ความนิยม (Popularity) สินคา/บริการแบรนดแ X ไดรับความนิยมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ใน
ทองตลาด 

Aaker (1991), Tong & Hawley 
(2009) 

นวัตกรรม (Innovation) สินคา/บริการแบรนดแ X ถูกผลิตจากวัตถดุิบท่ีมีคุณภาพ Aaker (1991) 
สินคา/บริการแบรนดแ X มีการปรับเปลี่ยนตามความของตองการลูกคาอยูเสมอ Sierra et.al. (2017) 
สินคา/บริการแบรนดแ X มีความแปลกใหมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดแอื่น ๆ ใน
ทองตลาด 

Tong & Hawley (2009) 

 
บทสรุป 
 จากสภาพการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงผูประกอบการและผูบริหารองคแการธุรกิจใหความสําคัญตอการสรางแบรนดแมากขึ้นเพื่อใหสินคาแล ะบริการ
ของตนมีคุณคาในจิตใจของลูกคาน่ันคือการทําใหแบรนดแของตนมีความแข็งแกรง การรับรูคุณภาพของแบรนดแจึงไดเขามามีบทบาทในการสราง คุณคาใหกับแบรนดแ 
โดยการรับรูคุณภาพของแบรนดแเป็นการรับรูของลูกคาที่มีตัวแบรนดแทั้งดานคุณสมบัติของสินคาหรือบริการและความแตกตางแบรนดแรวมทั้ งตําแหนงของแบรนดแที่
สะทอนวา  แบรนดแน้ันๆ มีคุณภาพเหนือกวาแบรนดแอื่นในตลาดซึ่งการรับรูคุณภาพของแบรนดแประกอบด วยองคแประกอบ 5 ดานคือ ระดับคุณภาพ ความคงที่ของ
คุณภาพ ความเป็นผูนําในตลาด ความนิยม และนวัตกรรมซึ่งลวนเป็นองคแประกอบที่มีความสําคัญตอการรับรูคุณภาพของลูกคาท่ีมีตอแบรนดแ 

ในบทความวิชาการน้ีผูเขียนยังไดทบทวนวรรณกรรมที่ทําการวัดการรับรูคุณภาพของแบรนดแซึ่ง ทําการวัดโดยใชแบบสอบถามโดยมีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณคารวมทั้งผูเขียนไดเสนอขอคําถามเพื่อใหนักวิชาการและผูที่สนใจสามารถนําไปประยุกตแใชเพื่อทดสอบความเป็นองคแประกอบของตัว แปรที่ไดนําเสนอวามี
ความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและตลาดในประเทศหรือไมโดยใชการวิเคราะหแปใจจัย (Factor Analysis) รวมถึงอาจนําไปทดสอบรวมกับตัวแปรทางการตลาดอื่นๆ 
อาทิ ศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพของแบรนดแที่มีความตั้งใจซื้อ ความภักดีตอแบรนดแ การกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาเป็นตนเพื่อขยายองคแความรูทางการตลาดและ
พัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารแบรนดแตอไป 
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สํวนประสมแบรนด๑ผ๎ูนําองค๑กรท่ีสํงผลตํอการวัดความมีชื่อเสียงองค๑กร 
The CEO Branding Mix affecting the Corporate Reputation Measurement 

 
ชิตชนก  สองชัย1 และ ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย๑2 

Chitchanok  Songchai and Yupawan Vannavanit 
 
บทคัดยํอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแที่จะศึกษา (1) ปใจจัยสวนบุคคลของประชากรที่สงผลตอการวัดช่ือความมีเสียงขององคแกร (2) สวนประสมแบรนดแผูนําองคแกรที่
สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกร โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและเทคนิคเชิงสํารวจ สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย 
คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยคา t - test, F - test, LSD  และการวิเคราะหแความถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปใจจัยดานสวนประสมแบรนดแผูนําอยูในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน 1) พบวา เพศ อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกรดานผลิตภัณฑแและการบริการ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตาง กัน สงผลตอการวัดความมี
ช่ือเสียงองคแกรดานนวัตกรรม อาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกรดานสถานที่ทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการวัดความมี
ช่ือเสียงองคแกรดานการกํากับดูแล อายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกรดานความเป็นพลเมือ งดี อายุ อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกรดานความเป็นผูนํา อายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกร
ดานผลประกอบการ 2) พบวาดานบุคลิกภาพของผูนําองคแกรสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกรในทุกดาน ด านช่ือเสียงของผูนําองคแกรสงผลตอการวัดความมี
ช่ือเสียงองคแกรดานผลิตภัณฑแและการบริการ ดานนวัตกรรม ดานสถานที่ทํางาน ดานความเป็นพลเมืองดี ดานความเผ็นผูนํา และดานผลประกอบการ ดานผลงานของ
ผูนํา สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกรดานผลิตภัณฑแและการบริการ ดานนวัตกรรม ดานการกํากับดูแล ดานความเป็นพลเมืองดี ดานความเผ็นผูนํา และดานผล
ประกอบการ 

 
คําสําคัญ : สวนประสมแบรนดแผูนําองคแกร การวัดความมีช่ือเสียงองคแกร ผลประกอบการ 
 
Abstract 

This research aims to study 1) the personal factors of population which affects the corporate reputation measurement 2) the CEO 
branding mix which affects the corporate reputation measurement. This is quantitative research by using descriptive research method and 
survey research techniques. Analyzed data by frequency, mean, percentage and standard deviation. The hypothesis was tested by t-test, F-
test and multiple regression that determine the statistical significance level 0.05 

The results shown sample was considering high level of the CEO branding mix. The testing of hypothesis 1) indicated that the 
different of gender, occupation and income affect the corporate reputation measurement for product and service; the different of 
occupation and income affect the corporate reputation measurement for innovation, the different of occupation affect the corporate 
reputation measurement for workplace, the different of income affect the corporate reputation measurement for governance, the different 
of age and income affect the corporate reputation measurement for citizenship, the different of age and income affect the corporate 
reputation measurement for performance. For hypothesis 2) indicated that for personality of CEO affect the CEO branding mix in every part. 
Leadership part affects the corporate reputation measurement for product and service. Leadership part affects the corporate reputation 
measurement for product and service. For innovation, workplace, citizenship, leadership, prestige and performance part affects the 
corporate reputation measurement for product and service, innovation, governance, citizenship, leadership and performance. 

 
Keyword : The CEO Branding Mix, the Corporate Reputation Measurement, performance 
 
บทนํา 
 ในปใจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม หรือยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งทําใหองคแกรตางๆ ในประเทศจะตองเผชิญ
และตั้งรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา (พสุ  เดชะรินทรแ, 2560) โดยการขับเคลื่อนองคแกรใหกาวไปขางหนาอยางม่ันคงและมีประสิทธิภาพน้ัน
จะตองมีบุคคลสําคัญที่เปรียบเสมือนศูนยแกลางขององคแกรที่สามารถเป็นที่ยึดเหน่ียวบุคลากรในองคแกร ใหดําเนินงานไปอยางเป็นระบบ น่ันก็คือ ผูนําองคแกร ซึ่งผูนํา
องคแกรไดกลายมาเป็นแบรนดแที่สําคัญขององคแกร ฉะน้ันบุคลิกภาพของผูนําองคแกรจึงสําคัญเพราะเปรียบเสมือนสวนหน่ึงในการสรางภาพลักษณแ ใหแกแบรนดแและ
องคแกรอีกดวย (วิทวัส  ชัยปาณี, 2560) โดยศุภจี  สุธรรมพันธุแ (2560) ไดกลาวไววามุมมองที่สําคัญคือ การที่ผูนําน้ันจะตองมีภาวะของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ดังน้ัน ผูนําองคแกรที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน และมีกลยุทธแในการดําเนินธุรกิจไดทั นทวงทีจึงมีความสําคัญ
เป็นอยางมากสําหรับการทําธุรกิจในยุคปใจจุบัน 
 สําหรับในประเทศไทยเรื่องของผูนําองคแกรก็เป็นสิ่งท่ีสําคัญเชนกัน โดยเกสรา  ศักดิ์มณีวงศา (2559) ไดกลาวไววา ในประเทศไทยองคแกรตางๆมองวาผูนํา
องคแกรคือสวนสําคัญที่สุด องคแกรตางๆ ในประเทศไทยลวนตองการผูนําที่มีศักยภาพ มีความแข็งแกรง ที่จะสามารถนําพาบุคลากร และองคแกรใหมีช่ือเสียง และประสบ
ความสําเร็จในอนาคต 
                                                           
1 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ  
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 ช่ือเสียงขององคแกรคือสิ่งสําคัญที่สามารถช้ีใหเห็นถึงการไดรับการยอมรับจากภายนอก ซึ่งการสรางช่ือเสียงใหแกองคแกรน้ันยอมมาจา กการรวมมือกัน
พัฒนาและสรางสรรคแผลงานจากบุคคลากรในองคแกร โดยมีผูนําองคแกรเป็นจุดศูนยแกลางสําคัญที่จะเป็นตนแบบในการพัฒนา และเป็นที่ยึดเหน่ียวใหบุคลากรในองคแกร
หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน พจนแ  ใจชาญสุขกิจ (2555) ไดกลาวถึงช่ือเสียงองคแกรไววา ช่ือเสียงเปรียบเสมือนบุคลิกลักษณะขององคแกร เกิดขึ้นจากการดําเนิ นงานที่
ชัดเจน ซึ่งจะถูกประเมินจากบุคคลภายนอกที่มองมายังองคแกร ช่ือเสียงจึงเป็นผลลัพธแของภาพลักษณแองคแกร ที่จะสามารถย้ําไดถึงความมีตั วตนของคแกร นอกจากน้ี
ช่ือเสียงองคแกรนั้นยังสามารถสรางมูลคาตลาดใหแกองคแกรได องคแกรตางๆ จึงมีการลงทุนในการเพิ่มช่ือเสียงใหกับองคแกรในระยะยาว   
 ในการวิจัยครั้งน้ีจึงนําปใจจัยในเรื่องช่ือเสียงขององคแกร (Corporate Reputation) มา เช่ือมโยงกับสวนประสมแบรนดแผูนํา (The CEO Branding Mix) 
เพื่อหาอิทธิพลและความสัมพันธแของ การสรางแบรนดแผูนําที่จะสามารถสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารขององคแกรตางๆ 
  
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
  1.  เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคลของประชากรที่สงผลตอการวัดช่ือความมีเสียงองคแกร 

 2.  เพื่อศึกษาสวนประสมแบรนดแผูนําองคแกรที่สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกร 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

1.  แนวคิดและทฤษฎีด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล 
เพศ เป็นปใจจัยที่สามารถแบงแยกและบงบอกถึงความตองการของผูบริโภคได เน่ืองจากเพศที่แตกตางกันทั้งเพศหญิงและเพศชายน้ันยอมทําใ หทัศนคติ

และการพิจารณาในการเลือกใชสินคาและตราสินคาแตกตางกัน 
อายุ กลุมผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันยอมที่จะมีความตองการสินคา และการพิจารณาในการเลือกตราสินคาที่แตกตางกัน เน่ืองจากความสนใจในแตละ

ชวงวัยน้ันไมเหมือนกัน  
ระดับการศึกษา เป็นปใจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด ทัศนคติ ความตองการที่แตกตางกัน เน่ืองจากการศึกษาเป็นการยกระดับทางความรู  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายไดคือผลตอบแทนที่ผูบริโภคจะไดรับจากการทํางาน ซึ่งสามารถประเมินไดถึงกําลังการซื้อของผูบริโภค  
อาชีพ เป็นการแบงหนาที่การทํางานของผูบริโภค ซึ่งผูบรโิภคประกอบอาชีพเพื่อใหไดมาซึ่งรายได หรือคาตอบแทนจากการทํางาน เพื่อใชในการดํารงชีวิต  
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด๑ผูน๎ํา 
สวนประสมของแบรนดแผูนํา Fetscherin (2015) ประกอบไปดวยสองสวนคือ ดานภาพลักษณแของผูนําองคแกร (CEO image) และช่ือเสียงของผูนําองคแกร 

(CEO reputation) โดยองคแประกอบของทั้งสองสวนแบงไดเป็น “4Ps of the CEO branding mix” ดังน้ี 1.  ขอมูลสวนบุคคลของผูนําองคแกร (Person) 2.  
บุคลิกภาพของผูนําองคแกร (Personality) 3.  ช่ือเสียงของผูนําองคแกร (Prestige) 4.  ผลงานของผูนําองคแกร (Performance)   
 ขอมูลสวนบุคคลของผูนําองคแกร (Person) ตามหลักทฤษฎีนั้น การรับรู และลักษณะของสถานะทางสังคมข้ึนอยูกับลักษณะพื้นฐานทางกายภาพ อาทิ เพศ 
อายุ การศึกษา ความนาสนใจ และการดํารงตําแหนง Rule and Ambady (2008: 9) พบวา การสรางความประทับใจในครั้งแรกที่พบกันน้ันยอมสรางอํานาจ และ
เปรียบเสมือนไดพบแหลงขอมูลขาวสารที่มีคา  
 บุคลิกภาพของผูนําองคแกร (Personality) บุคลิกภาพของผูนําองคแกรที่ปรากฏตอสังคมน้ัน มีผลกระทบตอองคแกร ทั้งในดานประสิทธิภาพขององคแกร 
ผลงานทางสังคม กลยุทธแที่องคแกรดําเนินงาน รวมไปถึงความเสี่ยงทางการเงินที่องคแกรเผชิญ ซึ่งบุคลิกภาพของผูนําที่สงผลกระทบในเชิงบวกแกองคแกร 
 ช่ือเสียงของผูนําองคแกร (Prestige) การประพฤติ ปฏิบัติตนของผูนําองคแกรในเชิงบวก เป็นผลดีอยางยิ่งที่จะสงผลใหตนมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่
รูจักแกสังคม ทั้งน้ีสิ่งเหลาน้ีจะสงผลถึงการมีช่ือเสียงขององคแกรอีกดวย  
 ผลงานของผูนําองคแกร (Performance) ผลงานและการปฏิบัติงานของผูนําองคแกร ยอมสงผลตอประสิทธิภาพขององคแกร และช่ือเสียงขององคแกร 
เน่ืองจากการดําเนินงานของผูนําตลอดจนการวางกลยุทธแเพื่อใหองคแกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพน้ันมีเปูาหมายคือการทํากําไรใหแกองคแกร  

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค๑ 
 Reputation Institute (2007) สถาบันช่ือเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดสรางเครื่องมือการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรหรืออีกช่ือหน่ึงคือ 
RepTrak® โดยประกอบไปดวยตัวช้ีวัด 7 มิติดังน้ี 1. Products & Service ดานผลิตภัณฑแและการบริการขององคแกร 2. Innovation ดานนวัตกรรม 3. Workplace 
ดานสถานที่ทํางาน 4. Governance ดานการกํากับดูแล 5. Citizenshipดานความเป็นพลเมืองดี 6.  Leadership ดานความเป็นผูนํา 7. Performance ดานผล
ประกอบการ   
 ดานผลิตภัณฑแและการบริการขององคแกร โดยผลิตภัณฑแคือสิ่งที่องคแกรสรางขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจและเกิดความเต็มใจที่จะซื้อ ทั้งน้ีผูบริโภคยอมตองการและมีความคาดหวังในการบริการที่ผูบริโภคจะไดรับ ซึ่งน่ันก็คือการอํานวยความสะดวกและการดําเนินการ
เพื่อใหความชวยเหลือเพื่อใหเกิดความประทับใจในการบริการ 
 ดานนวัตกรรม คือการสรางสรรคแสิ่งใหมๆขึ้น หรือเป็นการตอยอดและพัฒนาสิ่งตางๆ เพื่อที่จะสามารถนํามาประยุกตแใช ใหเกิดประโยชนแ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 ดานสถานที่ทํางาน คือ สถานที่ท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่ใชในการทํางานเพื่อรองรับการทํางานของบุคลากร มีสภาพแวดลอมที่ดีและเอื้ออํานวยให
บุคลากรมีความมุงม่ันที่จะทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่งรางวัลหรือเงินพิเศษเป็นสิ่งตอบแทน 
 ดานการกํากับดูแล คือการจัดการและบริหารองคแกรใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีในการบริหารงานตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบระบบ
การทํางานในแตละข้ันตอนได เปรียบเสมือนเป็นการจัดระเบียบองคแกร เพื่อสรางคุณคาใหแกองคแกร    
 ดานความเป็นพลเมืองดี คือการเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดี มีความเคารพในสิทธิและรับฟใงความคิดเห็นของผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยูรวมกัน
กับผูคนในสังคมไดอยางราบรื่น มุงเนนในการทําคุณประโยชนแเพื่อใหสังคมเจริญกาวหนา 
 ดานความเป็นผูนํา คือความกาวหนาในทางธุรกิจขององคแกร โดยเฉพาะการมีผูนําที่สามารถดูแล ควบคุม และสั่งการการดําเนินงานในองคแกรให กาวหนา
อยางมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนศูนยแกลางขององคแกร ความสําเร็จขององคแกรสวนหน่ึงยอมมาจากการมีผูนําที่ดี ที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน 
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 ดานผลประกอบการ คือผลที่ไดจากการดําเนินงานขององคแกร ใหบรรลุตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว อาจแสดงใหเห็นเป็นผลกําไร ซึ่งท้ังน้ีผลประกอบการยอมมา
จากความสามารถของผูนําและบุคลากรภายในองคแกรที่มุงม่ันและตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการพัฒนา กาวหนา และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 รุงนภา  พิตรปรีชา (2557) ไดศึกษาเรื่องปใจจัยที่มีผลตอความมีช่ือเสียงของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย เป็นการศึกษาปใจจัยที่ใชในการวัดช่ือเสียงของ
องคแกร และเปรียบเทียบตัวช้ีวัด ชื่อเสียงองคแกรของกลุมธุรกิจเอกชนขนาดตางๆในประเทศไทย โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณแ เชิงลึกกับผูบริหารธุรกิจ 
12 ราย พบวากลุมธุรกิจมีความคิดเห็นวาตัวช้ีวัดความมีช่ือเสียงของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย จะใหความสําคัญกับดานปใจจัยผลิตภัณฑแและการบริการมากที่สุดใน
เรื่องของการสงมอบสินคาในราคาที่สมเหตุสมผล รองลงมาคือปใจจัยดานผลประกอบการ ในเรื่องขององคแกรซึ่งมีผลประกอบการดี รวมไปถึง ปใจจัยดานการกํากับดูแล 
และปใจจัยดานความเป็นพลเมืองดี 
  ธรรมพร  สูจิวัฒนารัตนแ (2560) ไดทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของสวนประสมแบรนดแผูนําองคแกรที่สงผลกระทบตอการประเมินแบรนดแสินคา พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุตั้งแต 22-38 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ-พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวงต่ํากวา 15,000 บาท ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมแบรนดแผูนําอยูในระดับมาก โดยในดานผลงานผูนํา
องคแกร และดานบุคลิกภาพและทัศนคติใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ดานขอมูลสวนบุคคล และดานช่ือเสียงของผูนําองคแ กรใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
ปใจจัยการประเมินตราสินคาในดานคุณภาพตราสินคา ดานความนาเช่ือถือของตราสินคา ดานการพิจารณาเลือกตราสินคา และดานความยอดเยี่ ยมที่เหนือกวาตรา
สินคาอื่นใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

E. Geoffrey Love et al. (2017) ไดทําการศึกษาเรื่อง The face of the firm: The influence of CEOs on corporate reputation เป็นการศึกษา
อิทธิพลของผูนําที่สงผลตอช่ือเสียงองคแกร โดยความมีช่ือเสียงขององคแกรน้ันจะขึ้นอยูกับความโดดเดนของผูนําและการรับรูถึงคุณภาพของผูนํา สมมติฐานในการศึกษา
คือการตรวจสอบจากสื่อตางๆถึงรางวัลอุตสาหกรรมท่ีไดรับ และการตอบรับจากบุคคลภายนอกท่ีมีผลตอช่ือเสียงองคแกร ผลการศึกษาพบวาผูนําที่ไดรับการยกยองนับ
ถือจะสามารถชวยเพิ่มช่ือเสียงใหกับองคแกร แตในทางตรงกันขาม หากผูนํามีขาวสารในเชิงลบก็จะเป็นการทําลายช่ือเสียงขององคแกรเชนกัน   

 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เริ่มดวยการสืบคนขอมูลทุติยภูมิจาก หนังสือและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวเน่ืองตางๆ โดยการใชวิธีการ
วิจัยเชิงพรรณา  (Descriptive Research) ดวยเทคนิคในการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 400 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเป็น (Non Probability Sampling) และนําขอมูล มาวิเคราะหแเพื่อหาขอสรุปตาม วัตถุประสงคแ
และสมมติฐานของการวิจัย โดยสมมติฐานที่ 1 ใชวิธีการวิเคราะหแดวยสถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความแตกตางของตัวแปร 2 กลุม คือการใช t–test และการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุม ดวย F–test (One-way ANOVA) และทดสอบผลตางอยางมีนัยสําคัญนอยท่ีสุดดวยคา LSD (Least Significant 
Difference) และสมมติฐานที่ 2 ใชวิธีการ ทดสอบหาความสัมพันธแระหวางตัวแปรสองกลุม โดยการวิเคราะหแความถดถอย (Multiple Regression)  
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถามที่ ไดมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจั ยที่เกี่ยวของ ซึ่ง
เน้ือหาที่ศึกษาครอบคลุม วัตถุประสงคแในการ  ซึ่งคําถามครอบคลุมเน้ือหาในหัวขอท่ีศึกษาวิจัย โดยแบงออกเป็น 3 สวน ดังน้ี   

สวนที่ 1 ปใจจัยสวนบุคคล มีจํานวน 5 ขอ แบงเป็น คําถามนามบัญญัติ (Nominal Scale)  จํานวน 2 ขอ และคําถามเรียงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 3 ขอ  
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสวนประสมแบรนดแผูนํา (The CEO Branding Mix) เป็นคําถามที่มีอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จํานวน 16 ขอ แบงเป็น ดาน

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 4 ขอ ดานบุคลิกภาพ จํานวน 4 ขอ ดานช่ือเสียง จํานวน 4 ขอ ดานผลงาน จํานวน 4 ขอ 
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกร (Corporate Reputation) เป็นคําถามที่มีอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) จํานวน 21 ขอ 

แบงเป็น ดานผลิตภัณฑแและการบริการขององคแกร จํานวน 3 ขอ ดานนวัตกรรม จํานวน 3 ขอ ดานสถานที่ทํางาน จํานวน 3 ขอ ดานการกํากับดูแล จํานวน 3 ขอ 
ดานความเป็นพลเมืองดี จํานวน 3 ขอ ดานความเป็นผูนํา จํานวน 3 ขอ ดานผลประกอบการ จํานวน 3 ขอ 
 
ผลการวิจัย 

ปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 59.5 มีอายุในชวง 21-30 ปี คิดเป็นรอยละ 
59.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเป็นรอยละ 66.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นรอยละ 44.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท คิดเป็นรอยละ 39.3 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1ปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรที่แตกตางกัน  

ป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ การวัดความมีชื่อเสียงองค๑กร t Sig ความหมาย 
เพศ ดานผลิตภัณฑแและการบริการ 2.035 0.043* แตกตาง 
 ดานนวัตกรรม 1.357 0.176 ไมแตกตาง 
 ดานสถานที่ทํางาน 1.943 0.053 ไมแตกตาง 
 ดานการกํากับดูแล 0.283 0.778 ไมแตกตาง 
 ดานความเป็นพลเมืองดี 0.809 0.419 ไมแตกตาง 
 ดานความเป็นผูนํา 0.926 0.355 ไมแตกตาง 
 ดานผลประกอบการ 0.880 0.232 ไมแตกตาง 
อายุ ดานผลิตภัณฑแและการบริการ 1.281 0.280 ไมแตกตาง 
 ดานนวัตกรรม 0.374 0.772 ไมแตกตาง 
 ดานสถานที่ทํางาน 0.872 0.456 ไมแตกตาง 
 ดานการกํากับดูแล 1.537 0.204 ไมแตกตาง 
 ดานความเป็นพลเมืองดี 5.992 0.001* แตกตาง 
 ดานความเป็นผูนํา 7.379 0.000* แตกตาง 
 ดานผลประกอบการ 4.008 0.008* แตกตาง 
ระดับการศึกษา ดานผลิตภัณฑแและการบริการ 0.038 0.963 ไมแตกตาง 
 ดานนวัตกรรม 1.659 0.192 ไมแตกตาง 
 ดานสถานที่ทํางาน 1.759 0.173 ไมแตกตาง 
 ดานการกํากับดูแล 0,371 0.690 ไมแตกตาง 
 ดานความเป็นพลเมืองดี 2.250 0.107 ไมแตกตาง 
 ดานความเป็นผูนํา 2.125 0.121 ไมแตกตาง 
 ดานผลประกอบการ 1.439 0.238 ไมแตกตาง 
อาชีพ ดานผลิตภัณฑแและการบริการ 4.401 0.002* แตกตาง 
 ดานนวัตกรรม 4.787 0.001* แตกตาง 
 ดานสถานที่ทํางาน 3.196 0.013* แตกตาง 
 ดานการกํากับดูแล 2.209 0.067 ไมแตกตาง 
 ดานความเป็นพลเมืองดี 2.339 0.055 ไมแตกตาง 
 ดานความเป็นผูนํา 3.831 0.005* แตกตาง 
  ดานผลประกอบการ  1.835 0.121 ไมแตกตาง 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ดานผลิตภัณฑแและการบริการ  3.307 0.011* แตกตาง 
  ดานนวัตกรรม  4.170 0.003* แตกตาง 
  ดานสถานที่ทํางาน  1.810 0.126 ไมแตกตาง 
   ดานการกํากับดูแล   3.051  0.017* แตกตาง  
    ดานความเป็นพลเมืองดี   3.632  0.006* แตกตาง  
  ดานความเป็นผูนํา   3.916  0.004* แตกตาง  
   ดานผลประกอบการ   4.977  0.001* แตกตาง  

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานเพศ สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรในดานผลิตภัณฑแและการบริการ
ขององคแกร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 ปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานอายุ สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรในดาน  ความเป็นพลเมืองดี ความเป็นผูนํา และดานผลประกอบการ 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานระดับการศึกษา ไมสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรในดานใดเลย    
 ปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานอาชีพ สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรใน  ดานผลิตภัณฑแและการบริการขององคแกร ดานนวัตกรรม ดาน
สถานที่ทํางาน และดานความเป็นผูนํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียง ขององคแกรในดานผลิตภัณฑแและการบริการขององคแกร ดาน
นวัตกรรม ดานการกํากับดูแล ดานความ เป็นพลเมืองดี ความเป็นผูนํา และดานผลประกอบการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สวนประสมแบรนดแผูนําที่แตกตางกันสงผลตอการวัด  ความมีช่ือเสียงขององคแกรที่แตกตางกัน   
 สํวนประสมแบรนด๑ผูน๎ํา  b  SE  β  t Sig ผลการทดสอบ 

ดานขอมูลสวนบุคคล  -0.024 0.027 -0.037 -0.873 0.383 ไมมีอิทธิพล 
ดานบุคลิกภาพ  0.224  0.038  0.258  5.840  0.000*   มีอิทธิพล 
ดานชื่อเสียง  0.174  0.035  0.226  4.918  0.000*  มีอิทธิพล  
ดานผลงาน  0.253  0.038  0.310  6.679  0.000*  มีอิทธิพล  
   จากตารางที่ 2 สวนประสมแบรนดแผูนําที่แตกตางกันสงผลตอการวัด  ความมีช่ือเสียงขององคแกรที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยสวนประสมแบรนดแ
ผูนํา ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานช่ือเสียง และดานผลงาน มีอิทธิพลตอการวัดความมีช่ือเสียงองคแกร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานขอมุลสวนบุคคล 
ไมมีอิทธิพลตอการวัดความมีช่ือสียงขององคแกร 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและการทดสอบสมมติฐาน มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายดังน้ี 
 สวนประสมแบรนดแผูนําองคแกรประกอบดวย 4 ดาน ซึ่งผลการวัดคาตัวแปรตางๆของแตละองคแประกอบน้ันสรุปไดดังน้ี ดานขอมูลสวนบุคคลของผูนํา
องคแกร พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก ดานบุคลิกภาพของผูนําองคแกร กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ดานช่ือเสียงของผู นําองคแกร กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก และดานผลงานของผูนําองคแกร กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผ ลการศึกษาของ ธรรมพร  สูจิ
วัฒนารัตนแ (2560) ในประเด็นเรื่อง การใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมแบรนดแผูนําอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ในดานบุคลิกภาพและทัศนคติ
ของผูนําองคแกร และดานผลงานผูนําองคแกร ใหความสําคัญอยูในระดับมาก ดานช่ือเสียงของผูนําองคแกร และดานขอมูลสวนบุคคล ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  

การวัดความมีช่ือเสียงขององคแกร ประกอบดวย 7 ดาน ซึ่งผลการวัดคาตัวแปรตางๆของแตละองคแประกอบน้ันสรุปไดดังน้ี  ดานผลิตภัณฑแและการบริการ
ขององคแกร กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ดานนวัตกรรม กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ดานสถานที่ทํางาน กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ในระดับมาก ดานการกํากับดูแล กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ดานความเป็นพลเมืองดี กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ดานความเป็น
ผูนํา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากที่สุด และดานผลประกอบการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ รุงนภา 
พิตรปรีชา (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องปใจจัยท่ีมีผลตอความมีช่ือเสียงของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย พบวาจากการสัมภาษณแผูบริหารเชิงลึก มีความคิดเห็นวาตัวช้ีวัดความ
มีช่ือเสียงของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย จะใหความสําคัญกับปใจจัยดานผลิตภัณฑแและการบริการมากที่สุด รองลงมาคือปใจจัยดานผลประกอบกา ร ปใจจัยดานการ
กํากับดูแล และปใจจัยดานความเป็นพลเมืองดี   

จากการศึกษาสวนประสมแบรนดแผูนําที่สงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกร พบวาดานบุคลิกภาพ ช่ือเสียง และผลงานของผูนําองคแกรส งผลตอการ
วัดความมีช่ือเสียงองคแกร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ E. Geoffrey Love et al. (2017) ไดทําการศึกษาเรื่อง The face of the firm: The influence of CEOs 
on corporate reputation ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูนําที่มีช่ือเสียง และไดรับการยกยองนับถือ จะสงผลในการเพิ่มช่ือเสียงใหแกองคแกรน้ันๆ และหากผูนําองคแก รมี
ขาวสารในเชิงลบก็จะเป็นการทําลายช่ือเสียงองคแกร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ปรากฏในครั้งน้ีคือ จากภาพรวมการวัดคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดานช่ือเสียงของผูนําองคแกร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่มาก 
 
ข๎อเสนอแนะจากการทําวิจัยครั้งนี้ 
 1.  จากการวัดระดับความคิดเห็นของสวนประสมแบรนดแผูนํา โดยรวมพบวากลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งดานบุคลิกภาพและดานผลงาน 
กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือดานช่ือเสียงและดานขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับมาก เพราะฉะน้ัน ผูที่สนใจ
หรือผูประกอบการจึงควรสรางหรือสงเสริมใหผูนํามีบุคลิกภาพที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม สรางความคิดและทัศนคติที่ชวยเห็นกลุมตัวอยางมองเห็นวิสัยทัศนแ ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาองคแกร จะยิ่งชวยทําใหเกิดการสรางแบรนดแผูนําจนเป็นที่นาจดจํา อีกทั้งการสรางสรรคแผลงานใหมีคว ามกาวหนาและพัฒนาอยู
เสมอจะยิ่งชวยทําให ผลประกอบการโดยรวมขององคแกรออกมาดี สงผลไปยังการสรางช่ือเสียงใหแกตัวผูนําองคแกรใหเป็นที่รูจักในสังคมมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเป็นช่ือเสียง
ทั้งทางลบหรือทางบวก ลวนแลวแตมีผลทางตรงกับผูนําองคแกรทั้งสิ้น เพราะการที่กลุ มตัวอยางจะพิจารณาความนาเช่ือถือขององคแกร ซึ่งโดยสวนมากจะมาจากการ
ประเมินจากตัวผูนําทั้งสิ้น อีกทั้งยังชวยใหขอมูลสวนบุคคลของผูนําองคแกร ไมวาจะเป็นทั้งดานอายุ เพศ หรือระดับการศึกษาน้ันเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะดวยการ
พัฒนาระบบงานใหมีศักยภาพ จะชวยสงผลใหองคแกรมีทิศทางการบริหารงานอยางเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการวางตัวใหเป็นที่นายกยอง และเคารพนับถือ สิ่ง
เหลาน้ีจะนํามาซึ่งช่ือเสียงในสังคม การสรางแบรนดแจึงควรเริ่มจากการพัฒนาการทําผลงานและสรางทัศนคติที่ดีในการบริหาร ทั้งน้ีเพื่อเป็นการชวยใหเกิดการสรางแบ
รนดแผูนําขององคแกรนั้นๆ ผูประกอบการหรือผูที่สนใจประเด็นน้ีจึงความสรางกลยุทธแในการพัฒนา สรางแบรนดแผูนําใหเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง เพื่อใหแบรนดแ
ผูนํามีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.  จากการวัดระดับความสําคัญของการสรางความมีช่ือเสียงขององคแกรพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการที่องคแกร
มีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอม และพัฒนาผลงานเพื่อใหกาวเขามาเป็นแถวหนาของสังคม คือสิ่งที่สําคัญและจําเป็นในการสรางช่ื อเสียงใหกับองคแกร 
ผูประกอบการหรือผูที่สนใจควรวิเคราะหแถึงปใจจัยในแตละดาน ทั้งน้ีเพื่อ เป็นการนําไปพัฒนาใหองคแกรกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะดานการกํากับ
ดูแล ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  ซึ่งทําใหเห็นไดชัดวาสังคมปใจจุบันตองการการทํางานที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได ไมมีการบิดเบือนขอมูล ฉะน้ันเม่ือองคแกรทราบถึง
ขอเท็จจริงเชนน้ี จึงควรนําไป พัฒนาเพื่อสรางความมีช่ือเสียงใหกับองคแกรตอไป 
 3.  จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สวนประสมแบรนดแผูนําที่แตกตางกันสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรที่แตกตางกัน พบวาดานบุคลิกภาพ
ของผูนําสงผลตอการวัดความมีช่ือเสียงขององคแกรในทุกๆดาน ฉะน้ันผูที่สนใจหรือผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการสรางบุคลิกภาพของผูนําองคแกรใหโดดเดน 
รวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ความสามารถที่โดดเดนในการบริหารงาน และสรางความออนนอมถอมตน เพื่อใหเป็นที่รักและเคารพข องคนในองคแกร สิ่ง
เหลาน้ีจะชวยเพิ่มความมีช่ือเสียงในสังคมใหกับองคแกร 
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ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป 
 1.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาแบบเจาะลงไปในแตละองคแกร หรือทําการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ เพื่อใหเห็นถึงการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงานในแตละองคแกรวาตองการผูนําแบบใดที่จะชวยสงเสริมความมีช่ือเสียงใหกับองคแกร จากน้ันนําขอมูลไดมาคิดวิเคราะหแ และสังเ คราะหแออกมาเป็น
แบบสอบถาม ทั้งน้ีจะเป็นการแกไขปใญหาท่ีตรงจุด เน่ืองจากแบบสอบถามสรางจากปใญหาที่ เกิดขึ้น และประเด็นที่อยากใหมีการพัฒนา ดังน้ันจึงจะทําใหสามารถนํา
ผลวิจัยมาแกไขปใญหา หรือนําผลวิจัยมาพัฒนาเพื่อใหระบบตางๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาโดยจับคูอิทธิพลของสวนประสมแบรนดแผูนํากับแนวคิดทฤษฎีทางการตลาดอื่นๆที่นาสนใจ เชน ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 
เพื่อเป็นการสรางกลยุทธแในการพัฒนาใหแบรนดแผูนําเป็นที่รูจักมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับบน้ีเกิดขึ้น และสําเร็จสมบูรณแไดดวยความเมตตาและเอาใจใสจาก อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลัก คือ รองศาสตราจารยแ ยุพาวรรณ 
วรรณวาณิชยแ รวมไปถึงอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม ดร. ศิริรัตนแ  โกศการิกา ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธแ แนะนําการสืบคนขอมูลแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ จนกระท่ังสามารถเก็บขอมูล ทั้งยังคอยตรวจสอบและช้ีแนะใหการทําวิทยานิพนธแฉบับน้ีลุลวงไปไดดวยดีมาโดยตลอดดวยความใสใจอยางดียิ่ง  ผูวิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน  ที่กรุณาเสียสละเวลาชวยเหลือในการใหขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหแจนไดผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคแ ขอบคุณ
เจาหนาที่โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจทุกทาน และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตบางเขน ที่สละเวลาในการเพื่ออํานวย
ความสะดวกดานธุรการ และประสานงานทําใหการทําวิทยานิพนธแเลมน้ีราบรื่น และแสดงความกตัญโูกตเวทิตา แกบิดา มารดา และผูมีพระคุณที่ เกี่ยวของทุกทาน 
รวมไปถึงเพื่อนๆ ที่ควรชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุนผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
 ทั้งน้ี ผูวิจัยหวังเป็นอยางวางานวิจัยฉบับน้ีจะใหระโยชนแแกผูที่ตองการศึกษาไมมากก็นอย  สําหรับขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเ กิดขึ้นในรายงานการวิจัย
ฉบับน้ี ผูวิจัยขอนอมรับผิดแตเพียงผูเดียว และมีความยินดียิ่งท่ีจะรับฟใงคําแนะนําจากทานทั้งหลายที่จะเขามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชนแในการ พัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ (e-Payment) ของกองคลัง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือผูที่มีประสบการณแทํางานตั้งแต 1 ปีขึ้นไป และเคยไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รีผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ ประกอบไปดวย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 255 คน และบุคคลภายนอกที่ติดตอขอรับเงินกับทา งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 65 คน รวมเป็น 320 คน โดยใชการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับ และสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐา น และการวิเคราะหแถดถอย
พหุคูณ(Multiple Regressions) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวาปใจจัยดานความรูความเขาใจตอระบบ e-payment และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจายเงินของ
สวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะที่การรับรูความเสี่ยงไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ 

 
คําสําคัญ :  ประสิทธิภาพ, การจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ, ความรูความเขาใจ, การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, การรับรูความเสี่ยง 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study 1) factors affecting the payment via e-Payment system, and 2) the governmental 
payment’s efficiency via the electronic system.  
 Sample group in this study were 320 people  who had more than one 1 year of working experienced and use to received 
payment from Rajamangala University of Technology Thanyaburi via e-Payment system. Data were collected by questionnaire using 
stratified random sampling method. Statistics used to analysis data were descriptive statistics including Frequency, Percentage, Mean and 
Standard Deviation; and inferential statistics including Multiple Linear Regression at the statistical significant level of 0.05. 
 The results indicated the factor in the aspects of knowledge and comprehension of e-payment system and information 
technology acceptance had an influence on governmental payment’s efficiency by e-Payment system. While the factor in the aspects of  
perceived risk no effect of governmental payment’s efficiency by e-Payment system at the statistical significant level of 0.05. 
 
Keywords: efficiency, e-Payment system, knowledge and comprehension, information technology acceptance, perceived risk 
 
บทนํา 
 การจายเงินผานระบบการจายเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ (e-Payment) เป็นระบบที่รัฐบาลกําลังพยายามผลักดัน โดยกระทรวงการคลังจึงไดริเริ่มแนวคิด 
National e-Payment ขึ้นตั้งแตในชวงปี พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนแในการลดความผิดพลาด ความซ้ําซอน และโอกาสการทุจริตจากการจายดวยเงินสดหรือเช็ค ดวย
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือขายธนาคารพาณิชยแมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจาย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดเริ่มใช
ระบบการจายเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแเม่ือ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เลขท่ี ศธ  0578.17/1324 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งถือวาอยูใน
ระยะเริ่มตนของการใชระบบ จึงอาจทําใหเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพการจายเงิน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาผลกระทบที่จะมีตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวน
ราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแของกองคลัง เพื่อนําผลที่ไดมาใชประโยชนแในการพัฒนาระบบการจายเงินของมหาวิทยาลัยฯตอไปในอนาคต   
 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ (e-Payment) ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ชนาธิป  ออนหวาน (2553) ศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อสินคาที่มีฉลากคารแบอนของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา การวิเคราะหแความรูความเขาใจในสินคาฉลากคารแบอนของผูบริโภค สวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 72.9 กลุม
ตัวอยางท่ีมีความรูความเขาใจในสินคาฉลากคารแบอนในระดับนอย จะมีแนวโนมในการเลือกซื้อและใหคําแนะนําผูอื่นใหซื้อสินคาท่ีมีฉลากคารแบอนนอยกวาผูที่มีความรู 
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ความเขาใจในระดับปานกลางและมาก เน่ืองจากผูที่พอมีความรูความเขาใจในฉลากคารแบอนอยูบาง จะสามารถมองเห็นถึงประโยชนแที่ไดรับ 
 สุขเนตร  บุญนวม(2553) ศึกษาการนําระบบบริหารเงินสดมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการดานการเงิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พบวาการถือเงินสดและเช็คยังมีความเสี่ยงในการควบคุมและเก็บรักษาใหปลอดภัย ประกอบกับในปใจจุบั นมีหลายหนวยงานไดมีความพยายามขับเคลื่อนระบบการ
ชําระเงินไปสูยุคของการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ (e-Payment) แตทั้งน้ีบุคลากรสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ ในระบบบริหารเงินสด ทําใหมีความ
เช่ือม่ันตอระบบการชําระเงินในประเด็นความปลอดภัยอยูในระดับต่ําสุด ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยฯ จึงควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารเงินสด เพื่อสราง
ความม่ันใจใหกับบุคลากร จากผลการศึกษา เม่ือนําระบบการบริหารเงินสดมาใชพบวาในภาพรวมประสิทธิภาพในการใหบริการดานการเงินอยูในระดับสูงทั้งดานความ
ประหยัด ความรวดเร็ว และความมีคุณภาพ คือ ประหยัดเวลาในการตรวจนับเงินสด สามารถลดขั้นตอนในการทํางานที่ยุงยากและซับซอน และเกิดความโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดทันที 
 จิญาดา  แกวแทน (2557) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแผานอุปกรณแสมารแทโฟน: กรณีศึกษาในพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปทุมธานี พบวา ปใจจัยดานทัศนคติ ปใจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิง ปใจจัยดานความเช่ือม่ันในการออนไลนแ และปใจ จัยดานการรับรูความ
เสี่ยง มีผลตอการยอมรับการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสแ โดยผูบริโภคเช่ือม่ันวาธนาคารสามารถดูแลขั้นตอนการใช บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแไดถูกตอง 
แมนยํา และสามารถเก็บความลับลูกคาไดอยางปลอดภัย และดานการรับรูความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเช่ือวาระบบการชําระเงินควรกําหนดรหัสผานกอน
เขาเครื่องเพื่อปูองกันขอมูลสวนตัวรั่วไหล และควรเปลี่ยนรหัสผานทุกๆ 3 เดือน 
 อัครเดช  ปิ่นสุข (2557) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสแ และสวนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคาที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตรแออนไลนแผานระบบแอพพลิเคชั่นของผูใชบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ
รับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) และดานการรับรูถึงประโยชนแ (Perceived Usefulness) มีผลตอความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตรแ
ออนไลนแผานระบบแอพพลิเคช่ันของผูใชบริการ อีกทั้งยังชวยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทํางาน ทําใหพ นักงานและผูใชบริการสามารถคนหาขอมูลภาพยนตรแ 
ตรวจสอบวันและเวลาในการจองตั๋วภาพยนตรแ และไดรับขอมูลการจองตั๋วภาพยนตรแออนไลนแไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีประโยชนแตอ การตัดสินใจในการ
ทํางานของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก พนักงานขายตั๋ว พนักงานตรวจสอบตั๋ว และผูบริหาร เป็นตน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีประสบการณแทํางานตั้งแต 1 ปีข้ึนไป ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ และ สายสนับสนุน 
จํานวน 2,109 คน (ขอมูลจากกองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) 
 2. บุคคลภายนอกท่ีติดตอขอรับเงินกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 535 ราย (ขอมูลจากทะเบียนคุมการขอรับเงินโอนผานระบบ i 
CASH  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560) 
 การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling ดังตารางท่ี 1 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งประเภทปลายปิด (Closed-ended questions) และประเภทปลายเปิด (Open-
ended questions) 
 แบบสอบถามแบงออกเป็น 6 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ปใจจัยสวนบุคคลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check Lists) และเป็นลักษณะคําถามปลายปิด โดยถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณแ และสายงาน  
 สวนที่ 2 ความรูความเขาใจตอระบบ e-payment เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด ใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรแท 
(Likert Scale) ซึ่งแบงเป็น 2 สวนยอย ดังน้ี 
 สวนที่ 2.1 สอบถามเกี่ยวกับระดับความความรูความเขาใจของกลุมตัวอยางในเรื่องระบบการจายเงินแบบ e-Payment 
 สวนที่ 2.2 สอบถามเกี่ยวกับระดับประสบการณแของกลุมตัวอยางในดานการนําไปใช และการวิเคราะหแความรูความเขาใจในระบบการจายเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสแ  
 สวนที่ 3 ปใจจัยดานการรับรูความเสี่ยง เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเกี่ยวกับระดับประสบการณแของกลุมตัวอยางในดานการประเมิน
ความเสี่ยงจากการจายเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรแท (Likert Scale)  
 สวนที่ 4 ปใจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในดาน
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นํามาใชกับระบบการจายเงินแบบ e-Payment แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรแท 
(Likert Scale)  
 สวนที่ 5 ประสิทธิภาพในการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแเป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางในดานประสิทธิภาพในการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ ไดแก ดานความถูกตองแมนยํา ดานความประหยัดคาใชจาย ดานความ
รวดเร็ว และดานความโปรงใส แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรแท (Likert Scale)  
 สวนที่ 6 การประเมินภายหลังการใชบริการ และขอเสนอแนะอ่ืนๆ แบงเป็น 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 6.1 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในเรื่องการประเมินภายหลังการใชบริการ การ
จายเงินของสวนราชการผานระบบ e- Payment แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรแท (Likert Scale)  
 สวนที่ 6.2 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายเปิด โดยสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการจายเงินของสวนราชการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสแ 

การทดสอบเครื่องมือ 
 1. นําแบบสอบถามเสนออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา แลวจึงทําหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของ 
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แบบสอบถาม  
 2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และเสนออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ทําการทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability Test) ของแบบสอบถาม โดยการนําไปทดสอบกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยจํานวน 23 ชุด และทดสอบกับบุคคลภายนอกจํานวน 7 ชุด รวมเป็น 30 ชุด แลวจึงนํามาทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามที่ระดับความเช่ือม่ัน 
95% โดยใชวิธีของครอนบาค (จิญาดา  แกวแทน, 2557) โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันไมต่ํากวา 0.70 แสดงดังตารางที่ 2  
 วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. นําขอมูลสวนที่ 1 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
 2. นําขอมูลสวนที่ 2 3 4 และ 5 คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. วิเคราะหแขอมูลสวนที่ 2 3 และ 4 กับขอมูลสวนที่ 5 โดยใชวิธี Multiple Regression เพื่อศึกษาอิทธิพลระหวาง 2 ตัวแปร 
 4. นําขอมูลสวนที่ 6.1 คํานวณหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
 เม่ือนําปใจจัยท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจตอระบบ e-payment, เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการจายเงินในสวนราชการ และการรับรูความเสี่ยง 
มาวิเคราะหแโดยรวมเพื่อหาความมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ ดวยสถิติ Multiple Regression Analysis แลว จะ
ไดผลการวิเคราะหแตามตารางที่ 3  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลวิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการจํายเงินของสํวนราชการผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ และข๎อมูลเรื่องการประเมินภายหลังการใช๎บริการ 
 จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจในระบบการจายเงินแบบ e-Payment โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
 ดานการรับรูความเสี่ยง กลุมตัวอยางมีระดับประสบการณแโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีระดับมากที่สุดคือ ความ
เสี่ยงดานการเงิน ไดแก การตรวจสอบเอกสารหลักฐานกอนดําเนินการขอเบิกเงิน   
 ดานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีระดับมากที่สุดคือ การ
รับรูถึงความงายในการใช โดยคําตอบท่ีมีระดับมากท่ีสุดคือ ระบบ e-Payment ชวยใหรับเงินจากมหาวิทยาลัยฯไดงายข้ึน  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินภายหลังการใชบริการโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่ใหผลในระดับมากที่สุดคือ ความพึง
พอใจตอการใชบริการ 
 ผลวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจํายเงินของสํวนราชการผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
 กลุมตัวอยางมีระดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานประสิทธิภาพในการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแโดยรวมอยูใ นระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีระดับมากที่สุดคือ ความประหยัดคาใชจาย  โดยคําตอบที่มีระดับมากที่สุดคือ ชวยประหยัด คาใชจาย เชน คาใชจายในการ
เดินทางไปธนาคาร คาธรรมเนียมขึ้นเช็ค 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการศึกษาปใจจัยท้ัง 3 ดาน ไดแก  ความรูความเขาใจตอระบบ e-payment   การรับรูความเสี่ยง และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา 
 ปใจจัยดานความรูความเขาใจตอระบบ e-payment และ ปใจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับปใจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ไมมีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 พบวา ความรูความเขาใจตอระบบ e-payment มีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแตามสมมติฐาน 
ซึ่งสอดคลองกับ ชนาธิป  ออนหวาน (2553) ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจและทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อสินคาท่ีมีฉลากคารแบอนของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลาวไววา กลุมตัวอยางท่ีมีความรูความเขาใจในฉลากสินคาในระดับนอย จะมีแนวโนมในการเลือกซื้อสินคานอยกวาผูที่มีความรูความเขาใจในระดับ
ปานกลางและมาก  เน่ืองจากผูที่พอมีความรูความเขาใจในฉลากสินคาอยูบาง จะสามารถมองเห็นถึงประโยชนแที่ไดรับ จึงมีแนวโนมที่จะเลือกซื้อสินคา มากกวาผูที่มี
ความรูความเขาใจนอย  
 จากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา แมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีประสบการณแทํางานดานการเงินและบัญชีมากอน แตกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจตอระบบ 
e-payment ในระดับปานกลางเทาน้ัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ เริ่มใชการจายเงินผานระบบ e-payment กับการจายเงินจากแหลงเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯอยาง
เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรก และจากการสอบถามปากเปลาจากกลุมตัวอยางบางรายพบวา บุคลากรที่ไมไดอยูใตสังกัดฝุายการเงิน กองคลัง มักเห็น
วา การเรียนรูหรือทําความเขาใจตอระบบ e-payment ไมใชหนาที่ตน แมวาตนจะเป็นผูมีสิทธิรับเงินโดยตรงก็ตาม แตควรเป็นหนาที่ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การจายเงินเทาน้ัน  
 สมมติฐานที่ 2 พบวา ปใจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ไมมีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ โดยกลุ มตัวอยางให
ระดับประสบการณแของความเสี่ยงดานความปลอดภัยในระดับนอย ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยพบวาขอมูลทางการเงินรั่วไหล หรือไดรับเงินไมครบถวน จากการที่
มหาวิทยาลัยฯใชระบบการจายเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ ดังน้ันจึงไมสอดคลองกับจิญาดา  แกวแทน (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสแผานอุปกรณแสมารแทโฟน: กรณีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี ใหความเห็นวาปใจจัยดานการรับรูความเสี่ยง มีผลตอการยอมรับการ
ใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแผานอุปกรณแสมารแทโฟน โดยปใจจัยที่มีผลมากที่สุดคือปใจจัยดานความปลอดภัย ในขณะที่ผลการวิจัยครั้ งน้ี กลุมตัวอยางให
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ความสําคัญกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกอนดําเนินการขอเบิกเงินมากที่สุด ซึ่งเป็นการรับรูความเสี่ยงในดานการเงิน เพราะระบบการจายเงินของหนวยงาน
ราชการมักใหความสําคัญกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหตรงตามกฎระเบียบมากกวาระบบการทํางานของเอกชน 
 สมมติฐานที่ 3 พบวาปใจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแมากที่สุด  
สอดคลองกับ อัครเดช  ปิ่นสุข (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสแ และสวนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคาที่
สงผลตอความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตรแออนไลนแผานระบบแอพพลิเคชั่นของผูใชบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลาวไววา การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) และดานการรับรูถึงประโยชนแ (Perceived Usefulness) มีผลตอความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตรแออนไลนแผานระบบแอพพลิเคช่ันของผูใชบริการ อีกทั้งยังชวยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทํางาน ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ี กลุมตัวอ ยางเห็นวา ระบบ e-
Payment ชวยใหสามารถรับเงินจากมหาวิทยาลัยฯไดงายข้ึน และสามารถตรวจสอบขอมูลการจายเงินของมหาวิทยาลัยฯไดสะดวกขึ้น ซึ่งจากเดิมที่มหาวิทยาลัยฯใช
ระบบการจายเงินโดยการจายเช็ค ทางผูมีสิทธิรับเงินตองเดินทางมารับเช็คดวยตนเองที่ตึกอธิการบดี และเม่ือรับเช็คแลว ตองเดินทา งไปขึ้นเช็คที่ธนาคารใหทัน
กําหนดเวลาของธนาคารจึงจะสามารถใชเงินได ในขณะท่ีระบบ e-Payment สามารถทําใหเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน ทําใหผูรับเงินสามารถ
ใชเงินไดทันที นอกจากน้ีระบบ e-Payment ยังสามารถสรางหลักฐานการจายเงินในรูปของไฟลแ PDF ได ทําใหกองคลังฯสามารถสงไฟลแหลักฐานการจายเงินใหแก
หนวยงานตางๆไดกอนวันที่เงินเขา 1 วันทําการ 
 

ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการวิจัย 
 1. ดานความรูความเขาใจตอระบบ e-payment ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของระบบ e-Payment ใหแกบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก
ที่มหาวิทยาลัยฯดําเนินการจายเงินให โดยเนนเน้ือหาที่กลุมเปูาหมายจําเป็นตองรู เพื่อลดความผิดพลาดการจายเงินผานระบบ e-Payment ที่เกิดจากความผิดพลาด
ของมนุษยแได 
 2. การรับรูความเสี่ยง ควรมีการซอมแซมบํารุงอุปกรณแท่ีเกี่ยวของกับการจายสัญญาณอินเตอรแเน็ตอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากเป็นสวนประกอบสําคัญในการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสแ   

ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 1. ในการวิจัยครั้งหนา ควรเปลี่ยนกลุมเปูาหมายใหเจาะจงมากยิ่งขึ้น เชน เลือกเฉพาะบุคลากรทางการเงินและบัญชีเทาน้ัน หรือบุคลากรที่เป็นผูจายเงิน
ผานระบบ e-Payment โดยตรง ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก อาจจะตองเปลี่ยนการวิจัยเชิงปริมาณ ไปเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก 
 2. ในอนาคตจะมีการจายเงินผานระบบ e-Payment สําหรับแหลงเงินงบประมาณแผนดิน หากผูสนใจทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ี อาจระบุเป็นการศึกษา
เฉพาะการจายเงินผานระบบ  e-Payment สําหรับแหลงเงินงบประมาณแผนดินเทาน้ันได เพราะการจายเงินจากเงินงบประมาณแผนดินจะมีขั้นตอนที่ซับซอนกวา
แหลงเงินรายได  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความเมตตา ดูแลเอาใจใสเป็นอยางดีจากรองศาสตราจารยแ อภิรดา  สุทธิสานนทแ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ได
สละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําแนะนํา ชวยสืบคนขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตลอดจนแกไขปรับปรุงขอบกพรอง ตาง ๆ ทําใหผูวิจัยไดรับความรู และทําใหการคนควา
อิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณแ นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดรับคําแนะนําที่ดีจาก  ดร.เฉลิมศักดิ์  เลิศวงศแเสถียร ประธานกรรมการ และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ชัยมงคล  ผลแกว 
กรรมการ อันเป็นประโยชนแตอการคนควาอิสระในครั้งน้ี ซึ่งผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพอยางสูง         
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ดารณี  พิมพแชางทอง, ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุภาพร  คูพิมาย และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สังวรณแ งัดกระโทก 
ที่ใหความกรุณายิ่งในการตอบรับเป็นผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม อีกทั้งยังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถามอันเป็นประโยชนแตอการ
คนควาอิสระอยางดีเสมอมา 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติผูมีพระคุณที่คอยชวยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นกําลังใจในการคนควาอิสระมาโดยตลอด รวม ทั้ง
ขอบพระคุณหัวหนางาน และพี่นอง เพื่อนรวมงานจากฝุายการเงิน กองคลัง ที่ใหความอนุเคราะหแดานขอมูลตาง ๆ อีกทั้งยังใหคําแนะนําอันเป็นประโยชนแดวยความเต็มใจ 
 ทายที่สุดประโยชนแและคุณคาอันพึงมีจากการคนควาอิสระน้ี  ผูทําการคนควาอิสระขอนอมเป็นเครื่องบูชาพระคุณ  บิดา  มารดา  ครูอาจารยแทุกทาน และ
ผูมีสวนเกี่ยวของในงานวิจัยน้ี ที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู จนสงผลใหการคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจตอไป 
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ตารางที่ 1 แสดงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) แบบเป็นระดับช้ันอยางเป็นสัดสวน 

รายการ บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก รวม 
จํานวนประชากร 2,109 คน 535 คน 2,644 
สัดสวนของประชากร 2,109 / 2,644  

= 0.7977 
535 / 2,644  
= 0.2023 

1 

จํานวนกลุมตัวอยาง 320 x 0.7977  
=255 คน 

320 x 0.2023  
=65 คน 

320 

จากวิธีการสุมกลุมตัวอยาง จึงไดผลการสุมดังน้ี  
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีประสบการณแทํางานตั้งแต 1 ปีขึ้นไป ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ และ สายสนับ สนุน 
จํานวน 255 คน และบุคคลภายนอกท่ีติดตอขอรับเงินกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 65 คน  รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 320 คน 
 
ตารางที่ 2 แสดงคาการทดสอบความเช่ือม่ัน ดวยวิธีของ Cronbach’s Alpha 

ตัวแปร จํานวนคําถาม 
Cronbach's Alpha 

Pre-test 30 ชุด 
ความรูความเขาใจตอระบบ e-payment 9 ขอ 0.901 
การรับรูความเสี่ยง (Perceived of Risk) 9 ขอ 0.858 
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance) 5 ขอ 0.979 
ประสิทธภิาพในการจายเงนิของสวนราชการผานระบบอิเลก็ทรอนกิสแ 12 ขอ 0.882 
 การทดสอบความเช่ือม่ันกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนดวยวิธีของ Cronbach’s Alpha ของการวิจัยในครั้งน้ี ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาผานการ
ประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีเกณฑแในการยอมรับที่ 0.7 ซึ่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายปใจจัยพบวาปใจจัยความรูความเขาใจตอระบบ e-payment และปใจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับดีมาก สําหรับปใจจัยการรับรูความเสี่ยง และปใจจัยประสิทธิภาพในการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ 
อยูในระดับดี หมายถึงแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได 
 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหแดวยสถิติ Multiple Regression Analysis ของปใจจัยทั้ง 3 ดาน ที่มีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ 
ป๓จจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพการจํายเงนิของสํวน

ราชการผํานระบบอิเล็กทรอนกิส๑ 
ประสิทธิภาพการจํายเงนิ 

β t p-value 
b SEb 

คาคงท่ี (a) 1.915 0.175  10.911 0.000 
1. ความรูความเขาใจตอระบบ  
e-payment 

0.146 0.040 0.190 3.623 0.000 

2. การรับรูความเสี่ยง -0.102 0.060 -0.084 -1.713 0.088 
3. การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.435 0.037 0.555 11.604 0.000 

p=0.000  AdjR2 =0.393  R2 = 0.398 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 

ผลการวิเคราะหแสมมติฐานดวยสถิติ Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา สอดคลองกับสมมติฐาน คือ โดยรวมปใจจัยทั้ง 3 ดาน
มีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ เน่ืองจากมีคา p เทากับ  0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่ระดับ  0.05 โดยสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแไดรอยละ 39.80 (R2 = 0.398)  

เม่ือพิจารณาในแตละตัวแปร พบวา ปใจจัยดานความรูความเขาใจตอระบบ e-payment และ ดานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตอประสิทธิภาพ
การจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ เน่ืองจากท้ัง 2 ปใจจัยมีคา p-value เทากับ 0.000 แตปใจจัยดานการรับรูความเสี่ยงเม่ือวิเคราะหแรวมกับปใจจัยทั้ง 
2 ปใจจัยดังกลาว พบวา ไมมีผลตอประสิทธิภาพการจายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ เน่ืองจากมีคา  p-value เทากับ 0.088 
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รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีประสทิธิผลของบริษัทรับเหมาชํวงงานติดต้ังเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ 
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บทคัดยํอ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนอรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชวงงานติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญของบริษัทรับเหมาหลักจํานวน 5 คน และผูบริหารของบริษัทรับเหมาชวงจํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแ จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหแ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ในการดําเนินธุรกิจและการวิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคแ 3 ขอ ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหแสภาพปใจจุบัน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวง พบวา จุดแข็ง คือ ในการดําเนินธุรกิจตองมี
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีความม่ันคงทางการเงิน จุดออน คือ การขาดการควบคุมและการขาดการบริหารจัดการที่ดี โอกาส คือ มีแนวโนมในการดําเนิน
ธุรกิจสูงและเป็นธุรกิจที่มีความจําเป็นตองพัฒนาระบบใหทันกับประเทศอื่น และอุปสรรค คือ จํานวนคูแขงขันทางธุรกิจสูง สภาพภูมิศาสต รแของพื้นที่ทํางานและ
ระเบียบปฏิบัติหรือขอบังคับแตละทองถิ่น 
 2. ระดับความสําคัญของปใจจัยดานประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวงโดยเฉลี่ยรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคา ( ̅ = 3.51 
และ S.D. = .215) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ลําดับแรกดานคุณภาพของงานอยูในระดับมาก โดยมีคา ( ̅ = 3.67 และ S.D. = .255) และระดับความสําคัญของปใจจัย
ดานอุปสรรคการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวงโดยเฉลี่ยรวมมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคา ( ̅ = 3.25 และ S.D. = .143) เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ลําดับแรกดานอํานาจการตอรองของผูวาจางมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคา ( ̅ = 3.37 และ S.D. = .224) และจากการวิเคราะหแการถดถอยเชิง
พหุคูณ พบวา ปใจจัยดานอุปสรรคการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวงโดยเฉลี่ยรวมสงผลตอปใจจัยดานประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวงโดย
เฉลี่ยรวม โดยเฉพาะดานความม่ันคงทางการเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชวงงานติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ  คือ การดําเนินธุรกิจควรตองมีการกําหนด
เปูาหมาย มีการควบคุมและการบริหารจัดการที่ดี และควบคุมงบประมาณโครงการอยางรัดกุม เพื่อปูองกันการเกิดขอผิดพลาดและความเสียหายในการดําเนินธุรกิจ
ในทางกลับกันจะชวยใหบริษัทรับเหมาชวงมีความม่ันคงในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิผลการดําเนินธุรกจิเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด 
 
คําสําคัญ : เสาสงสัญญาณโทรศพัทแมือถือ / ประสิทธิผล  
 
Abstract 
 This article aims to present the effectiveness business operation model of subcontracted of mobile tower erection installation. 
The research sample consisted of 5 main contractors and 300 subcontractors. The data collection instruments consisted of 1 interview form 
and 1 questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, strengths, weaknesses, opportunities, 
threats to business, and multiple regression analysis. The results of the research can be summarized as 3 objectives. 
 1. Analysis of the current situation, strengths, weaknesses, opportunities and threats in the business of the subcontractors 
found that the strengths of the business must be managed with quality and financial security, weakness is lack of control and lack of good 
management, opportunities tend to be high business and it is a business that needs to develop systems to keep up with other countries 
and threats are high number of business competitors, geography of the workspace and local regulations. 
 2. The importance of the efficiencies business factors of the subcontractors on the overall level was significant at a high level 
(  = 3.51 and SD = .215) considering the item, the first order of the quality of work was at the high level ( = 3.67 and S.D. = .255). The 
importance of the barriers to business factors of the subcontractors on the overall level was significant at a middle level ( = 3.25 and SD = 
.252) considering the first item, the bargaining power of buyers were significant at the meddle level (  = 3.37 and S.D. = .224). Based on the 
multiple regression analysis, the barriers to business factors of the average subcontractor have a positive effect on the overall business 
performance of the subcontractors. Especially financial security at the .05 
 3. The effectiveness business operation model of subcontracted of mobile tower erection installation is that business 
operations should be targeted, good control and management, the project budget should be tightened. In order to prevent mistakes and 
damage to the business, vice versa, the subcontractors will be more stable in their business operations. This will result in the effectiveness 
of the business to meet the goals. 
 
Keywords: Mobile Tower Erection / Effectiveness 
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  บทนํา 
 ปใจจุบันเทคโนโลยี 4G (Forth Generation) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไรสารที่มีความเร็วสูงหรือเป็นเสนทางดวนสําหรับสงผานขอมูลโดยไมตองอาศัยสาย
เคเบิล มีคุณสมบัติการเช่ือมตอเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ (Three-Dimensional) ระหวางผูใชบริการโทรศัพทแมือถือดวยกัน โดยมีสถานีฐาน (Base Station) และ
เสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ (Transmission Tower Erection ) ทําหนาที่ในการสงผานสัญญาณจากโทรศัพทแมือถือเครื่องหน่ึงไปยังอีกเครื่องหน่ึง ซึ่งสามารถ
สงผานขอมูลไดดวยระดับความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นถึง 100 เมกะไบตแตอวินาที มากกวาความเร็วเดิมที่ระดับ 10 กิโลบิตตอวินาที โดยมีเทคโนโลยีหลักที่ปใจจุบันมีการ
ยอมรับและใชงานทั่วโลก คือ มาตรฐาน Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA) (ที่มา: https://www. etda.or.th/content/1383.html: 
สืบคนออนไลนแวันที่ 13 กันยายน 2559) 
 ในสวนของประเทศไทยเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายนับวาเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตมาอยางตอเน่ือง โดยรัฐบาลไดวางกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และแผนพัฒนา Digital Economy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 รวมถึงแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 ซึ่งสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดวางกรอบการประมูล 4G 
ไวในชวงปลายปี 2558 โดยกําหนดใหผูชนะการประมูลตองติดตั้งโครงขายใหครอบคลุมพื้นที่ 40% ใน 4 ปี โดยทางศูนยแวิจัยกสิกรไทย ยังไดคาดการณแไววาภาพรวม
ของปี 2559 จะมีผูเขาใชบริการโมบายบรอดแบนดแอินเทอรแเน็ตทั้งที่ผานโครงขาย 3G และ 4G ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยคาดการณแวาจะมีผูเขาใชบริการสูงถึง 
38.4 – 39.7 ลานคน ขยายตัวในกรอบรอยละ 11.0 – 14.7 จากปี 2558 คิดเป็นอัตราการเขาถึงโมบายบรอดแบนดแอินเทอรแเน็ตราวรอยละ 60.4 – 62.6 ของ
ประชากรทั้งหมด และในการเปิดใหบริการ 4G ในคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz น้ี จะกอใหเกิดอานิสงสแโดยตรงตอธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจการวาง
โครงขายสถานีฐาน ธุรกิจการใหบริการโทรศัพทแเคลื่อนที่ ไดแก การใหบริการขอมูลธุรกิจการผลิต และจัดจําหนายสมารแทโฟน อีกทั้งยังกอใหเกิดอานิสงสแทางออมในอีก
หลายธุรกิจ เชน การผลิตซอฟตแแวรแ (Software) ตลาดธุรกิจออนไลนแ (E-Commerce) การใหบริการศึกษาออนไลนแ (E-Leaning) และการใหบริการดานบันเทิงออนไลนแ (Online 
Entertainment) เป็นตน (บริษัท ศูนยแวิจัยกสิกรไทย จํากัด. การประเมินธุรกิจดานไอทีในประเทศไทย. 2559: ออนไลนแ) 
 จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวา แผนการลงทุนของกลุมธุรกิจที่ผูประกอบการโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย ทั้งในสวนของบริษัท เอไอเอส (AIS) 
ดีแทค (DTAC) และทรู (TRUE) ที่ตองเรงเพิ่มจํานวนสถานีฐาน (Base Station) และเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ (Mobile Tower Erection) เพื่อใหสามารถรองรับ
การใชงานระบบ 4G และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะสงผลดีตอทั้งบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐาน  (Base Station) และบริษัทรับเหมาชวงงาน
ติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ (Mobile Tower Erection) ในประเทศไทยเชนกัน แตในขณะเดียวกันความเรงรีบดังกลาวอาจสงผลทําใหการดําเนินงานของ
บริษัทรับเหมาชวงทํางานไมมีคุณภาพและเกิดความผิดพลาดระหวางการดําเนินงาน อันเกิดจากตองสั่งช้ินสวนเสาสงสัญญาณและวัสดุอุปกรณแเขาทํางานพรอมกันทํา
ใหผูผลิตช้ินสวนเสาสงสัญญาณสงสินคาไดไมตรงตามแผนงาน สงผลใหการดําเนินงานเกิดความลาชาและไมสามารถสงงานไดตามที่กําหนดเวลา เป็นตน อยางไรก็ตาม
ยังมีอุปสรรคบางประการที่ไมสามารถควบคุมได เชน สภาพภูมิศาสตรแของพื้นที่ทํางานและระเบียบปฏิบัติหรือขอบังคับแตละทองถิ่น ที่ตองใหความสําคัญและถือเป็น
ปใจจัยหน่ึงท่ีตองมีการบริหารจัดการที่ดี 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปใจจุบันของปใจจัยดานประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวงและปใจจัยดานอุปสรรคการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวง 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางระดับความสําคัญของปใจจัยดานประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจกับระดับความสําคัญของปใจจัยดานอุปสรรคการดําเ นิน
ธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวงที่นําไปสูประสิทธิผลดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวง 
 3. เพื่อนําเสนอรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชวงงานติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและจากนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงผูเช่ียวชาญและผูบริหารที่มีประสบการณแดานการ
บริหารจัดการงานติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณแ โดยผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดานการบริหารจัดการ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหแ 

กลํุมเปูาหมาย 
        บริษัทรับเหมาชวงงานติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือท่ีมีสํานักงานที่ตั้งของบริษัทอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
อภิปรายผล 
 ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 
 จากการศึกษา วิเคราะหแ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานกอสราง พบวา ปใจจัยดานประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมา
ชวงตามแนวคิดของ นิตยสารฟอรแจูน (Fortune Magazine. 2013) ประกอบดวย 1) ดานคุณภาพของงาน 2) ดานความฉลาดในการใชสินทรัพยแบริษัท 3) ดานความ
ม่ันคงทางการเงิน 4) ดานความสามารถในการจูงใจและรักษาคนเกง 5) ดานการจัดการคุณภาพ 6) ดานความคิดสรางสรรคแและนวัตกรรม 7) ดานความสามารถในการ
แขงขัน 8) ดานความรับผิดชอบตอสังคม และ 9) ดานการจัดการความเสี่ยง 
 อุปสรรคการดําเนินธุรกิจ 
 จากการศึกษา วิเคราะหแ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ไดแก  ไมเคิล อี พอรทเตอรแ (Michael E. Porter. 1980) พบวา 
อุปสรรคของบริษัทรับเหมาชวงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แนนอน และรูปแบบไมแนนอน 
(Environment Uncertainty) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบไมแนนอนเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซอน ระดับการเปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือเป็นรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนเลยในอดีต เชน จากกระแสโลกาภิวัตนแ เทคโนโลยี คูแขงขันจากสาขาอื่นหรือความตองการบริการรูปแบบใหมของลูกคา สวน
รูปแบบแนนอน เชน คูแขงขันรายเดิมที่มีความตองการสวนแบงการตลาดสูงก็ตองมีการปรับราคา สวนผูวาจางและผูผลิตเองเม่ือเห็นวามีทางเลือกเยอะก็ตองมีการปรับ
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ราคาเชนกัน สรุปไดวา ปใจจัยดานอุปสรรคการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวง  ประกอบดวย 1) ดานคูแขงขันรายใหม (Threat of New Entrants) 2) ดานคู
แขงขันรายเดิม (Rivalry among Existing Competitors) 3) ดานสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 4) ดานอํานาจการตอรองของผูวาจาง 
(Bargaining Power of Buyers) และ 5) ดานอํานาจการตอรองของผูผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
 ประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจ 
 จากการศึกษา วิเคราะหแ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิผลขององคแการ ไดแก พีรพัฒนแ  เกากัญญา. 2558: 27 (อางอิงจาก T. 
Caplow. 1964: 89; P.E. Mott. 1972: 96; W.B. Eddy. 1981: 107; W.K. Hoy and C.G. Miskel. 1991: 384; S.P. Robbins. 1987: 22 ) พบวา ทุกองคแการจะ
สามารถดําเนินงานตอไปในอนาคตใหบรรลุไดตามเปูาหมายหรือไดตามวัตถุประสงคแน้ัน  องคแการจะตองมีเครื่องมือที่สามารถบงบอกช้ีแจงไดวาควรดําเนินการตอไป
อยางไรใหองคแการมีประสิทธิผลอยางดีที่สุด โดยสามารถสรุปไดวาการประเมินประสิทธิผลขององคแการ หมายถึง การประเมินดวยการพิจารณาจากคุณภาพของสินคา
หรือบริการ ความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการ ความพรอมหรือความเป็นไปไดในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนหรือผลกําไรที่ไดรับจากการดําเนินงาน เป็นตน 
โดยแนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององคแการ แยกออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การประเมินประสิทธิผลตามเปูาหมาย โดยการพิจารณาจากความสามารถของ
องคแการในการดําเนินงานใหบรรลุเปูาหมายขององคแการ และ 2) การประเมินประสิทธิผลเชิงระบบ โดยการพิจารณาเกี่ยวกับดานทรัพยากรที่ใชในการผลิตและ
กระบวนการผลิต 
 
สรุป 
 จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวา การจัดการที่มีประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ ผลลัพธแและไมเกิดผลกระทบ โดยพิจารณาผลของการทํางานที่สําเร็จลุลวงตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว ซึ่งจะเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดทายสําหรับการเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคแและผลลัพธแ ของโครงการที่มีความสัมพันธแกับผลงาน การ
พิจารณาทางเลือกโดยการใชประสิทธิผลเป็นเกณฑแเปรียบเทียบผลลัพธแที่เกิดขึ้นจริงในรูปของหนวยของผลผลิตหรือบริการวามีการใชทรัพยากรปใจจัยนําเขามามาก
นอยเพียงใดและผลที่เกิดขึ้นสอดคลองกับเปูาหมายอยางไร 
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยครั้งน้ีประสิทธิผลยังพบวา ความสามารถขององคแการในการบรรลุเปูาหมายที่ ไดกําหนดไวน้ันไมไดมองเพียงแคความสําเร็จของงาน 
แตองคแการตองมีความพรอมหลายดานทั้งในดาน เงินทุน ความรับผิดชอบตอสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี คุณภาพและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือวาควรมีอยูในทุก
ธุรกิจ โดยควรตองมีการวางมาตรการปูองกันเพิ่มอีกหน่ึงดาน คือ ดานคูแขงขันรายใหม ที่อาจเขามามีสวนแบงเพิ่มในธุรกิจ อันเกิดจากปใจจัยทางดานเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่ทําใหทุกธุรกิจตองมีการวางมาตรการทางเลือก ทั้งการเพิ่มชองทางการทํางาน การเปลี่ยนชองทางการทํางานและปรับ ลดราคาเพื่อให
บริษัทอยูรอด 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 ปใจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาชวงงานติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ จากการศึกษา วิเคราะหแ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงผูเช่ียวชาญและผูบริหารที่มีประสบการณแการบริหารจัดการงานติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ โดยบริษัทรับเหมา
ชวงสามารถนําองคแความรูที่ไดไปประยุกตแใชในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหเกิดประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไวและยังใชเป็นตนแบบการดําเนินธุรกิจ โดยใน
อนาคตผูวิจัยคาดหวังวาผลการศึกษาวิจัยน้ีจะเป็นประโยชนแ สามารถใชเป็นขอมูลประกอบการเรียนการสอน สําหรับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการเปิด
สอนในภาควิชาการจัดการงานโครงการและการบริหารงานกอสราง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการน้ีสําเร็จลงไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาอยางสูงจากทานอาจารยแที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูเขียนบทความตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของทานอาจารยแ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล ขอเสนอแนะและแนวทางการปฎิบัติ จนทําให บทความน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี อน่ึงผูเขียนบทความหวังวา
บทความฉบับน้ีจะมีประโยชนแอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีและขอมอบความกตัญโูกตเวทิตาคุณ แด บิดา มารดาและผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับข อบกพรองตางๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นน้ัน ผูเขียนบทความขอนอมรับผิดเพียงผูเดียวและยินดีที่จะรับฟใงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนางานตอไป 
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ตัวอยํางภาพประกอบ 
 การติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ (Mobile Tower Erection) น้ัน จะประกอบไปดวย ตัวโครงสรางเสาสัญญาณและชุดอุปกรณแรองรับการติดตั้งชุด
รับ-สงสัญญาณโทรศัพทแมือถือ โดยตัวโครงสรางเสาสัญญาณจะมีลักษณะเป็นแบบ หอคอย โครงสรางคอนกรีต และโครงสร างเหล็ก ซึ่งมีช่ือเรียกกันทั่วไปวาเสาสง
สัญญาณโทรศัพทแมือถือ ดังภาพประกอบ 1) 
 

   
 

ภาพประกอบ 1) การติดตั้งเสาสงสญัญาณโทรศัพทแมือถือแบบโครงสรางเหล็ก 
ที่มา: https://pantip.com/topic/33135462 
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ป๓จจัยท่ีมีผลตํอผลการดําเนินงานของกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุน 
Factors Affecting the Retirement-Mutual-Fund Performance: The Case of Equity Fund 

 
สุพรรณี  บัวสุข1 

Supannee Buasook 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio ขอมูลที่ใชเป็นผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ประเภทตราสารทุน ในชวงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต พ.ศ.2554-2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 51 กองทุน โดยใชการวิเคราะหแสมการถดถอย 
 การวิเคราะหแสมการถดถอยเชิงพหุที่ใชตัวแปรอิสระ จํานวน 5 ตัว พบวามีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย มีความสัมพันธแในเชิงบวก ขณะที่กองทุนดัชนี และขนาดของกองทุน มี
ความสัมพันธแในทิศทางตรงกันขามกับคา Sharpe’s ratio ของกองทุนรวม  
 
คําสําคัญ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผลการดําเนินงาน ตราสารทุน Sharpe’s ratio 
 
Abstract 
             This research examines factors that affect the performance of the Retirement Mutual Funds (RMF) investing in equity securities. 
The Sharpe's ratio (Risk-adjusted return) is used as proxy of fund performance. Monthly returns of 51 funds during 2011-2015 are analyzed 
using regression analysis. 
             Using the Sharpe's ratio as a dependent variable as well as 5 independent variables and multiple linear regression analysis, it is 
found that only 3 independent variables that significantly affect the Sharpe's ratio. The monthly total return index of the Stock Exchange of 
Thailand has a positive relationship whereas index fund and fund size have negative relationship with the Sharpe's ratio. 
 
Keywords : Retirement Mutual Funds (RMF), Performance, Equity Fund, Sharpe’s ratio 
 
บทนํา 
 กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุน (Investment vehicle) อีกชนิดหน่ึงสําหรับผูลงทุนรายยอย ที่ประสงคแจะนําเงินมาลงทุนในตลาดการเงิน แตมี
ขอจํากัดในการลงทุน เชน มีทุนทรัพยแจํากัด ไมมากพอที่จะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ไมมีประสบการณแ ความรู ความเช่ียวชาญในการล งทุน ไมมีเวลาใน
การศึกษา คนหาและวิเคราะหแขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุน นอกจากน้ี การลงทุนในกองทุนรวมจะชวยเพิ่มความม่ันใจในการลงทุนใหกับผูลงทุนไดในระดับหน่ึง 
เน่ืองจากกองทุนรวมน้ันจะมีผูดูแลผลประโยชนแที่ทําหนาที่เป็นตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน ในการรักษาผลประโยชนแตางๆ เชน การดูแลตรวจสอบการบริหารจัดการ
กองทุนใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแและนโยบายการลงทุนที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน หรือการสอบทานความถูกตองของมูลคาทรัพยแสินของกองทุนรวม ฯลฯ และยังมีการ
เปิดเผยขอมูลที่จําเป็นตอการตัดสินใจลงทุนใหแกผูลงทุน นอกจากน้ียังมีสํานักงานกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (ก.ล.ต.) เป็นผู กํากับดูแลและกําหนด
กฎเกณฑแสําหรับธุรกิจจัดการลงทุนอีกดวย 
 โดยปกติ ในระยะยาวการลงทุนในกองทุนรวมจะใหผลตอบแทนดีกวาเงินฝากของธนาคารพาณิชยแ แตก็มีความเสี่ยงสูงกวา นักลงทุนควรพิจารณา
ทางเลือกในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได เพราะการลงทุนใดๆ ที่ใหผลตอบแทนสูง จะมีความเสี่ยงสูง (High-risk High-return) ในทางกลับกัน การลงทุนที่มีความเสี่ยง
สูง ไมไดหมายความวา จะมีผลตอบแทนที่สูง  กองทุนรวมไมรับประกันผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ (ยกเวนกรณีของกองทุนรวมมีประกัน) ผู ลงทุนอาจจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับการบริหารงานของผูจัดการกองทุน  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) มีลักษณะผสมระหวางการเป็นกองทุนรวมกับเครื่องมือในการสะสมเงินเพื่อใชในยาม
เกษียณอายุจากการทํางาน นอกเหนือจากระบบสวัสดิการที่มีอยูแลว เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนบําเหน็จบํานาญ (Pension Fund) 
กองทุนประกันสังคม: ประโยชนแทดแทนกรณีชราภาพ (Social Security Fund: Old Age Pension) เป็นตน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จึงเป็นทางเลือกหน่ึง
สําหรับการออมเงินเพื่อไวใชในวัยเกษียณท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุน โดยใหสิทธิประโยชนแทางภาษีแกผูลงทุน เพื่อจูงใจใหประชาชนออมมากขึ้น กองทุนน้ีเหมาะกับคน
ทุกกลุมที่ตองการออมเงินไวใชในยามเกษียณ โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพอิสระ หรือผูประกอบการ ที่ไมมีสวัสดิการออมเงินเพื่อการเกษียณมารองรับ เชน ไมไดเป็น
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ (กบข) อยางไรก็ตามผูที่มีสวัสดิการอยูแลวก็สามารถออมเงินในกองทุนน้ีเพิ่มเติมไดเชนกัน ดังน้ัน 
ขาราชการ ลูกจางบริษัท หางรานเอกชน จึงสามารถลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนแทางภาษีเ ต็มตามวงเงินที่รัฐบาลใหการ
สนับสนุน การออมเงินเพื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจึงใหประโยชนแทางภาษีในปใจจุบัน และการใชชีวิตที่ดีกวาในอนาคต 
 ปใจจุบัน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เริ่มเป็นที่นิยมของผูลงทุนและเติบโตมากข้ึน ในปี 2547 มีจํานวน 58 กองทุน ภายใตบริษัทจัดการกองทุน
รวม 20 แหง มูลคากองทุนรวมทั้งสิ้น 12,238 ลานบาท ในปี 2560 มีจํานวนทั้งหมด 180 กองทุน มูลคารวม 251,444 ลานบาท (www.aimc.or.th)   

จากการที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีนโยบายการลงทุนใหเลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป กลาวคือมีตั้งแตกองทุนที่มีระดับความ
เสี่ยงต่ํา เชน กองทุน RMF ทีล่งทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรฐับาล หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง เชน กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน ไป
จนถึงกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เชน กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนหรอืหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ผูลงทุนสามารถ
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เลือกลงทุนใหสอดคลองกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตน อยางไรก็ตาม จากขอจํากัดของการลงทุนในกองทุน RMF ที่มีระยะเวลาลงทุนที่คอนขาง
ยาวนาน จึงทําใหกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน มีโอกาสไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจไดตลอดเวลา จึงมีความผันผวนสูง ในขณะเดียวกัน ในระยะยาว
กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนก็ใหผลตอบแทนสูงกวา ดังน้ัน กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนจึงมีความนาสนใจสําหรับผูที่ตองการออมเงินไวใชในยามเกษียณ
มากกวากองทุน RMF ประเภทอื่น 
 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เพราะแมจะมีความเสี่ยงสูง 
แตก็มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงเชนเดียวกัน โดยศึกษาเป็นผลตอบแทนรายเดือน ระหวางปี พ.ศ.2554-2558 เพื่อใหผูที่สนใจไดนําไปใชประโยชนแในการเลือก
ลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1) เพื่อใหทราบถึงปใจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุน 
2) เพื่อใหผูลงทุนสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3) เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพแนะนําการลงทุนสามารถนําไปใชเป็นขอมูลในการใหคําปรึกษาแกลูกคาได 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

 แนวความคิดของผลตอบแทน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลประโยชนแที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในกองทุนรวมน้ันประกอบดวยองคแประกอบหลัก 2 สวน คือ  

 1.ผลตอบแทนในรูปเงินปในผล (Dividend Yield) คือ สวนแบงกําไรของกองทุนที่ผูลงทุนไดรับในรูปของกระแสเงินสด ระหวางชวงระยะเวลาลงทุนอยู 
อาจจายเป็นรายปี หรือมากกวาปีละ 1 ครั้งก็ได 

2.กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพยแสุทธิของกองทุนรวมตอหนวย (Capital Gain /Loss) เกิดขึ้นเม่ือมีการขายคืนหนวยลงทุน 
หากมูลคาสินทรัพยแสุทธิตอหนวยเพิ่มสูงข้ึน (หรือ ต่ําลง) ผูลงทุนก็จะไดกําไร (หรือขาดทุน) จากการลงทุนในกองทุนรวมน้ันๆ  

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมักแสดงอยูในรูปรอยละ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาสินทรัพยแสุทธิของกองทุนรวมตอหนวยตอนตนงวดกับปลายงวด 
และนิยมคํานวณผลตอบแทนตอระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งแสดงผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหน่ึงงวดจากการลงทุนในกองทุนรวมน้ันๆ เพื่ อผูลงทุนจะได
นําไปใชในเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ได  

กองทุนรวมมีหนาที่ตองคํานวณมูลคาสินทรัพยแสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ที่กองทุนรวมลงทุน และผลประโยชนแอื่นที่ไดรับจากการลงทุนทุกวันทํา
การ ในการคํานวณมูลคาของหลักทรัพยแและทรัพยแสินเหลาน้ัน กองทุนตองใชราคาปิด (หรือราคาปิดครั้งสุดทาย) ของหลักทรัพยแที่ลงทุนไว หรือ วิธี Mark to market 
บวกเงินสด และรายไดคางรับอื่นที่มี หักดวยหน้ีสิน 

สวนมูลคาสินทรัพยแสุทธิตอหนวย (NAV) สามารถคํานวณไดโดยนํามูลคาสินทรัพยแสุทธิ หารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด  
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยทั่วไป สามารถคํานวณโดยใชสูตร ดังน้ี  

Rpt  =  ((NAVt – NAVt-1) x 100 
  NAVt-1 

โดยที ่  Rpt  =  อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t  
NAV t   =  มูลคาสินทรัพยแสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลา t  
NAVt-1   = มูลคาสินทรัพยแสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลา t–1  

 
แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง  

 ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปไดที่ผูลงทุนจะไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว หากการลงทุนใดมีความไมแนนอนของ
ผลตอบแทนสูง ที่ก็จะสงผลใหการลงทุนน้ันมีความเสี่ยงสูงตามไปดวย (ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพยแ, 2556, หนา 202)  
 ความเสี่ยงจากการลงทุนสามารถแบงออกเป็น 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1. ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีผูลงทุนไมสามารถหลีกเลี่ยงได ความเสี่ยงประเภทน้ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
แวดลอมภายนอก ที่ไมสามารถคาดการณแไดลวงหนา และสงผลกระทบตอการลงทุนโดยรวม เชน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายการเงิน การคลังใน
ประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟูอ และอัตราดอกเบี้ยเป็นตน และผูลงทุนไมสามารถขจัดความเสี่ยงสวนน้ีใหหมดไปได แมจะกระจายการลงทุน
แลวก็ตาม จึงความเสี่ยงท่ีเป็นระบบน้ี เรียกวา Undiversifiable Risk หรือ ความเสี่ยงท่ีไมอาจกําจัดไดจากการกระจายการลงทุน 

2. ความเสี่ยงที่ไมเป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของกิจการโดยไมเกี่ยวเน่ืองสัมพันธแกับธุรกิจอื่น เชน ความสามารถของ
ผูบริหารในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทางการเงินของกิจการนั้นๆ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมน้ันๆ เป็นตน จึงเป็นความเสี่ยงที่แตกตางกัน
ของแตละกิจการ ความเสี่ยงประเภทน้ีสามารถลดลงไดโดยการกระจายการลงทุน ความเสี่ยงท่ีไมเป็นระบบน้ี จึงเรียกวา Diversifiable Risk หรือความเสี่ยงที่สามารถ
กําจัดไดจากการกระจายการลงทุน 
 เน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ใชในงานวิจัยน้ี ไมมีกองทุนใดที่สามารถกระจายความเสี่ยงไดอยางสมบูรณแ ความเสี่ยงของกอง ทุนรวมจึงยังคง
ประกอบดวย ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ และความเสี่ยงที่ไมเป็นระบบ จึงตองใชวัดคาความเสี่ยงดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σP) ของอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวม ซึ่งผลลัพธแจะแสดงถึงคาเบี่ยงเบนของขอมูลชุดที่ทําการวัดความเสี่ยงน้ัน ที่ตางไปจากคาเฉลี่ยของผลตอบแทนของกองทุนที่ทําการศึกษา ผลจากการวัดความเสี่ยง
ของกองทุนรวมน้ี หากกองทุนใดมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก ก็หมายถึงความเสี่ยงของกองทุนมีมากเชนเดียวกัน ซึ่งคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใชวัดคาความเสี่ยงรวม 
(Total Risk) น้ี สามารถเขียนเป็นสมการไดดังน้ี 
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โดยที ่     =  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
    

̅̅̅̅  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 
     =  มูลคาทรัพยแสินสุทธิของกองทุน 
   n  =  จํานวนชวงเวลาท่ีทําการศึกษา 
 แนวความคิดการวัดผลการดําเนินงานจากการลงทุน 

ในการลงทุนใด ๆ ก็ตาม ผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังวาจะไดรับและความเสี่ยงจากการลงทุนยอมที่จะมีความสัมพันธแไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผูลงทุนก็มักจะคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนน้ันๆ สูงตามไปดวย ขณะท่ี การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา ผูลงทุนยอมมี
ความคาดหวังตออัตราผลตอบแทนที่ต่ํากวา ดังน้ัน ในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวม จึงไมควรมองเพียงผลตอบแทนเพียงดานเดียว แตควรนําความ
เสี่ยงจากการลงทุนน้ันๆ มาพิจารณาประกอบดวย ในงานวิจัยน้ี จึงใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกลุมหลักทรัพยแที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว โดยใช คา Sharpe’s 
ratio ซึ่งเป็นวิธีหน่ึงที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนรวมใชวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe’s Ratio  
 William Sharpe ไดวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวม โดยวัดผลตอบแทนตอหน่ึงหนวยความเสี่ยงของกองทุน โดย Sharpe ไดพิจารณาจากความเสี่ยง
รวมของกองทุน (σP) เน่ืองจาก Sharpe มีความเห็นวา โดยแทจริงแลวไมมีใครสามารถเลือกสินทรัพยแเขากลุมหลักทรัพยแลงทุน  จนสามารถกําจัดความเสี่ยงที่ไมเป็น
ระบบออกไปไดทั้งหมด (ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย: 2556) สูตรที่ใชในการคํานวณ Sharpe’s Ratio เป็นดังน้ี 

Sharpe’s Ratio = (RP – Rf) 
       P 

โดยที ่  RP = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม  
   Rf =  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมีความเสี่ยง 

 P  = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหรือความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 คา Shape’s Ratio ยิ่งสูงถือวาผูจัดการกองทุนสามารถสรางผลตอบแทนสวนเพิ่มไดมากข้ึนตอ 1 หนวยความเสี่ยงรวม (Total Risk) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 บุญชัย วิริยะยรรยงสุข (2551) ไดศึกษาการวิเคราะหแเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการ
โดยธนาคารพาณิชยแ กับสถาบันการเงินที่มิใชธนาคารในประเทศไทย พบวา กองทุนรวมหุนระยะยาว ที่บริหารจัดการโดยกลุมธนาคารพาณิชยแ มี อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงกวากลุมสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร และผลตอบแทนของกองทุนที่บริษัทหลักทรัพยแจัดการกองทุน  ทั้ง 2 กลุม ดําเนินงานมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกวา
ตลาดหลักทรัพยแ  ในดานความเสี่ยงพบวาโดยรวมแลวความเสี่ยงของกองทุนที่บริหารโดยกลุมธนาคารพาณิชยแมีคาความเสี่ยงต่ํากวากลุมที่บริหารโดยสถาบันการเงินที่
มิใชธนาคาร และความเสี่ยงของกองทุนที่บริษัทหลักทรัพยแจัดการกองทุน ทั้ง 2 กลุม มีคาความเสี่ยงต่ํากวาตลาดหลักทรัพยแ เม่ือใชดัชนี Sharpe วัดประสิทธิภาพของ
กองทุนรวมหุนระยะยาว พบวาในกลุมธนาคารพาณิชยแมีกองทุนที่มีคาดัชนีสูงกวาคาดัชนีของตลาดหลักทรัพยแ จํานวน 15 กองทุน จากจํานวนรวม 16 กองทุน สวนใน
กลุมสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร พบวาทุกกองทุนจากจํานวนรวม 6 กองทุน มีคาดัชนีสูงกวาคาดัชนีของตลาดหลักทรัพยแ  

ปาริชาต อินทรแประสิทธิ์ (2551) ไดศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนของบริษัทหลักทรัพยแจัดการกองทุนในเครือ
ธนาคารพาณิชยแขนาดใหญ พบวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารทุนทุกกองทุนมีอัตราผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแ  และมีความ
เสี่ยงท่ีพิจารณาจากคาแปรปรวนและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุกกองทุนเปิดตราสารทุนมีคามากกวาตลาดหลักทรัพยแทุกกองทุน และการวัดผลการดําเนินงานตาม
มาตรวัด Sharpe ของกองทุนเปิดตราสารทุนทั้งหมด มีคามากกวาเกณฑแเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยแ 
 ภัคนิจ แดงสุภา (2553) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางอายุและผลตอบแทนของกองทุนรวมทั้งกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหน้ีในประเทศไทย 
โดยกําหนดตัวแปรควบคุม คือปีที่กอตั้งหรือปีที่จดทะเบียนกองทุน ขนาดมูลคาสินทรัพยแสุทธิ และอํานาจบริหารจัดการกองทุนโดยธนาคารหรือ สถาบันการเงินอื่นที่
มิใชธนาคาร ผลการศึกษาพบวา กองทุนที่บริหารจัดการโดยสถาบันการเงินอื่นที่มิใชธนาคาร (non-bank) ใหผลตอบแทนที่เหนือกวากองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัท
จัดการกองทุนในเครือธนาคาร และขนาดของกองทุนไมมีผลตอความสัมพันธแระหวางอายุและผลตอบแทนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 ในขณะที่ กานตแมณี และคณะ. (2558). ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน  ผานมาตรวัด Sharpe’s Ratio พบวา 
ปใจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน ไดแก กลยุทธแการลงทุน (ACTIVE FUND)   บลจ.ที่อยูในเครือธนาคาร (BANK) และ ขนาดของกองทุน 
(ASSETS) ซึ่งกลยุทธแการลงทุนมีความสัมพันธแในเชิงบวก แสดงวากองทุนรวมที่ลงทุนทั่วไปใหผลการดําเนินงานที่ดีกวากองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนี สวนของ บลจ.ที่อยู
ในเครือธนาคาร (BANK) มีความสัมพันธแในเชิงลบ แสดงวากองทุนรวมที่มี บลจ.มิใชเครือธนาคาร (Non-Bank) ใหผลการดําเนินงานที่ดีกวากองทุนรวมที่มี บลจ.ใน
เครือธนาคาร (BANK) และสวนของขนาดของกองทุนมีความสัมพันธแในเชิงลบ แสดงวากองทุนรวมที่มีมูลคาสินทรัพยแนอยกวาใหผลการดําเนินงานที่ดีกวากองทุนรวมที่
มีมูลคาสินทรัพยแมากกวา 
 ในขณะท่ี Bodson et al. (2011) ศึกษากองทุนรวม จํานวน 2,565 กองทุน โดยใชขอมูลรายเดือน ในชวงเวลาตั้งแตมกราคม 2543 ถึง มิถุนายน 2553 
พบวาขนาดของกองทุนกับผลการดําเนินงานมีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับ Lin (2006) ที่พบความสัมพันธแเชิงบวกระหวางขนาดของกองทุนกับผล
การดําเนินงาน และ Indro et al. (1999) ที่ศึกษากองทุนรวมตราสารทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 683 กองทุน ระหวางปี 2536 -2538 แลวพบวาขนาดของ
กองทุน (วัดจากทรัพยแสินสุทธิ: NAV) มีผลตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ในขณะเดียวกันก็พบวาผลการดําเนินงานจะสูงสุดเม่ือกองทุนมีขนาดที่เหมาะสม  
(optimal fund size) ผลการศึกษาพบวารอยละ 10 ในกลุมของกองทุนรวมที่มีขนาดใหญมากที่สุด มีคาใชจายเกี่ยวกับการการคนควาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และการ
ซื้อขายมากเกินไป  
 นอกจากน้ี Jan และ Hung (2003) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะของกองทุนรวมกับผลการดําเนินงาน แลวพบวาคุณสมบัติที่ศึกษา
ประกอบดวย คาใชจายในการบริหารกองทุน คาใชจายในการซื้อหรือขายกองทุนรวม ความถี่ในการซื้อขาย ผลการดําเนินงานในอดีต และขนาดขอ งกองทุน มี
ความสัมพันธแกับผลการดําเนินงาน แตความสัมพันธแของคุณลักษณะดังกลาวจะแตกตางกันในแตละประเภทของกองทุน 
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 งานวิจัยน้ี ใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน คือ คา Sharpe’s ratio ซึ่งเป็นคาท่ีไดมีการปรับคาความเสี่ยงแลว และใชปใจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานที่เป็นตัว
แปรอิสระ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษา เป็นขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมจากเว็ปไซดแของหนวยงานตางๆ ไดแก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(www.aimc.or.th) ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (www.set.or.th) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (www.sec.or.th) รวมทั้งเว็ป
ไซดแของบริษัทจัดการกองทนุรวมตางๆ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุน ในชวงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2554 -2558) โดยในปี 2558 มีจํานวน
กองทุนทั้งสิ้น 51 กองทุน  

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
ตัวแปรอิสระ จํานวน 5 ตัว ไดแก 
1. ความเสี่ยงของกองทุนรวม วัดดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม  
2. ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย คํานวณโดยใช ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 

(SET TRI)  
3. อัตราสวนคาใชจาย (Expense ratio) คํานวณจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุน (Total expenses) หารดวยมูลคาสินทรัพยแ

สุทธิของกองทุนรวม (NAV) 
4. สถานภาพของบริษัทจัดการกองทุนรวม  เป็นตัวแปรหุน (Dummy variable 
5. ประเภทของกองทุนรวม เป็นกลุมตัวแปรหุน (Dummy variables) โดยแบงเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการลงทุนของกองทุน คือ กองทุนดัชนี 

(Index fund) และกองทุนตางประเทศ (Foreign fund) 
6. ขนาดของกองทุนรวม ใชมูลคาสินทรัพยแรวมสุทธิทั้งหมดของกองทุน ณ วันตนงวดของแตละปี โดยมีหนวยเป็นลานบาท 

ตัวแปรตาม คือตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว โดยใช คา Sharpe’s ratio  
 การวิเคราะหแสมการถดถอย (Regression analysis) โดยความสัมพันธแของตัวแปรท่ีศึกษาแสดงตามสมการดังตอไปน้ี 
 
 Sharpe = 0  + 1SETTR + 2Exp + 3Affiliate + 4Index + 5Foreign + 6TA +  
 

โดยที ่ Sharpe  = ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio 
 SETTR  = ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 Exp  = อัตราคาใชจายในการบริหารกองทุนรวม 

 Affiliate = สถานภาพของบริษัทจัดการกองทุนรวม (เป็น/ไมเป็นบริษัทในเครือธนาคารพาณิชยแ) 
 Index  = กองทุนรวมประเภทดัชนี 
 Foreign = กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 
 TA   = ขนาดของกองทุนรวม 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหแเพื่อหาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุน โดยใช ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 1 พบวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับ
ระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio ได 29.10% (Adjusted R Square =0.2910) และมีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของกลุม
หลักทรัพยแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (SETTR) กองทุนดัชนี (Index) และขนาดของกองทุน 
(TA) 
 โดยที่ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (SETTR) มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกับคา Sharpe’s ratio อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความวา ถาผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1% จะมีผลใหผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio เพิ่มขึ้น 14.08% 
 ในขณะที่กองทุนดัชนี (Index) มีความสัมพันธแในทิศทางตรงกันขามกับ คา Sharpe’s ratio อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 หมายความวา ถาเป็น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทกองทุนดัชนี ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio จะต่ํากวากองทุนรวมประเภท
อื่น เชนเดียวกับขนาดของกองทุน (TA) มีความสัมพันธแในทิศทางตรงกันขามกับคา Sharpe’s ratio ของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หมายความวา ถา
กองทุนรวมมีขนาดใหญข้ึน จะมีผลใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio จะลดลง 
 สวนตัวแปรอิสระที่เหลือ ไดแก อัตราคาใชจายในการบริหารกองทุนรวม (Exp) สถานภาพของบริษัทจัดการกองทุนรวม (Affiliate) และกองทุนรวมที่ลงทุน
ในตางประเทศ (Foreign) ไมพบวามีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio 
 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลการวิจัยพบวามีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก  
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1. ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ที่มีความสัมพันธแในเชิงบวกกับคา Sharpe’s ratio ของกองทุน แสดงใหเห็นวา 
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนก็เป็นทางเลือกท่ีดี เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาว แมในระยะสั้นอาจมีความผันผวน
บาง แตถาเป็นการลงทุนระยะยาวก็นาจะใหผลตอบแทนที่ดีกวา เพราะดัชนีตลาดหลักทรัพยแมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 2. กองทุนดัชนี (Index fund) มีความสัมพันธแในทิศทางตรงกันขามกับคา Sharpe’s ratio ซึ่งหมายความวา ถาเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภท
กองทุนดัชนี ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio จะต่ํากวากองทุนรวมตราสารประเภทอื่น เน่ืองจาก กองทุนดัชนีถือ
วาเป็นกองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงมากกวากองทุนตราสารทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงนอยกวา จึงอาจสงผลใหผลตอบแทนของกองทุนดัชนีต่ํากวากองทุนตราสาร
ทุนทั่วไป ตามทฤษฎีที่วาดวยความสัมพันธแของความเสี่ยงและผลตอบแทน 

3. ขนาดของกองทุน มีความสัมพันธแในทิศทางตรงกันขามกับคา Sharpe’s ratio ของกองทุนรวม หมายความวา ถากองทุนรวมที่มีขนาดใหญ จะมีผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio จะนอยกวากองทุนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการกองทุนรวมที่มีขนาดใหญจะมี
ปใญหาในการเลือกหลักทรัพยแที่จะลงทุน เพราะตลาดหลักทรัพยแของประเทศไทยยังมีขนาดเล็ก และบริษัทขนาดใหญที่มีมูลคาตลาดสูงและมีคุณภ าพนาลงทุนก็ยังมี
จํานวนนอย ดังน้ัน เม่ือผูบริหารกองทุนเลือกหลักทรัพยแลงทุนก็ตองระวังไมใหกองทุนถือหลักทรัพยแใดหลักทรัพยแหนึ่งมากจนเกินไป เชน ถือหุนจํานวนมากจนกระทั่งมี
อํานาจในการบริหารจัดการบริษัท หรือหากกองทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยแใดหลักทรัพยแหนึ่งมากจนเกินไป ก็อาจสงผลตอราคาหลักทรัพยแนั้นๆ ได ในขณะท่ีกองทุนรวม
ที่มีขนาดเล็กสามารถเลือกหลักทรัพยแลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายลงทุนของกองทุนไดโดยปราศจากขอกําจัดขางตน 
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ตัวแปรอิสระ 
-อัตราผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรพัยแแหงประเทศไทย  
-คาใชจายในการบริหารจัดการกองทุน 
-ขนาดของกองทุน 
-ประเภทของกองทุน 
-สถานภาพของบริษัทจัดการกองทุน 

 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบความคดิในการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธแของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับระดับความเสี่ยงแลว หรือคา Sharpe’s ratio กับตัวแปรอิสระ ระหวาง พ.ศ.2554-2558 
 
 

Coefficients t Stat P-value 
Intercept 0.1610 1.3278 0.1861 

SETTR 14.0802*** 8.2605 0.0000 

Exp -7.1772 -1.3995 0.1635 

Affiliate 0.0145 0.2283 0.8197 

Index -0.1560* -1.7455 0.0828 

Foreign -0.0868 -1.4050 0.1619 

TA 0.0000** -2.2322 0.0270 

F-Statistic 12.6305 P-value 0.0000 

Adjusted R Square 0.2910   

Observations 171   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
ผลการดําเนินงานของกองทุน 

(Sharpe’s ratio) 
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ป๓จจัยทํานายพฤติกรรมการใช๎ยาอยํางสมเหตุผลในผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะข๎อเขําเสื่อม ตําบลทะนง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
Predicted Factors with Rational Drug Use among The Elderly with Knee Osteoarthritis in Tha-nong           

Sub-District, Phothalae District, Phichit Province 
  

ดรรชนี  จิวหา1 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม และศึกษาคว ามสัมพันธแระหวาง

ปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อ ปใจจัยเสริม ที่มีอิทธิพลสามารถทํานายพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม ตําบลทะนง ประชากรที่ใชในการวิจัย 
เป็นผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อมในเขตตําบลทะนงท่ีไดรับการคัดกรองและไดรับการประเมินวามีภาวะขอเขาเสื่อม ประจําปี 2560 กลุมตัวอยาง จํานวน 191 คน โดย
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและทดสอบความเที่ยง นํามาใชในการเก็บขอ มูล
ระหวาง เดือนมกราคม – กุมภาพันธแ 2561 สถิติวิเคราะหแเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติวิเคราะหแถดถอยแบบพหุ ที่
ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติเทา 0.05 วิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรม STATA 11.2 for Mac® 
 ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม  อยูระดับปานกลาง และมีปใจจัยที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรม
การใชยาอยางสมเหตุสมผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม ไดแก ปใจจัยนํา คือ เจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล ปใจจัยเอื้อ ประกอบดวย การเขาถึงระบบบริการ 
สถานพยาบาล การรักษา ยารักษาโรค คาใชจายในการรักษา การเดินทาง ระยะทาง การเสียเวลา และปใจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน บุคลากรทางการแพทยแและสาธารณสุข และ อสม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ผลการศึกษาชวยยืนยันความเที่ยงตรงของทฤษฎี 
PRECEDE Model ถึงกระน้ัน ยังคงพบวา มีปใจจัยที่อยูนอกเหนือไปจากกรอบทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุสมผลของผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขา
เสื่อม อาทิ การโฆษณา การสื่อสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑแและความเช่ือดานสุขภาพ เป็นตน 
 การศึกษาน้ีใหขอเสนอแนะวา ระบบสุขภาพควรพัฒนาแผนงานโครงการสรางเสริมสุขภาพโดยมุงเนนการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล การเสริมสรางปใจจัยเอื้อที่เกี่ยวของกับหนวยบริการสาธารณสุขใกลบานในระดับปฐมภูมิใหมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุที่ มีปใญหาขอเขาเสื่อมอยางมี
คุณภาพ รวมถึงการเสริมสรางความสามารถใหกับครอบครัว เพื่อน บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขในการมีสวนรวมสนับสนุนใหผูสูงอายุที่มีขอเขา
เสื่อม และควรพัฒนางานวิจัยที่มุงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม 
 
คําสําคัญ : การใชยาอยางสมเหตุผล , ปใจจัยนํา , ปใจจัยเอื้อ , ปใจจัยเสริม 
 
ABSTRACT 
 This study was descriptive research which have the objectives as measured the rational drug use behaviors of the elderly with 
knee osteoarthritis (BEKO) in Tha-Nong Sub-district and investigated the predisposing factors (PF) , enabling factors (EF) , reinforcing factors 
(RF) influence or predict to whom’s behaviors. The population were the elderly in Tha-Nong Sub-district who had been screen and 
examination with knee osteoarthritis practice guideline by health professional in 2016. The 191 sample sizes were purposive sampling. The 
questionnaires which researcher created by experts verification and field test was use to collected data in January – February 2017. 
Descriptive statistics was used as frequency , percentage , mean , and standard deviation and analytical statistic was used the multiple 
regression analysis which 0.05 significant level analyzed with STATA 11.2 for Mac® 

 The results show that BEKO was medium level and predicted factors were PF as good attitude , EF included accessibility , providers , 
treatment , pharmacy , cost of journey distant and time consume , and RF included support of family , friends , health practitioners and 
community health voluntary which was 0.05 significantly level. What ever The resistant to proof of PRECED Model , the other factors which 
influence to BEKO for example information spread by advertising of health information about belief in product or belief etc.    
 This study advice that health system should be planning or project development intent to promote good attitude , EF as primary 
health competence include family and social support in BEKO and the research which workout with BEKO modification program. 
 
Keywords : Rational Drug Use , Predisposing Factors , Enabling Factors , Reinforcing Factors 
 
บทนํา 

การใชยาอยางสมเหตุผล หมายถึง การใชยา โดยมีขอบงช้ี เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนดวยหลักฐานที่เช่ือถือได ใหประโยชนแทางคลินิก
เหนือกวาความเสี่ยงจาการใชยาอยางชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตรแสาธารณสุข ไมเป็นการใชยาอยางซ้ําซอน คํานึงถึงปใญหาเช้ือดื้อยา เป็นการ
ใชยาในกรอบบัญชียาอยางเป็นขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใชยา โดยใชยาในขนาดที่พอเหมาะกับผูรับบริการในแตละกรณี ดวยวิธีการใหยาและความถี่ในการให
ยาที่ถูกตองตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ดวยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ผูรับบริการใหการยอมรับและสามารถใชยาดังกลาวไดอยางถูกตองและตอเน่ือง (รุ งทิวา 
หม่ืนปาและ นภาภรณแ ภูริปใญญวานิช, 2559:1)  

ผูสูงอายุเป็นวัยท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดปใญหาจากการใชยาไดมากกวาคนในกลุมวัยอื่น ลักษณะของพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสม เชน พฤติกรรมการ
ใชยาไมเป็นไปตามคําสั่งของแพทยแ พฤติกรรมการใชยาดวยตนเองอยางไมปลอดภัยทั้งการซื้อยาใชเอง การใชยาทางเลือกโดยขาดความรู เป็นตน (ช่ืนจิตร กองแกวและ
คณะ: 2557)  สงผลกระทบตอสุขภาพอยางมากเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของเภสัชจลศาสตรแและเภสัชพลศาสตรแ ทําใหมีความไวตอการออกฤทธิ์ของยาเพิ่มขึ้น แต
                                                           
1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะนง เบอรแโทรศัพทแ 0998146812 อีเมลแ eet_jiw@hotmail.com 
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มีกระบวนการเผาผลาญยาและการขับยาออกจากรางกายชาลง จึงมีปใญหาจากการเกิดพิษของยาไดงายกวาคนวัยอื่น และความเสื่อมของอวัยวะตางๆ ทําใหเสี่ยงตอ
การเกิดผลไมพึงประสงคแจากการใชยาไดงาย(วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,2556 อางถึงใน อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจนแและนิรนาท วิยโชคกิติคุณ , 2558) ทั้งน้ีผูสูงอายุมักมีความ
เจ็บปุวยหลายอยางในเวลาเดียวกัน จึงมีการใชยาหลายชนิดทําใหมีโอกาสเกิดปใญหาปฏิกิริยาระหวางยาไดมาก (Chan, Nicklason, &Vial, 2001; Jitapunkul, 
Lertkupinit, Jongsitimahakul&Suteparuk, 1997 อางถึงใน อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจนแและนิรนาท วิยโชคกิติคุณ, 2558)  

ตําบลทะนงมีผูสูงอายุทั้งหมด 1,217 คน คิดเป็นรอยละ 15.77 ของประชากรทั้งหมด ตําบลทะนง กําลังกาวเขาสูการเป็นสังคมผูสูงอายุ ซึ่งมีอัตราสวนของ
ผูสูงอายุเพิ่มสูงข้ึน และพบวา ผูสูงอายุมักมีปใญหาจากภาวะขอเขาเสื่อมติดตามมาจํานวนมาก จึงมีการใชยามากที่สุดในกลุมผูสูงอ ายุเป็นกลุมยาบรรเทาปวด อาการ
สําคัญที่มารักษาคือ อาการปวดขา ปวดเขา เน่ืองจากการมีภาวะขอเขาเสื่อม ในปี 2560 ผูสูงอายุไดรับการตรวจคัดกรองภาวะขอเขาเสื่อมทั้งหมด 1,133 คน คิดเป็น
รอยละ 93.10 พบผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม จํานวน 376 คน คิดเป็นรอยละ 33.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑแเปูาหมายตัวช้ีวัด ปี2560 ซึ่งกําหนดไวไมเกินรอยละ 5 ของ
ผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองภาวะขอเขาเสื่อมทั้งหมด (ฐานขอมูล Hos xp รพ.สต.ทะนง วันที่ 30 ต.ค.2560)  

เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลของผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อมในตําบลทะนง และปใจจัยที่ มีอิทธิพล ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษา พฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม และ ปใจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขา
เสื่อม ตําบลทะนง ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนงานโครงการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ รณรงคแประชาสัมพันธแ ลดการใชยาเกินความจําเป็น ในกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขา
เสื่อมในตําบลทะนง ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย  

1. ศึกษาพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม ตําบลทะนง 
2. วิเคราะหแอิทธิพลของปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อ ปใจจัยเสริม ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม ตําบลทะนง 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

การใชยาอยางสมเหตุผล หมายถึงการใชยาโดยมีขอบงช้ี เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนดวยหลักฐานที่เช่ือถือได ใหป ระโยชนแทางคลินิก
เหนือกวาความเสี่ยงจากการใชยาอยางชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตรแสาธารณสุข ไมเป็นการใชยาอยางซ้ําซอน คํานึงถึงปใญหาเช้ือดื้อยา เป็น
การใชยาในกรอบบัญชียายังผลอยางเป็นขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใชยา โดยใชยาในขนาดที่พอเหมาะกับผูปุวยในแตละกรณี ดวยวิธีการใหยาและความถี่ใน
การใหยาที่ถูกตองตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ดวยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ผูปุวยใหการยอมรับและสามารถใชยาดังกลาวไดอยางถูกตองและตอเน่ือง (รุงทิวา 
หม่ืนปาและ นภาภรณแ ภูริปใญญวานิช, 2559:1) 

ในการศึกษาน้ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม โดยนําแบบจําลองการวางแผนและการประเมินผลในการสงเสริมสุขภาพ คือ PRECEDE Model ประยุกตแใชใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคแ 

PRECEDE-PROCEED MODEL พัฒนาขึ้นโดย Lawrence W. Green และ Marshall W. Kreuter เพื่อใชวิเคราะหแพฤติกรรมสุขภาพและสาเหตุของ
พฤติกรรม เพื่อวางแผนแกไขปใญหา ดําเนินงาน และติดตามประเมินผล แบบจําลองน้ีประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือสวนท่ี 1 เป็นระยะของการวิเคราะหแสาเหตุ
ของพฤติกรรม เกี่ยวของกับปใจจัยนํา ปใจจัยเสริม และปใจจัยเอื้อ ในสวนน้ีเรียกวา  PRECEDE (Predisposing Reinforcing and Enabling Constructs in 
Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation) สวนที่ 2 เป็นระยะของการพัฒนาแผน ซึ่งจะตองทําสวนที่ 1 ใหเสร็จกอนจึงจะทําสวนที่ 2 น้ีประกอบดวย
นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑแ การควบคุมและประสานทรัพยากรที่จะเป็นประโยชนแในการดําเนินงานตามแผนและการประเมินผล สวนน้ีเรียก PROCEED (Policy 
Regulatory and Organizational Constructs in Educational and Environmental Development)  โดยผูวิจัยใช ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหแทางการศึกษาและ
ปใจจัยสิ่งแวดลอม (Education & ecological assessment) ของ PRECEDE Framework มาประยุกตแใชใชเป็นกรอบแนวคิดในการทําวิจัย โดยขั้นตอนที่ 3 เป็นการ
วิเคราะหแเพื่อคนหาปใญหาที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพทางดานปใจจัยภายในตัวบุคคล และปใจจัยภายนอกตัวบุคคล หรือ สาเหตุของพฤติกรรมสุขภ าพ สาเหตุของ
พฤติกรรมสุขภาพ ขั้นตอนที่ 3น้ี ประกอบดวย 3 กลุมปใจจัย ดวยกัน คือ ปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อ ปใจจัยเสริม ประเด็นสําคัญของขั้นตอนน้ีคือ เป็นขั้นตอนของการเลือก
ปใจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมท่ีจะเป็นผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 3 กลุมปใจจัยมีรายละเอียด ดังน้ี  

ป๓จจัยนํา (Predisposing factors) หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือประชากรที่ติดตัวกับบุคคลเหลาน้ันมากอนแลว ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ความรูเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผล เจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล การรับรูโอกาสเสี่ยงและประโยชนแจากการใชยารักษาโรค 
คานิยมตอการใชยาอยางสมเหตุผล 

ป๓จจัยเอื้อ (Enabling factors) หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งแวดลอม ทั้งดานกายภาพและสังคมวัฒนธรรม ที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติ และทักษะใดๆก็ตาม 
หรือแหลงทรัพยากรท่ีจําเป็นที่จะทําให พฤติกรรมเฉพาะน้ันๆคงอยู ไดแก การเขาถึงระบบบริการ สถานพยาบาล การรักษา ยารักษาโรค คาใชจายในการรักษา การ
เดินทาง ระยะทาง การเสียเวลา 

ป๓จจัยเสริมแรง (Reinforcing factors) หมายถึง รางวัล สิ่งตอบแทนหรือ โทษที่เกิดจากการกระทําพฤติกรรมน้ันๆ ซึ่งบุคคลที่จะใหการเสริมแรง หรือ
สรางใหเกิดแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว   เพื่อน บุคลากรทางการแพทยแและสาธารณสุข และอสม. 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) ชนิดสัมภาษณแที่ผูวิจัยสรางขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประมวลผลดวยคอมพิวเตอรแและวิเคราะหแผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเรจ็รูปคือ Stata 11.2 for Mac® โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังน้ี 

1. ศึกษาเน้ือหา เอกสาร ตําราวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางแบบสอบถามสําหรับงานวิจัย นําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงในดานเน้ือหา (content validity) ของคําถามแตละหัวขอเพื่อใหตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย แลวปรับแกไขแบบสอบถามเพื่อนําไป
ทดลองใช 

2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบ (pre-tests) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมประชากรเปูาหมายจํานวน 30 คน ในประชากรตําบล 
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ทาขม้ิน อําเภอโพทะเล เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามคํานวณหาคาความสัมพันธแรายขอกับคะแนนรวม ( item Test 
correlation) หาความเช่ือม่ัน (reliability) ทั้งฉบับของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหแคาสัมประสิทธ์ิของครอนบาช เทากับ 0.75 

3. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธแ 2561 
4. ตรวจสอบความถูกตอง บันทึกขอมูล และวิเคราะหแขอมูลทางสถิติ 
การวิเคราะหแขอมูล 
ผูศึกษาไดวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป และ กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใชสถิติวิเคราะหแขอมูลดังน้ี 
1. วิเคราะหแขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ และรอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2. วิเคราะหแอิทธิพลของ ปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อ ปใจจัยเสริม กับพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลโดยใชสถิติ วิเคราะหแถดถอยแบบพหุ 

 
ผลการศกึษา 

1. ข๎อมูลทั่วไปของกลํุมตัวอยําง 
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยทั้งหมด 191 ราย พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 71.20 เป็นเพศชาย รอยละ 28.80 สวนใหญอายุอยูระหวาง 60-69 

ปี รอยละ 67.02 รองลงมาอายุระหวาง 70 - 79 ปี รอยละ 25.13 และนอยท่ีมุดอายุ 80 ปีข้ึนไปรอยละ 7.85 อายุเฉลี่ย 68.47 ปี (SD = 6.32) สวนใหญมีสถานภาพ
สมรสคู รอยละ 62.30 รองลงมาสถานภาพหมาย รอยละ 27.23 และนอยท่ีสุดมีสถานภาพโสด รอยละ 7.85 
ระดับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 78.01 รองลงมาไมไดรับการศึกษา รอยละ 19.90 และนอยที่สุดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. รอยละ 1.57 สวนใหญวางงาน รอยละ 44.50 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 38.22 และนอยท่ีสุดมีอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 12.57 สวนใหญมี
รายไดตอเดือนไมเกิน 2,000 บาท รอยละ 60.67 รองลงมารายไดระหวางมากกวา 2,000 – 6,000 บาท รอยละ 31.46 และนอยที่สุดรายไดสูงกวา 6,000 บาท รอย
ละ 7.87 รายไดเฉลี่ยเทากับ 2,381.68 บาท (SD = 2,25.87 บาท) 

สวนใหญปุวยเป็นโรคเรื้อรังไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง รอยละ 62.83 ประเภทยาที่ใชมากท่ีสุดเป็นกลุมยาแกปวดเม่ือยปวดขอ 
ปวดเขา รอยละ 66.49 รองลงมากลุมยาแกปวดลดไข รอยละ 26.18 และนอยที่สุดคือกลุมยาออกฤทธ์ิตอหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 2.62 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ใชยามากท่ีสุดคือ ตนเอง รอยละ 68.59 รองลงมา คือ บุคลากรทางการแพทยแและเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 17.80 และนอยที่สุด คือ สมาชิกครอบครัว รอยละ 
13.09 

2. สรุปผลการวิเคราะห๑ด๎านพฤติกรรมการใช๎ยาอยํางสมเหตุผล. 
ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผล 

ระดับพฤติกรรม (n=191) จํานวน รอยละ 
พฤติกรรมการใชยาสมเหตุสมผลเหมาะสมดี 1 0.52 
พฤติกรรมการใชยาสมเหตุสมผลเหมาะสมปานกลาง 173 90.58 
พฤติกรรมการใชยาสมเหตุสมผลไมเหมาะสม 17 8.90 
x  = 2.08 , S.D = 0.30   

จากตารางที่ 1 พบวาผูสูงอายุสวนใหญ มพีฤติกรรมการใชยาสมเหตุสมผลเหมาะสมปานกลาง รอยละ 90.58 รองลงมามีพฤติกรรมฯ ระดับไมเหมาะสม 
รอยละ 8.90 และนอยท่ีสุดมีพฤติกรรมฯ ระดับด ี
 
3. สรุปผลการวิเคราะห๑ด๎านป๓จจัยนําตํอการใช๎ยาอยํางสมเหตุผล 
ตารางที่ 2 ระดับความรู เจตคต ิการรับรูโอกาสเสี่ยงและประโยชนแ และคานิยมตอการใชยาอยางสมเหตุผล 
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ตัวแปรปใจจัยนํา (n=191) จํานวน รอยละ 
ระดับความรู ๎   
ระดับด ี 11 5.76 
ระดับปานกลาง 120 62.83 
ระดับไมดี 60 31.41 
x  = 69.01 , S.D = 11.12   
ระดับเจตคต ิ   
ระดับด ี 1 0.52 
ระดับปานกลาง 108 56.54 
ระดับไมดี 82 42.93 
x  = 3.58 , S.D = 0.42   
การรบัรู๎โอกาสเสี่ยงและประโยชน๑จากการใช๎ยารกัษาโรค   
ระดับด ี 29 15.18 
ระดับปานกลาง 58 30.37 
ระดับไมดี 104 54.45 
x  = 3.59 , S.D = 0.73   
ระดับคํานิยม   
ระดับด ี 5 2.62 
ระดับปานกลาง 102 53.40 
ระดับไมดี 84 43.98 
x  = 3.59 , S.D = 0.65   
 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อมสวนใหญ สวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผลอยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.83 
รองลงมามีความรูระดับไมดี รอยละ 31.41 และมีความรูระดับดีนอยท่ีสุด รอยละ 5.76 ระดับเจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอย
ละ 56.54 รองลงมา ระดับไมดี รอยละ 42.93 และนอยท่ีสุดระดับดี รอยละ 0.52 
การรับรูโอกาสเสี่ยงและประโยชนแจากการใชยารักษาโรค สวนใหญอยูในระดับที่ไมดี รอยละ 54.45 รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 30.37 และนอยที่สุดระดับดี 
รอยละ 15.18 มีคานิยมตอการใชยาอยางสมเหตุผลอยูในระดับปานกลาง ระดับคานิยม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 53.40 รองลงมาระดับไมดี รอยละ 
43.98 และนอยท่ีสุดอยูระดับดี รอยละ 2.62 
 
4. สรุปผลการวิเคราะห๑ด๎านป๓จจัยเอื้อตอํการใช๎ยาอยํางสมเหตุผล 
ตารางที่ 3 ระดับปใจจัยเอื้อตอการใชยาอยางสมเหตุผล 

ตัวแปรปใจจัยเอื้อ (n=191) จํานวน รอยละ 
ระดับด ี 0 0 
ระดับปานกลาง 71 37.17 
ระดับไมดี 120 62.83 
x  = 3.80 , S.D = 0.46   
 จากตารางที่ 3 พบวา สวนใหญ ผูสูงอายุมีปใจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงระบบบริการ สถานพยาบาล การรักษา ยารักษาโรค คาใชจายในการรักษา การ
เดินทาง ระยะทาง การเสียเวลา มีปใจจัยเอื้อตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลอยูในระดับที่ไมดี รอยละ 62.83 รองลงมามีปใจจัยเอื้อระดับปานกลาง รอยละ 
37.17 และไมมีปใจจัยเอื้ออยูในระดับดี 
 
5. สรุปผลการวิเคราะห๑ด๎านป๓จจัยเสริมที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมการใช๎ยาอยํางสมเหตุผล 
ตารางที่ 4 ระดับปใจจัยเสริมตอการใชยาอยางสมเหตุผล 

ตัวแปรปใจจัยเสริม(n=191) จํานวน รอยละ 
ระดับด ี 4 2.09 
ระดับปานกลาง 142 74.35 
ระดับไมดี 45 23.56 
x  = 3.41 , S.D = 0.46   
จากตารางที่ 4 พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ รอยละ 74.35 มีปใจจัยเสริมตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลอยูในระดับปานกลาง รองลงมาอยูในระดับไมดี รอยละ 
23.56 และนอยท่ีสดุอยูระดับดี รอยละ 2.09 
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6. สรุปผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ ระหวํางป๓จจัยนํา ป๓จจัยเอื้ออํานวย และป๓จจัยสํงเสริมกับพฤติกรรมการใช๎ยาอยาํงสมเหตุผลในผู๎สูงอายุที่มีภาวะขอ๎เขํา
เสื่อม 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหแปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม 

ป๓จจัย Coef. Std. Err. t P>I t I [95% Conf. Interval] Beta 
อาย ุ .002622 .0038786 0.68 0.500 -.0050329 .0102768 .0560399 
สถานภาพสมรส -.0342758 .298911 -1.15 0.253 -.0932693 .0247178 -.0792399 
ระดับการศึกษา .0489697 .0464282 1.05 0.293 -.0426615 .1406008 .0752651 
อาชีพ -.004333 .0108038 -0.40 0.689 -.0256556 .0169896 -.034581 
รายได .0000106 9.90e-06 1.07 0.687 -8.97e-06 .0000301 .0805186 
โรคเรื้อรัง -.0734759 .0405919 -1.81 0.072 -.1535885 .0066367 -.120317 
กลุมยาที่ใชบอย .0011565 .0102895 0.11 0.911 -.0191509 .0214639 .0075312 
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการใชยา -.0034294 .0126892 -0.27 0.787 -.0284729 .0216141 -.0186522 
เพศ .0256903 .0474039 0.54 0.589 -.0678666 .1192472 .0394169 
ความรูตอการใชยาอยางสมเหตุผล .0021444 .0019096 1.12 0.263 -.0016245 .0059133 .0806143 
เจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล .1256636 .0555124 2.26 0.025 .0161036 .2352237 .1789963 
การรับรูตอการใชยาอยางสมเหตุผล .0572683 .0344898 1.66 0.099 -.0108012 .1253379 .14144 
คานิยมตอการใชยาอยางสมเหตุผล -.0710748 .0413673 -1.72 0.088 -.1527178 .0105683 -.1566124 
ปใจจัยเอื้อตอการใชยาอยางสมเหตุผล .191737 .0487587 3.93 0.000 .0955063 .2879677 .2968207 
ปใจจัยเสริมตอการใชยาอยางสมเหตุผล .2221101 .0459632 4.83 0.000 .1313965 .3128237 .3442521 
คาคงท่ี 1.187887 .4469359 2.66 0.009 .3058087 2.069965 . 
 

จากตารางที่ 5 การวิเคราะหแอิทธิพลของปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อ และปใจจัยเสริมที่มีตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม โดย
ใชสถิติถดถอยแบบพหุ พบวา มีปใจจัย 3 องคแประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลของผูสูงอายุ (F=4.90, P<0.05) โดยที่ปใจจัยนํา ไดแก เจตคติ
ตอการใชยาอยางสมเหตุผล ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแเทากับ 0.126 (p<0.05) ปใจจัยเอื้อตอการใชยาอยางสมเหตุผลมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแเทากับ 0.192 
(p<0.05) ปใจจัยเสริมตอการใชยาอยางสมเหตุผลมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเทากับ 0.222 (p<0.05) โดยที่ปใจจัยนําอื่นที่วิเคราะหแ พบวา ไมสามารถอธิบายพฤติกรรม
การใชยาอยางสมเหตุผลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมขอนําเสนอไวในรายงานน้ี ทั้งน้ี ปใจจัยดังกลาวสามารถรวมอธิบายพฤติกรรมการใชยาอยางสม
เหตุผลผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคายกกําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเชิงพหุ (R- Square) เทากับ 0.2958 ซึ่งกลาวอีกนัยหน่ึงได
วา ปใจจัยทั้ง 3 องคแประกอบ สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผล ไดรอยละ 29.58 โดยมีสมการทํานายปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชยา
อยางสมเหตุผล ดังน้ี 

พฤติกรรม  = 0 + 1ปใจจัยนํา + 2ปใจจัยเอื้อ + 3ปใจจัยเสริม   ……….(1) 
 พฤติกรรม  = พฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม 

0 = คาคงท่ี = 1.1879 
ปใจจัยนํา    = เจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล = 0.1257 
ปใจจัยเอื้อ   = ปใจจัยเอื้อตอการใชยาอยางสมเหตุผล = 0.1917 
ปใจจัยเสริม  = ปใจจัยเสริมตอการใชยาอยางสมเหตุผล = 0.2221 

 
สมการทํานายพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม ตําบลทะนง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไดแก 

พฤติกรรม = 1.1879 + 0.1257 [ปใจจัยนํา] + 0.1917 [ปใจจัยเอื้อ] + 0.2221 [ปใจจัยเสริม]  ……….(2) 
 จากสมการ (2) แสดงใหเห็นวา ตัวแปรปใจจัยเจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ (coefficient) = 0.126 หมายความวา เม่ือ
คะแนนของเจตคติตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลเพิ่มขึ้น 1 หนวย คาของพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่ อมจะเพิ่มขึ้น 0.126 
หนวย ตัวแปรปใจจัยเอื้อตอการใชยาอยางสมเหตุผล มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ = 0.192 หมายความวา เม่ือคะแนนของปใจจัยเอื้อตอการใชยาอยางสมเหตุผล เพิ่มขึ้น 
1 หนวย พฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อมจะเพิ่มขึ้น 0.192 หนวย ตัวแปรปใจจัยเสริมตอการใชยาอยางสมเหตุผล มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแ = 0.222 หมายความวา เม่ือคะแนนของปใจจัยเสริมตอการใชยาอยางสมเหตุผล เพิ่มขึ้น1 หนวย พฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอ
เขาเสื่อมจะเพิ่มขึ้น 0.222 หนวย 
 
สรุปและวิจารณ๑ผล 

จากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา จากกลุมตัวอยางจํานวน 191 คน มีพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลอยูในระดับปานกลาง รอยละ 90.58 อยูในระดับไม
เหมาะสม รอยละ 8.90 อยูในระดับเหมาะสมดี รอยละ 0.52 หรือ รอยละ 99.48 มีพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุสมสมผลอยูระดับปานกลางจนถึงระดับไม
เหมาะสม ซึ่งแตกตางจากการศึกษาปใจจัยท่ีสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี พฤติกรรมการใชยา
ภาพรวมอยูในระดับต่ํา (mean = 2.35, SD.=0.82) (กมลภู ถนอมสัตยแและคณะ : 2556) และแตกตางจากการศึกษาเรื่องปใญหาสุขภาพ ปใญหาการใชยา และ
พฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุ ในชุมชนบานพักขาราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการวิจัยพบวาคะแนนพฤติกรรมการใชยาโดยรวม มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก (mean = 2.65, SD = 0.15) (วาสนา นัยพัฒนแ: 2553) เน่ืองจากภาวะขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุน้ันเป็นปใญหาที่สรางความไมสุขสบายใหกับผูสูงอายุ ทําใหมี
อาการเจ็บปวดในขณะท่ีมีการเคลื่อนไหวรางกาย หรือไมมีการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งแตกตางจากการเจ็บปุวยดวยโรคอื่นๆ ที่ไมมีอาการแสดงทางกายอยางชัดเจน การ
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ใชยาเพื่อลดอาการปวดขอ ปวดเขา จึงเป็นทางเลือกในการแกไขเพื่อลดภาวะความไมสุขสบายจากอาการเจ็บปวด โดยที่ความรูความเขาใจในกา รใชยาของผูสูงอายุ
สวนใหญยังไมเหมาะสม 

เจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ดานปใจจัยเอื้อไดแก 
การเขาถึงระบบบริการ สถานพยาบาล การรักษา ยารักษาโรค คาใชจายในการรักษา การเดินทาง ระยะทาง การเสียเวลา มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาอยาง
สมเหตุผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ดานปใจจัยเสริมไดแก การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว   เพื่อน บุคลากรทางการแพทยแและ
สาธารณสุข และอสม. มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) ซึ่งแตกตางจากการศึกษาปใจจัยที่สัมพันธแ
กับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยดานการรับรู และแรงสนับสนุนทางสังคม เม่ือทดสอบอํานาจการทํานายตัวแปร
โดยใชสมการถดถอยพหุคูณพบวามีเพียงตัวแปรเดียว คือ การรับรูประโยชนแของการรับประทานยาซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชยาของ
ผูสูงอายุความดันโลหิตสูงไดรอยละ 69(กมลภู ถนอมสัตยแและคณะ: 2556) และแตกตางจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชยาของผูปุวยสูงอายุโรคเรื้อรัง ในชุมชน
เชียงทอง ตําบลระแหง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูปุวยสูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเชียงทอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก สถานภาพสมรสกับการเก็บรักษายา จํานวนชนิดยาที่ใชตอวันกับการบริหารยา (จิตชนก ลี้ทวีสุขและคณะ: 2556)  
ปใจจัยท่ีใชทํานายพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม พบวา มี 3 ปใจจัยหลักที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุ
ผลได เรียงตามลําดับความสามารถในการอธิบายหรือขนาดของอิทธิพล ไดแก  ปใจจัยเสริมตอการใชยาอยางสมเหตุผล เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด โดยสามารถ
อธิบายไดรอยละ 34.42 (R2 change = 0.3443) ปใจจัยเอื้อตอการใชยาอยางสมเหตุผล เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลเป็นลําดับที่ 2 โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 29.68 (R2 

change = 0.2968) เจตคติตอการใชยาอยางสมเหตุผล เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลเป็นลําดับท่ี 3 โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 17.90 (R2 change=0.1790) ซึ่งสอดคลอง
ตามกรอบทฤษฎี PRECEDE Model (Lawrence W. Green และ Marshall W. Kreuter อางใน กองสุขศึกษา,2542) ยืนยันไดถึงความเที่ยงตรงของทฤษฎี ถึงกระน้ัน 
ยังคงพบวา มีปใจจัยที่อยูนอกเหนือไปจากกรอบทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุสมผลของผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม อาทิ การโฆษณา การ
สื่อสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑแและความเช่ือดานสุขภาพ เป็นตน 

ผูวิจัย มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. การจัดกระบวนการรณรงคแการใชยาอยางสมเหตุผล โดยสงเสริมใหบุคคลในครอบครัว เพื่อน บุคลากรทางการแพทยแและสาธารณสุข และอสม. เขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเพื่อเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีสําคัญซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจ และพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผล 
 2. การสงเสริมใหผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลน้ัน จําเป็นจะตองไดรับการอบรมเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดเจตคติที่ถูกตองตอการใช
ยาอยางสมเหตุผล ทําใหเกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 
 3. การพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อมที่พึง
ประสงคแ รวมถึงการศึกษาวิจัยอิทธิพลของปใจจัยดานการโฆษณา การสื่อสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑแและความเช่ือดานสุขภาพ เพื่อสรางองคแความรูเพิ่มมากขึ้น 
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แอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา 
The application is recommended physical therapy for HealthSport 
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บทคัดยํอ 

ปใจจุบันการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬาเป็นเรื่องสําคัญมากและเป็นสิ่งท่ีชวยลดการบาดเจ็บของนักนักกีฬาที่ประสบอุบัติเหตุในการแขงขัน ผูวิจัยจึงไดมี
การพัฒนาแอพพลิเคชัน “แอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ” เพื่อแนะนําวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บโดยการ
กายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬาไดอยางถูกตอง แอพพลิเคชันประกอบดวย 6 ฟใงกแชัน ดังน้ี 1) สื่อวีดีโอ 2) ขอมูลทั่วไป 3) แบบทดสอบ 4) ปรึกษาแพทยแ 5) บันทึกขอมูล 
และ 6) คูมือการใชงาน แอพพลิเคชันน้ีพัฒนาขึ้นโดยใชภาษาจาวาเป็นภาษาระบบ ใชโปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือสําหรับเขียนแอพพลิเคชัน ใช 
Android SDK (Android Software Development Kit) เป็นโปรแกรมจําลองการทํางานของมือถือ ใช ADT (Android Development Tool) และ JDK (Java 
Development Kit) เป็นเครื่องมือท่ีชวยพัฒนาการเขยีนโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันจากผูใชที่เป็นผูเชียวชาญและแพทยแ และผูใชงานทั่วไป จํานวน 23 คน พบวา ความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก 
ความเหมาะสมขนาดตัวอักษรภายในแอพพลิเคชัน คิดเป็นรอยละ 3.52 รองลงมา ไดแก กระบวนการในการติดตั้งแอพพลิเคชันสามารถเขาใจงาย คิดเป็นรอยละ 3.52 
สําหรับภาพรวมของแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา คิดเป็นรอยละ 4.73  
 
คําสําคัญ: แอพพลิเคชันโมบาย ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ กายภาพบําบัด  
 
Abstract 

Physical therapy for athletes is very important and is a way to reduce the injuries of athletes who suffer from a race accident. 
Researchers have developed the application. "An application for physiotherapy for athletes on the Android operating system" to provide an 
accurate introduction to the treatment of athlete's physical injury. The application consists of 6 functions as follows: 1) Video media 2) 
General information 3) Quiz 4) Consult doctor 5) Record information and 6) Manual Android Studio is an Android SDK application 
development tool. It is a mobile emulator. It uses the Android Development Tool (ADT) and JDK (Java Development Kit). ) Is a tool to 
develop more effective programming.  

Performance evaluation of applications from expert users and doctors. The 23 most common users found the most satisfaction 
was the suitability of the font size within the application. 3.52% followed by the application process. At 3.52 percent, the overall application 
of physiotherapy for athletes. Accounted for 4.73% 
 
Keyword: Mobile Applications, Android Operating System, Physical Therapy 
 
บทนํา 

กีฬาทุกชนิดยอมเกิดอุบัติเหตุระหวางการฝึกซอมและแขงขันไดเสมอ ไมวาจะเป็นกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล มวยไทย วอลเลยแบอล กรีฑาหรือแมกระทั้ง
กีฬาที่ตองใชรางกายในการปะทะอาจทําใหรางกายไดรับอุบัติเหตุและสงผลใหเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได ซึ่งมักเกิดขึ้นบอยครั้งจนตองเขาโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อ
พบแพทยแหรือผูเช่ียวชาญทางดานการรักษาและขอคําแนะนําในการรักษารางกายตามลําดับของอาการบาดเจ็บที่ไดรับจนนําไปสูการรักษาโดยการกายภาพบําบัดตามที่
แพทยแหรือผูเช่ียวชาญดานการรักษาแนะนํา ซึ่งการรักษาสําหรับนักกีฬาที่ไดรับอาการบาดเจ็บจะไมใชยาในการรับประทานหรือฉีดเขาไปในรางกา ย และไมใชการ
ผาตัดในการรักษา แตจะใชการรักษาทางกายภาพโดยการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการรักษา เชน ไฟฟูา ความรอน แสง รังสี และการใชแรงจากภายนอกรางกาย
อยาง การนวด การดัด การดึง การยืดกลามเน้ือ การกระตุนกลามเน้ือดวยมือของผูเช่ียวชาญทางดานการรักษา จนไปถึงการใหนักกีฬาออกแรงจากภายในกลามเน้ือ
ของตัวนักกีฬาเอง เพื่อรักษาหรือแกปใญหาอาการบาดเจ็บที่นักกีฬาไดรับ  

โดยการกายภาพบําบัดนักกีฬาน่ันจําเป็นตองมีแพทยแหรือผูเช่ียวชาญที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนําในการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬาที่ไดรับอาการ
บาดเจ็บ และเพื่อไมใหเป็นการเสียเวลาในการกายภาพบําบัดของนักกีฬาที่ตองรอแพทยแหรือผูเช่ียวชาญทางดานการรักษา จึงไดมีการนําเอา  สมารทแโฟน หรือ 
โทรศัพทแมือถือที่กําลังถูกพัฒนาและเป็นที่นิยมเป็นอยางมากในประเทศไทย ซึ่งถูกออกแบบมาใหเขากับยุคสมัยและเทคโนโลยีโดยมีฟใงกแช่ัน ที่รองรับโปรแกรมแอน
ดรอยดแในการสรางแอพพลิเคช่ันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา โดยจะมีวีดีโอที่มีแพทยแหรือผูเช่ียวชาญทางดานการรั กษาคอยแนะนําและใหคําปรึกษา
สําหรับนักกีฬาที่ไดรับอาการบาดเจ็บและยังเป็นสื่อใหสําหรับนักกีฬาที่ไดรับอาการบาดเจ็บใหเขาใจถึงวิธีการรักษาท่ีถูกตองน่ันเอง  
จากปใญหาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการกายภาพบําบัดสําหรับผูที่เป็นนักกีฬา และเพื่อความสะดวกสบายของผูปุวยที่เป็นนักกีฬา จึงไดพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
แนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา เพื่อใหผูที่ประสบอุบัติเหตุทางดานการออกกําลังกายไดมีความรูในทางดานการรักษารางกายจากอาการบาดเจ็บและยังชวย
ทําใหประหยัดเวลาในการไปพบแพทยแหรือผูเช่ียวชาญทางดานการรักษาในโรงพยาบาลอีกดวย 

                                                           
1 อาจารยแสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  
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2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  
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วัตถุประสงค๑ของการทําวิจัย 
1)  เพื่อสรางแอพพลิเคชั่นแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา  
2)  เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
3)  เพื่อแนะนําวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บโดยการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬาไดอยางถูกตอง 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง    
 ธนิดา บุญศรี (2560) การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา สามารถเกิดขึ้นไดกับทุก ๆ สวนของรางกาย การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นน้ัน มีตําแหนงที่เกิดแตกตางกัน 
แลวแตการใชสวนหรืออวัยวะของรางกายหนักไปในทางใดทางหน่ึงและ การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ทําใหเกิดการจํากัดการเคลื่อนไหวและโอกาสของนักกีฬา การ
บาดเจ็บแมเพียงเล็กนอยก็อาจทําใหนักกีฬาตองงดการฝึกซอมหรือไมสามารถเขารวมการแขงขันได ยิ่ง ถาเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงดวยแลวอาจจะหมายถึงจุดจบแหง
อนาคตของการเลนกีฬาน้ัน ๆ การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาบางชนิด แตสําหรับนักกีฬาหรือผูฝึกสอนสามารถรักษาพยาบาลเองได  โดยไมจําเป็นตองมีความรูทาง
การแพทยแมากนัก แตการบาดเจ็บบางชนิดจําเป็นตองใหแพทยแเป็นผูบําบัดรักษาเทาน้ัน สําหรับลักษณะและชนิดของอาการบาดเจ็บสําหรับนักกีกีฬา แบงออกเป็น 8 
อาการ ดังน้ี 1) ตะคริว 2) กลามเน้ือบวม 3) ผิวหนังฉีกขาด 4) กลามเน้ือฉีก 5) การบาดเจ็บที่เอ็นกลามเน้ือ 6) ขอแพลง 7) การบาดเจ็บที่กระดูก และ 8) ขอหลุดหรือ
เคลื่อน 

จักรชัย โสอินทรแ และคณะ (2559) การพัฒนาแอพพลิเคชันตาง ๆ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ สําหรับอุปกรณแพกพา เชน โทรศัพทแมือถือ แท็บแล็ต
คอมพิวเตอรแ เป็นตน กําลังเป็นที่นิยมกันอยางแพรหลายในกลุมของนักพัฒนารวมถึงผูที่สนใจ เน่ืองจากเป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอ รแส  (Open Source) 
สามารถนําไปพัฒนาไดงาย ไมตองเสียคาใชจายในการพัฒนา และยังใชภาษาจาวา ( Java)  ในการพัฒนาอีกดวย ซึ่งเป็นภาษาที่เขาใจงาย มีความปลอดภัยสูง มี
ไลบรารี  (Library)  มากมายใหใช การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จําเป็นตองมีโปรแกรมเสริมที่ชวยใหการพัฒนาไดแก โปรแกรม  JDK 
(Java Developmet Kit),   โปรแกรม Android Studio และโปรแกรม  Premiere Pro          
 
วิธีการดําเนินวิจัย  

1) การพัฒนาแอพพลิเคชันโดยใชการออกแบบ UML 
UML (Unified Modeling  Language) เป็นภาษารูปภาพท่ีทําการกําหนดลักษณะของ  Class สามารถแสดงโครงสรางของระบบ Object-Oriented  ใน

รายละเอียดลึก ๆ ไดดีในรูปแบบของแผนภาพ (Diagram)  แผนภาพเหลาน้ีจะทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูออกแบบ ระบบ และ(Programmer) ทําใหการ
ปรับปรุงแกไขทําไดงายข้ึน ดังน้ันการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา ที่ใชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จึงใชก ารออกแบบโดยใชผัง
งาน  UML  ออกแบบและพัฒนาระบบงาน โดยโครงสรางของระบบจะมีอยู 2 โครงสราง คือ Use Case Diagram และ Class Diagram ซึ่งแตละโครงสราง แบงเป็น 
7 สวน ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 1 แสดง Use Case Diagram เมนูหลัก           ภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram เมนูสื่อ  
                   กายภาพบําบัด 
 

 
ภาพที่ 3 แสดง Use Case Diagram เมนูขอมูลคนควา       ภาพที่ 4 แสดง Use Case Diagram เมนู 
                   แบบทดสอบ 

 
ภาพที่ 5 แสดง Use Case Diagram เมนูปรึกษาแพทยแ       ภาพที่ 6 แสดง Use Case Diagram เมนู 
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                   สมุดโน็ต 
 
 

         
 
ภาพที่ 7 แสดง Use Case Diagram เมนูคูมือการใชงาน       ภาพที่ 8 แสดง Class Diagram หนาเมนูหลัก 
 

2) พัฒนาแอพพลิเคชันและสรางตัวโปรแกรมตัวตั้ง (ไฟลแ.apk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 แสดงการ Build แอพพลิเคชันบนโปรแกรม Android Studio 
 

3) ติดตั้งและทดสอบแอพพลิเคชัน 
 

              
ภาพที่ 10 แสดงหนาจอโลโกแอพพลิเคชัน HealthSport      ภาพที่ 11 แสดงหนาจอเมนูหลัก  
 

              
     ภาพที่ 12 แสดงหนาสื่อกายภาพบําบัด                       ภาพที่ 13 แสดงหนาจอขอมูลคนควา  
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ผลการวิจัย 
จากการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ผูวิจัยไดประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู ใชงาน

โดยแบงกลุมผูใชงานออกเป็น 2 กลุม มีผลการประเมินดังน้ี ผูใชงานทั่วไป จํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 86.94 และ เฉพาะผูเชียวชาญและแพทยแจํานวน 3 คน คิด
เป็นรอยละ 13.04 โดยแบงการประเมินดังน้ี 

1) ดานความถูกตองและความเหมาะสมของแอพพลิเคชัน จากเฉพาะผูเชียวชาญและแพทยแ จํานวน 3 คน แบงออกเป็น 3 ขอ ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแความถูกตองและความเหมาะสมของแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา  

 
2) ดานความพึ่งพอใจของผูใชงานทั่วไป จํานวน 23 คน แบงออกเป็น 4 สวน 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับความพึ่งพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  

รายการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด 
คํา 

เฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.ด๎านกระบวนการติดตัง้และความเข๎าใจในการใช๎งานแอพพลิเคชัน 

1.1 กระบวนการในการติดตั้งแอพพลิเคชนัสามารถ 
     เขาใจงาย 

17.39% 
4 คน 

82.60% 
19 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.17% 
23 คน 

6.86% 

1.2 สามารถเขาใจและใชงานแอพพลิเคชัน ไดอยาง
รวดเร็ว 

43.47% 
10 คน 

56.52% 
12 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.43% 
23 คน 

5.31% 

2.ด๎านฟ๓งก๑ชันของระบบ 

2.1 ฟใงกแชันสื่อกายภาพบําบัดแสดงผลรวดเร็ว 
47.82% 
11 คน 

52.17% 
12 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.47% 
23 คน 

5.19% 

2.2 ฟใงกแชันขอมูล แสดงขอมูลอาการบาดเจ็บได
ถูกตอง 

47.82% 
11 คน 

52.17% 
12 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

%3.47 
23 คน 

5.19% 

2.3 ฟใงกแชันแบบทดสอบเหมาะสมกับแอพพลิเคชัน 
43.47% 
10 คน 

52.17% 
12 คน 

4.34% 
1 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.39% 
23 คน 

4.84% 

2.4 ฟใงกแชันปรึกษาแพทยแเหมาะสมกับแอพพลิเคชัน 
43.47% 
10 คน 

56.52% 
13 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.43% 
23 คน 

5.31% 

2.5 ฟใงกแชัน Memo เหมาะ  
      สมกับแอพพลิเคชัน 

52.17% 
12 คน 

47.82% 
11 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.52% 
23 คน 

5.25% 

2.6 ฟใงกแชัน User Manual  
     เขาใจงายตอการใชงาน 

52.17% 
12 คน 

47.82% 
11 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.52% 
23 คน 

5.25% 

3. ด๎านรูปแบบและภาพลักษณ๑ 
3.1 ความเหมาะสมของขนาด 
     ตัวอักษรภายในแอพพลิเค 
     ชัน 

43.47% 
10 คน 

56.52% 
13 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.43% 
23 คน 

5.31% 

3.2 ความเหมาะสมของ 
     ไอคอนรูปภาพตาง ๆ  
     ภายในแอพพลิเคชัน 

47.82% 
11 คน 

52.17% 
12 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.47% 
23 คน 

5.19% 

3.3 ความเหมาะสมของสีที่นํามาใชในตัวแอพพลิเคชัน 
43.47% 
10 คน 

56.52% 
13 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.43% 
23 คน 

5.31% 

 
รายการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย น๎อยที่สุด 
คํา 

เฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความถูกต๎องและเหมาะสมของแอพพลิเคชัน 

1. ความถูกตองของสื่อวีดีโอ 
0.00% 
0 คน 

13.04% 
3 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.66% 
3 คน 

1.10% 

2. ความถูกตองของขอมูล 
0.00% 
0 คน 

13.04% 
3 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.66% 
3 คน 

1.10% 

3. ความถูกตองของแบบทดสอบ 
0.00% 
0 คน 

13.04% 
3 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.66% 
3 คน 

1.10% 
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รายการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด 
คํา 

เฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.4 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีนํามาใชในแอพ 
    พลิเคชัน 

52.17% 
12 คน 

47.82% 
11 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.52% 
23 คน 

5.25% 

3.5 ความเหมาะสมของรูปภาพที่นํามาประกอบ 
     ในแอพพลิเคชัน 

52.17% 
12 คน 

47.82% 
11 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.52% 
23 คน 

5.25% 

3.6 ความเหมาะสมของสื่อวีดีโอในแอพพลิเคชัน 
43.47% 
10 คน 

56.52% 
13 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.43% 
23 คน 

5.31% 

4. ภาพรวมของแอพพลิเคชนัแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรบันกักีฬา 
4.1 ภาพรวมของแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพ 
     บําบดัสําหรับนักกีฬา 

47.82% 
11 คน 

52.17% 
12 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

0.00% 
0 คน 

3.47% 
23 คน 

5.19% 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการสํารวจสอบถามความพึ่งพอใจ โดยวัดจากระดับความพึ่งพอใจเต็ม 5 คะแนน ผลประเมินที่ไดดานการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเค
ชัน ในขอความสามารถเขาใจและใชงานแอพพลิเคชันไดอยางรวดเร็ว มีความพอใจเฉลี่ย 3.43 ดานฟใงกแชันของระบบ ผูประเมินความพึงพอใจสวนใหญเลือก ขอ
ฟใงกแชัน Memo เหมาะสมกับแอพพลิเคชัน และขอฟใงกแชัน User Manual เขาใจงายตอการใชงาน มีความพอใจเฉลี่ย 3.52 ดานรูปแบบและภาพลักษณแ ผูประเมิน
ความพึงพอใจสวนใหญเลือกขอท่ีมีความเหมาะสมขนาดตัวอักษรภายในแอพพลิเคชันและขอความเหมาะสมของสีภายในแอพพลิเคชัน มีความพอใจเฉลี่ ย 3.52 ดาน
ภาพรวมของแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา มีความพอใจเฉลี่ย 3.47 ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยูในระดับความพึงพอใจดีถึงดีมากท่ีสุด 

สําหรับกการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ นอกเหนือจากผูวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้นมา ผู วิจัย
เห็นสมควรมีการพัฒนาตอ โดยโปรแกรมที่มีอยูสามารถเพิ่มความสามารถไดอีกหลากหลาย โดยมีสวนที่สามารถพัฒนาตอได เชน  

1)  พัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ใหมีขอมูลอาการบาดเจ็บเพิ่มมากข้ึน 
2)  พัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ใหมีภาพหุน 3 มิติจําลองอาการบาดเจ็บ 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรา๎งเสริมสุขภาพการใช๎สารเคมีสําหรับอาชีพเกษตรกร 
Effectiveness program of Health Promotion use Chemical for Famers  
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental research) เพื่อศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีสําหรับ
อาชีพเกษตรกรของประชาชน ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่ใชสารเคมีสําหรับอาชีพเกษตรกร ตําบล เฉลียง อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 43 คน ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใช
สารเคมี และ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหแขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ paired t-test  ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีของประชาชนผูประกอบอาชีพเกษตรกร ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
มีความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมีดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีของประชาชนผูประกอบอาชีพเกษตรกร ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
มีทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีของประชาชนผูประกอบอาชีพเกษตรกร ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชสารเคมีดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: การใชสารเคมี โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ เกษตรกร 
 
Abstract 
 The purpose of this quasi-experimental research was to study effectiveness effectiveness program of health promotion use 
chemical for famers  in Tambon Chaliang Khonburi District,Nakhon Ratchasima province. The samples was divided into one group. The 
experimental group consisted of 43 people received health promotion use chemical program. The instrument was health promotion use 
chemical for famers of program and questionnaire constructed by the researcher. Percentage, mean, standard deviation, paired t-test were 
applied for data analysis. 
 The results as follows : 
 1.  After receiving the health promotion use chemical, the people in experimental group had significantly better knowledge 
than follow receiving the health promotion use chemical program at .05 level. 
 2. After receiving the health promotion use chemical, the people in experimental group had significantly better attitude than 
follow receiving the health promotion use chemical program at .05 level. 
 3. After receiving the health promotion use chemical, the people in experimental group had significantly better Behavior of use 
chemicals than follow receiving the health promotion use chemical program at .05 level.  
 
Key word : use chemical, health promotion program , farmer 

 
บทนํา 
 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางแพรหลายในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกขาว จากขอมูลของกรมวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแ,2551-2555) พบวา มีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประมาณรอยละ 70 สารเคมีกําจัดแมลงประมาณ รอยละ 15 
สารเคมีกําจัดโรคพืช รอยละ 10 สวนที่เหลือเป็นสารเคมีอื่นๆ รอยละ 5 กลุมกลุมสถิติการเกษตรไดจําทํา สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 (กลุมสถิติการเกษตร 
สํานักงานสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,2556) พบวา ผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้นของประเทศไทยมีประมาณ 
5.9 ลานราย และมีพื้นเน้ือที่ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 1146.6 ลานไร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใชทํานาประมาณเกือบครึ่งหน่ึงของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ  จากขอมูลของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ.2558 – 2559ประเทศไทยมีปริมาณการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือการนําเขาของสารเคมี ดังน้ี 
ปีพ.ศ. 2558 มีปรมิาณนําเขาสารเคมีเทากับ149,546 ตัน ไดแก สารกําจัดวัชพืช 119,971 ตัน สารกําจัดแมลง 12,927 ตัน สารปูองกันและกําจัดโรคพืช 11,088 ตัน
และอื่นๆ 5,560 ตัน ปีพ.ศ. 2559  มีปริมาณนําเขาสารเคมีเทากับ 160,824 ตันไดแก สารกําจัดวัชพืช125,596 ตัน  สารกําจัดแมลง 16,915 ตัน สารปูองกันและ
กําจัดโรคพืช 12,915 ตันและอื่นๆ 6,120 ตัน ซึ่งมีอัตราการใชเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ือง   
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูปุวยท่ีไดรับสารพิษจากสารปูองกันกําจัดศัตรูพืชจากการทํางานและสิ่งแวดลอมตลอดปีสูงสุด รองลงมาภาคเหนือ และภาค
กลาง (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2557) จากขอมูลสถิติจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหน่ึงที่มีผูทําการเกษต รมาก และมีการใช
สารเคมี คิดเป็นรอยละ 95.35 (สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ,2556) จากการไดลงพื้นที่สัมภาษณแเกษตรอําเภอ อําเภอครบุรี พบวา มีประชาชนการประกอบ

                                                           
1 คณะสาธารณสุขศาสตรแและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา wanida.100327@gmail.com 
2 คณะสาธารณสุขศาสตรแและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา touchnakorn@nmc.ac.th 
3 คณะสาธารณสุขศาสตรแและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา malaya.nmc59@gmail.com 
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เกษตรกรเป็นจํานวนมากเม่ือเทียบกับอําเภอตางๆในจังหวัดนครราชสีมา มีการใชสารเคมีถึงรอยละ  85 สําหรับทําการเกษตร เชน การปลูกมันสําปะหลัง การทํานา 
การทําสวนผลไม เป็นตน ผลกระทบตอสุขภาพโดยสารเคมีกําจัดเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกนํามาใชในการเกษตรมีโอกาสเสี่ยงตอโรคพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชจากการไดรับ
สารเคมีจากการสัมผัสตางๆ เชน ทางผิวหนัง ชองปาก และทางลมหายใจ เป็นตน จากการเขาสังเกตพฤติกรรมการใชสารเคมีของประชาชนพบวาประชาชนผูประกอบ
อาชีพมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใชสารเคมี เชน ขั้นตอนการเตรียมสารเคมี ขั้นตอนการฉีดพนสารเคมี และขั้นตอนหลังการฉีดพนสารเคมี ยัง ขาดความรูความเขาใจ 
ความตระหนัก และการปูองกันที่ถูกวิธีและเหมาะสม  จากปใญหาดังกลาวคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมี
สําหรับอาชีพเกษตรกรตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยใชแนวคิดของ Bloom, 1964 เพื่อสรางโปรแกรมการปรับเปลี่ยนองคแความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใชสารเคมีที่ถูกวิธีและเหมาะสมตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีของผูประกอบอาชีพเกษตรกร ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental research) โดยการทบทวนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีของผูประกอบอาชีพเกษตรกร 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนผูประกอบอาชีพเกษตรและสัมผัสกับการใชสารเคมีทางการเกษตร อยางนอย 5 ปี และอาศัย
อยูในเขตตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 43 คน (ระพินทรแ โพธิ์ศรี,2549) โดยการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
การสมัครใจเขารวม  
 เกณฑแการคัดเขา คือ ประชาชนผูประกอบอาชีพเกษตรและสัมผัสกับการใชสารเคมีทางการเกษตร อยางนอย 5 ปี สมัครใจเขารวมการวิจัย ไมมีโรค
ประจําตัว และอาศัยอยูในเขตตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 แผนการทดลอง กลุมเดียว วัดกอนและหลังการทดลอง (one-group pretest -posttest design) (องอาจ นัยพัฒนแ, 2551) 
 

T1E1 E2 E3 E4 T2E5 
wk1 wk2 wk3 wk4 wk5 

   
  T1T2    หมายถึง  การประเมินผลกอน-หลัง การทดลอง 
  E1…E5  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ 
  wk1…wk5 หมายถึง  สัปดาหแที่ 1 – 5  
 กรอบแนวคิด 
     ตัวแปรตน๎            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเป็น 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีสําหรับอาชีพเกษตรกร คณะผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวคิดของ 
Bloom,1964 ไดแก ความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี  ทัศคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปูองกันการใช
สารเคมี 
 
 
 
 

โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีสําหรับอาชีพเกษตรกร 
1. ความรูการปูองกันการใชสารเคมี 
     - การใหความรูรายบุคคล 
     -  การใหความรูรายกลุม 
2. ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี 
     - การสนทนาเกี่ยวกับทัศนคติการปูองกันการใชสารเคมี 
     - การสรางความตระหนักเกี่ยวกับทัศนคติการปูองกันการใชสารเคมี 
     -การสรางความกลัวเกี่ยวกับผลกระทบตอการใชสารเคมี 
3.  พฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพการปูองกันการใชสารเคมี 
     - การสังเกตพฤติกรรมการใชสารเคมี 
     -. การสาธิตเกี่ยวกับการใชสารเคมี 
     - การฝึกปฏิบัติการใชสารเคมี 
     -  การปฏิบัติจริงการใชสารเคมี 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสราง
เสริมสุขภาพการใชสารเคมี 
1. ความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี 
2.  ทศันคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี 
3.  พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพการปอูงกัน
การใชสารเคมี 
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 สวนที่  2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1.  ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก  เพศ   อายุ   สถานภาพ   ระดับการศึกษา   ระยะเวลาที่ใชสารเคมี ความถีในการใชสารเคมีตอสัปดาหแ การไดรับ
การอบรมการใชสารเคมี และการตรวจสุขภาพประจําปี 
 2.  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ถูก / ผิด (คาความยาก -งาย=0.27-0.72)  
     เกณฑแการแปลผล ดังน้ี ( บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549) 
     รอยละ 80.00 – 100.00   หมายถึง มีความรู ระดับดี 
     รอยละ 50.00 – 79.99  หมายถึง มีความรู ระดับปานกลาง 
     รอยละ 0.00  –  49.99  หมายถึง มีความรู ระดับนอย 
   3.  แบบสอบถามทัศคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) มี 5 
ระดับ (คาความเช่ือม่ัน 0.87)   
    เกณฑแการแปลผล ดังน้ี (เยาวดี  วิบูลยแศร,ี 2551)   
     คาเฉลี่ย 3.67 - 5.00  หมายถึง มีทัศคติ ระดับด ี 
     คาเฉลี่ย 2.34 - 3.66  หมายถึง มีทัศคติ ระดับปานกลาง  
     คาเฉลี่ย 1.00 - 2.33  หมายถึง มีทัศคติ ระดับไมด ี
   4.  พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating 
scale) มี 3 ระดับ (คาความเช่ือม่ัน 0.82) 
    เกณฑแการแปลผล ดังน้ี (เยาวดี  วิบูลยแศร,ี 2551)  
     คาเฉลี่ย1.34 - 2.00  หมายถึง มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับด ี
     คาเฉลี่ย0.63 – 1.33  หมายถึง มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับปานกลาง 
     คาเฉลี่ย0.00 –0.66  หมายถึง มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับปรับปรุง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  ประเมินความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ทัศคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการ
ปูองกันการใชสารเคมี กอนเขารวมการวิจัยจากการสัมภาษณแโดยผูชวยนักวิจัยที่ผานการอบรม 

2.  ดําเนินการทดลองการสรางเสริมสุขภาพฯตามแผนการทดลองที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ระยะเวลา 10 สัปดาหแ  
3. ประเมินความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ทัศคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับ การ

ปูองกันการใชสารเคมี หลังการวิจัยจากการสัมภาษณแโดยผูชวยนักวิจัยที่ผานการอบรม 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 การวิเคราะหแขอมูล ขอมูลทั่วไป วิเคราะหแดวยสถิติความถี่ รอยละและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ทัศ
คติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมีและพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมีระหวางกอนกับหลังการทดลอง วิเคราะหแดวยสถิติ paired t-test  
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่  1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล (n=43) 

ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล n ร๎อยละ 
1.  เพศ   
     ชาย 18 41.9 
     หญิง 25 58.1 
2.  อาย ุ   
     18 – 28 ป ี 3 7.0 
     29 – 39 ป ี 4 9.3 
     40 – 49 ป ี 34 79.0 
     50 ปีเป็นตนไป 2 4.7 
3.  สถานภาพสมรส   
     โสด 18 41.9 
     สมรส 22 51.1 
     หมาย/หยา/แยกกันอยู 3 7.0 
4.  ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 1 2.3 
     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 5 11.6 
     อนุปรญิญาหรือเทียบเทา 37 86.1 
5.  ระยะเวลาท่ีใชสารเคมี   
     0 – 5 ปี 14 32.6 
     6 – 10 ป ี 19 67.4 
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ตารางที่  1 (ตอ) 

ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล n ร๎อยละ 
6. ความถี่ในการใชสารเคมีตอสัปดาหแ   
     1 – 2 ครั้ง 37 86.0 
     3 – 4 ครั้ง 4 9.3 
     5 ครั้งเป็นตนไป 2 4.7 
7.  การไดรับการอบรมการใชสารเคมี    
     ไมเคย 43 100.0 
8.  การตรวจสุขภาพประจําปี   
     เคยตรวจ 43 100.0 

 
จากตาราง 1 พบวา  เพศ สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 58.1 อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 40 –49 ปี รอยละ 79.1 สถานภาพสมรส สวนใหญมี

สถานภาพสมรส รอยละ 51.1 ดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 86.1  ระยะเวลาที่ใชใชสารเคมี สวนใหญ 6– 10 ปี รอยละ 
67.4 ความถี่ในการใชสารเคมีตอสัปดาหแ สวนใหญ 1–2 ครั้ง/สัปดาหแ  รอยละ 86.0 การไดรับการอบรมการใชสารเคมี ไมเคยรอยละ 100 และการตรวจสุขภาพ
ประจําปี เคยตรวจ รอยละ 100  

 
ตารางที่2  การเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนคาเฉลี่ย กอนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร การทดลอง n X  S.D. ระดับ t p 
ความรูเกี่ยวกับการปูองกันการ
ใชสารเคมี 

กอนการทดลอง 43 51.16 17.59 ปานกลาง 20.295 0.000 
หลังการทดลอง 43 82.71 17.03 ด ี 19.071 0.000 

ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการ
ใชสารเคมี 

กอนการทดลอง 43 2.04 0.23 ปรับปรุง 112.144 0.000 
หลังการทดลอง 43 4.18 0.21 ด ี 130.544 0.000 

พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับการใชสารเคมี 

กอนการทดลอง 43 0.53 0.08 ปรับปรุง 89.803 0.000 

หลังการทดลอง 43 1.54 0.11 ด ี 12.9345 0.000 
 
 จากตารางที่  2 พบวา  ความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี กอนการทดลอง รอยละ 51.16 (S.D.=17.59) ระดับปานกลาง หลังทดลอง 82.71 
(S.D.=17.03) ระดับดี ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี กอนการทดลอง เฉลี่ย 2.04 (S.D.=0.23) ระดับปรับปรุง หลังการทดลอง เฉลี่ย 4.18 (S.D.=0.21) 
ระดับดี พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการใชสารเคมี กอนการทดลอง เฉลี่ย 0.53 (S.D.=0.08) ระดับปรับปรุง หลังการทดลอง เฉลี่ย 1.54 (S.D.=0.11) 
ระดับดี นํามาเปรียบระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลองมีความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมี และพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมีสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) 
การอภปิลายผล 
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการใชสารเคมีสําหรับอาชีพเกษตรกร ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีความรูเกี่ยวกับการ
ปูองกันการใชสารเคมี ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการใชสารเคมีหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) ทั้งน้ีเน่ืองจาก คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่ประเมินสภาพปใญหาการใชสารเคมีของเกษตรแลวจึงนําสภาพปใญหาที่พบมาสรางโปรแกรมสรางเสริม
สุขภาพการใชสารเคมีสําหรับอาชีพเกษตรกรที่สอดคลองกับบริบทพื้นท่ีภายใตแนวคิดของฺ Boom,1964 ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ไดแก 
การใหความรูรายบุคคล และการใหความรูรายกลุมโดยมีการโตตอบระหวางผูใหความรูและผูรับความรูในประเด็นที่สงสัยไมแนใจ และ มีสื่อความรูเกี่ยวกับการใช
สารเคมี  ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ไดแก  การสนทนาเกี่ยวกับทัศนคติการปูองกันการใชสารเคมี การสรางความตระหนักเกี่ยวกับทัศนคติการปูองกัน
การใชสารเคมี และการสรางความกลัวเกี่ยวกับผลกระทบตอการใชสารเคมีเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการปูองกันการใชสารเคมี และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับการใชสารเคมี ไดแก การสังเกตพฤติกรรมการใชสารเคมี การสาธิตเก่ียวกับการใชสารเคมี การฝึกปฏิบัติการใชสารเคมี และการปฏิบัติจริงการใชสารเคมี เพื่อ
เป็นการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับการใชสารเคมี สอดคลองกับการศึกษาสุนทรี  ปลั่งกมล ( 2558) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนว
ทางการลดการใชสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลหนองยาว อําเภอพนมมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาดานความรูในการใ ชสารเคมี
ปูองกันและกําจัดศัตรูพืช กอนการเขารวม แนวทางการเรียนรูแบบมีสวนรวมเกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพ รวมอยูในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย 13.33 หลังการทดลองการเรียนรูแบบมีสวนรวมเกษตรกรมี ความรูเรื่องสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืช ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 24.06 ดาน 
พฤติกรรมในการใชสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ย47.74 หลังการเขารวมโปรแกรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปูองกันและ
กําจัดศัตรูพืช ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 67.68 สอดคลองกับการศึกษาของเนตรชนก  เจริญสุข (2557) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของชาวนาใน อําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
แบบทดสอบความรู แบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โปรแกรมฝึกอบรมน้ีมีเน้ือหาเกี่ย วกับการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อันตรายและผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฉลากและการจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศั ตรูพืช และการ
ปูองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใชวิธีการสอนแบบการบรรยาย การประชุมกลุม การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ สําหรับแบ บทดสอบความรู และ
แบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดผานการตรวจสอบความเที่ยงจากผูเช่ียวชาญและใช เป็นเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล  ผลการศึกษาพบวา 1)กอนการใหโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนดานความรู 
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ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงกวากอนการใหโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p=0.05) และ 2) ภายหลังการใหโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุมทดลองมีความรู ทัศนคติและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงกวาชาวนาในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p = 0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ สุจิตรา 
ยอดจันทรแ(2554) เรื่องผลของโปรแกรมความเช่ือดานสุขภาพตอพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของชาวนากลุมตัวอยางเป็นชาวนาใน
จังหวัดพิษณุโลก  ผลการศึกษาพบวา  คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กอนการ ทดลอง หลังการทดลองสัปดาหแที่ 4,8 และ
12ของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.0.01)  คะแนนเฉลี่ยความแตกตางของการรับรูความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมการปูองกันตนเอง 
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลังการทดลอง 12 สัปดาหแของกลุมตัวอยางสูงกวากอนการทดลองและ สูงกวาหลังการทดลองสัปดาหแที่ 4 และ 8 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<.05) แสดงวา  โปรแกรมความเช่ือ ดานสุขภาพที่สรางข้ึนจากแบบจําลองความเช่ือดานสุขภาพ มีผลทําใหชาวนามีพฤติกรรมการปูองกัน ตนเองจากการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงขึ้น สอดคลองแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ Bioom, 1964 คือ กระบวนการของประสบการณแที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สอดคลองกับการสรางเสริมสุขภาพขององคแการอนามัยโลก (WHO) 1986 กลาววา การสรางเสริมสุขภาพคือกระบวนการที่ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมและปรับปรุงสุขภาพใหบรรลุถึงความสมบูรณแ จิตใจ สั งคม กลุมชุมชน และบุคคลตองเขาใจรูปใญหาความอยากได ความตองการและการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมของสังคมและธรรมชาติ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งน้ีของกราบขอบพระคุณประชาชาตําบลเฉลี่ยง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาที่ ใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้น เกษตรกร
อําเภอครบุรี ตลอดจนผูที่เกี่ยวของการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบวาความรูเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี ทัศคติเกี่ยวกับการปูองกันการใชสารเคมี และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเ กี่ยวกับการ
ปูองกันการใชสารเคมี มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ดังน้ันควรมีการจัดอบรมใหผูประกอบอาชีพเกษตรกรหรือผูที่เกี่ยวของโดยใชสื่อตางๆที่สอดคลองกับสังคมปใจจุบัน 
    
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 ควรดําเนินการวิจัยเชิงทดลองเพื่อขยายพื้นที่ที่มีบริบทคลายคลึงกันเพื่อหาประสิทธิผลของโปรแกรมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน รวมของ
ประชาชนอาชีพเกษตรกรเพื่อเกิดความยั่งยืนตอไป  
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ในการปูองกันโรครํวมกับแรงสนบัสนุนทางสังคม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ๑

Effectiveness of Oral Health Promotion Behavior Program  by Applying the Theories of Motivation and Social 
Support in grade 5 and 6 school children, MuangDistrict; Phetchabun Province. 
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บทคัดยํอ 
วัตถุประสงคแของการวิจัยกึ่งทดลองครั้งน้ี เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรคร วมกับแรง

สนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ6 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ กลุมตัวอยางเป็นแบงกลุม
ตัวอยางออกเป็น 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบโดยวัดกอนและหลังการทดลอง ศึกษาในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5และ6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบานโตกตําบลบานโตกและโรงเรียนบานปุาแดง ตําบลปุาเลา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ  ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 60 ราย เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ระหวางเดือน กุมภาพันธแ-ธันวาคม 2560 วิเคราะหแขอมูลโดยใชวิเคราะหแความแปรปรวนโดยใชสถิติ F ใน ANOVA ของแผนการทดลองแบบวัดซ้ํา 
(Repeated measures ANOVA)  กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
           ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองเม่ือสิ้นสุดการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และคะแนนเฉลี่ยเม่ือสิ้นสุด
การทดลองในกลุมทดลอง สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จากผลการวิจัยแสดงใหเ ห็นวาโปรแกรมเสริมสรางพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพชองปาก โดยการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม น้ีสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกัน
ปใญหาสุขภาพชองปากได  และควรประยุกตแใชกับเยาวชนกลุมอื่นๆ ตอไป 
 

คําสําคัญ  พฤติกรรมสุขภาพ ชองปาก  นักเรียน  
 
Abstract 

This study is the quasi experimental research which its objective is to study the Effectiveness of Oral Health Promotion Behavior 
Program  by Applying the Theories of Motivation and Social Support in grade 5 and 6 school children, MuangDistrict; Phetchabun Province. 
The sampling group is the students in primary school, grade 5 and 6, who follow the inclusion criteria of risk. They were chosen by 
multistage sampling  random. The experimental group was 30 students and the controlled group was30 students. Both groups came from 
the different school. To collect the data, the questionnaire was conducted through both pre – test and post – test : first post – test at the 
immediate end of the experiment, the second post – test after the experiment 4 weeks, and the third post – test after the experiment 8 
weeks. The data was analyzed in average, amount, frequency, percentage, T-test statistic, and repeated measures ANOVA. 
 According to the research result, it’s found that the experimental group’s mean at the end of the experiment is significantly 
higher than mean before the experiment for 0.05; and the experimental group’s mean is significantly higher than the controlled group’s 
mean for 0.05 at the end of the experiment. The research result indicates that the Oral Health Promotion Behavior Program  by Applying 
the Theories of Motivation and Social Support can be defensive for the oral health and should be continuingly applied to the other juvenile 
groups. 
 
Keywords  Health Behavior, Oral, Students  
 
บทนํา 

ปใญหาทันตสาธารณสุขที่สําคัญของประชาชนในทุกกลุมอายุคือ การเกิดโรคเหงือกอักเสบ  และโรคฟในผุซึ่งโรคดังกลาวเป็นโรคที่สามารถปูองกันได  แมวาจะ
มีการดําเนินของโรคชาและไมรุนแรงแตเม่ือเกิดโรคขึ้นหากไมไดรับการรักษาและจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟในตามมา  จึงมีความจําเป็นที่จะตองจัดใหมีบริการสงเสริม
สุขภาพชองปากท่ีเหมาะสม (สุภาภรณแ นารี, 2550) ปใญหาทันตสาธารณสุขยังกอใหเกิดการเจ็บปวดและมีปใญหาการบดเคี้ยว อาจเป็นตนเหตุใหเกิดการติดเช้ือบริเวณ
ใบหนาและลําคอ  เสียบุคลิกภาพและอาจมีผลตอพัฒนาการของเด็กและทําใหมีกลิ่นปาก พูดไมชัดเจน ใบหนาผิดรูปและอาจทําใหเกิดโรคอื่นๆ ตามมา เชน  โรคขาด
สารอาหาร โรคกระเพาะอาหาร  โรคมะเร็งในชองปาก  เยื่อบุหัวใจอักเสบ  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุใหโรคดังกลาวรุนแรงมากข้ึนโรคในชองปากมีการดําเนินโรคเป็นไปอยางชาๆ
แบบสะสมและเรื้อรังและการดําเนินโรคเพิ่มขึ้นตามอายุจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ  ซึ่งมีอัตราการเกิดคอนขางสูงโดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยเรียน  (กองทันตสาธารณสุข,2527)
จากขอมูลขององคแการอนามัยโลกพบวาประเทศที่ใหความสําคัญอยางมากตอการสงเสริมและปูองกันโรคในชองปาก  ประชากรของประเทศจะมีแนวโนมของสภาวะ
สุขภาพชองปากในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม  โดยความสําเร็จในการปูองกันโรคในชองปากน้ัน  ประกอบดวยการดูแลสุขภาพชองปากของตนเอง การสงเสริมโดยผานสื่อตางๆ 
การดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน  และการมีสวนรวมของชุมชน (กองทันตสาธารณสุข  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข,2540,หนา 22-23) 

การดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลดานทันตสุขศึกษาที่ถูกตองก็จะสงผลใหเด็กกลุมน้ีมีสุขภาพชองปากที่ดี  กลุมงานทันตสาธารณสุข  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณแ ไดมีการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี ทั้งจังหวัดพบวามีอัตราฟในแทผุรอยละ 61.2 คาเฉลี่ยฟในผุอุดถอน 1.9 ซี่ตอคน ซึ่งสูง
กวาเปูาหมายของจังหวัดที่กําหนดใหคาเฉลี่ยฟในผุอุดถอน ในฟในแทอยูที่ 1.5 ซี่ตอคน สวนปใญหาโรคเหงือกอักเสบ พบเด็ก 12 ปีในจังหวัดเพชรบูรณแมีสภาวะเหงือก

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ja-ja_bb_@hotmail.com, โทร 095-6288555 
2 ผูชวยศาสตราจารยแประจําสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร, thanachk8@gmail.com, โทร 081-8865761 
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ปกติรอยละ 72 และเม่ือแยกเป็นรายอําเภอพบวาในอําเภอเมืองมีแนวโนมของเด็กอายุ 12 ปีมีอัตราการเกิดโรคฟในผุและโรคเหงือกอักเสบสูงขึ้นโดยมีอัตราการเกิดฟใน
ผุในฟในแทอยูที่รอยละ 73.1 คาเฉลี่ยฟในผุอุดถอนอยูท่ี3.4 ซี่ตอคน ซึ่งมีคาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับขอมูลระดับอําเภออื่นๆและมีคาเกินกวาเกณฑแที่จังหวัดกําหนดไวที่ 
1.5 ซี่ตอคนและมีสภาวะเหงือกปกติเพียงรอยละ 56(กลุมงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณแ,2555) 

จากการศึกษาของเยาวดี มาพูนธนะ (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรครวมกับการ
สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า ผลการวิจัยพบวา 
ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของดานความรูโรคเหงือกอักเสบ การรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรคเหงือกอักเสบ การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
เหงือกอักสบ ความคาดหวังในความ สามารถอของตนเองตอการปูองกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบ ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมในการ
ปูองกันโรคเหงือกอักเสบ ความตั้งใจในการปูองกันตนเองจากโรคเหงือกอักเสบ และการปฏิบัติตัวในการปูองกันโรคเหงือกอักเสบ สูงกวากอนการทดลองและสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) คะแนนเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรียแและสภาวะเหงือกอักเสบในกลุมทดลอง ลดลงกวากอนการทดลองและ
ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) แสดงใหเห็นวาโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรครวมกับการ
สนับสนุนทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นของกลุมทดลองได 
            จากการศึกษาประสิทธิผลของการเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากไดประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม มาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ  ชวยสรางความเขาใจการเกิดความกลัวของบุคคลที่มีพื้นฐานของการตอบสนอง  ซึ่งการรับรูจะนําไปสูแบบแผน
พฤติกรรม  โดยจุดเนนของทฤษฎีก็เพื่อประเมินความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความตองการ โดยโรเจอรแ(Roger) ไดกําหนดตัวแปรที่ทําใหบุคคลเกิด
แรงจูงใจในการปูองกันโรค 4 ตัวแปร  คือความรุแรงของโรค (Noxiousness) การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived  Probability)  ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response – Efficacy)  และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งเป็นปใจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (Roger ,1983  อางถึงใน Plotnikoff, et al .,2002: 87-89 )แตทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันเนนในระดับบุคคลดังน้ันผูวิจัยจึงได
นําแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมมาประยุกตแรวมในการจัดโปรแกรมเพื่อจะชวยสนับสนุนใหบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เน่ืองจาก
ความสัมพันธแของบุคคลในสังคมทําใหบุคคลรูสึกปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น สามารถลดความเครียดและมีการปรับตัวที่ดีขึ้น (Cohen, S and Will, T.A.W., 
1985: 310) ทําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจและสามารถแกปใญหาได 

ดังน้ันเพื่อการแกไขปใญหาทันตสุขภาพในพื้นที่ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของการเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช องปาก ใน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแโดยศึกษาในพื้นที่โรงเรียนบานพี้และโรงเรียนบานโตก ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณแ โดยการประยุกตแทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและลดปใญหาทาง
ทันตสุขภาพจากวัยเด็กสูวัยผูใหญใหมีสุขภาพชองปากท่ีดีในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 วัตถุประสงคแหลัก 
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพชองปากในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ6 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ 
 วัตถุประสงคแเฉพาะ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากกอนการทดลอง หลังการทดลองทันที 4 สัปดาหแและหลังการทดลอง 8 สัปดาหแภายในกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากกอนการทดลอง หลังการทดลองทันที 4 สัปดาหแและหลังการทดลอง 8 สัปดาหแ  ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ 
 
คําถามงานวิจัย 
 โปรแกรมการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลสขุภาพชองปากในนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ6 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ มีประสิทธิผลหรือไม อยางไร  
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และเน้ือหาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพชองปาก 
 2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคฟในผุ  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคฟในผุการรับรูผลของการแปรงฟในท่ีถูกวิธีเพื่อ
ปูองกันการเกิดโรคฟในผุและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากในการปูองกันการเกิดโรคฟในผุ 
 3. จัดทําแผนการสอนและนําไปปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ  เพื่อตรวจสอบเน้ือหาใหตรงกับทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
 4. นําแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแแลวนําไปเสนอครูอนามัยและครูประจําช้ันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5และ 6 โรงเรียนท่ีทําการศึกษาวิจัยเพื่อช้ีแจงแผนการสอนที่สรางขึ้นตามหลักทฤษฎีและขอคําปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ 
  5. นําแผนการสอนที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ  คุณครูอนามัยโรงเรียน และครูประจําช้ันแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6  โรงเรียนบานสักแหง  กอนนําไปใชในกลุมทดลอง 
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 กิจกรรม  
 สัปดาหแที่ 1 เพื่อสรางการรับรูความรุนแรงของโรคฟในผุ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคฟในผโุดยบรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับ เรื่องความรูเรื่องโรคฟในผุ 
นําเสนอตัวแบบ การจัดมุมทันตสุขศึกษา 
 สัปดาหแที่ 2 เพื่อสรางความคาดหวังความตั้งใจ และการปฏิบัตติัวท่ีถูกตองเหมาะสมในการปูองกันตนเองจากโรคฟในผุ โดยบรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ชองปาก การสอนสาธิต และฝึกทักษะการแปรงฟใน การใชไหมขัดฟในท่ีถูกวิธี   
 สัปดาหแที่ 3 เพื่อสรางแรงจูงใจในการปูองกันโรคฟในผุ  โดยผูวิจัยเนนย้ําใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติตัวตามคําแนะนําตลอดไปเพื่อความยั่งยืนโดย ใหนักเรียน
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับพฤติกรรมการปูองกันโรคฟในผุ อภิปรายกลุม ประกวดจัดบอรแด  จัดกิจกรรมการแปรงฟในหลังอาหารกลางวัน 
 สัปดาหแที่ 4  เพื่อเป็นการกระตุนเตือนใหนักเรียนสนใจและตื่นตัวเกี่ยวกับการปูองกันโรคฟในผุ โดยใหนักเรียนการนําเสนอผลงานการจัดบอรแดของแตละ
กลุมและอภิปรายสรุปประเด็นรวมกัน  ผูวิจัยประกาศผลการประกวดจัดบอรแดเรื่องโรคฟในผุ  มีการมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัล   
 สัปดาหแที่ 5-6 ครูประจําช้ัน ผูปกครอง เพื่อน และผูวิจัยใหแรงสนับสนุนทางสังคมแกนักเรียน  โดยการกระตุนเตือน การใหกําลังใจ การแนะนําในการ 
ดูแลสุขภาพชองปากท่ีถูกตอง 
 ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ6 ปีการศกึษา 2559 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ 
 กลํุมตัวอยําง 

คํานวณขนาดตัวอยางคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2 กลุม (two independent means)โดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากงานวิจัยที่ใกลเคียงที่สุด
กับงานวิจัยในครั้งน้ี คือ ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตแใชทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรคเหงือกอักเสบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหวยหวา
วิทยาคม ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน (อรุณณียแ ธงสวัสดิ,์ 2550) โดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังไดรบั
โปรแกรม คํานวณขนาดตัวอยางไดจากสูตร 

 
คาเฉลี่ยคะแนนกลุมที่ 1  (μ₁) = 85.47, SD (σ₁) = 9.96 
คาเฉลี่ยคะแนนกลุมที่ 2  (μ₂) = 92.71, SD (σ₂)= 8.58 
อัตราสวน (r) = 1.00 
คาความคลาดเคลื่อน (α) = 0.05, Z(0.975) = 1.959964 
Beta (β) = 0.200, Z (0.800) = 0.841621 
ไดขนาดตัวอยาง กลุม 1 = 26 คน,กลุม 2 = 26 คน 
สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยเพิ่มขนาดตัวอยางอีกรอยละ 15  เพื่อปูองกันการสูญหายระหวางการทําวิจัย ดังน้ันจึงไดกลุมตัวอยางกลุมละ 30 คน รวม

จํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 60 คน การสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการสุมตัวอยาง ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เขากลุมจนครบจํานวน 30 ราย แลวจึงเลือกกลุมตัวอยางในกลุมควบคุมอีกจํานวน 30 
ราย รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 60 ราย  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดจากวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random)โดยแบงเป็น 
 1. กลุมทดลอง คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โรงเรียนบานโตกจํานวน 30 คน  
 2. กลุมเปรียบเทียบ คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โรงเรียนบานปุาแดงจํานวน 30 คน  
 กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีลักษณะ เพศ อายุ  จํานวนเงินที่ไดมาโรงเรียน  อาชีพบิดามารดาใกลและระดับผลการเรียนใกลเคยีงกัน  เหตุผลที่เลือกช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 เน่ืองจากเป็นกลุมประถมศึกษาตอนปลายซึ่งสามารถสื่อสารทางพฤติกรรมสุขภาพได อีกทั้งเปูนกลุมเปูาหมายในการดําเนินกิจกรรมของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีใหความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาพในวัยเรียน รวมทั้งเป็นกลุมที่ยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนของหนวยงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อยางเป็นระบบ 
 
การสร๎างเครือ่งมือ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 1. เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคม  รวมทั้ งทบทวนรายงานการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กประถม แบงออกเป็น 4 สวน 
         สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพของบิดามารดา  บุคคลที่พักอาศัยอยูดวยในปใจจุบันจํานวนเงินที่ไดรับมาโรงเรียน  อาหารที่รับประทานเป็นประจํา    
 สวนที่ 2 การรับรูความรุนแรงของโรคฟในผุ การรับรูโอกาสเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดโรคฟใน 
 สวนที่ 3 การรับรูผลของการแปรงฟในท่ีถูกวิธีเพื่อปูองกันการเกิดโรคฟในผุ   
 สวนที่ 4  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากในการปูองกันการเกิดโรคฟในผุ  
            2. แบบบันทึกการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1.การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) นําแบบสอบถาม ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานทันตสาธารณสุข 2 
ทาน และผูเช่ียวชาญในพื้นที่ 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของภาษา ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ซึ่งคํานวณจากความสอดคลองระหวาง
ประเด็นที่ตองการวัดกับคําถามที่สรางขึ้น ดัชนีที่ใชแสดงคาความสอคลอง เรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสง คแ (Item-Objective 
Congruence) ไดคา IOC = 0.96 
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2.การตรวจสอบหาความเที่ยง (Reliability) หลังจากการตรวจสอบและแกไขแลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับ
กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6  โรงเรียนบานสักแหง  จํานวน  30 คน  มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.848, 0.709, 0.726, 0.767 ตามลําดับ  
ซึ่งถือวาแบบสอบถามทุกชุดผานเกณฑแที่กําหนด คือ มีคาไมต่ํากวา 0.7 (Burns, 2007) 

การพิทักษ๑สิทธิของกลํุมตัวอยําง 
ผูวิจัยสงโครงรางวิทยานิพนธแเขารับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ มหาวิทยาลัยนเรศวร เม่ือผานการ

อนุมัติ ผูวิจัยไดทําการพิทักษแสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง แนะนําตัว ช้ีแจงในการเขารวมวิจัยใหผูเขารวมการวิจัยทราบวัตถุประสงคแและข้ันตอนการวิจัย และขอความรวมมือ
ในการรวบรวมขอมูล โดยช้ีแจงสิทธิ์ท่ีกลุมตัวอยางสามารถเขารวมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไมเขารวมการวิจัยในครั้งน้ีได โดยไมมีผลตอการบริการใดๆ ที่จะ
ไดรับ สําหรับขอมูลที่ไดจากกการวิจัยครั้งน้ีจะไมมีการเปิดเผยใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย โดยผูวิจัยเสนอ การวิจัยในภาพรวมและนํามาใช
ประโยชนแในการศึกษาเทาน้ัน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
วิเคราะหแขอมูลทั่วไปดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  สถิติเปรียบเทียบ T-test  และวิเคราะหแความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated measures 

ANOVA) 
 

สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ลักษณะประชากร 
กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีจํานวน 30 คนเทากัน  มีคุณสมบัติดานลักษณะสวนบุคคล  ปใจจัยเสี่ยงตามเกณฑแที่กําหนดที่เหมือนกันและจํานว นเทากัน  

เน่ืองจากวิธีการคัดเลือกกลุมควบคุมใชวิธีการจับคูกับกลุมทดลอง  ทั้งสองกลุมมีลักษณะขอมูลดังน้ี   
เป็นเพศชายรอยละ 73  เพศหญิง รอยละ 27  ทั้งสองกลุมมีอายุ 12 ปีเป็นรอยละ 57  และอายุ 11 ปีรอยละ 43  อาศัยอยูกับบิดามารดารอยละ 47 อีกรอย

ละ 53 ไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดาซึ่งมากที่สุด คาใชจายที่ไดรับตอวันทั้งสองกลุมมีจํานวนนักเรียนที่มีเงินใชจายที่มากกวากลุมปกติซึ่งเฉลี่ยที่ 30 บาทตอวันคิดเป็นรอย
ละ 27 สวนอีกรอยละ 73 จะอยูในเกณฑแท่ีเป็นปกติของกลุม ในดานความสัมพันธภาพในครอบครัวท้ังสองกลุมมีลักษณะสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดี  คิดเป็นรอยละ 67 
และสัมพันธภาพไมดีคิดเป็นรอยละ  33  สภาพสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย  ทั้งสองกลุมอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  คิดเป็นรอยละ 60 และไมดีคิดเป็นรอยละ  40   

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก กอนการทดลอง หลังการทดลองทันที 4 สัปดาหแและหลังการทดลอง 8  
สัปดาหแภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  กอนการทดลอง  หลังการทดลอง  ระหวางกลุมและภายในกลุมของทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  ดังน้ี   

1.  กอนการทดลอง  ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ดังแสดงใน  ตาราง 1  

2.  หลังการทดลอง  พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก เพิ่มมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังแสดงใน ตาราง 1  

ตาราง 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองหลังการทดลองภายในกลุมและระหวางกลุมของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพชองปาก 

กลุมทดลอง 
(n=30) 

กลุมควบคุม 
(n=30) t-test p-value 

x  
SD. 

x  
SD. 

กอนการทดลอง 184.19 22.22 181.99 21.32 -0.391 0.697 
หลังการทดลอง 268.50 7.60 182.55 17.50 -24.678 < 0. 001** 
t-test -22.100 -0.267  
p-value < 0. 001** 0.791 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001* 
3.  ระยะติดตามผล  พบวาในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก ในระยะหลังการทดลองทันที  หลังการทดลอง 4 สัปดาหแ   

และหลังการทดลอง 8 สัปดาหแ  เพิ่มมากกวากอนการทดลอง  และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001   ดังใน ตาราง 2     
ตาราง 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนการทดลอง  หลังการทดลอง  และระยะติดตามผลภายในกลุมและระหวางกลุมของกลุมทดลองกับกลุ ม

เปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก 
กลุมทดลอง 

(n=30) 
กลุมควบคุม 

(n=30) 

x  
SD. 

x  
SD. 

กอนการทดลอง 184.19 22.22 181.99 21.32 
หลังการทดลองทันท ี 268.50 7.60 182.55 17.50 
หลังการทดลอง 4 สัปดาหแ 271.20 6.41 181.27 20.49 
หลังการทดลอง 8 สัปดาหแ 272.04 7.54 181.44 20.82 
ภายในกลุม F(1,29)= 519.27, p = < 0.001** F(1,29)=1.045, p = 0.315 
ระหวางกลุม F(1,58)= 597.802, p = < 0. 001** 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001* 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบวาภายหลังไดรับโปรแกรมเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก โดยการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับ

แรงสนับสนุนทางสังคม  ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ6  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ กลุมทดลองมี พฤติกรรมการปูองกันโรคฟในผุ  สูงกวากอนไดรับ
โปรแกรมเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก สอดคลองกับท่ีไดศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยการประยุกตแทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เขตอําเภอธาตุพนม ซึ่งผลการศึ กษาพบวา ภายหลัง
การทดลองกลุมทดลอง มีคะแนน เฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับการปูองกันโรคเหงือกอักเสบการรับรูความสามารถตนเองในการปูองกันโรคเหงือกอักเสบสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (อรณิชา โพธิหม่ืนทิพยแ,2552) และผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกตแทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 อําเภออุบลรัตนแ จังหวัดขอนแก นซึ่ง
ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม (ขวัญดาว พันธแหมุด,2549) 

ข๎อยุติ (Conclusions) 
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพชองปากมีผลทําใหพฤติการณแปูองกันโรคฟในผุสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถนําไปใชในการสงเสริมการ

ปูองกันโรคฝในผุในเด็กนักเรียนได ทั้งน้ีในการจัดโปรแกรมสงเสริมสุขภาพชองปากท่ีใชในการวิจัย ผูที่นําโปรแกรมสงเสริมสุขภาพชองปากไปใช ตองเป็นผูมีความรูเรื่อง
โรคการปูองกันโรคฟในผุเป็นอยางดี หรือเป็นผูที่ไดรับการศึกษาอบรมจากผูรูและมีการใชสื่อท่ีเหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิภาพในโปรแกรม 

 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช๎งาน 
1. ใน การจัดโปรแกรมเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก โดยการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมน้ี 

อาจนําไปประยุกตแใชกับนักเรียนช้ันอื่นๆ หรือกลุมเปูาหมายในชุมชนอื่นๆ ไดโดยเลือกนําโปรแกรมสงเสริมสุขภาพชองปากแบบมี สวนรวมไปใชในการใหสุขศึกษาโรค
อื่นๆ ได เชน อุจจาระรวง วัณโรค ไขหวัด โรคเอดสแ เป็นตน ซึ่งจะชวยพัฒนาใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีตอไป 

2. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการปูองกันโรคฟในผุ เฉพาะในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เน่ืองจาก มีขอจํากัดดวยเวลา หากมีการ
ศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาในนักเรียนช้ันอื่น ๆดวย เพื่อนํามาเปรียบเทียบหาแนวทางการใหความรูที่เหมาะสม 

ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตํอไป 
1. ควรมีการทําการวิจัยในประเด็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก ของนักเรียนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
2. ควรมีการทําวิจัยในประเด็นการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมสุขภาพสําหรับนักเรียนเพื่อใหมีภาวะทันตสาธารสุขท่ีดีเพื่อใชเป็นแนวทางในการ

ควบคุมและปูองกันการเกิดปใญหาทันตสาธารณสุขท่ีไมดี 
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วิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ในพื้นที่ของโรง พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 304 คน โดยใชแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามความสัมพันธแทางสังคม 
การเขาถึงบริการสุขภาพ ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน (ADL) และแบบวัดคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคแการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL BREF THAI)ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดย
ใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแแบบ ETA กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา 1) ผูสูงอายุวัยตนสวนใหญมีระดับคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง รอยละ 96 ระดับเล็กนอย รอยละ 4  2)ปใจจัยเสริม ผูสูงอายุวัยตนสวน
ใหญไดรับบริการรักษาพยาบาล สงเสริมปูองกันโรคและบริการอื่นๆ จากสถานบริการสุขภาพของรัฐมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 100 และการไดรับ มอบหมายตําแหนง
หนาที่ในชุมชน มีจํานวนนอยสุดคิดเป็นรอยละ 22.00  3)ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันผูสูงอายุวัยตนสวนใหญสามารถทําไดสูงคิดเป็นรอยละ 100 ดวย
กลุมเปูาหมายที่ศึกษามีชวงอายุ 60 – 69 ปีจึงยังมีความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันไดดี 

 
คําสําคัญ  คุณภาพชีวิต  ผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The purposes of this descriptive research were to study  the quality of life. Factors related to quality of life among the elderly. 
located Sripaisan Health Promoting   Hospital.Pangmakha Subdistrict, Khanuworalaksaburi District, Kamphaengphet  Province.The sample 
consisted of 304 elderly personal records.social relationship questionnaire Access to health services daily life skills (ADL) and quality of life 
measures for elderly people of the World Health Organization (WHOQOL BREF THAI) in the collection of data. The statistics used are 
percentage, mean, maximum, minimum, standard deviation and inferential statistics. The Pearson's Sample Correlation Coefficient (Pearson's 
Sample Correlation Coefficient) and the ETA Correlation Coefficient were determined at the 0.05 level. 

The study indicated that 1) Most of the elderly had moderate quality of life 96 percent. and  slightly 4 percent.  2) 
supplementary factors Most elderly people receive medical treatment. Disease prevention and other services. The highest percentage of 
public health services was 100 percent and the assignment of duties was in the community. The minimum number is 22.00. percent    3) 
The ability of daily life, the elderly, the early age can be achieved as high as 100 percent with the target age of 60 to 69 years of age, so 
they have the ability to live a good life. 

 
Keywords  Quality of Life, Elderly  
 
บทนํา 

กลุมผูสูงอายุทั่วโลกซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีโรคเรื้อรังซึ่งเป็นโรคที่คุกคามผูสูงอายุในปใจจุบันมากขึ้น  จึงเกิดความตระหนักถึงการเพิ่ม
ประชากรที่มีปใญหาสถานะ และสิทธิจะเพิ่มขึ้นในอนาคต การเตรียมความพรอม ในการใหบริการ ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ใน
กลุมผูสูงอายุ มีความสําคัญในอนาคต เน่ืองจากกลุมน้ีเป็นกลุมที่ควรไดรับการดูแลเป็นพิเศษประเทศไทยในปใจจุบัน ประชากรมีอายุสูงขึ้นมาก ระดับการสูงอายุ (เม่ือ
วัดโดยอัตราสวนรอยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปตอประชากรทั้งหมด) ของประเทศไทย (รอยละ 14) สูงกวาคาเฉลี่ยของประชากรทั่วโลก (รอยละ 12) สูงกวา
ของประเทศกาลังพัฒนา (รอยละ 9) มาก และกาลังจะมีอายุใกลเคียงจะทันกับประเทศพัฒนาแลว (รอยละ 22.5) (สานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ในดานรายไดน้ัน 
ขอมูลการสํารวจประชากรสูงอายุปี 2557 พบวา มีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) มากถึง หนึ่งในสาม (รอยละ 34.3) ของผูสูงอายุทั้งหมดมีรายไดคากวาเสนความยากจน 
(ไมรวม คนที่ไมมีรายได) ซึ่งลดลงจากรอยละ 46.5 จากการสํารวจประชากรสูงอายุในปี2545 บุตรยังคงเป็นแหลงรายไดที่สําคัญของผูสูงอายุในปใจจุบัน จากการสํารวจ
ประชากรสูงอายุใน ประเทศไทยปี 2557 พบวาแหลงรายไดหลักของผูสูงอายุมาจากบุตร (รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม) (รอยละ 36.7) ขอมู ลจากการสํารวจ 
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2550,2554 และ 2557 แสดงใหเห็นวาแหลงรายได หลักท่ีไดรับจากบุตรไดลดลงจากรอยละ 52.3 ในปี 2550 มาเป็นรอยละ 40.1 
ในปี 2554 และ ลดลงเหลือรอยละ 36.7 ในปี 2557 เม่ือคนไทยอายุยืนยาวข้ึน คาใชจายของรัฐและครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุจะเป็นประเด็นสําคัญ  

จากขอมูลผูสูงอายุ ในเขตพื้นท่ีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบวามีจํานวน
ผูสูงอายุ 661 คนคิดเป็นรอยละ 21.76 ของประชากรทั้งหมด ถือวาสูงมาก และจากการดูคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ปี  ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเน่ืองมาทุกปี   

                                                           
1 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญการ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล,  mrchaichan2517@gmail.com, โทร 094-0720629 
2 ผูชวยศาสตราจารยแประจําสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร, thanachk8@gmail.com, โทร 081-8865761 
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              เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร การจัดเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ชวงอายุระหวาง 60 - 69 เขตพื้นที่ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาลตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีจํานวน 379 คน โดยใชการสุมตัวอยางในการจัดเก็บขอมูล 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร  
          2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุ           
วรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
 
คําถามงานวิจัย 
 ปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ในเขตพื้นท่ีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร เป็นอยางไร  
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
                     1.การรวบรวมเอกสารตาง ๆ (Documentary research) ไดแก หนังสือ บทความ รายงาน สรุปของหนวยงานราชการ เอกสารของหนวยงาน
ราชการ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนํามาวิเคราะหแและนําเสนอในรูปแบบของการอธิบายเชิงปริมาณ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
มากข้ึนและสรางแนวคิดในการศึกษา เพื่อใหการศึกษาในครั้งน้ีมีความถูกตอง ที่สุด 
                     2.การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชน หมู 1,2,3,13,23,24 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ประชากรและกลํุมตัวอยําง    
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือผูสูงวัยตนอายุในชุมชนหมู 1,2,3,13,23,24 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีอายุ 60-69ปี 

เป็นผูสูงอายุตอนตนในชุมชนหมู 1,2,3,13,23,24 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรทั้งหมดจํานวน 379 คน (โดยดูขอมูลจาก HDC ของ
กระทรวงสาธารณสุขเดือนตุลาคม2560)  สุมตัวอยางโดยใชสตูร ของเครซี่และมอรแแกน (Kreicie and Morgan) 

 

        n =           

                 
 

 
                 เม่ือ      n = ขนาดของกลุมตัวอยาง               N = ขนาดของประชากร(379) 

      P = สัดสวนของลักษณะประชากร ( กําหนด P = 0.5 )         e = คือความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได (0.05) 
                       = คาไคสแควรแที่ dfเทากับ 1 และระดับความเช่ือม่ัน 95%(3.841) 
                            จะได            =            3.841(379)(0.5)(1-0.5) 
                                                   (0.05)(0.05)(379-1) + (3.841)( 0.5 )(1-0.5)                                                                             
                                             n =  303.57 = 304 คน 
 
เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย    

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเป็น 4 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูสูงอายุ   ไดแก   เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ  รายไดของครอบครัว จํานวน 6 ขอ 
สวนที่ 2  แบบสอบถามความสัมพันธแทางสังคมและการเขาถึงบริการสุขภาพจํานวน 6 ขอ 
สวนที่ 3  ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันจํานวน 10 ขอโดยคดักรองจากแบบสอบถาม 
สวนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 26 ขอ  

                    โดยแบบสอบถามชุดน้ี ผูวิจัยไดสรางขึ้นใหสอดคลองกับจุดประสงคแของผูวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
                    1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่อง คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จากน้ัน นํามากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย กําหนดนิยาม และ
เพื่อใชเป็นแนวทางในการสราง แบบสอบถาม 
                    2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและตรวจสอบเน้ือหาของ 
แบบสอบถามวา ครอบคลุมวัตถุประสงคแหรือไม จากน้ันนําไปใหอาจารยแที่ปรึกษาตรวจสอบวา ตรงกับเน้ือหาและครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาเพียงใด แลวนํามา
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยแ ที่ปรึกษา 
                    3.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษา โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
จากน้ันปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ   
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1.การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) นําแบบสอบถาม ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุข 2 ทาน 
และผูเช่ียวชาญในพื้นท่ี 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของภาษา ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ซึ่งคํานวณจากความสอดคลองระหวางประเด็น
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ที่ตองการวัดกับคําถามที่สรางขึ้น ดัชนีที่ใชแสดงคาความสอคลอง เรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคแ ( Item-Objective Congruence) 
ไดคา IOC = 0.921 

2.การตรวจสอบหาความเที่ยง (Reliability) หลังจากการตรวจสอบและแกไขแลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุม
ตัวอยางคือ  ผูสูงอายุวัยตนเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลปางมะคา  จํานวน  30 คน  มีคาความเช่ือม่ั นเทากับ, 0.726, 0.712,0.721 ตามลําดับ ซึ่งถือวา
แบบสอบถามทุกชุดผานเกณฑแที่กําหนด คือ มีคาไมต่ํากวา 0.7 (Burns, 2007) 

การพิทักษ๑สิทธิของกลํุมตัวอยําง 
ผูวิจัยสงโครงรางวิทยานิพนธแเขารับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ  มหาวิทยาลัยนเรศวร เม่ือผานการ

อนุมัติ ผูวิจัยไดทําการพิทักษแสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง แนะนําตัว ช้ีแจงในการเขารวมวิจัยใหผูเขารวมการวิจัยทราบวัตถุประสงคแและข้ันตอนการวิจัย และขอความรวมมือ
ในการรวบรวมขอมูล โดยช้ีแจงสิทธิ์ท่ีกลุมตัวอยางสามารถเขารวมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไมเขารวมการวิจัยในครั้งน้ีได โดยไมมีผลตอการบริการใดๆ ที่จะ
ไดรับ สําหรับขอมูลที่ไดจากกการวิจัยครั้งน้ีจะไมมีการเปิดเผยใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย โดยผูวิจัยเสนอ การวิจัยในภาพรวมและนํามาใช
ประโยชนแในการศึกษาเทาน้ัน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตรแ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
   1.ใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปใจจัยตางๆไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum)คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  
   2.ใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน (   Pearson Produck Moment Corrrelation Coefficient )และคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแแบบ ETA ในการวิเคราะหแ ความสัมพันธแของปใจจัยตางๆที่มีคือ         
        -  ปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา   สถานภาพ อาชีพ  รายไดของครอบครัว 
        - ปใจจัยเสริมอื่นๆ ไดแก ความสัมพันธแทางสังคม การเขาถึงบริการสุขภาพ  
        -  ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน 

 
สรุปผลการศึกษา 

1) ลักษณะประชากร 
ผูสูงอายุวัยตนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรสวนใหญเป็น เพศหญิ ง 

คิดเป็นรอยละ 55.90 มีอายุ ระหวาง 60-61 ปี และ62-63 ปี คิดเป็นรอยละ 23.36 รองลงมา มีอายุระหวาง 64-65 ปี คิดเป็นรอยละ 22.04 การศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 72.69 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นรอยละ 54.61 มีสถานภาพสมรสอยูดวยกัน คิดเป็นรอยละ 70.40 มีรายไดตอปี ระหวาง  8,000 – 
42,400 บาท คิดเป็นรอยละ 55.92  
           2) ผูสูงอายุวัยตนสวนใหญมีระดับคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง รอยละ 96 ระดับเล็กนอย รอยละ 4         
           3) การวิเคราะหแหาปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเ ภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ที่ระดับนัยสําคัญ  0.000  และปใจจัยสวน
บุคคล ในสวนของรายได มีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ที่ระดับนัยสําคัญ  0.001 ดังแสดงใน ตาราง 1  

 
ตาราง 1  แสดงคาที่มีความสัมพันธแตอคุณภาพชีวิตวัยตนผูสูงอายุวัยตนโดยใชสถิติ Pearson’s Sample  Correlation Coefficient 

ตัวแปร 
 

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

อาย ุ รายได 

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน 1    
ความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 
.311** 1   
.000    
304 304   

อาย ุ .020 -.055 1  
.734 .340   
304 304 304  

รายได .191** .089 -.085 1 
.001 .122 .140  
304 304 304 304 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
4) การวิเคราะหแหาปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบวา  ปใจจัยสวนบุคคล ในสวนของสถานภาพ มีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน ที่ระดับนัย สําคัญ  0.012   ดังแสดงใน 
ตาราง 2     
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ตาราง 2  แสดงคาที่มีความสัมพันธแตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตนโดยใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแแบบ ETA 
ตัวแปร คุณภาพชีวิตผูสูงอายุวัยตน 

เพศ 0.175 
การศึกษา 0.361 
อาชีพ 0.481 
สถานภาพ 0.012 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001* 
 

อภิปรายผล 
1. สถานภาพ พบวา ผูสูงอายุวัยตนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรที่ มี

สถานภาพตางกัน มีระดับคุณภาพ  ชีวิตตางกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของอารีวรรณ คุณเจตนแ (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุวัยตนในจังหวัดจันทบุรี พบวา สถานภาพ สมรสที่แตกตางคัน มีผลทําใหผูสูงอายุวัยตนมีคุณภาพชีวิตตางกัน 

ไมสอดคลองกับการศึกษาของวีระพงษแ พรายภิรมณแ (2557, บทคัดยอ) เรื่อง คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร พบวา ผูสูงอายุวัยตนที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 

เหตุผลที่ สถานภาพของผูสูงอายุวัยตนมีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตเพราะผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูอยูดวยกัน ทําใหผูสูงอายุมีเพื่อนพูดคุย มี
กําลังใจในการดําเนินชีวิต ไมรูสึกเหงาหรือวาเหวจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา ผูสูงอายุที่มี สถานภาพ หมาย อยา และแยกกันอยู ซึ่งจะมีความรูสึกในทางตรงกันขามกัน  

2. รายได พบวา ผูสูงอายุวัยตนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรที่มี
รายไดตางกัน มีระดับคุณภาพ  ชีวิตตางกัน  

 ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของ เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล และคณะ(2559,บทคัดยอ) เรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอความยากลําบากของ
ครอบครัวผูสูงอายุไทย พบวาปใจจัยท่ีสงผลตอความยากลําบากของครอบครัวผูสูงอายุไทย คือรายได ที่อยูอาศัย ภาระหน้ีสิน ลักษณะครอบครัว รวมทั้งปใจจัย 4 อื่นๆ 

และสอดคลองกับ พัชชานันทแ ผลทิม (2551) การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตตําบลหนอง
ตาคง อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 

ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุตําบลหนองตาคง อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพการสมรสตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตไมแตกตางกัน จึงเป็น การปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว แตผูสูงอายุที่มีอาชีพและรายไดตางกัน มีคุณภาพชีวิตแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

เหตุผลที่ รายไดของผูสูงอายุวัยตนมีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตเพราะรายไดเป็นปใจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญตอการดํารงชีวิต ซึ่งการมีรายไดนอย 
ไมเพียงพอตอคาใชจาย ไมสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานดานปใจจัย 4 ไดเต็มที่  ดังน้ันผูสูงอายุที่มีรายไดมากจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดนอย 

3.ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน พบวา ผูสูงอายุวัยตนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตางกัน จะมีระดับคุณภาพ  ชีวิตตางกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษา
ของนาวี แหลงสิน (2551) การศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาล ตําบลปากนํ้าแหลมสิงหแ อําเภอแหลมสิงหแ จังหวัดจันทบุรี ”ผลการศึกษา
พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหแ อําเภอแหลมสิงหแ จังหวัดจันทบุรี พบวา โดยรวมอยูในระดับดี เม่ือจําแนกเป็นรายดานได
ดังน้ี ดานความซึมเศราและดานความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน ผูสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดีที่สุด 

เหตุผลที่ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน ของผูสูงอายุวัยตนมีความสัมพันธแ ตอคุณภาพชีวิตเพราะ ผูสูงอายุที่มีความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดดี จะสามารถทํากิจกรรมตางๆได ทั้งเรื่องสวนตัว และรวมกิจกรรมสวนรวม สงผลดีทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม คุณภาพชีวิตจึงดีกวา ผูสูงอายุที่มี
ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันไดไมดี ซึ่งจะเกิดความรูสึกท่ีไมดี ในหลายๆดาน จิตใจเศราหมอง ทอแท ไมสามารถรวมกิจกรรมในสังคมสวนรวมเชนการเขา
วัด ทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาได เป็นตน 

 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช๎งาน 
1. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อตองการทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ วัยตน ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรี

ไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร และผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุวัยตนมีระดับ คุณภาพชีวิต โดยรวมอยูในระ ดับปานกลาง   เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคแในการทําวิจัยครั้งน้ีคือสามารถนําขอมูลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน โครงการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ของ
ตําบลปางมะคาได      

 1.1 ควรสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยเทศบาลเมืองปางมะคา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรกําหนดนโยบายและงบประมาณในการสงเสริม 
ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยบูรณาการ  เพื่อไมใหเกิด ความซ้ําซอนระหวางหนวยงาน 

 1.2 เทศบาลเมืองปางมะคา ควรเพิ่มขวัญและกําลังใจในการจัดสรรงบประมาณ 
ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการออกประชาสัมพันธแเพื่อรับฟใงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการของประชาชนในชุมชน ผู ดอยโอกาส อยาง

สมํ่าเสมอ 
    1.3ใหหนวยงานราชการหรือผูนําชุมชนไดเขามาใหความชวยเหลือผูสูงอายุทั้งกิจกรรมงบประมาณ โครงการเพื่อเพิ่มรายได เพิ่มความรัก วามสามัคคี 

โดยเนนการทํากิจกรรมรวมกันหรือการหางานอดิเรกทําควรจัดใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญ ตักบาตรอยางนอยสัปดาหและครั้ง 
    2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป งานวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณแบบกวางๆในดานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเฉพาะวัยตนคือแคชวงอายุ 60 – 69 

ปี  ในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไพศาล ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีเครื่องมือ คือ การใชแบบสอบถามใน การเก็บขอมูล
เป็นคะแนนจากความคิดเห็นของผูสูงอายุวัยตน แลวนํามาใชในการคํานวณดวยโปรแกรม คอมพิวเตอรแ ไดผลออกมาเป็นคารอยละและคาเฉลี่ยในแตละดาน การวิจัย
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เชนน้ี บางครั้งมีจุดออน ในเรื่องความตั้งใจในการตอบคําถามของผูสูงอายุวัยตน เพราะเป็นการตั้งคําถามลวงหนาจากผูวิจัยที่ ตองการจะรูปใญหา แตผูสูงอายุวัยตนบาง
คนมีปใญหาอ่ืน ๆ ที่ลึกซึ้งกวาในแบบสอบถาม นอกจากจะได พูดคุยหรือสัมภาษณแ ผูวิจัยพบปใญหาน้ีและอยากใหการวิจัยในครั้งตอไป ถา มีผูสนใจที่จะทําการศึกษา 
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูวิจัยอยากเสนอแนะเชิงวิชาการ คือควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบสอบถามเชิงลึกควรทําวิจัยในหมูอื่นๆใหคลอบคลุมทั้ง
ตําบล และควรทําใหครบทุกกลุมอายุของผูสูงอายุเพื่อเป็นการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ   
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ป๓จจัยท่ีมีความสัมพันธ๑ตํอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยสุขภาพปใจจุบัน ปใจจัยพฤติกรรมสุขภาพ ปใจจัยการรับรูพฤติกรรมสุขภาพและ
ปใจจัยการรับรูอุปสรรคพฤติกรรมสุขภาพ ของโรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 300 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency ) คารอยละ (Percentage ) คาเฉลี่ย (Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ) และการวิเคราะหแหา
ความสัมพันธแระหวาง ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยสุขภาพปใจจุบัน พฤติกรรมสุขภาพ การรับรูประโยชนแพฤติกรรมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคพฤติ กรรมสุขภาพ แบบ
เพียรสัน ( Pearson ‘s Product Moment Correlation coefficient ผลการศึกษาปใจจัยพบวา ปใจจัย การรับรูประโยชนแพฤติกรรมสุขภาพและการรับรูอุปสรรค
พฤติกรรมสุขภาพ ( p = 0. 008  = 6.927 )  มีความสัมพันธแตอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ  การควบคุม  ความดันโลหิตสูง 
 
Abstract 
 The descriptive research aimed to study the  factors to blood pressures control lankrabue hospital kamphaengphet including 
the personal factors Health Factors circumference in health promoting and perceived benefits and barriers in practicing health - promotion 
behavior , Three hundred people in the lankrabue hospital. Kamphaengphet A questionnaire was used as a research tool. Frequency 
distribution (Frequency ) the percentage value (Percentage ) average (Mean ) standard deviation (standard deviation ) were used for 
descriptive statistics and Pearson Product Moment correlation correlation coeffcieent’s was used for correlation analysis.The results of the 
study found that factors with perceived benefits and barriers in practicing health-promotion behavior ( p = 0.008   = 6.927 ) Relationship 
factor the factors to blood pressures control lankrabue hospital kamphaengphet 
 
Keyword Blood  Pressures, control  
 
บทนํา 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นหน่ึงในสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชากรทั่วโลกตายกอนวัยอันควรและเป็นปใญหาที่กําลังมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภา วะความดัน
โลหิตสูงจะเรียกอีกอยาง ฆาตกรเงียบ (silent killer) เน่ืองจากโรคน้ีมักไมมีสัญญาณเตือนถึงอาการและการแสดงของโรค ผูคนจํานวนมากเป็นโรคน้ีโดยที่ไมรูตัวมา
กอนวาตนเองมีความดันโลหิตสูง และหากไมไดรับการดูแลรักษาจะทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและโรคไตองคแการอนามัยโลก รายงานวาทั่วโลกมีผูที่มีความ
ดันโลหิตสูงมากถึงพันลานคน ซึ่งสองในสามของจํานวนน้ีอยูใน ประเทศกําลังพัฒนา โดยประชากรวัยผูใหญทั่วโลก 1 คน ใน 3 คนมีภาวะความดันโลหิตสูง และ
ประชากรวัยผูใหญใน เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็พบ มี 1 คน ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เชนกัน  และไดคาดการณแวาในปี พ. ศ.2568 (ค.ศ. 2025) 
ประชากรวัยผูใหญท่ัวท้ังโลกจะปุวยเป็น โรคความดันโลหิตสูง 1.56 พันลานคน โรคความดันโลหิตสูงเป็นหน่ึง  ในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยใน
แตละปีประชากรวัยผูใหญท่ัวโลก เสียชีวิตจากโรคน้ีถึงเกือบ 8 ลานคน สวนประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีผูเสียชีวิตจากโร คความดันโลหิตสูง ประมาณ 
1.5 ลานคน ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงน้ี ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกือบรอยละ 50 ดวยโรคอัมพฤกษแ อัมพาต และโรคหัวใจ (อัจฉรา ภักดีพินิจ,ศกลวรรณ แกวกลิ่น,
สุภาพร พรมจีน สํานักงานโรคไมติดตอ,2559) 
        ปใจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ไดแก อายุที่มากข้ึน นําหนักตัวและพฤติกรรมสุขภาพ ดังน้ันการควบคุมหรือลดปใจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงจึงเป็นวิธีการสําคัญในกาสงเสริมพฤติกรรมการปูองกันโรคน้ี ดังน้ันพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางที่ถูกตองเป็นสิ่งสําคัญในการปู องกันการสงเสริมพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปุวยความดันโลหิตสูงตองมีการสนับสนุนอยางจริงจังเกี่ยวการดูและสุขภาพตนเองและการพึ่งพาตนเอง (นิตยา พันธุเวทยแและนุชรี อาบสุ วรรณ
,2556; งามทรัพยแ เทศะบํารุง, 2548 ) 
        จากขอมูลสถิติสํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ สํานกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาในปี 2554 มีผูเสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง เป็นจํานวน 3,664 
คน สถานการณแปุวยและเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนม เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในทุกภาค เม่ือ
เปรียบเทียบ จากปี 2544 และปี 2554 พบวา อัตราผูปุวยในตอประชากรแสนคนดวย โรคความดันโลหิตสูง จาก 287.5 เป็น 1433.61 ถือวามีอัตรา เพิ่มขึ้น 5 เทา 
(4.99เทา) จากขอมูลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ ตรวจรางกาย ครั้งที่ 4  (พ.ศ.2551-2552) พบวาประชากรไทย ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะความดัน
โลหิตสูง 11.5 ลานคน และ สิ่งท่ีนาวิตกอยางยิ่ง คือ ในจํานวนผูที่มีความดันโลหิตสูง รอยละ 60 ในชาย และ 40 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัย มากอน (ไมรู ตัววา
เป็นความดันโลหิตสูง) รอยละ 8-9 ไดรับ การวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษา สงผลใหอาการทวีความ รุนแรงขึ้นเพราะไมไดรับการรักษา และในกลุมของผูปุวยที่ได รับ
การรักษา พบวาจํานวนประมาณนอยกวา 1 ใน 4 ไมสามารถ ควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑแ ซึ่งมีเพียง 1 ใน 4 ที่ไดรับ การรักษาและควบคุ มความดันโลหิตได 
จากขอมูลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ปีพ.ศ. 2553 โดยการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง อายุตั้งแต 15 – 74 ปี ของสํานักโรคไมติดตอ กรม

                                                           
1 เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน   โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร E-mail; big_body_09@hotmail.com โทร 091-3814002 
2 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร E-mail;thanachk8@gmail.com โทร 081-886-5761 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 163 
 
 

ควบคุมโรค รายงานวา 1 ใน 5 (รอยละ22.2) ของประชากรอายุ 35 – 74 ปี ไมไดรับการตรวจความดันโลหิตจากแพทยแ พยาบาล เจาหนาที่ สาธารณสุข หรือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานภายใน 1 ปีที่ผานมา ชายอายุ 35-74 ปี ไมไดรับการตรวจวัดความดัน โลหิต รอยละ 26.8 หญิงอายุ 35 -74 ปี ไมไดรับการ
ตรวจวัดความดันโลหิต รอยละ 18 (นุชรี อาบสวรรณ,นิตยา พันธุเวทยแ ,2557)  
        การสรางความตระหนักตอโรคความดันโลหิตสูงโดยการเนนใหประชากรทราบคาความดันโลหิตของตนเองใหไดน้ัน เน่ืองจากสถิติทั่วโลกบงช้ีวาในผูที่มีความดัน
โลหิตสูงมีเพียงรอยละ 50 ที่ตระหนักถึง ภาวะความดันโลหิตสูงของตนเอง และมีประชากรเพียงสวนนอยเทาน้ันที่มีความตระหนักตอโรคความดันโลหิตสูงมากกวารอย
ละ 75 และในประชากรบางกลุมมีความตระหนักตอโรคความดันโลหิตสูงเพียงรอยละ10 (อัจฉรา ภักดีพินิจ,ศกลวรรณ แกวกลิ่น,สุภาพร พรมจีน สํานักงานโรคไม
ติดตอ,2559) 
         ในจังหวัดกําแพงเพชร อัตราปุวยและอัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแตปี  2544 ถึง ปี2555 พบวา มีอัตราเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน อั ตราการตายดวยโรค
ความดันโลหิตสูง พบวาในชวง 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556 ) ทุกอําเภอมีอัตราตายดวยโรค ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซอนมีอัตราเพิ่มขึ้น ทุกปีเชนเดียวกัน ดังน้ัน
การคัดกรองโรคเบ้ืองตนจึงเป็นการคนหาปูองกันการเกิดโรคในระยะเริ่มแรกได จังหวัดกําแพงเพชรใน ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเน่ืองทุกปี 
ในปีงบประมาณ 2556 ไดดําเนินการคัดกรองและจัด แบงกลุมตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผลงานการคัดกรองรอยละ 90.1 0 ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตในผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง เป็นการ ควบคุมและปูองกันภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นตามมา (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร,2556) 
        ขอมูลของโรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร พบวามีจํานวนผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2560 พบวามี
จํานวนผูปุวย 848 ราย และ 979 ราย ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี และมีจํานวนผูปุวยท่ีไมสามารถควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑแในปี พ.ศ.2559 รอยละ 48.10 พ.ศ.
2560 รอยละ 41.47 ซึ่งพบวาผูปุวยความดันโลหิตสูงจะเกิดภาวะแทรกซอนตามมาภายหลัง (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลานกระบือ, 2560) 
        การความคุมความดันโลหิตสูงพบวาการควบคุมความดันโลหิตสูงของผูปุวยความดันโลหิตสูงของ โรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร ของการควบคุมความดันโลหิตที่ไมเป็นไปตามเกณฑแ  ทั้งน้ีอาจมีปใจจัยหลายอยางท่ีทําใหผูปุวยไมสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงของผูปุวยใหเป็นไปตาม
เกณฑแได ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปใจจัยทีสงผลตอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยพฤติกรรมสุขภาพองผูปุวยความดันโลหิตสูง โดยตอ งมี
การปรับและแกไข เพื่อนําผลของการศึกษาในการสงเสริมสุขภาพพฤติกรรมของผูปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษา ผลการควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปุวยความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  
2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลลานกระบือที่สามาร ถควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑแ และไม

สามารถควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑแ 
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธแตามของตามตัวแปรตน ที่สงผลการควบคุมระดับความดันโลหิต ของผูปุวยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลานกระบือ 

อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

1) ปใจจัยท่ีเกี่ยวของตอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง ปใจจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับความดันโลหิตสูงท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดมีดังน้ี 
      1.1) ดัชนีมวลกาย ผูที่มีระดับไขมันสะสมในรางกายคาเฉลี่ยของดัชนีมวลกายมากกวา 23 กิโลกรัม/เซนติเมตร มีผลตอภาวะแคบลงของหลอดเลือด
แดงสงผลใหความดันโลหิตในรางกายสูงข้ึน(กระทรวงสาธารณสุข 2559) 
      1.2) รอบเอว เป็นปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับระดับความดันโลหิต บุคคลที่มีระดับรอบเอวมากเกินคามาตรฐานคือในเพศชายมากกวา 90 เซนติเมตร
และในเพศหญิงมากกวา 80 เซนติเมตรจะบงบอกวาบุคคลน้ันมีระดับไขมันใตผิวหนังมากเกินไปทําใหเกิดภาวะอวนลงพุงสงผลใหระดับความดันโลหิตของรางกาย
เพิ่มขึ้น 
       1.3) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็นปใจจัยเสี่ยงปใจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอระดับความดันโลหิตเม่ือรางกายไดรับประทานอาหารที่ไมสมดุล ทําใหเกิด
โรคภาวะอวนมีไขมันสะสมของไขมันเกลือมากข้ึนในรางกาย ที่จะสงผลใหระดับความดันโลหิตในรางกายสูงข้ึนได พัชรวลัย ลอมแปลง  (2554)   

      1.4) พฤติกรรมการออกกําลังกาย เป็นการใชพลังงานสวนเกินที่รางกายสะสมไวไดชวงใหกลามเน้ือในรา งกายกระชับขึ้น สงผลใหหลอดเลือดแดง
กระชับข้ึน ชะลอการแขงตัวเพิ่มความยืดหยุน ทําใหกลไกการไหลเวียนของเลือดคลองตัวข้ึนและระดับความดันโลหิตของรางกายลดลง (ปิยะพันธแ  พันตา (2554) 

      1.5) ความรับผิดชอบตอสุขภาพ เชนปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสงเสริมของบุคคลเพราะเม่ือบุคคลสนใจตอสภาวะสุขภาพของตนเอง บุคคล
ยอมสนใจหาความรูสนใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมการปูองกันไมใหระดับความดันโลหิตของตนเองสูงข้ึนและกระตือรือรนในการที่จะตรวจวัด
ระดับความดันโลหิตของตนเอง (อุทุมพรพร นฤสุวรรณ, ประอรนชุตุลยาทร, กันยารักษแ เงยเจริญ, 2547; หทัยรัตนแ  กระตายนอย, 2557) 

      1.6) ความสัมพันธแระหวางบุคคล เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูรวมกันเกิดการฝึกฝนเกิดการทดลองมีการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเป็นกลุ มมีการ
กระตุนใหกําลังใจกันและการในกลุมสงผลใหการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพนั้นเกิดความตอเน่ืองและยั่งยืน 

      1.7) การจัดการความเครียด เป็นปใจจัยหน่ึงที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพเพราะการที่รางกายถูกกระตุนจนเกิดความเครียดสงผลใหรางกาย มีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอรแโมนในรางกายที่มีผลโดยตรงตอระดับความดันโลหิตคือ อะดีนาลีนและ คอรแติซอล หากลดระดับการกําจัดความเครียดออกจากรางกายได
ยอมสงผลใหระดับความดันโลหิตลดลง กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข 2555 

      1.8) การเจริญทางจิตวิญญาณ เป็นปใจจัยท่ีชวยสงเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเพราะเม่ือถูกบุคคลมีความพรอมในการประกอบอาชีพ มี
ความตระหนักตอความสําคัญในการดํารงชีวิต 

       1.9) เพศ พบวาเพศหญิงในวัยหมดประจําเดือนมีความเสี่ยงตอการเกิด โรคความดันโลหิตสูงมากกวาเพศชายในวัยเดียวกัน จากการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับฮอรแโมนในรางกาย (กระทรวงสาธารณสุข 2549 

       1.10) เช้ือชาติพบวากลุมชนผิวดํามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากกวาฝูงชนผิวขาว( กระทรวงสาธารณสุข 2549) และคนผิวดําใน
อเมริกามีการปุวยความดันโลหิตสูงมากกวาคนผิวขาวในยังมีโครงสรางของรางกายที่สูงใหญกวาคนเอเชียนัดพบวาอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาคนผิวขาว 
3 เทาและเกิดภาวะไตวายสูงกวาคนผิวขาว 7 เทา (วิจิตร บุณยะโหตระ , 2553 ) 
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          2) แบบจําลองการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรแ 
          การสงเสริมสุขภาพเป็นบทบาทที่สําคัญของพยาบาลอีกบทบาทหน่ึง การสงเสริมสุขภาพตองการองคแความรูในการนามาออกแบบกิจกรรม หรือวางแผน ให
บุคคล ชุมชนไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการสงเสริมสุขภาพตนเอง ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรแ (Pender etal.,2002) เป็นทฤษฎีที่ไดรับการนามา
ประยุกตแใชมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสงเสริมการออกกําลังกายการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การจะเขาใจทฤษฎีใดสิ่งท่ีควรเรียนรูเขาใจในเบื้องตนคือการรูจัก 
         ทฤษฎีน้ีใหความสําคัญกับคุณลักษณะของบุคคล และประสบการณแของบุคคล( Individual characteristics and experiences) การคิดรูและอารมณแที่จา
เพาะตอพฤติกรรม (Behavioral specific cognitions and affect) และพฤติกรรมที่ได (Behavioral Outcome) การรูตัวแปรที่เป็นปใจจัยตอการเกิดพฤติกรรมจะ
เป็นประโยชนแตอการออกแบบกิจกรรมเพื่อสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรม จากทฤษฎีนี้แสดงใหรูวาแตละบุคคลมีลักษณะและความเฉพาะของปใจจัยท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ( สุรียแ ธรรมิกบวร,ทฤษฎีทางการพยาบาลเพื่อองคแรวมทางการพยาบาล) 

2.1 นิยามสุขภาพของของเพนเดอรแ 
     ความเขาใจตอการใหนิยามสุขภาพของนักทฤษฎี จะทาใหเขาใจเปูาหมายชัดเจนมากข้ึนจากนิยามสุขภาพของเพนเดอรแ ที่นิยามวา “สุขภาพ หมายถึง 

ความตองการสูงสุดของมนุษยแ และตองใชความพยายามในการสรางพฤติกรรม การมีความสามารถดูแลตนเอง และสัมพันธภาพที่นาพึงพอใจกับบุคคลอื่น ขณะที่มีการ
ปรับตัวเพื่อใหการคงอยูของโครงสรางและความกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมที่สัมพันธแ ” จะเห็นวาสุขภาพเป็นสิ่งท่ีบุคคลตองสรางดวยตนเองและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ 
สัมพันธแใกลชิดกับการเกิดสุขภาพดี 
 สําหรับคํานิยามของ บุคคล  การพยาบาล และสิ่งแวดลอม แพนเดอรแมิไดระบุโดยตรงแตจากการคิกวิเคราะหแทฤษฎีสงเสริมสุขภาพของเพนเดรแ สามารถ
สรุปไดวา เพนเดอรแ เช่ือวาบุคคลที่มีพฤติกรรมการคิดรู ภายใตประสบณแการณแ พื้นฐานที่เป็นคุณลักษณะของแตละบุคคลและผลลัพธแท่ีเกิดทั้งทางโดยตรงและโดยออม 
โดยมีสิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอมที่เกิดจากสัมพันธภาพระกวาบุคคลเป็นปใจจัยกําหนด และการพยาบาลคือการคนหาปใจจัย เงื่อนไข อุปสรรคแ ของ
พฤติกรรมที่เป็นเปูาหมายที่ตองการเพื่อนนํามากําหนดกิกรรมในการสงเสริมการคิดรู การปรับเปลี่ยนบริบท สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดพฤติกรรม โดยเพนเดอรแไดให
สัจพจนแเป็นแนวทางไวขางตน ดั้งน้ันกิจกรรมทางการพยาบาล คือการคนหาปใจจัย เงื่อนไข อุปสรรค ของพฤติกรรมท่ีเป็นเปูาหมายที่ตองการเพื่อนํามากําหนดกิจกรรม
การสงเสริมสุขภาพตอไป 
               2.2 คําอธิบายทฤษฎี 
 คุณลักษณะของบุคคล และประสบการณแของบุคคล( Individual characteristics and experiences) เป็นสวนที่ตองใหความสําคัญและประเมินใน
เบื้องตนเพื่อวิเคราะหแหาปใจจัยท่ีจะนํามาสูการออกแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ มี 2 สวนคือ     
                    2.2.1 พฤติกรรมเดิมที่เกี่ยวของ (Prior related behavior)  
                    2.2.2 การคิดรูและอารมณแท่ีจาเพาะตอพฤติกรรม (Behavioral specific cognitions and affect)  

3) พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ( Health promoting behavior ) 
 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเป็นเปูาหมายสูงสุด ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดโดยตรงตอผลลัพธแทางสุขภาพที่ประสบความสําเร็จของบุคคลเม่ือบุคคลสามารถ แสดง
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยผสมผสานเป็นสวยหน่ึงของการดําเนินชีวิตได จะทําใหบุคคลที่มีประสบการณแทางบวกพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดังน้ี( Pender, 
Murdauge and parsons,2011 ( หทัยรัตนแ  กระตายนอย ,2558) )  
 ดานการรับประทานอาหาร ( Nutrition ความรูและการเลือกรับประทานอาหารที่มีผลตอรางกายทําใหรางกายมีสุขภาพที่แข็งแรงประชาชนกลุมเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงควรเลือกปฏิบัติจามแผลการรับประทานอาหาร จํากัดปริมาณแคลลอรีตอวัน การรับประทานขาวไมขัดสี เนนอาหารประเภทผัก ผลไม 9-12 สวนตอ
วัน ผลิตภัณฑแนมที่มีไขมันต่ํา 2-3 แกมตอวัน ที่ใหโปแตสเซียม นมและผลิตภัณฑแนมไขมันต่ํา ที่ใหแคลเซียม ธัญพืช ถั่วเหลืองเปลืองแข็ง และงา มีไฟเบอรแ เตาหู เน้ือ
ปลา ลดการบริโภคเน้ือสัตวแอาหารเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ลดการกินนํ้าตาลและขาวผัดสีขาวขาวขนมปใงขาวขนมหวานเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลใหนอยท่ีสุด ลดอาหารที่มี 
 ดานการออกกําลังกาย (Physical activity) เป็นการเคลื่อนไหวรางกายอยางตอเน่ืองอยางนอย 30 นาที  เป็นประจําอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหแสมํ่าเสมอ
และตอเน่ือง (สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย , 2555)  และการเคลื่อนไหวรางกายในการกระทํากิจกรรมประจําวัน เชน การเดินขึ้นบันไดสําหรับประชาชน
กลุมเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ออกกําลังกายแบบแอโรบิค หรือแบบใชออกซิเจนโดยออกกําลังกายแบบตอเน่ืองอยางสม่ําเสมอ (สมาคมความดันโลหิตสูง 2555) 

ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ( Health responsibility ) เป็นความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองรับรูภาวะสุขภาพตนเอง  คนหาหรือสนใจในความ
ผิดปกติของรางกายที่เกิดขึ้น ซึ่งประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสามารถกระทําโดย การตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจวัดความดันโลหิตของตนเอง(กระทรวง
สาธารณสุข, 2555 ) 
 ดานความสัมพันธแระหวางบุคคล ( Interpersonal  relation ) เป็นการใหเวลาในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนเพื่อนบานและกิจกรรมของชุมชนเพื่อเพิ่ม
การมีปฏิสัมพันธแลดชองวางและขอขัดแยงระหวางบุคคลเพื่อสงเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคล 
 ดานการจัดการความเครียด (Stress Management) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเครียดของบุคคลเชนการผอนคลายการนอนหลับการทํา
กิจกรรมคลายเครียดสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงความเครียดเป็นสาเหตุที่สงผลตอระดับความดันโลหิตสูงทําใหเกิดแรงตานพี่หลอดเลือดสวนปลาย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
      ประชากรและกลํุมตัวอยําง    

ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนผูปุวยท่ีขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนทั้งสิ้น 
948 คน ที่มารับบริการรับยาโรคความดันโลหิตสูง โดยแบงผูปุวยความดันโลหิตสูงเป็น 2 กลุม โดยเกณฑแการคิดแยกผูปุวยที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได มีระดับ
ความดันโลหิตซีสโตลิก ไมเกิน 160 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันโลหิตไดแอสโตลิก ไมเกิน 90 มิลลิเมตรปรอท และผูปุวยที่ไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได มี
ระดับความดันโลหิตซีสโตลิก มากกวา 160 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันไดแอสโตลิก 90 มิลลิเมตรปรอท  (แผนกผูปุวยนอกโรงพยาบาลลานกระบือ ,2560) กลุม
ตัวอยาง คือ จํานวน โดยคํานวณจากประมาณคาสัดสวนจํานวนประชากร โดยทราบจํานวนประชากร/ประชากรมีขนาดเล็ก มีสูตรดังน้ี 
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 เม่ือ                              N = จํานวนประชากรที่ศึกษา ( 948 คน )   
       = คาปกติมาตรฐาน ( 1.96 )                       
P = สัดสวนของลักษณะประชากร ( ถาไมทราบใหกําหนด P = 0.5 )   
e = คือความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาคือ 95 % ( 0.05 )  
  

              จะได   
     (     )            

                                  
                                                                                                   

 
N = 276 

             โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางดังน้ี       
             1.เป็นผูปุวยความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชน   
             2.สามารถอานและเขียนภาษาไทยได                          
             3.มีความสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการวิจัย                        
             จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ทั้งสิ้น 276 คน แยกเป็นผูปุวยความดันโลหิตที่ควบคุมได 132 คน และผูปุวยความดันโลหิตไมสารถควบคุมได 
132 คน การสุมกลุมประชากรตัวอยาง ไดใชโดยผูทําวิจัยจะทํากลุมตัวอยางท้ังสิ้น 300 คนแยกเป็นผูปุวยความดันโลหิตที่ควบคุมได 150 คน และผูปุวยความดันโลหิต
ไมสารถควบคุมได 150 คน เพื่อที่จะไดนําไปคิดของมูลทางสถิติไดอยางครบถวนและถูกตองมากขึ้น  การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ( Simple random 
sampling ) ดังน้ี   
              ขัน้ตอนที่ 1 เลือกผูปุวยท่ีขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร   
              ขั้นตอนที่ 2 เลือกแบงกลุมผูปุวยความดันโลหิตสูงแบงออกเป็น 2 กลุม คือ ผูปุวยที่สารถควบคุมความดันโลหิตสูงไดจํานวน 132 คน ผูปุวยที่ไมสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตสูงได จํานวน 132 คน   
              ขั้นตอนที่ 3 เลือกผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมไดและไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ตามสัดสวนและการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple Random Sampling )  

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย         
 เครื่องมือในการวิจัยใชในการรวบรวมขอมูล แบงออกเป็น 4 สวน                    

สวนที่ 1 แบบสอบถามปใจจัยสวยบุคคล เป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูปุวยความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลลาน
กระบือ เพศ อายุ ระดับความดันโลหิตสูง ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการเจ็บปุวย โรคประจําตัวของผูปุวย สถานภาพสมรส รายได ระยะการเดินทาง ประวัติ
โรคประจําตัวคนในครอบครัว  
 สวนที ่2 ขอมูลสุขภาพของผูปุวย        

สวนที่ 3 แบบสอบถามปใจจัยพฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยที่ขึ้นทะเบียนความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลลานกระบือ ประกอบดวย พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการทานยาโรคประจําตัว พฤติกรรมการจัดการความเครียด พฤติกรรมการนอนหลับพักผอน พฤติกรรมการสูบ บุหรี่/ 
ดื่มสุรา พฤติกรรมการรับผิดชอบตอสุขภาพ 
  สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูการสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการรับรูประโยชนแพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมอุปสรรคการสงเสริมสุขภาพ 
 การตรวจสอบเครื่องมือในการใช๎ในการศึกษา 

เครื่องมือในการเก็บขอมูลนําไปตรวจสอบตรงของเน้ือหา ( Content Validity ) และหาคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ (Reliability )ของแบบสอบหา
พฤติกรรมสงเสริสุขภาพและการรับรูพฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยความดันโลหิตสูง  

การหาความตรงของเน้ือหา ( Content Validity ) การตรวจสอบคุณภาพความตรงของเน้ือหาโดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ปรึกษาอาจารยแที่
ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความคอบคุมของเน้ือหา ไดแก ผูชวยสาธารณสุขอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร หัวหนาฝุายสงเสริมโรง
พยาบาลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และนักวิชาการสาธรณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประชาสุขสันตแ และ  นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลจันทิมา ไดตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเน้ือหา ความสอดคลองตามตัวแปรโครงสรางกรอบแนวคิดและพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที่ใช 
จากน้ันนําความคิดของผูทรงคุณวุฒิมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of congruence IOC ) ของแบบสอบถามปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอระดับความดันโลหิตสูง 
ไดคา  =0.832 

การหาคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ ( Reliability ) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกลับกลุมเปูาหมายที่มีลักษณะประชากรศึกษาจํานวน 30 ชุด ซึ่งได
ทําการทดสอบ ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร แลวนํามาวิเคราะหแคาสัมประสิทธิแอลฟุาครอนบาค                       
( Cornbach’Alpha ) โดยกําหนดคาความเช่ือม่ันไมนอยกวา 0.7  ไดคาความเช่ือม่ันเป็น  0.72,  0.81 และ 0.75 
 
พิทักษ๑สิทธิกลํุมตัวอยําง       
            ผูวิจัยสงโครงรางวิจับเขารับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร เม่ือผาน
การอนุมัติผูวิจัยใหไดทําการพิทักษแของกลุมตัวอยาง แนะนํา ช้ีแจง ประโยชนแที่ไดรับเม่ือเขารวมโครงการวิจัยและช้ีแจงเรื่องสิทธิของกลุมตัวอยางใหไดรับทราบ ขอ
ความรวมมือเป็นลายลักษณแอักษรในการเขารวมโครงการวิจัยดวยความดวยความสมัครใจ โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาของกลุมตัวอยาง สําหรับขอมูลที่ไดจากการ
วิจัยครั้งน้ีไมมีการเปิดเผยขอมูลที่ไดจากการวิจัย โดยผูวิจัยเสนอการวิจัยในภาพรวมและนําไปใชประโยชนแในการศึกษาเทาน้ัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแตอระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ  อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยไดสรุปตัวแปรที่เกี่ยว 
และเสนอตอผลเพื่อตอบวัตถุประสงคแการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี        
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1) พฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยความโรคดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ อําเอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร สวนใหญพฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญอยูในระดับสูง รอยละ 46.50    
  
 2) การรับประโยชนแและอุปสรรคโรคความดันโลหิตสูง ระดับการรับรูประโยชนแและอุปสรรคของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร สวนใหญอยูในระดับสูง รอยละ 56.40 
 3) ความสัมพันธแระหวางขอมูลสวนสวนบุคคล ขอมูลสุขภาพ ของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร     

 การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางขอมูลสวนบุคคลของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 มีผลการวิจัย
ดังน้ี     

3.1) เพศ   อายุ   ระดับการศึกษาการประกอบอาชีพ สถานะภาพ ระยะเวลาการเจ็บปุวย โรคประจําตัวของคนบุคคลภายในครอบครัว ไมมีความสัมพันธแ 
กับระดับความดันโลหิตสูงของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง               
              3.2) การวิเคราะหแการรับรูประโยชนแและอุปสรรคโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธแ ตอระดับความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05   
        
อภิปรายผล           

การวิเคราะหแปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาลบาลากระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชคาไควแส
แควรแ (Chi-Square ) และคาสัมประสิทธแแบบ( Pearson ‘s Product Moment Correlation coefficient) พบวาการรับรูประโยชนแของพฤติกรรมสุขภาพและการ
การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสุขภาพความสัมพันธแตอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เน่ืองจาก  
                 1. การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมสุขภาพและการการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสุขภาพมีความสอดคลองกับทฤษฎีของเพนเดอรแ ดวยท่ีวา การรับรูถึง
ประโยชนแ ของการกระทํา (Perceived benefits of action) การรับรูถึงประโยชนแทาใหเกิดพฤติกรรม ทั้งในดาน intrinsic และ extrinsic เชน ดาน intrinsic ไดแก 
เพิ่มความตื่นตัว ลดความรูสึก ออนลา ดาน extrinsic ไดแก การมีปฏิสัมพันธแทางสังคมทําใหเกิดแรงจูงใจที่สําคัญขณะที่ intrinsic ทาใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเน่ือง  
การรับรูอุปสรรคของการกระทํา (Perceived barriers to action) การรับรูถึงอุปสรรคซึ่งรวมทั้งจินตนาการ หรือความจริง เชน หาไดยาก ไมสะดวกใชแพง ทายาก 
หรือใชเวลามาก อุปสรรคดังกลาวมองเป็นตัวกั้นเป็นเครื่องกีดขวาง เชน การสูบบุหรี่ การกินอาหารที่มีไขมันสูง (Pender etal.,2002) (สุรียแ ธรรมิกบวร,ทฤษฎีทางการ
พยาบาลเพื่อองคแรวมทางการพยาบาล)     
   2.การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธแตอระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสัมพันธแทางสถิติ ( p = 0.008 = 6.927 ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา ของ จิตราภร เภาบัว (2552) ศึกษาผลการ
ดําเนินการหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปูองกันและการควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตของประชาชนกรณีศึกษาตําบล คลองคูณ อําเภอตะพาหิน 
จังหวัดพิจิตรศึกษาพบวาความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมในการควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อยูใน
หมูที่ 1 อยูในระดับมาก   และเปรียบหมู 7 อยูในระดับมากท่ีสุด   การรับรู การรับอุปสรรค การรับรูสมรรถภาพแหงตน การสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมการ
ปูองกันควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนหมูบานที่ 1 และ หมูที่ 7 ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความแตกต างกันอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5    

3.การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธแตอระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสัมพันธแทางสถิติ ( p = 0.008  r= 6.927 ) ซึ่งสอดคลองการศึกษา จารุวรรณ  เจนจบ ,สุพัฒนา คําสอน ( 2555) 
ปใจจัยที่มีความสัมพันธแพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผูปุวยความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสงเสริมสุขเกศกาสร อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชรปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต ไดแก ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง (r = 0.382, p < 0.001) การรับรูอุปสรรคของ
การควบคุมความดันโลหิต (r = -0.239,p = 0.002) การเขาถึงบริการสุขภาพ (r = -0.323, p < 0.001) 

 
           ข๎อเสนอแนะจากผลการวิจัย          

จากการศึกษาพบวาระดับการรับรูประโยชนแตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ r = 6.927 p -  valuae = 0.008 
แลผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไดมีการรับรูมากกวาผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมสามารถควบคุ มความดันโลหิตสูงได       
รอยละ 57.22  พบวามีความสัมพันธแตอการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร จากขอคนพบงามวิจัย
ดังกลาวน้ันควรมีการดําเนินการตอไปน้ี   

 
เชิงปฏิบัติการ             
1.ฝุายสงเสริม และ ฝุายการพยาบาล แผนกผูปุวยนอก โรงพยาบาลลานกระบือ วางแผนการและดําเนินการสงเสริมการรับรูประโยชนแพฤติกรรมสงเสริม

สุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ ในผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงใหการรับรูประโยชนแของพฤติกรรมสุขภาพและการรับรู อุปสรรคพฤติกรรมสุขภาพ 
เรื่องโรคความดันโลหิตสูงมากยิ่งข้ึน                                 

2. ฝุายสงเสริมและฝุายการพยาบาล แผนกผูปุวยนอก และใหผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงรับรูและตระหนักถึงการรับรูประโยชนแและอุปสรรค ของการดู
พฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยความดันโลหิตสูง   

3.ทางโรงพยาบาลลานกระบือ และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขตําบล แตละตําบล ในอําเภอลานกระบือ ควรมีการวางแผน ปฏิบัติการ นําไปสูการสงเสริม การ
รับรู ของโรคความดันโลหิตในระหวางผูปุวยความดันโลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมไดและไมสามารถควบคุมได  
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เชิงวิชาการ           
1.ควรทําเนินวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาขอมูลเชิงลึก ของการการรับรูประโยชนแพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ ใน

ผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง ในรายผูปุวยท่ีสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดและไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได     
2.การวิจัยครั้งเป็นการศึกษาหาปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอระดับความดันโลหิตสูงควรนําวิจัยในครั้งน้ีนําไปพัฒนาแนวทางดําเนินการแกไขปใญหาในกลุม

เสี่ยงโรคเรื้อรังอ่ืนๆ     
3.ผลงานวิจัยครั้งน้ีพบวาผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมไดและไมไดสามารถควบคุมไดมีความแตกตาง เรื่องการรับรูประโ ยชนแพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ ดังน้ัน เจาหนาที่ทางดานสาธารณสุข ท้ังฝุายสงเสริม และฝุายผูปุวยนอก จัดการเพิ่มการรับรูในผูปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ พรอมมีการประเมินและติดตามการรับรูประโยชนแพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ 

เชิงนโยบาย 
 1.วางแผนนโยบาย และดําเนินการ การรับรูประโยชนแพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ ในผูปุวยโรคความดันโลหิตที่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดและไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได ไดมีการรับรูเพิ่มมากขึ้น ที่จะสงผลตอการเกิดโรคเสนเลือดในสมองตีบ ตามแนวทาง
ตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลลานกระบือ      

2. สรางนโยบายสาธารณะ เกี่ยวกับการการรับรูประโยชนแพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ 
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยในการวิจัยครั้งตํอ        
1.ผลการศึกษางานวิจัยครั้งน้ีพบวา ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอระดับความดันโลหิตสูง ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอระดับความดันโลหิตสูง คือดําเนินการ การ

รับรูประโยชนแพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ ซึ่งอาจจะมีตัวแปรอื่นๆที่ความสัมพันธแตอ ระดับความดันโลหิตสูง แตไมได
ทําการศึกษาการวิจัยครั้งน้ี       

2.ศึกษาเปรียบเทียบกลุมผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตไดและผูปุวยไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได การรับ รูประโยชนแ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมตอสุขภาพ เพื่อยืนยันผลการศึกษานําไปใชไดอยางชัดเจน   
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เทคนิคการชี้บํงอันตรายที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมกรณีศึกษาอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
Hazard Identification Techniques for Industry Case Study of Industry in Nakhon Ratchasima Province 

 
จัดพล ภัยแคล๎ว1, ดร.สงวน วงษ๑ชวลิตกุล2 และ ดร.มารุต โคตรพันธ๑3 

Jadpol  Paikhlaew1, Dr.Sanguan Vongchavalitkul2 and Dr.Marut  Khodpun3 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อทบทวนและวิเคราะหแความเหมาะสมของเทคนิคการช้ีบงอันตรายกับอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
พบวามีเทคนิคการช้ีบงอันตรายท้ัง 40 เทคนิค สามารถนําเทคนิคไปใชใหเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุมธุรกิจ โดย 3 กลุมแรกที่มี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตวแเหมาะสม 14 เทคนิค กลุมอุตสาหกรรมอโลหะเหมาะสม 20 เทคนิค และกลุมขนสง
เหมาะสม 14 เทคนิค นอกจากน้ีมี 7 เทคนิคช้ีบงอันตรายที่เหมาะสมกับทุกกลุมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาคือ FTA, Checklist, What if analysis, ETA, 
JSA, Safety audit, Standards/ Codes of practice/ Literature review. หากผูประกอบการสามารถเลือกใชเทคนิคชี้บงอันตรายใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิต
และลักษณะของการดําเนินธุรกิจจะชวยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ : เทคนิคชี้บงอันตราย, อุบัติเหตุ, อตุสาหกรรม 
 
Abstract 

This research aims to review and analyze the suitability of hazard identification techniques for the manufacturing industry in 
Nakhon Ratchasima province. The results showed that all 40 hazard identification techniques could be suitable to industrial plants in 
Nakhon Ratchasima province in 13 business groups. The first three groups had the highest number of factories. Agro-industry and animal 
feed suitable 14 Techniques Non-metallic industries suitable 20 Techniques and Transportation suitable 14 Techniques. In additions, there 
are 7 hazard identification techniques suitable for all industries in Nakhon Ratchasima province: FTA, Checklist, What if analysis, ETA, JSA, 
Safety audit, Standards/ Codes of practice/ Literature review. Identifying hazards to the manufacturing process and the nature of the 
business will reduce the risk of an accident more effectively. 
 
Keywords: hazard identification technique, Accident, Industrials. 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันเทคโนโลยีถูกนํามาใชพัฒนากระบวนการผลิตใหเกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางรวดเร็วเพื่อ
พัฒนาการผลิตทําใหเทคนิคการช้ีบงอันตรายที่ใชอยูถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว การเลือกเทคนิค การช้ีบงอันตรายที่
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตจะทําใหสามารถปูองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เทคนิคการช้ีบง
อันตรายที่นิยมนํามาใชในปใจจุบัน เชน HAZOP, Checklists, What if, Event Tree Analysis, FMEA, Failure Tree Analysis นอกจากน้ียังมีเทคนิคอื่นๆ อีก
จํานวนมากท่ีนักวิจัยทั่วโลกไดทําการศึกษาและนําไปใชกับอุตสาหกรรมตางๆ มากมายจนประสบผลสําเร็จ 
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จากขอมูลในเดือนกุมภาพันธแ  2561 ของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด 2,681 โรงงาน โดยแบงประเภทอุตสาหกรรมไดทั้งหมด 22 ประเภท มีโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมขนสงตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 1   

ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาและทบทวนเทคนิคการช้ีบงอันตรายที่มีอยู มาวิเคราะหแหาความเหมาะสมของอุตสาหกรรมที่จะสามารถนําไปประยุกตแใชใหเกิด
ประโยชนแกับธุรกิจที่กําลังดําเนินการอยูใหประสบผลสําเร็จสรางความนาเช่ือถือใหกับผูบริโภค ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและลดคาใชจายงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 ทบทวนและวิเคราะหแความเหมาะสมของเทคนิคการช้ีบงอันตรายกับอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ชํวงเวลาของโครงการ (Project Life Cycle) 
 การช้ีบงอันตรายจะถูกนํามาใชในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการเพื่อใหกระบวนการมีความสมบูรณแและปลอดภัย  สามารถแบงชวงเวลาของ
โครงการเป็น 3 ชวงหลักคือชวงศึกษาหลักการ (Concept phase) ชวงออกแบบกระบวนการ (Engineering design phase)  และชวงดําเนินงาน (Operation 
phase) แตละชวงเวลาของโครงการจะนําเทคนิคการช้ีบงอันตรายท่ีเหมาะสมกับชวงเวลาน้ันๆ มาใชเพื่อศึกษา 
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ทบทวนเทคนิคการชี้บงํอนัตราย  
การทบทวนเทคนิคการช้ีบงอันตราย โดยการคนหาจากงานวิจัยตางๆ ตําราและบทความวิชาการทั้งในและตางประเทศรายละเอียดของแตละเทคนิคถูก

นํามาอางอิงและวิเคราะหแเพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใชศึกษาวิเคราะหแกระบวนการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ผูวิจัยไดรวบรวมเทคนิคการช้ีบงอันตรายไดทั้งหมด 40 
เทคนิค จากงานวิจัย ตําราและบทความวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและรวบรวมเทคนิคการช้ีบงอันตรายที่มีอยูจากงานวิจัยตางๆ ตํารา และบทความวิชาการ  
2. ศึกษากระบวนการผลิตในแตละประเภทอตุสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
3. ศึกษาเทคนิคการช้ีบงอันตรายท่ีเหมาะกับกระบวนการผลิตของแตละอุตสาหกรรม 
4. วิเคราะหแความเหมาะสมและอภิปราย 

 
ผลการวิจัย 

อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแตละประเภทในจังหวัดนครราชสีมาโดยแยกออกเป็นกลุมธุรกิจได 13 กลุม  
1) กลุมเกษตรและอาหารสัตวแ เป็นธุรกิจแปรรูปผลติภัณฑแทางการเกษตร  
2) กลุมอโลหะเป็นธุรกิจกระเบื้อง กระจก ปูนซีเมนตแ และเครื่องปใ้นดินเผา  
3) กลุมขนสงเป็นธุรกิจขนสงสินคาและบริการขนสงสาธารณะ 
4) กลุมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจบรรจุและถนอมอาหาร  
5) กลุมโลหะและเครื่องจักรกล เป็นธุรกิจผลติช้ินสวนยานยนตแและอุปกรณแเครื่องจักรกล 
6) กลุมพลาสติกและปิโตรเคมี เป็นธุรกิจผลติภาชนะสําเร็จรูปและทอพีวีซี 
7) กลุมไมและผลิตภัณฑแจากไม เป็นธุรกิจโรงเลื่อยไม 
8) กลุมเคมีและยาง เป็นธุรกิจผลิตสารเคมีและยางท่ีใชกับช้ินสวนยานยนตแและอุปกรณแเครื่องจักรกล 
9) กลุมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ เป็นธุรกิจผลิตเครื่องใชไฟฟูาและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสแ 
10) กลุมพลังงานไฟฟูา เป็นธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟูาจากชีวะมวลและพลังงานแสงอาทิตยแ 
11) กลุมเฟอรแนิเจอรแและเครื่องเรือน เป็นธุรกิจผลิตเฟอรแนิเจอรแและของใชภายในบาน 
12) กลุมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย เป็นธุรกิจเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องประดับ 
13) กลุมกระดาษและสิ่งพิมพแ เป็นธุรกิจโรงพิมพแแตละกลุมธุรกิจจะมีกระบวนการผลิตที่แตกตางกันตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางานที่ตางกัน 
ความเหมาะสมของเทคนิคการชี้บํงอันตราย 

 การเลือกใชเทคนิคการช้ีบงอันตรายใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นตองศึกษารายละเอียดและขอจํากัดของแตละเทคนิคการช้ี
บงอนัตราย ซึ่งมีการพัฒนาเทคนิคหลายอยางเพื่อประเมินความปลอดภัยของระบบในอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต โดยทําการศึกษาลักษณะของกระบวนการ
ผลิตในแตละอุตสาหกรรม แลวศึกษาเน้ือหาของแตละเทคนิคในงานวิจัยตางๆ แลวนําไปประยุกตแใชในการช้ีบงอันตราย  

เทคนิคการช้ีบงอันตรายทั้ง 40 เทคนิค ในแตละเทคนิคเหมาะสมกับชวงเวลาของโครงการคือ Concept phase, Design phase, Operation phase 
และ Any phase นอกจากน้ันยังสามารถนําเทคนิคไปใชใหเหมาะสมกับรูปแบบและกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุมธุรกิจ โดย
กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตวแเหมาะสม 14 เทคนิค กลุมอุตสาหกรรมอโลหะและกระเบื้องเหมาะสม 20 เทคนิค กลุมขนสงเหมาะสม 14 เทคนิค กลุม
อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม 24 เทคนิค กลุมโลหะและเครื่องจักรกลเหมาะสม 33 เทคนิค กลุมพลาสติกและปิโตรเคมีเหมาะสม 30 เทคนิค กลุมไมและผลิตภัณฑแ
จากไมเหมาะสม 13 เทคนิค กลุมเคมีและยางเหมาะสม 31 เทคนิค กลุมไฟฟูาลิเล็กทรอนิกสแเหมาะสม 35 เทคนิคกลุมพลังงานไฟฟูาเหมาะสม 37 เทคนิค และกลุม
เฟอรแนิเจอรแและเครื่องเรือน กลุมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย และ กลุมกระดาษและสิ่งพิมพแ เหมาะสมกลุมละ 11 เทคนิค ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
สรุปและอภิปรายผล 

เทคนิคการช้ีบงอันตรายท่ีเหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุมธุรกิจ โดย 3 กลุมแรกท่ีมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ที่สุดคือกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตวแเหมาะสม 14 เทคนิค รองลงมาเป็นกลุมอุตสาหกรรมอโลหะเหมาะสม 20 เทคนิค และกลุมขนสงเหมาะสม 14 เทคนิค 
นอกจากน้ันมี 7 เทคนิคช้ีบงอันตรายที่เหมาะสมกับทุกกลุมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาคือ FTA, Checklist, What if analysis, ETA, JSA, Safety audit, 
Standards/ Codes of practice/ Literature review.  

การตัดสินใจเลือกใชเทคนิคการช้ีบงอันตราย เพื่อคนหาปใจจัยเสี่ยงของกระบวนการผลิตน้ันจําเป็นตองศึกษารายละเอียดและขอจํากัดของแตละเทคนิคให
เขาใจ หากผูประกอบการสามารถเลือกใชเทคนิคช้ีบงอันตรายใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิตและลักษณะของการดําเ นินธุรกิจจะชวยลดความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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แผนภาพแสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 2,681 แหงในจังหวัดนครราชสีมา แยกตามกลุมธุรกิจเรียงจากกลุมธุรกิจที่มีจํานวนโรงงานมากที่สุดรวม 22 
กลุมธุรกิจ 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา  

(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2561) 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงชวงเวลาของโครงการตั้งแตเริ่มตนโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งแสดงแตละชวงเวลาในกระบวนการที่ตองศึกษาการช้ีบงอันตราย 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการช้ีบงอันตรายในชวงเวลาของโครงการ (John Gould, 2000) 
 

 ตารางที่ 1 แสดงเทคนิคการช้ีบงอันตรายทั้ง 40 เทคนิค โดยมีนักวิจัยที่นําเทคนิคตางๆ ไปประยุกตแใชในการช้ีบงอันตรายในกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมตางๆ 
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ตารางที่ 1 ทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาการช้ีบงอันตราย 
 

No. Hazard Identification Technical Researchers 
1 FTA (Fault tree analysis) Yi-nan Hu, 2016 
2 Checklist Vinay, 2016 
3 What if analysis American Chemical Society, 2015 
4 Hazard operability study (HAZOP) Appil Ora, 2017 
5 Failure Mode and Effective analysis (FMEA) Howard Lee, 2017 
6 Event Tree Analysis Gretchen A, 2011 
7 Job Safety Analysis (JSA) Phayong, 2017/ Muchamad, 2017 
8 Concept Hazard Analysis (CHA) Patrick, 2007 
9 Concept Safety Review (CSR) Alison Couley, 2017 
10 Preliminary Hazard Analysis (PHA) Matthew, 2014 
11 Cause-Consequence analysis (CCA) Kouroush, 2015 
12 Pre-hazard and Operability study (Pre-HAZOP) Gurujeet, 2016 
13 Functional integrated hazard identification (FIHI) John Gould, 2000 
14 Critical examination of safety systems (CEX) Gregson, J. A., 1996 
15 Method organized systematic analysis of risk (MOSAR) Jose Condor, 2011 
16 Goal oriented failure analysis (GOFA) Elda Paja, 2015/ John Gould, 2000 
17 Inherent hazard analysis David A, 2003 
18 Functional Failure mode and effect analysis (Func. FMEA) Stuart, 2010 
19 Failure modes, effect, and criticality analysis (FMECA) Rossella, 2015 
20 Maintenance and operability study (Mop) Ehsan, 2014 
21 Reliability block diagram (Block diagram) SAS Institute Inc., 2015 
22 Structural reliability analysis (Structural) Seyedeh, 2016 
23 Vulnerability assessment  Yan Du, 2015 
24 Computer hazard and operability study (CHAZOP) Bernhard, 2011 
25 Structured method Tim Kelly, 2004/ Ben Gouldby, 2005 
26 State-transition diagrams  T. G. Jun, 2010 
27 Graphe de commande etat-transition (GRAFCET) John Gould, 2000 
28 Hierarchical task analysis (HTA) Edward Smith, 2011 National Offshore Petroleum Safety 

and Environmental Management Authority, 2017 
29 Action error analysis (AEA) John R, 2013 
30 Human reliability analysis (HRA) Commonwealth of Australia , 2018 
31 Pattern search method IYAN EKA MULIA, 2016 
32 Predictive human error analysis (PHEA) M. Jahangiri, 2014 
33 Matrices Philip McAleenan, 2015 
34 Maintenance Analysis Min An, 2013 
35 Sneak Analysis Martin, 2009 
36 DEFI method John Gould, 2000 
37 Petri-nets Miguel A. Trigos, 2016 
38 Task Analysis Frank P. Lees, 1996 
39 Safety audit Henry C. Ramsey, 2000  
40 Standards/Codes of practice/Literature review John Gould, 2000 
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 ตารางที่ 2 แสดงเทคนิคการช้ีบงอันตรายทั้ง 40 เทคนิคและวิเคราะหแความเหมาะสมกับชวงเวลาของโครงการและอุตสาหกรรมท้ัง 13 กลุมธุรกิจในจังหวัด
นครราชสีมา 
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของการนําเทคนิคการช้ีบงอันตรายไปใชศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
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1 FTA (Fault tree analysis) Design/Operation √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Checklist Concept/Design √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 What if analysis Any phase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Hazard operability study 

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

5 Failure Mode and Effective 
analysis (FMEA) 

Design/Operation  √  √ √ √ √ √ √ √    

6 Event Tree Analysis Design/Operation √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Job Safety Analysis (JSA) Design/Operation √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 Concept Hazard Analysis (CHA) Concept  √   √ √  √ √ √    
9 Concept Safety Review (CSR) Concept  √   √ √  √ √ √    
10 Preliminary Hazard Analysis 

(PHA) 
Design/Operation √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Cause-Consequence analysis 
(CCA) 

Design/Operation   √ √ √ √  √ √ √    

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

Design  √   √ √  √ √ √    

13 Functional integrated hazard 
identification (FIHI) 

Design/Operation  √  √ √ √  √ √ √    

14 Critical examination of safety 
systems (CEX) 

Design/Operation  √ √ √ √ √  √ √ √   √ 

15 Method organized systematic 
analysis of risk (MOSAR) 

Operation     √ √  √ √ √    

16 Goal oriented failure analysis 
(GOFA) 

Design/Operation    √ √ √  √ √ √    

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

effect analysis (Func. FMEA) 
Design/Operation    √ √ √  √ √ √    

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

Design/Operation    √ √ √  √ √ √    

20 Maintenance and operability 
study (Mop) 

Design/Operation √ √ √ √ √ √  √ √ √    

21 Reliability block diagram (Block 
diagram) 

Design  √  √ √ √  √ √ √    

22 Structural reliability analysis 
(Structural) 

Design/Constructio
n 

 √  √ √ √  √ √ √    

23 Vulnerability assessment  Design         √ √    
24 Computer hazard and 

operability study (CHAZOP) 
Design         √ √    

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

transition (GRAFCET) 
Design         √ √    

28 Hierarchical task analysis (HTA) Operation     √    √ √    
29 Action error analysis (AEA) Operation √  √ √ √  √ √ √  √ √  
30 Human reliability analysis (HRA) Operation √ √ √  √  √    √ √ √ 
31 Pattern search method 

 
Operation    √ √ √  √ √ √    

32 Predictive human error analysis 
(PHEA) 

Design/Operation √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 Matrices Design     √ √  √ √ √    
34 Maintenance Analysis Operation √  √ √ √ √  √  √    
35 Sneak Analysis Design/Operation    √ √ √  √  √    
36 DEFI method Design          √    
37 Petri-nets Design          √    
38 Task Analysis Design/Operation √ √  √ √ √ √ √ √     
39 Safety audit Any Phase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 Standards/ Codes of practice/ 

Literature review 
Concept/Design √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จํานวนเทคนิคชี้บงํอันตรายที่เหมาะสม 14
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11
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แอพพลิเคชันสํงเสริมการเรียนรู๎ เร่ือง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ด๎วยระบบปฏิบัติการ Android 
Learning of 10Asean Countries Mobile Application for Elementary Student 

 
รํุง หมูล๎อม1, ภัสวรรณ เอี่ยมอ๎น2 และ เจจิรา สิทธิวงศ๑3 

Rung Mulom ,Patchawan Aiemaun and Jajira Sitiwong 
 

บทคัดยํอ 
กกกกกกกแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ดวยระบบปฏิบัติการ Android มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาและ
สรางตนแบบใหกับผูสนใจที่แอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรูบนแท็บเล็ต ดวยระบบปฎิบัติการ Android แอพพลิเคชันพัฒนาขึ้นโดยการใช โปรแกรม Adobe 
Captivate8 เป็นโปรแกรมใชเขียนสื่อการเรียนการสอนบนแท็บเล็ต ดวยระบบปฏิบัติการ Android , โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เป็นโปรมแกรมที่
ใชสรางการแตูนแอนิเมชัน และโปรแกรมแกไขตัดตอภาพ  Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมที่ชวยสรางสื่อการเรียนการสอนบนแท็บเล็ต ดวยระบบปฏิบัติการ Android 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากผลการสํารวจ สอบถามความพึงพอใจ ของผูใชแอพพลิเคชัน จํานวน 15 คน โดยผลสํารวจออกมาดังน้ี จากการผูถูกสํารวจเพศหญิงคิด
เป็น 73.33 % เพศชายคิดเป็น 26.67 % นักเรียนช้ันประถมศึกษาที่เขารวมสํารวจมากที่สุด  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น 53.33 % นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็น 26.67 % และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็น 20%  ผลการสํารวจประเด็นวัดความพึงพอใจ การออกแบบมีความสะดวกในการใช
งาน อยูในเกณฑแระดับดีมาก การจัดวางลําดับความสําคัญของเน้ือหาไดอยางถูกตอง อยูในเกณฑแระดับดีมาก มีเน้ือหาที่ชัดเจนและมีความเหมาะสม มีความเขาใจถึง
เน้ือหาและสาระไดงายยิ่งข้ึน  อยูในระดับเกณฑแระดับดีมาก การออกรูปแบบของแอพพลิเคชั่นสงเสริมในการเรียนรู อยูในเกณฑแระดับดีมาก รูปแบบการนําเสนอและ
การออกแบบภาพนิ่ง อยูในเกณฑแระดับดีมาก 
 
คําสําคัญ : สื่อการเรียนการสอนบนแท็บเล็ต , แอพพลิเคชัน , อาเซียน 
 
Abstract 
           Application for learning about 10 ASEAN countries. For elementary school students. The Android operating system aims to develop 
and prototype those interested in applications that promote learning on tablets. With the Android operating system developed using Adobe 
Captivate8, the program is used to write teaching materials on the tablet. With the Android operating system, Adobe Flash Professional CS6 
is a program for creating animated cartoons. Photoshop CS5 is a program that creates teaching materials on the tablet. With Android 
operating system to be more effective from the survey results. Satisfaction Inquiry Of the 15 application users, the results are as follows. 
According to the survey, females accounted for 73.33%. Males accounted for 26.67%. Grade 6 students accounted for 53.33%, Grade 4 
students accounted for 26.67%, and Grade 5 students accounted for 20%. The design is easy to use. Very good. Prioritize content properly. 
Very good. Content is clear and appropriate. It is easier to understand the content and content. At the very high level. The application of 
the model to promote learning. Very good. Presentation and slide design Very good. 
 
Keywords : Instructional media on tablets, Applications, ASEAN 
 
บทนํา 
 เน่ืองจากปใจจุบัน มีความกาวหนาทางดาน สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้นและไดรับการนิยมใชเป็นอยางมาก เน่ืองจากสื่อเทคโนโลยี
ดังกลาว มีความนาสนใจ และนาตื่นเตนอีกท้ังเป็นสื่อทางดานความรู จะมีสื่ออ่ืนๆ เขามาแทรกซึมอยู ไมวาจะเป็นรูปภาพ 2 มิติ รูปภาพ 3 มิติหรือสื่อมัลติมีเดีย ทําให
ความสามารถในการแสดงผลขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพิ่มมากขึ้นโปรแกรม AdobeCaptivate8 เป็นเครื่องมือที่สําคัญซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับการ
สรางสื่อการเรียนการสอนและออกแบบสามารถใสภาพ พิมพแขอความและสามารถใชสวนประกอบจากสื่อดิจิตอลไดอยางหลากหลายมากมาย ไมวาจะเป็น รูปภาพ , 
วีดีโอ นอกจากน้ันยังมีโปรแกรม Photoshop CS6,AdobeFlashProfessionalCS6 ที่สามารถทําภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวเหมาะสําหรับการนําไปใชสื่อการเรียนการ
สอนดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เพื่อใหไดหนังสือไดแนวทางในการผลิตสื่อการ
เรียนรู เน้ือหาเรื่องอื่นๆ ตอไป อีกท้ังเป็นแนวทางในการเผยแพรสื่อสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ใหผูที่สนใจดวย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1) สรางแอพพลิเคชั่นสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาบนแท็บเล็ต ดวยระบบปฏิบัติการ Android  
2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นสงเสริมการเรียนรูบนแท็บเล็ต ดวยระบบปฏิบัติการ Android 

      3) สรางการเรียนการสอน โดยมีภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ ประกอบเน้ือหาของแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรูบนแท็บเล็ต ดวยระบบปฏิบัติการ 
Android  

4) เผยแพรและสงเสริมการใชแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรูบนแท็บเล็ต เพื่อใหเกิดประโยชนแทางดานการศึกษา แกนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 

                                                           
1 อาจารยแ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 41/1 หมู 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
โทรศัพทแ 0-5551-5900 E-mail: rung_c@hotmail.com 
2 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก โทรศัพทแ 0-5551-5900   
3 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก โทรศัพทแ 0-5551-5900   
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
ปใจจุบันแอพพลิเคช่ันสื่อการเรียนรูเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรแทั้งในระบบออฟไลนแและออนไล นแ            

มีความสามารถมากมายและมีบราวเซอรแที่ทําหนาที่ดึงขอมูลมาแสดงใหตามที่เราตองการเหมือนการเลนอินเ ตอรแเน็ตทั่วไปเพียงแตเป็นระบบหนังสือบนเครือขาย
เทาน้ัน จึงวิเคราะหแและออกแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูบนแท็บเล็ต ขึ้นมาเพื่อรองรับการทํางานบนระบบ ปฏิบัติการ Android โดยแอพพลิเคชัน
สงเสริมการเรียนรูสามารถแสดงขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และแบบสอบถามแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูเป็นอีกทางเลือกห น่ึงในการนํามาใชเป็น
แหลงเรียนรูได ใชงานไดดีขึ้น เพื่อใหแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูมี ซึ่งในการจัดการทําการแอพพลิเ คชันสื่อการเรียนรูบนแท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ Android จึง
จําเป็นที่จะตองใชหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของตางๆ 
กกกกกกกแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูหมายถึง รูปแบบของการจัดเก็บและการนําเสนอขอมูลหลายหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นขอความ ตัวเลข ภาพน่ิง ภาพเค ลื่อนไหว 
เสียง และวีดีโอตางๆ และสามารถพิมพแเอกสารท่ีตองการออกทางเครื่องพิมพแได และประหน่ึงท่ีสําคัญ แอพพลิเคช่ันสื่อการเรียนรูสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยได
ตลอดเวลา ในปใจจุบันน้ี ผูคนมากมายตางกําลังใหความสนใจและใชงานสิ่งท่ีเรียกวา “แอพพลิเคชัน” หรือ “แอพ” กันอยางแพรหลาย ซึ่งความหมายของ“แอพพลิเค
ชัน”ซอฟตแแวรแประเภทหน่ึงท่ีชวยใหเราสามารถกระทําการบางอยางไดตามความตองการของผูใช แอพพลิเคชันสําหรับใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแตั้งโต฿ะและโน฿ตบุ฿ค
น้ัน เรียกวา “เดสกแทอป แอพพลิเคชันเ(Desktop Applications)”สวนแอพพลิเคชันที่ทํางานบนเครื่องอุปกรณแพกพาทั้งหลาย เรียกวา“โมบายลแ แอพพลิเคชัน 
(Mobile Applications)”ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีจะไมมีในหนังสือธรรมดาทั่วไป ขอมูลเหลาน้ีมีวิธีเก็บในลักษณะพิเศษ น่ันคือ จากแฟูมขอมูลหน่ึงผูอานสามา รถเรียกดู
ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดทันที โดยที่ขอมูลน้ันอาจจะอยูในแฟูมเดียวกัน หรืออยูในแฟูมอื่นๆ หากขอมูลที่กลาวมาน้ีเป็นขอความที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข เรี ยกวา 
ขอความหลายมิติ และหากขอมูลน้ันรวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวดวย เรียกวา สื่อประสมหรือสื่อหลายมิติมีคุณสมบัติเดนคือ ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบาใชพลังงาน
คอนขางนอย ปใจจุบันมักใชทําหนาที่ไดหลายอยางในการติดตอแลกเปลี่ยนขาวสารกับคอมพิวเตอรแ สําหรับ Application หมายถึงซอฟตแแวรแที่ใชเพื่อชวยการทํางาน
ของผูใช (User) โดย Application จะตองมีสิ่งท่ีเรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User Interface หรือ UI)  

2.1) เทคโนโลยีของอุปกรณแเคลื่อนที่(Mobile device)เอยางเชนโทรศัพทแเคลื่อนที่คอมพิวเตอรแมือถือมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สังเกตไดจาก
ความสามารถท่ีมีมากข้ึนทางดานสวนรับขอมูล ทางดานสวนตอประสานกับผูใช ทางดานความบันเทิง และทางดานการเช่ือมตอ เป็นตน จึงสงผลใหระบบปฏิบัติการที่
ใชงานกับอุปกรณแเคลื่อนที่ตางๆ ไดมีการพัฒนามากขึ้น เพื่อมารองรับการทํางานของเทคโนโลยีใหมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในสวนของระบบปฏิบั ติการบนมือถือก็ไดมีการ
พัฒนาไวหลายรุนหลายระบบดวยเชนกันตางๆ ไมวาจะเป็น ความรูสึก สถานที่ รูปภาพ ผานทางแอพพลิเคชั่นไดโดยตรงไมตองเขาเว็บบราวเซอรแ 

2.2) เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแสําหรับอุปกรณแเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทแมือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะชวยตอบสนองความตองการของผูบริโภค อีก
ทั้งยังสนับสนุน ใหผูใชโทรศัพทแไดใชงายยิ่งขึ้น ในปใจจุบันโทรศัพทแมือ หรือ สมารแทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาใหผูบริโภคใช สวนที่มีคนใชและเป็นที่นิยม
มากก็คือ Android และ iOS จึงทําใหเกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมารแทโฟนเป็นอยางมาก 
กกกกกกกวิวัฒนาการแอพพลิเคชันแนวความคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูเกิดขึ้นภายหลัง ปี ค.ศ. 1940 ตอมาไดมีการพัฒนาโดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ
เขามาชวยสแกนหนังสือจัดเก็บ ขอมูลเป็นแฟูมภาพตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ และนําแฟูมภาพตัวหนังสือมาผาน กระบวนการแปลงภาพเป็นขอความดวยการทํา OCR 
(Optical Character Recognition) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแเพื่อแปลงภาพตัวหนังสือใหเป็นขอความที่สามารถ แกไขเพิ่มเติมได การถายทอดขอมูลจะถายทอดผาน
ทางแปูนพิมพแ และประมวลผลออกมาเป็นตัวหนังสือและขอความดวยคอมพิวเตอรแ ดังน้ันหนากระดาษจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแฟูมขอมูลแทน ทั้งยังมีความสะดวกตอ
การเผยแพรและจัดพิมพแเป็นเอกสาร (Documents printing) ทําใหรูปแบบของแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูยุคแรกๆ มีลักษณะเป็นเอกสารประเภท .doc .txt .rtf และ 
.pdf ไฟลแไดผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกสแเพื่อใหคําแนะนําในรูปแบบ HTML Help ขึ้นมา มีรูปแบบของไฟลแเป็น.CHM โดยมีตัวอานคือ Microsoft Reader 
กกกกกกกประเภทของแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู 4 ประเภท  คือ แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาพน่ิง แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู
ภาพเคลื่อนไหว และแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูมัลติมีเดียมาเปรียบเทียบน้ันเพราะวาหนังสือแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูทั้ง 4 ประเภทน้ีจัดเป็นพื้นฐานของแอพพลิเค
ชันสื่อการเรียนรูท้ังหมดที่มีอยูเพื่อสนับสนุนการเรียนแบบคนพบของคอมพิวเตอรแชวยการเรียนรู 
กกกกกกกลักษณะของแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูมีโครงสรางโดยทั่วไปโดยจะประกอบดวยหนาปกหนา -หลัง, สารบัญ, เน้ือหาภายในเลม 
และดัชนี เน้ือหาภายในเลมอาจจะแบงออกเป็นบทแตละบทมีจํานวนหนามากนอยแตกตางกันไป ในแตละหนาจะประกอบดวยตัวอักษร ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว เสียง
หนังสือแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรูจะแตกตางจากหนังสือเลมในการพลิกหนา การปฏิสัมพันธแซึ่งอาจจะแตกตางกันในแอพพลิเคชันสื่อการเรี ยนรูแตละแอพพลิเคชัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจุดประสงคแการใชงานและการปฏิสัมพันธแจากผูอาน แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรูมีลักษณะเหมือนกับหนังสือเลมคือมีหนาปกเพื่อบอกขอมูลตางๆ สามารถ
กดปุุมไปยังหนาตอไป กดปุุมถอยหลังนอกจากน้ียังสามารถกระโดดขามไปยังหนาที่ผูอานตองการไดอีกดวย หนาสุดทายจะเป็นหนากอนออกจากโปรแกรม 
ประชาคมอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East ASEAN Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration) ซึ่งไดมีการลงนามที่วังสราญรมยแ เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510  วัตถุประสงคแเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคอันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม จึงไดมีการรวมกลุมเพื่อขยายความรวมมือและการคาระหวางกันใหมากยิ่งขึ้นโดยการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เม่ือปี 2535 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศไดแกผูแทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบดวย 

1. นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) 
2. นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) 
3. นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟิลิปปินสแ) 
4. นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคแโปรแ) 
5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตรแ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย) 
ในเวลาตอมาไดมีประเทศตางๆ เขาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเม่ือ 8 มกราคม พ.ศ.2527)  เวียดนาม (เป็นสมาชิกเม่ือ 28 

กรกฎาคม พ.ศ. 2538) ประเทศลาว ประเทศพมา (เป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) และประเทศกัมพูชา (เป็นสมาชิกเม่ือ 30 เมษายน พ.ศ. 2542) เสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความม่ันคงทางการเมือง ปใจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 10 ประเทศไดแก  

1) บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam 
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2) ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingdom of Cambodia 
3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia 
4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Laos People's Democratic Republic 
5) มาเลเซีย : Malaysia 
6) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารแ : Republic of the Union of Myanmar 
7) สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ : Republic of the Philippineกกก 
8) สาธารณรัฐสิงคโปรแ : Republic of Singapore 
9) ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand 
10) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 
อัตลักษณ๑อาเซียน 

กกกก อาเซียนจะตองสงเสริมอัตลักษณแรวมกันของตนและความรูสึกเป็นเจาของในหมูประชาชนเพื่อใหบรรลุเปูาหมายและคุณคารวมกันของอาเซียน 
สัญลักษณแอาเซียน คือ ดวงตราอาเซียนเป็น  

 รูปมัดรวงขาว สีเหลืองบนพื้นวงกลม  
 สีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาว  และสีนํ้าเงิน  
 รวงขาวสีเหลือง 10 ตน หมายถึง ความใฝุฝในของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง  10 ประเทศ  ใหมีอาเซียนท่ีผูกพันกันอยางมีมิตรภาพและ
เป็นหน่ึงเดียว 
 วงกลม  เป็นสัญลักษณแแสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพสัญลักษณแอาเซียน 
(ที่มา : http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_asean.htm) 

ตัวอักษรคําวา ASEAN สีนํ้าเงินเอยูใตภาพรวงขาวแสดงถึงความมุงม่ันที่จะทํางานรวมกันเพื่อความม่ันคง สันติภพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
กกกกกกกกระบวนการสรางแอพพลิเคช่ันสงเสริมการเรียนรูเพื่อทราบถึงการทํางาน และความตองการของผูใชระบบเพื่อที่จะใหเขาใจระบบงาน จึงนํารายละเอียด
ตางๆที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหแระบบมาทําขั้นตอนการออกแบบระบบ วิเคราะหแการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณแคอมพิวเตอรแแท็บเล็ต บนระบบปฏิบั ติการ 
Android จึงไดรวบรวมขั้นตอนการผลิตที่สําคัญๆเชน การสรางแอนิเมชัน รวมทั้งใชเป็นเครื่ องมือในการศึกษาสวนใหญจึงไดออกแบบโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ 
Android เพื่อเป็นทางเลือกท่ีหลากหลายโดยมีการออกแบบการสรางบนแท็บเล็ตโดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 

1)  กําหนดเน้ือหาที่จะนําเสนอกับระดับผูเรียน 
2)  ศึกษาข้ันตอนการดําเนินงานของขอมูลรูปแบบตางๆ ในลักษณะเน้ืองาน  ศึกษาความเป็นมาลักษณะของประเทศในอาเซียน 

        3)  วิเคราะหแและออกแบบรูปแบบระบบ เชน การออกแบบข้ันตอนการทํางาน การออกแบบหนาจอ 
        4)  พัฒนาแอพพลิเคชัน 
        5)  ทดสอบระบบสารสนเทศ และแกไขขอผิดพลาด 
        6)  จัดทําคูมือการใชงานแอพพลิเคชัน 
        7)  ติดตั้งแอพพลิเคชัน และฝึกอบรมปฏิบัติตอผูใชงาน 
  

http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_asean.htm
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ผลการวิจัย 
            เม่ือไดทําการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรียบรอยแลว จะไดระบบงานที่สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคแ ซึ่งกอนที่จะนําระบบน้ีไปใชงานจะตองมี
การทดลองการใชงานของระบบเพื่อใหทราบถึงการทํางานในสวนตางๆ วาสามารถทํางานไดหรือไม 
     ผลสรางโปรแกรมตัวติดตั้ง (ไฟลแ .apk) 
กกกกกก1) เปิด My File แลวเลือก SD Card บนแท็บเล็ต 
กกกก    2) คลิกโฟลเดอรแ extSdCard 
กกกก    3) จะแสดงโฟลเดอรแ APK เป็นตัวจําลองเครื่องมือถือ  แสดงแอพพลิเคชัน่โปรแกรม  App Asean10Country 
กกกกกก4) จากน้ันเปิดไฟลแ APK จะมีตัวติดตั้งที่มีช่ือวา “asean10country.apk”  ไดรูปภาพประกอบดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกภาพท่ี 3 แสดงรูปภาพโปรแกรม Asean10Country 
หนาจอหลักของโปรแกรม App Asean10Country 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงหนาจอหลักของโปรแกรม App Asean10Country 
การเขาสูหนาบทนําของประเทศอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การเขาสูหนาบทนําของประเทศอาเซียน 
การเขาสูบทเรียนจะมีทั้งหมด 9 บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงการเขาสูบทเรียนจะมีทั้งหมด 9 บทเรียน 
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หนาบทภาษาและคําทักทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหนาบทภาษาและคําทักทาย 
การแสดงหนาบทภาษาและคําทักทาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหนาบทภาษาและคําทักทาย ตัวอยางเม่ือเลือกประเทศมาเลเซีย 
 

หนาแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 แสดงหนาแบบทดสอบหลังเรียน 
 
หนาคําถามและตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 แสดงหนาคําถามและตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
             ผลของการดําเนินการจัดทําวิจัยงาน แอพพลิเคชั่นสงเสริมการเรียนรู เรื่อง “10 ประเทศอาเซียน” ดวยระบบปฏิบัติการ Android เป็นไปตามวัตถุประสงคแ
ที่กําหนดเอาไวโดยสรุปและอภิปรายผลที่ไดคือ สามารถสรางแอพพลิเคช่ันการสงเสริมการเรียนรู โดยติดตั้งแอพพลิเคช่ันสงเสริมการเรียนรูแท็บเล็ตดวย
ระบบปฏิบัติการ Android ไดจริง  
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ภาพการนําเสนอและทดลองใชก๎ับนกัเรยีนโรงเรียนบ๎านหนองกระโห๎ อ.เมือง จ.ตาก 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ในการจัดทําโครงการวิจัยเม่ือเสร็จเรียบรอยแลว เราจําเป็นตองทําการสรุปผลของการดําเนินงานวิจัยที่เสร็จ เพื่อทําการประเมินผล งานวิจัยวาสําเร็จตรงกับ
เปูาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงไร และโครงการวิจัยที่จัดทําขึ้นมาน้ีมีขอบกพรองในสวนใดบาง พรอมทั้งอุปสรรคตางๆ ที่พบในขณะดําเนินงาน มีการแสดงผลการ
วิเคราะหแความพึงพอใจของผูใชดังน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะหแเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 4 26.67 

หญิง 11 73.33 

รวม 15 100 

 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหแอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

1) นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที 4 4 26.67 

2) นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที 5 3 20 

3) นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที 6 8 53.33 

รวม 15 100 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหแความพึงพอใจของผูใชตอแอพพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลที่ได๎จากโครงการ 

จากผลการสํารวจ สอบถามความพึงพอใจ ของผูใชแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ดวย
ระบบปฏิบัติการ Android จํานวน 15 คน โดยผลสํารวจออกมาดังน้ี จากการผูถูกสํารวจเพศหญิงคิดเป็น 73.33% เพศชายคิดเป็น 26.67% นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ที่เขารวมสํารวจมากท่ีสุดคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็น 53.33% นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็น 26.67% และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 คิด
เป็น 20% ผลการสํารวจประเด็นวัดความพึงพอใจ การออกแบบมีความสะดวกในการใชงาน อยูในเกณฑแระดับดีมาก การจัดวางลําดับความสําคัญของเน้ือหาไดอยาง
ถูกตอง อยูในเกณฑแระดับดีมาก มีเน้ือหาที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมมีความเขาใจถึงเน้ือหาและสาระไดง ายยิ่งขึ้นอยูในระดับเกณฑแระดับดีมาก รูปแบบของ
แอพพลิเคชั่นสงเสริมในการเรียนรู อยูในเกณฑแระดับดีมาก รูปแบบการนําเสนอและการออกแบบภาพนิ่ง อยูในเกณฑแระดับดีมาก สามารถนําประโยชนแที่ไดจากการใช
แอพพลิเคชันสงเสริมในการเรียนรูเรื่อง “10 ประเทศอาเซียน” อยูในเกณฑแระดับดีมาก การออกรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียงแอพพลิเคชัน อยูในเกณฑแระดับดี
มาก มีความชัดเจนของคําถามและความสะดวกในการทําแบบทดสอบ อยูในเกณฑแระดับดีมาก ของความคิดเห็นความพึงพอใจของผูถูกสํารวจทั้งหมด 
 
ข๎อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ดวยระบบปฏิบัติการ Android เพื่อที่จะใหเกิด
ความชํานาญ นักศึกษาจะตองศึกษา และทดลองปฏิบัติการออกแบบแอพพลิเคชัน และรูปแบบเพื่อใหเกิดความชํานาญ และทราบถึงเทคนิคการออกแบบแอพพลิเคชัน 
และเม่ือเกิดความชํานาญในการออกแบบแอพพลิเคชันและภาพเคลื่อนไหว และเสียง มาใช แลวจะตองเขาใจในการใชเครื่องมือตางๆของโปรแกรม Adobe 
Captivate เพื่อชวยพัฒนาแอพพลิเคชัน เป็นไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการพัฒนาแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาดวยระบบปฏิบัติการ Android สมควรมีการพัฒนาตอในหลายๆ สวน โดยในแอพพลิเคชันที่มีอยูเป็นเพียงเน้ือหา ประเทศอาเซียน โดยมีภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบเทาน้ัน โดยมีสวนที่สามารถพัฒนาไดตอได คือ  
กกกกกกก1.พัฒนาการเพิ่มเครื่องมือบนโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อที่จะไดพัฒนาแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ดวยระบบปฏิบัติการ Android ใหมีความหลากหลายมากขึ้นและใหใชงานไดงาย 
กกกกกกก2.พัฒนาแอพพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ดวยระบบปฏิบัติการ Android เพื่อใหการแสดงผลของ
แอพพลิเคชั่นตางๆ ลื่นไหลไมกระตุก และใหมีลูกเลนนาสนใจในการอานมากกวาน้ี 
 
กิตติกรรมประกาศ 
    1) ทุนพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ทุนโครงการ "Hand-on เรียนรูชุมชน ครูไดคิด เด็กไดทํา" ประเภททุนชุมชนศิลปวัฒนธรรม 
    2) นักเรียน ครู อาจารยแและผูบริหารโรงเรียนในเปูาหมายที่นําเสนอ 
    3) นักศึกษาในสาขาที่ชวยงานใหงานวิจัยลุลวง 
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แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร๑ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 
Nutrition And Calculate Calorie Burns Thailand Development for Android Smartphone 

 
รํุง หมูล๎อม1 และ ณัฐพล กินตาว2 

Rung mulom and Natthapol Kintao 
 
บทคัดยํอ 
 กกโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีเรื่อง “แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหาร และการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการ Android”a
มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อนําขอมูลจํานวนแคลอรี่มา
คํานวณการเผาผลาญโดยเลือกประเภทกีฬาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร เพื่อคํานวณพลังงานที่ไดรับในแตละวัน เพื่อบันทึกการรับประทานอาหารในแตละ
วันแอฟพลิเคชันน้ีพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม Android Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใชสรางแอฟพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรม Photoshop CS6 เป็น
โปรแกรมตกแตงภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจากการสํารวจสอบถามความพึงพอใจของผูใชจํานวนa20aคน โดยวัดระดับความพึงพอใจเต็มa5aคะแนน ผลการประเมิน
ที่มีความพึงพอใจมากสุดไดแก ความสะดวกการใชงานไมซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ยa4.35aแอฟพลิเคชันมีปุุมฟใงกแชันเพียงพอ และเหมาะสมคิดเป็นคาเฉลี่ย  4.3 และ
ความถูกตองของขอมูลในการประมวลผลของระบบ คิดเป็นคาเฉลี่ยa4.25aซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยูในความพึงพอใจปานกลางถึงดี 
 
คําสําคัญ : โภชนาการอาหาร  คํานวณการเผาผลาญแคลอรี ่ บันทึกการรับประทานอาหาร  แบบทดสอบ 
 
Abstract 

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

 
Keyword : Nutrition , Calculate Calorie Food , menu Record , Quiz 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันจากปใญหาทางดานสุขภาพของผูคนที่เกิดจากการกินตามใจปากมีความเสี่ยงตอการเป็นโรคอวนลงพุงและปใญหาจากโรคตางๆที่จะตามมาจากสถิติ
คนไทยเป็นโรคอวน 16 ลานคนเป็นชาย 4.7 ลานคนและหญิง 11.3 ลานคนที่เสี่ยงตอการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง 25.5 ลานคนความดันโลหิตสูง 10.7 ลานคน
เบาหวาน 3.5 ลานคนอัมพาตอัมพฤกษแ 7.5 ลานคนโรคหัวใจ 7 แสนคนซึ่งโรคตางๆเหลาน้ีสวนหน่ึงเกิดจากการบริโภคอาหารและความรูเทาไมถึงการณแในการบริโภค
อาหารตางๆในปริมาณท่ีเกินควรซึ่งสงผลเสียตอสุขภาพและจิตใจแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดแซึ่งพัฒนามาจากแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสของนายดนัยกฤตยาเกียรณเพื่อบงบอกถึงรายละเอียดของสารอาหารที่ไดรับมี
การใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหารสามารถคํานวณพลังงานที่ไดรับในแตละวันสามารถเลือกประเภทของกีฬาเพื่อนําขอมูลจํานวนแคลอรี่มาคํานวณการเผาผลาญ
พลังงานไดและมีแบบทดสอบเกี่ยวกับโภชนาการการอาหารใหทดสอบทําใหผูปุวยหรือผูที่กาลังจะลดนํ้าหนักสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนแและถูกตองตาม
โภชนาการ 
 
วัตถุประสงค๑ของการทําโครงการ 

1) สรางแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 
2)  สามารถนําขอมูลจํานวนแคลอรี่มาคํานวณการเผาผลาญโดยเลือกประเภทกีฬา 
3)  ใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร   
4)  คํานวณพลังงานที่ไดรับในแตละวัน 
5)  บันทึกการรับประทานอาหารในแตละวัน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
       ความเป็นมาของโภชนาการอาหาร 
              โภชนาการ หมายถึง อาหารที่รับประทานเขาไป แลวรางกายนําเอาไปใชเพื่อการทําหนาที่อยางสมํ่าเสมอของอวัยวะที่สําคัญ เชน หัวใจ ปอด เป็นตน 
นอกจากน้ียังนําไปใชเพื่อสรางความเจริญเติบโตของรางกาย การซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย เราสามารถแบงอาหารออกเป็นประเภท โดยอ าศัยหลักทาง
โภชนาการ ไดเป็นโปรตีน คารแโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือ แร และนํ้า ซึ่งมีความสําคัญตอการทํางานของรางกาย โดยโปรตีนคารแโบไ ฮเดรต และไขมัน เม่ือ

                                                           
1 อาจารยแ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 41/1 หมู 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
โทรศัพทแ 0-5551-5900 E-mail: rung_c@hotmail.com 
2 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 41/1 หมู 7              
ถนนพหลโยธิน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพทแ 0-5551-5900 E-mail: i_m_jayza@Hotmail.com 
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รับประทานเขาไปรางกายจะเกิดการเผาผลาญทําใหเกิดพลังงานได สวนวิตามิน เกลือแร และนํ้า จะเป็นองคแประกอบที่มีความสําคัญในการทําให วงจรตางๆ ของ
รางกาย ดําเนินตอไปไดเป็นปกติ ดังน้ันเราทุกคนหวังที่จะทําใหรางกายสุขภาพดี ควรจะตองสนใจท่ีจะเรียนรู และปฏิบัติตามวิธีการรับประทานอาหารใหถูกตามหลัก
โภชนาการ ไมมีใครมาชวยทานได ถาทานไมลงมือปฏิบัติดวยตนเอง นอกจากน้ีการรักษานํ้าหนักตัวใหอยูในเกณฑแปกติ ทุกคนควรช่ังนํ้าหนักตนเองอยางนอยเดือนละครั้ง 
           1) กิจกรรมของมนุษยแในแตละวันจําเป็นตองใชพลังงาน และสารอาหารที่รางกายไดรับจากการรับประทานอาหารในแตละม้ือ การรูจักเลือกรับประทาน
อาหารใหเหมาะสมตอความตองการของรางกายชวยใหรางกายเจริญเติบโตอยางสมบูรณแ 
            2) โภชนาการเป็นการศึกษาความสัมพันธแระหวางอาหารกับกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หากรางกา รไดรับ
สารอาหารที่ครบและเพียงพอตอความตองการ รางกายสามารถนําสารอาหารเหลาน้ีไปใชไดอยางเต็มที่ เรียกวาภาวะโภชนาการที่ดี แตถารางกายไดรับสารอาหารที่ไม
ครบถวน และไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย จะเรียกวาภาวะโภชนาการที่ไมดี ภาวะโภชนาการต่ํา เป็นภาวะที่รางกายขาดสารอาหาร ได รับสารอาหารต่ํา
กวาที่รางกายตองการ หรือรับประทานอาหารไมไดเน่ืองจากสาเหตุตางๆทําใหเกิดโรคขาดสารอาหาร 
            3) ขนาดของรางกายปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขนาดรางกาย ไดแก พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม พันธุกรรมเป็นสิ่งที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตสภาวะแวดลอม 
เชน การรับประทานอาหาร สามารถปรับปรุงได โดยเลือกรับประทานอาหารใหเพียงพอ และเหมาะสมตอความตองการของรางกาย ก็จะทําใหรางกายเจริญเติบโตของ
รางกายเป็นปกติ 
กกกก     4) ภูมิตานทานโรค ผูที่ไดรับสารอาหารครบถวนตามความตองการของรางกายสามารถสรางภูมิคุมกันโรคตางๆได 
กกกก     5)  ไมแกกอนวัย และอายุยืน ความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิตกอนวัยอันควรก็ลดนอยลง เม่ือรางกายมีภูมิคุมกันโรค 
กกกก      ฉลากเปรียบเสมือนหนาตางของผลิตภัณฑแที่ทําใหสามารถมองเห็นผลิตภัณฑแภายในภาชนะบรรจุ ฉลากยังเป็นประโยชนแกับทุกองคแประกอบในหวงโซ การ
ผลิตอาหาร คือ ผูผลิตอาหารใชฉลากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารขอมูลและโฆษณาผลิตภัณฑแแกผูบริโภค และยังเป็นสวนหน่ึงของการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแและการ
แขงขันทางการคา หนวยงานภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของในการคุมครองผูบริโภคใชเป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการใหขอมูลความรู
ที่มีประโยชนแแกประชาชน 
กกกกกกกอยางไรก็ตาม ขอมูลจากการดําเนินงานของมูลนิธิเพื่อผูบริโภคพบวา มีการละเมิดสิทธิผูบริโภคจากกรณีแสดงฉลากอาหารที่ไมถูกตองอยูพอสมควร เชนการ
ไมแสดงวันผลิต-วันหมดอายุ หรือแสดงแลวแตหาไมเจอ ไมแสดงช่ือผูผลิต-ผูจําหนาย การใชขอความกลาวอางคุณคาทําใหเขาใจสรรพคุณแบบผิดๆ และการใชคํา
แสดงสวนประกอบที่ทําใหเขาใจผิดถึงสวนประกอบของอาหาร เป็นตน ซึ่งปใญหาตางๆเหลาน้ีทําใหเห็นถึงความจําเป็นที่นาจะตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลาก
อาหารโดยทําใหเป็นมิจรกับผูบริโภคโดยทําใหชัดเจน นาอาน และเขาใจงายมากข้ึน 
กกกก     ฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 194 เรื่องฉลากอาหาร พ.ศ.2543 ใหคํานิยามของฉลากอาหาร รูป รอยประดิษฐแ เครื่องหมาย หรื อ
ขอความใดๆ ที่แสดงไวท่ีอาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของภาชนะท่ีบรรจุอาหาร (รวมถึงแผนพับและฉลากคอขวด) โดยกําหนดใหอาหารทุกชนิดที่ผูผลิตไมไดเป็น
ผูขายอาหารนั้นใหกับผูบริโภคโดยตรงตองแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ขอมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจําแนกตามวัตถุประสงคแไดเป็น 4 กลุม ไดแก 

1)  ขอมูลความปลอดภัย ประกอบดวย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง คําเตือนตางๆ  
2)  ขอมูลความคุมคา ประกอบดวย ช่ือ/ประเภทของอาหาร สวนประกอบซึ่งเรียงลําดับตามปริมาณที่ใชจากมากไปนอย และปริมาณอาหาร ในภาชนะ

บรรจ ุ
3) ขอมูลเพื่อการโฆษณา ไดแก รูปภาพและขอความกลาวอางตางๆ 
4) ขอมูลเพื่อแสดงความเช่ือม่ัน ไดแก ยี่หออาหาร ช่ือและท่ีอยูของผูผลิต ผูจําหนายหรือผูนําเขา เครื่องหมาย อย. และตราสัญลักษณแตางๆ 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑ 
      ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
กกกก      แอนดรอยดแเป็นระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณแพกพา เชน โทรศัพทแมือถือ แท็บแล็ต คอมพิวเตอรแพกพา ทํางานบนลินุกซแเคอรแเนล เริ่มพัฒนาโด ยบริษัท
แอนดรอยดแ จากน้ันบริษัทแอนดรอยดแถูกซื้อโดยกูเกิลและนําแอนดรอยดแมาพัฒนาตอภายหลังถูกพัฒนาในนามของ  Open Handset Alliance ทาง Googleไดเปิด
ใหนักพัฒนาสามารถแกไขโคด ตาง ๆ ดวยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณแผานทางชุด Java Libraries ที่aGoogleaพัฒนาขึ้นมา แอนดรอยดแเป็นที่รูจักตอสาธารณชน 
เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยทาง Google ประกาศกอตั้ง Open Handset Alliance กลุมบริษัทฮารแดแวรแซอฟตแแวรแ และการสื่อสาร 48 แหง ที่รวมมือกันเพื่อ
พัฒนามาตรฐานเปิดสําหรับอุปกรณแมือถือ ลิขสิทธิ์ของโคดแอนดรอยดแน้ีจะใชในลักษณะของซอฟตแแวรแเสรี   
กกกกกกกจุดประสงคแของแอนดรอยดแ มีจุดเริ่มตนมาจากบริษัท แอนดรอยดแ จํากัด ที่ไดนําเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซแซึ่งนิยมนาไปใชกับเครื่องแมขาย เป็นหลัก เป็น
หลักนามาลดทอนขนาดตัว เพื่อใหเหมาะแกการนําไปติดตั้งบนอุปกรณแพกพามือถือ ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่จํากัดและคอยชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผูใช 
ในทุกที่ ทุกเวลา กูเกิลแอนดรอยดแ เป็นช่ือเรียกอยางเป็นทางการของแอนดรอยดแ เน่ืองจากปใจจุบันน้ี บริษัท Google เป็นผูที่ถือลิขสิทธิ์ในตราสัญญาลักษณแ ช่ือ และ
รหัสตนฉบับ ของแอนดรอยดแ ภายใตเง่ือนไขการพัฒนาแบบaGNLaโดยเปิดใหนักพัฒนา สามารถนํารหัสตนฉบับไปพัฒนาปรับแตงไดอยางเปิดเผย ทําใหแอนดรอยดแ มี
ผูเขารวมพัฒนาเป็นจํานวนมาก และพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
กกกกกกกระบวนการสรางแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่ 
บนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการ Androidเพื่อทราบถึงการทํางาน และความตองการของผูใชงานจึงนํารายละเอียดตางๆที่ไดศึกษา วิเคราะหแมาทําระบบ และขั้นตอน
การออกแบบแอฟพลิเคชันโดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 
กกกก1) ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและการเผาผลาญแคลอรี่ของกีฬากกกก 
   กก    ประเภทตางๆ 
      ก2)  จัดเก็บขอมูลและแบบแผนเกี่ยวกับโครงการใหละเอียด 
กกกก 3)  ออกแบบหนาตางแอฟพลิเคชัน 
กกกก 4)  ดําเนินการสรางแอฟพลิเคชันใหสมบูรณแเรียบรอย 
        5)  ทดสอบการทํางานของแอฟพลิเคชันเพื่อหาขอผิดพลาด 
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กกกก 6)  ประเมินความพึ่งพอใจจากผูใชแอฟพลิเคชัน 
        7)  จัดทําเอกสารเพื่อขอสรุปผลการประเมินของการดําเนินโครงการ 
 
ผลการวิจัย 
กกกกกกกเม่ือไดทําการออกแบบและพัฒนาแอฟพลิเคชันเรียบรอยจะไดแอฟพลิเคชันที่สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคแและขอบเขตที่ไดกําหนดไวซึ่งกอนที่จะนํา
แอฟพลิเคชันน้ี ไปใชงานตองทําการทดลองการใชงานแอฟพลิเคชันเพื่อใหทราบถึงการทํางานในสวนตางๆวาสามารถทํางานไดถูกตองตามวัตถุป ระสงคแขอบเขตการ
ทํางานหรือไม 
การติดตั้งไฟล๑ .apk 
กกกกกกก1)  ทําการนําไฟลแ Nutrition.apk ใสไวบนโทรศัพทแมือถือดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงไฟลแ Nutrition.apk ที่อยูในโทรศัพทแมือถือ 
 

กกกก     2)  คลิกท่ี ติดตั้ง เพื่อทําการติดตั้งแอฟพลิเคชันลงในโทรศัพทแมือถือดังรปูภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการติดตั้งแอฟพลิเคชัน 
 

กกกกกกก3)  รอการติดตั้งใหจนเสร็จดังรปูภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการติดตั้งแอฟพลิเคชัน 
 

กกกกกกก4)  ติดตั้งเสร็จ พรอมใชงานโดยการเลือกท่ีไอคอนน้ีดังรูปภาพ 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ไอคอนแอฟพลิเคชันที่ติดตั้งเสรจ็ 
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การใช๎งานแอฟพลิเคชัน 
กก     ก1)  เปิดแอฟพลิเคชัน  Nutrition Thailand  ขึ้นมา ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงไอคอน Nutrition Thailand 
 
กกกกกกก2)  เม่ือทําการเปิดแอปพลิเคชั่นขึ้นมาจะแสดงเมนูเลือกเพศเพื่อเขาสูเมนูขอมูลสวนตัว 
ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงหนาตางการเลือกเพศ 
 

กกกกกกก3.  เม่ือเลือกเพศเสร็จแลวจะเขาสูเมนูขอมูลผูใชเพื่อทําการกรอกรายละเอียดของผูใช 
ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงหนาตางการกรอกรายละเอียดผูใช 
 

กกกกกกก4.  เม่ือกรอกรายละเอียดผูใชเสร็จจะแสดงเมนูหลักของแอฟพลิเคชันดังรูปภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหนาตางเมนูหลัก 
 
 
 
 
กกก5. เม่ือทําการกดปุุมแกไขขอมูลจะเขาสูหนาเลือกเพศและกรอกขอมูลเพื่อทําการแกไขขอมูลดังรูปภาพ 
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ภาพท่ี 9 แสดงหนาตางการเลือกเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 แสดงหนาตางการกรอกรายละเอียดผูใช 
 
กกกกกกก6.  เม่ือกดปุุมโภชนาการจะทําการเขาสูเมนูโภชนาการเพื่อแสดงปุุมทั้งหมด 5 ปุุมแสดงหมวดหมูของสารอาหาร 5 ประเภทไดแก ผลไม พืชผัก เน้ือสัตวแ 
ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 แสดงหมวดหมูของสารอาหาร 5 ประเภท 
 
กกก7.  เม่ือทําการเมนูโภชนาการและกดปุุมผลไมจะทําการแสดงรายการผลไม 50 ชนิด ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 แสดงรายการผลไม 50 ชนิด 
 
 
 
 
กกกกกกก8.aเม่ือทําการแตะท่ีปุุม แกวมังกรสีขาว จะทําการแสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ไดรับ ดังรูปภาพ 
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ภาพท่ี 13 แสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ไดรับ 
 

กกกกกกก9.  เม่ือการการแตะท่ีปุุม แกวมังกรสีชมพู จะทําการแสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ไดรับดังรูปภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
 

ภาพท่ี 14 แสดงรายละเอียดเมนูอาหาร 35 รายการในแตละชวงเวลา 
 

กกกกกกก10.  แสดงจํานวนแคลอรี่ในวันน้ีและจํานวนแคลอรี่ท่ีบริโภควันน้ีดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงจํานวนแคลอรี่ในวันน้ีและจํานวนแคลอรี่บริโภควันน้ี 
 
 
กกกกกกก11.  แสดงเมนูการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่โดยผานกีฬา กระโดดเชือก ปใ่นจักรยาน วายนํ้า เดิน และว่ิง ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 แสดงประเภทกีฬา กระโดดเชือก ปใ่นจักรยาน วายนํ้า เดิน และว่ิง 

กกก12.  แสดงรายการ พลังงานที่ควรใชตอวัน พลังงานที่บริโภควันน้ี พลังงานที่เผาผลาญในวันน้ี และเกณฑแการบริโภควันน้ีดังภาพ 
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ภาพท่ี 17 แสดงพลังงานที่ควรใชตอวัน พลังงานที่บริโภควันน้ี พลังงานที่เผาผลาญในวันน้ี และเกณฑแการบริโภควันน้ี 

 
กกกกกกก13.  แสดงหนาบันทึกประจําวัน ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 แสดงหนาบันทึกประจําวัน 
 

กกก14.  เม่ือกดที่ปุุม เพิ่มบันทึก จากเมนูบันทึกประจําวันจะแสดงหนาเลือกรายการอาหาร 35 รายการแตละชวงเวลา ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงรายการอาหาร 35 รายการแตละชวงเวลา 
 

กกกกกกก15.  เม่ือเลือกเมนูแบบทดสอบจะแสดงหนาแบบทดสอบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 แสดงหนาแบบทดสอบ 
 

กกกกกกก16.  เม่ือทําแบบทดสอบครบ 10 ขอจะแสดงหนาสรุปคะแนน ดังภาพ 
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ภาพท่ี 21 แสดงหนาสรุปคะแนน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหแเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 

1) ชาย 10 50.00 
2) หญิง 10 50.00 

             รวม 20 100 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

    อาย ุ จํานวน รอยละ 
1) ต่ํากวา  15 ปี 0 0.00 
2) 16 – 25  ปี 20 100.00 
3) 26 – 35 ปี   0 0.00 
4) 36 – 45 ปี 0 0.00 
5) มากกวา 45 ปี 0 0.00 

           รวม 20 100 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหแอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

                 เพศ จํานวน รอยละ 
1) นักเรียน 0 0.00 
2) นักศึกษา 20 100.00 
3) ขาราชการ 0 0.00 
4) นักเรียน 0 0.00 
                รวม 20 100 
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ตารางที4่ แสดงผลการวิเคราะหแความพึงพอใจของผูใชตอการพัฒนาแอฟพลิเคชัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟฟฟฟฟฟฟผลการทดลองตามขอบเขตที่กําหนดไว สามารถพัฒนาแอฟพลิเคชัน ไดทันเวลาท่ีกําหนด เป็นการเอานําความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไดศึกษามา นํา
ความรูจากการศึกษาน้ันมาไปประยุกตแใช ทั้งวิธีในการกําหนดปใญหา วิเคราะหแออกแบบ จนถึงสามารถพัฒนาไดเป็นระบบงานจริง ออกมาเป็นการพัฒนาแอฟพลิเคชัน
โภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 
ฟฟฟฟฟฟฟจากการรวบรวมแบบสอบถามระดับคุณภาพคะแนนเต็ม 5 ไดนํามาวิเคราะหแและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานแอฟพลิเคชันในแตละ ดังน้ี 
ฟฟฟฟฟฟฟ1.  การออกแบบหนาจอที่ใช  คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.7 
ฟฟฟฟฟฟฟ2.  รูปแบบสวยงาน สอดคลองกับเน้ือหาคิดเป็นคาเฉลี่ย 3.95 
ฟฟฟฟฟฟฟ3.  ความสะดวกการใชงานไมซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.35 
ฟฟฟฟฟฟฟ4.  ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช ขนาด สี มีความชัดเจนอานงาย คิดเป็นคาเฉลี่ยd3.25 
ฟฟฟฟฟฟฟ5.  มีการวางตําแหนงไดอยางเหมาะสม คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.95 
ฟฟฟฟฟฟฟ6.  วางลําดับความสําคัญของเน้ือหาไดอยางถูกตอง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.8 
ฟฟฟฟฟฟฟ7.   ความครบถวนของเน้ือหาคิดเป็นคาเฉลี่ย 3.55 
ฟฟฟฟฟฟฟ8.  ความสะดวกตอการเรียกดูขอมูลคิดเป็นคาเฉลี่ย 3.8 
ฟฟฟฟฟฟฟ9.  ความถูกตองของขอมูลในการประมวลผลของระบบ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.25 
ฟฟฟฟฟฟฟ10.แอฟพลิเคชันมีปุุมฟใงกแชันเพียงพอ และเหมาะสม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.3  
 
ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ 
 เน่ืองจากการศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการวิจัยน้ีผูพัฒนาเห็นวายังคงมีสวนที่สามารถขยายการพัฒนาตอไปอีกในอนาคต เชน การพั ฒนา
ซอฟตแแวรแใหมีความสวยงาม และมีลูกเลนมากข้ึนเพื่อรองรับขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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การพัฒนาเคร่ืองฝานต๎นโสน 
The Development of a Sesbania Slicing Machine 

 
สุวันชัย  สินโพธิ์1 นิรันดร๑  พรมเกษา2 วิษณุ  แฟงเมือง3 ดวงจันทร๑  สินโพธิ์4 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคแเพื่อ พัฒนาและสรางเครื่องฝานตนโสน และทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง โดยไดนําหลักการฝานตนโสนจากเครื่องเดิมมาเป็น
ตนแบบที่มีการใชสายพานแบนสงกําลังจากมอเตอรแมายังแกนขับหมุนตนโสนมีกําลังการผลิตฝานแผนโสนไดเฉลี่ย 0.24 กิโลกรัมตอช่ัวโมง  แลวทําการพัฒนาเครื่อง
ฝานตนโสนใหมโดยใชเฟืองเฉียงในการสงกําลังแทนสายพาน ผลการทดลองโดยสรุปมีดังตอไปน้ี ฝานตนโสนไดความหนาระหวาง 0.5-1.0 มิลลิเมตร ขนาดกวาง 160 
มิลลิเมตร มีกําลังการผลิตฝานแผนโสนเฉลี่ย 0.3 กิโลกรัมตอช่ัวโมง มีประสิทธิภาพการผลิตในการฝานตนโสนเป็นแผนที่สามารถนําไปใชงานไดสูงสุด 96 เปอรแ เซ็นตแ 
และท่ีความหนา 0.5 มิลลิเมตร ใชเวลาในการฝานเฉลี่ย 18 วินาที  และผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเกษตรกรภาพรวมอยูในระดับดี (3.93)  
 
คําสําคัญ : เครื่องฝานโสน ประสิทธิภาพ  

 
Abstract 
 This research is aimed at constructing a new sesbania slicing machine with a higher capacity by developing from the previously – 
constructed sesbania slicer which uses a belt-driven transmission system with its production capability of sliced sesbania at 0.24 kg/hr.  The 
present machine has been invented by using a helical gear transmission system to transmit larger force which consequently makes it slice 
the sesbania stems faster and more accurate. As a result of the experiment to find its efficacy, it was found that the sliced sesbania from 
this machine was range from 0.5 to 1.0 mm thick with its width of 160 mm. The slicing speed of the unit is 0.3 kg/hr. The slicing capability to 
slice the sesbania stem into thin sheets ready to be used for artificial flower production is up to 96%. The machine can produce one 
sesbania sheet with 0.5 mm thickness in 18 seconds. In addition, the user’s satisfaction with this slicing machine is at high level (3.93). 
 
Keyword : Sesbania slicing machine, efficacy 
 
บทนํา 

 ตนโสน เป็นพืชที่ข้ึนทั่วไปโดยข้ึนตามทุงนา มีลักษณะลําตนกลมยาว เปลือกสีน้ําตาล ชาวบานเรียกวา ตนโสนหางไก พบมากในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 
และศรีสะเกษ ซึ่งมีการซื้อขายในราคาตนละ 3-5 บาทและเม่ือฝานเป็นแผนจะไดราคากิโลกรัมละ 2,000 บาท และเม่ือนํามาทําเป็นดอกไมประดิษฐแก็จะเพิ่มมูลคาได
สูงขึ้นไปอีก  การประดิษฐแดอกไมจากตนโสน ทํากันมากในตําบลบานกรด อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวบานไดรวมกลุมทําผลิตภัณฑแดอกไม
ประดิษฐแจากตนโสน ซึ่งเป็นสินคาหน่ึงผลิตภัณฑแประจําตําบล สามารถสงไปจําหนายยังตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุุน  ฮองกง สิงคแโปรแ และประเทศอื่นๆ ผลงานการ
ประดิษฐแดอกไมจากตนโสนสวนมากจะเป็นดอกไม เชน ดอกเยียบีรา ดอกเบญจมาศ ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกพุด  ดอกมะลิ เป็นตน  สวนเศษวัสดุจากตนโสนที่
หลังจากการฝานแลว เชน เปลือก และแกนโสน จะนําไปประดิษฐแสิ่งอ่ืนๆและขายในราคากิโลกรัมละ 10–12 บาท [2] ปใจจุบันการประดิษฐแดอกไมจากโสน ไดรับความ
นิยมมากข้ึนและเป็นที่ตองการของลูกคา 

ในการฝานโสนใหเป็นแผน เพื่อนําไปทําผลิตภัณฑแดอกไมประดิษฐแน้ัน แตเดิมจะฝานกันดวยมือ แตในปใจจุบันผลิตภัณฑแที่ประดิษฐแจากโสนไดรับความนิยม
มากข้ึน จึงทําใหการฝานดวยมือชาเกินไป มีปริมาณไมเพียงพอ และยังประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นหากไมมีความชํานาญ คณะผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบพัฒนาและสราง
เครื่องฝานตนโสนขึ้นมาใชงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหการฝานตนโสนไดคุณภาพประสิทธิภาพและกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยทําการสรางเครื่ องฝานโสนแลวนําไปใช
งานจริงในชุมชนตําบลสามเรือนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชาวบานหมูที่5ตําบลบุฝูาย อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พรอมกับเก็บขอมูล
สอบถามความคิดเห็นเพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงานที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมสมาชิกในชุมชน และเพื่อหาแนวทางแกไขปใญหาท่ีเกิดขึ้น  

งานวิจัยน้ีจึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาและสรางเครื่องฝานโสน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในดานการฝานแผนโสนใหมีคุณภาพและไดปริมาณแผนโสนมากกวา
เครื่องเดิมที่มีอยู มีความปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน และเพื่อสงเสริมใหชาวบานในชุมชนมีรายไดในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มีความม่ันคงและยั่งยืนตอไป 
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ภาพที ่1  ตนโสนหางไก [1] 
 

 
 

ภาพที ่2 ผลติภัณฑแดอกไมประดิษฐแจากตนโสน [2] 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาและสรางเครื่องฝานตนโสน เพื่อชวยใหกลุมเกษตรกรการประดิษฐแดอกไมจากตนโสน สามารถฝานตนโสนไดรวดเร็วขึ้นและมี
คุณภาพ มีความปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน ซึ่งมีขั้นตอนวิธีดําเนินงานวิจัยดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3 แสดงข้ันตอนของการวิจัย 
 
 การวิจัยเริ่มตนดวยกระบวนการศึกษาวิธีการฝานตนโสนจากเครื่องฝานตนโสนที่สรางขึ้นแลวนําไปใชงานจริงโดยชาวบาน  แลวเก็บขอมูล มาทําการแกไข
พัฒนาและสรางเครื่องฝานตนโสน โดยการคนควาทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อใหไดคุณลักษณะตรงตามความตองการของกลุมเกษตรกร โดยตนโสนที่จะนํามาทําเป็นดอกไม
ประดิษฐแตองนําไปตากแดดใหแหง โดยใชตนโสนขนาดความโตของลําตนประมาณ 20-25 มิลลิเมตร กอนทําการฝานตองทําการตัดเป็นทอน มีความยาวตอทอนที่ใชใน
การฝาน 160 มิลลิเมตร แลวนํามาฝานเป็นแผนบางๆใหเหมือนแผนกระดาษมีความหนาประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร 
 พัฒนาและสรางเครื่องฝานตนโสน ทําการพัฒนาและเลือกใชช้ินสวนตางๆ เป็นไปตามความเหมาะสมของการใชงาน และความถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
โดยใชเครื่องเดิมเป็นตนแบบ เพื่อพัฒนาใหไดเครื่องฝานตนโสนที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใชงานและไดแผนโสนที่มีคุณภาพสูงสุด รายละเอียดของเครื่อง
ฝานตนโสนที่มีการพัฒนาขึ้นมีรายละเอียด ดังน้ี 
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                      ภาพที่ 4 เครื่องฝานตนโสนเดิม      ภาพที ่5  เครื่องฝานตนโสนทดลองใชที่ชุมชนสามเรือน 
 
 1. ชุดโครงฐานเครื่องทําจากเหล็กกลองสี่เหลี่ยมขนาด 1.5 น้ิว หนา 2 มิลลิเมตร  โดยมีขนาดกวาง 490 มิลลิเมตร ยาว 665 มิลลิเมตร สูง 645 มิลลิเมตร 
ประกอบโดยการเช่ือมเป็นโครงฐานเครื่อง 
 2. โรลเลอรแขับแกนโสน ทําจากโพลียูรีเทน ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 38 มิลลิเมตร ยาว 264 เซนติเมตร มีหนาที่ขับแกนโสนใหสัมผัสกับใบมีด ช่ึงโรลเลอรแ
สามารถปรับระยะเขาออกเพื่อใหไดขนาดความหนาบางของแผนโสนตามตองการ 
 3. ใบมีดฝานโสนทําจากใบเลื่อยเหล็กท่ีผลิตจากเหล็กรอบสูง ขนาดกวาง 1 น้ิว ยาว 14 น้ิว หนา 0.05 น้ิว นําไปเจียรนัยคมตัดใหไดมุมลิ่ม 15 องศาและ
จับยึดบนแทนจับยึดใบมีดที่วางบนรางเลื่อน(Linear Guide) 
 4. ชุดสงกําลังใหเกิดการเคลื่อนที่ของใบมีดในการตัดเฉือนตนโสนใหเป็นแผนใชเครื่องเลื่อยจ๊ิกซอ เป็นตัวขับเคลื่อน 
 5. ชุดขับโรลเลอรแสงกําลังไปขับใหตนโสนหมุนเขาไปถูกเฉือนดวยใบมีด ใชมอเตอรแ DC ขนาด 25 W 50 HZ  ทําหนาที่สงกําลังผานเฟื่องเฉียงขับโรลเลอรแ
ใหหมุนแกนโสน ชึ่งสามารถปรับปรับความเร็วรอบได 
 6. ชุดปูอนแกนโสน ทําหนาที่เป็นตัวผลักดันตนโสนไปติดกับโรลเลอรแ เพื่อทําใหตนโสนหมุนเขาหาใบมีดเกิดการตัดเฉือนตนโสนออกมาเป็นแผนบางๆ  โดย
แกนเสียบโสนมีขนาดเสนผานศูนยแกลาง 4 มิลลิเมตร  
 7. สวิตชแเปิด-ปิด ทําหนาที่ตัดตอวงจรไฟฟูาของเครื่องฝานตนโสน 
 8. สวิตชแฉุกเฉิน ใชสําหรับตัดการทํางานของวงจรไฟฟูาท้ังหมดกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
 9. ที่วางตะกราใสทอนโสนกอนทําการฝาน ออกแบบไวเพื่อใสทอนตนโสนที่ตัดเป็นทอน กอนนําไปทําการตัดเฉือน ทําใหมีความสะดวกในการหยิบปูอนเขา
เครื่อง 
 10. ที่วางตะกราใสแผนโสนที่ถูกตัดเฉือนแลว 

 
ภาพที ่6 เครื่องฝานตนโสนที่พัฒนาแลวทดลองใชที่โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพเชิงผลผลิตของเครื่องฝานตนโสน ทําการทดลองโดยการสุมใชตนโสนจํานวน 100  ตนมาตัดขนาดยาว 160 มิลลิเมตร  นํามา
คละกันแลวทําการสุมอยางงายมาทําการทดลองฝานโดยใชเครื่องฝานเดิมและเครื่องฝานที่สรางขึ้นใหมเกลุมตัวอยางละ  100 ช้ิน ทําการทดลองฝานตนโสนที่ขนาด
ความหนาที่ตางกัน 3 ขนาดคือ 0.5, 0.7 และ 1 มิลลิเมตร ใชความเร็วในการตัดเฉือนของใบมีด 1,020 ครั้งตอนาที ใชความเร็วรอบในการขับแกนโสน 60 รอบตอนาที  
ซึ่งเป็นความเร็วรอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการฝานตนโสน โดยมีขอกําหนดลักษณะทางกายภาพของแผนโสนที่ดีและเสีย ดังภาพที่ 7 
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   (ก) แผนโสนที่ดีนําไปใชงานได                (ข) แผนโสนทีมี่รอยตําหนิเสียใชงานไมได 

ภาพที่ 7 ลักษณะทางกายภาพของแผนโสนที่ดีและทีมี่รอยตําหนิ   
 

  ภาพที่ 7 แสดงลักษณะทางกายภาพของแผนโสนที่ผานการตัดเฉือน ซึ่งจากภาพที่ 7 (ก) ลักษณะของแผนโสนที่มีคุณภาพดี คือ มีลักษณะผิวที่เรียบสมํ่าเสมอ
ไมเกิดรอยแตกหรือรอยฉีกขาด สามารถนําไปทําเป็นดอกไมประดิษฐแได สวนภาพที่ 7 (ข) เป็นลักษณะของแผนโสนที่มีรอยตําหนิเสียซึ่งเกิดรอยแตกหรือรอยฉีกขาด
เกิดขึ้นขณะทําการฝาน ซึ่งไมสามารถนําไปทําเป็นดอกไมประดิษฐแได 
  จากผลการทดลองฝานตนโสนตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ระหวางเครื่องฝานตนโสนเดิมกับเครื่องฝานตนโสนที่พัฒนาแลว จากผลการทดลอง พบวาที่ขนาดความ
หนา 0.5 มิลลิเมตร เครื่องฝานตนโสนที่พัฒนาแลวฝานแผนโสนที่มีคุณภาพดี ไดสูงสุด 95 เปอรแเซ็นตแ ขณะท่ีเครื่องฝานตนโสนเดิมฝานแผนโสนที่มีคุณภาพดี ไดสูงสุด
เพียง 85 เปอรแเซ็นตแ ซึ่งจากรูปจะเห็นไดวาเครื่องที่พัฒนาแลวสามารถฝานตนโสนใหเป็นแผนโสนที่ดีสามารถนําไปใชงานได มีเปอรแเซ็นตแที่สู งกวาเครื่องเดิมทุกขนาด
ความหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 เปรียบเทียบคุณลักษณะแผนโสนที่มีคุณภาพดี ที่ไดจากเครื่องฝานเดิมและเครื่องที่พัฒนาแลว  
 
 

 
ภาพที ่9 เปรียบเทียบเวลาในการฝานตนโสน 

 
  ภาพที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเวลาในการฝานตนโสน ระหวางเครื่องฝานตนโสนเดิมกับเครื่องฝานตนโสนที่พัฒนาแลว พบวาที่ขนาดความ
หนา 0.5 มิลลิเมตร เครื่องที่พัฒนาแลวฝานแผนโสนใชเวลาฝานสูงสุดเฉลี่ย 18 วินาทีตอทอน ขณะที่เครื่องเดิมใชเวลาในการฝานแผนโสนสูงสุดเฉลี่ย 20 วินาทีตอทอน 
ซึ่งเม่ือความหนาของแผนโสนเพิ่มขึ้น เวลาที่ใชในการฝานจะลดลงตามลําดับ และจะเห็นไดวาเครื่องฝานตนโสนที่พัฒนาแลวสามารถใชเวลาในการฝานตนโสนนอยกวา
เครื่องเดิมทุกขนาดความหนา 
 การประเมินหาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอเครื่องฝานตนโสน สําหรับแบบประเมินหาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอเครื่องฝานตนโสน
เลือกใชวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบมาตราสวนประมาณคาแบบ 5 ระดับ ดังน้ี 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง ควรปรับปรุง 1 หมายถึง ตอง

เว
ลา

เฉ
ลี่ย

ตํอ
ชิ้น

 (วิ
นา

ที)
 

ความหนา (มิลลิเมตร) 

เครื่องเดิม 
เครื่องที่พัฒนา 
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ปรับปรุง หลักเกณฑแในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบประเมิน มีดังน้ี 4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 3.50-4.49 หมายถึง ดี 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 1.00-1.49 หมายถึง ตองปรับปรุง ทําโดยการเชิญเกษตรกรผูทําผลิตภัณฑแดอกไมประดิษฐแจากตนโสน โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง
มาคราวละ 1-2 ทานอธิบายข้ันตอนการประเมินสาธิตการทํางานและใหเกษตรกรประเมินจากแบบสอบถามจริงจํานวน 20 คน [3] ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินหาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรจํานวน 20 คนท่ีมีตอเครื่องฝานตนโสน 
 

ความพึงพอใจของเกษตรกรตอํ 
เครื่องฝานตน๎โสน 

เครื่องฝานตน๎โสนเดิม 
ระดับความพึงพอใจ 

เครื่องฝานตน๎โสนที่พัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

คําเฉล่ีย ความหมาย คําเฉล่ีย ความหมาย 

1. ความสะดวกในการใชงาน 2.47 ควรปรับปรุง 3.90 ด ี
2. ความปลอดภัยในการใชงาน 2.43 ควรปรับปรุง 4.00 ด ี
3. คุณภาพของผลผลิต 2.95 ปานกลาง 3.95 ด ี
4. ประสิทธิภาพในการทํางาน (กก./ชม.) 2.35 ควรปรับปรุง 3.80 ด ี
5. ระยะเวลาในการทํางาน 2.25 ควรปรับปรุง 3.65 ด ี
6. ความสะดวกในการทําความสะอาด 3.72 ด ี 3.80 ด ี
7. ความสะดวกในการบํารุงรักษา 3.43 ปานกลาง 4.54 ดีมาก 
8. ความเหมาะสมของขนาดและรูปราง 3.58 ด ี 3.8 ด ี

คาเฉลี่ยโดยภาพรวม 2.90 ปานกลาง 3.93 ด ี
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินหาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอชุดเครื่องฝานตนโสน โดยภาพรวมสรุปไดดังน้ี เครื่องฝานตนโสนเดิมของเกษตรกร
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.90 ระดับปานกลาง สวนเครื่องฝานตนโสนที่ไดมีการพัฒนาและสรางขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 อยูในระดับดี 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ชุดเครื่องฝานตนโสนที่มีการพัฒนาและสรางขึ้น สรุปผลการทดลองไดดังน้ี ดานประสิทธิภาพเชิงผลิตสามารถฝานโสนใหมีความบางของแผนเน้ือโสนได 0.5-
1.0 มิลลิเมตร ขนาดความกวางของแผนโสนสูงสุด 160 มิลลิเมตร สามารถฝานแผนโสนใหใชงานไดสูงสุด 96 เปอรแเซ็นตแที่ขนาดความหนา 1 มิลลิเมตร และที่ขนาด
ความหนา 0.5 มิลลิเมตร ใชเวลาในการฝานตนโสนเฉลี่ย 18 วินาทีตอทอน มีกําลังการผลิตแผนโสนเฉลี่ย 0.3 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ในการประเมินหาระดับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรที่มีตอชุดเครื่องฝานตนโสนพบวาเครื่องฝานตนโสนที่มีการพัฒนาและสรางขึ้นใหคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.93 ซึ่งอยูในระดับดี 
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การพัฒนาระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลกัสตูรเทียบโอน 
Development of The Course Transfer System for Transfer Students 

 
ธานินทร๑ สินพรมมา1, อํานาจ ทับเกิด2 และ พีรพล  เช้ือเทศ3 

Thanin Sinpromma, Amnart Tubkerd and Pheeraphon  Chuathet 
 

บทคัดยํอ 
 การพัฒนาระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาและสรางตนแบบโปรแกรมเพื่อใหนักศึกษาหลักสูตร
เทียบโอนสามารถจัดการเทียบโอนผลการเรียนไดดวยตนเองกอนที่จะเขาสูระบบการเรียนการสอน และเพื่ออํานวยความสะดวกตอคณะกรรมการผูตรวจสอบการเทียบ
โอนผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน  ซึ่งระบบพัฒนาขึ้นโดยใชภาษา PHP,  ใชโปรแกรม Dreamweave CS6 เป็นโปรแกรมสําหรับพัฒนาเว็บไซตแ ซึ่งมี
คุณสมบัติครอบคลุมตั้งแตการออกแบบและสรางเว็บเพจ สําหรับการบริหารจัดการเว็บไซตแ  ใชระบบจัดการฐานขอมูล My SQL และโปรแกรม Filezilla ใชสําหรับ
อัปโหลดไฟลแจากเครื่องคอมพิวเตอรแของเรา ไปยังเครื่องเซิรแฟเวอรแ (Server) จากผลสํารวจการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ โดยประเมินจากผูใชระบบจํานวน  
15   คน  ผลการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 ในดานการออกแบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.16  ในดานระยะเวลาในการแสดงผลของ
การคนหา คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.50  ในดานขนาดของตัวอักษรในโปรแกรม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.50  ในดานความสวยงามของโปรแกรม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.16  ในดานความ
เหมาะสมของการออกแบบโปรแกรม คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.66 และในดานประโยชนแการใชงานของผูใชงาน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.50 ซึ่งทุกดานอยูในเกณฑแระดับดีมาก 
 
คําสําคัญ : การเทียบโอนรายวิชา , ระบบ , หลักสูตรเทียบโอน 
 
Abstract 
 Development of The Course Transfer System for transfer students is very important nowadays. The purpose of this research are 
to develop and create the prototype program so that the transfer students can manage and transfer their credit by themselves before 
entering the regular teaching system. And to facilitate the Board of Supervisors, the transfer of academic results of transfer students. The 
system was created using PHP, Dreamweaver CS6, a program for website development, which include designing and creating web pages. For 
website management using My SQL database management followed by Filezilla program to upload files from the individual computer to 
the server. Responses from 15 completed surveys were evaluated using 6 indicators. The results indicated from the average of full 5. In 
terms of the designation, the program was easy to use and uncomplicated, with an average of 4.16.In term of search display duration, the 
average is 4.50. In term of the beauty of the program is 4.16. The appropriateness of program design shows the average of 3.66 and in terms 
of usage benefits of users, the average is 4.50, which is very good. 
 

บทนํา 
เน่ืองในปใจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ไดจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนทั้งในระบบและ

นอกระบบ ซึ่งสอดคลองกับความตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหมีการเปรียบเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) เรื่องหลักเกณฑแการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู
การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 29 กันยายน 2545 และคงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ใหมีการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งผูขอเทียบโอนผลการเรียน
ตองมีคุณสมบัติดานความรูพื้นฐานตามที่กําหนดในเกณฑแมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการเทียบโอน
ความรูและประสบการณแ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดและเล็งเห็นความสําคัญในกระบวนการเทียบโอนรายวิชา จึงไดจัดทําระบบจัดการเทียบโอนรายวิชา สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอนข้ึน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเทียบวิชาเทียบโอนใหแกผูใชงาน และเพื่อเผยแพรใหแกผูที่สนใจอีกดวย 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. สรางระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน  
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลการเทียบโอนรายวิชา 
3. อํานวยความสะดวกในการเทียบโอนรายวิชาแกนักศึกษาและคณะกรรมการเทียบโอน 
4. เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน  เพื่อใหเกิดประโยชนแในการบริหารจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย และผูสนใจในการนําไปใช 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาจําเป็นตองมีการศึกษาแนวคิดหลายๆ สวนที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการทําโครงการวิจัยใหสําเร็จ โดยหากไมไดทําการศึกษาถึง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทําโครงการวิจัยแลว การทํางานในสวนตางๆ อาจจะไมสมบูรณแ ไมตรงตามที่คาดหวังไว ในการพัฒน าระบบจัดการเทียบโอน

                                                           
1 อาจารยแ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 41/1 หมู 7 ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 0-5551-5900         
E-mail: thanin1774@hotmail.com 
2 อาจารยแ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 41/1 หมู 7 ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 0-5551-5900 
3 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 41/1 หมู 7 ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
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รายวิชา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน โดยใชโปรแกรมอยูบนพื้นฐานของภาษาโปรแกรมม่ิงท่ีช่ือวา PHP ซึ่งมีความยืดหยุนและไดรับความนิยมสูง โดยใชรวมกับ
ฐานขอมูล MySQL ไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลายๆสวนที่เกี่ยวของ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการพัฒนาโปรแกรมจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน มีดังน้ี 
 1.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑแการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
 2.  ระบบฐานขอมูล 
 3.  ภาษา PHP 
 4.  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 
 5.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
 6.  ภาษา HTML 
 
ผลการวิจัย 
 เม่ือไดทําการออกแบบและพัฒนาระบบเรียบรอยแลว จะไดระบบงานที่สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคแที่กําหนดเอาไว ซึ่งกอนที่จะนําระบบน้ีไปใชงาน 
จะตองมีการทดลองการใชงานระบบ เพื่อใหทราบถึงการทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบ วาสามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือไม 
 

การเขาสูระบบ 

 
ภาพท่ี 1  แสดงการเขาสูเว็บไซตแผานโปรแกรม Google Chrome 

 
2.  จะแสดงหนาจอแรกของระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสตูรเทียบโอน ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงหนาหลักเว็บไซตแ 
        3.  การใชงานระบบ จะแบงกลุมการใชงานประกอบดวย 3 กลุมดังน้ี 
 1.  การใชงานสําหรับนักศึกษา 
   2.  การใชงานสําหรับอาจารยแ 
 3.  การใชงานสําหรับผูดูแลระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  แสดง Navigation Bar และสวนแสดงเน้ือหา 
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การใชง๎านสําหรับนักศึกษา  
  การใชงานสําหรับนักศึกษาจะแบงเป็น 2 สวนดังน้ี 
  1.  การศึกษาระบบการเทียบโอนรายวิชา 
  2.  วิธีการเทียบโอนรายวิชา 
 

 
                             ภาพท่ี 4  แสดงหนาจอประกาศระเบียบการเทียบโอน 
 

 
ภาพท่ี 5  แสดงหนาจอวิธีการเทียบโอนรายวิชา 

 
 

 
ภาพท่ี 6  แสดงหนาจอลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  แสดงหนาจอการเขาสูระบบนักศึกษา 
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ภาพท่ี 8  แสดงหนาจอเม่ือเขาสูระบบของนักศึกษา 
 

 
ภาพท่ี 9  แสดงหนาจอการเทียบโอนรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  แสดงหนาจอรายงานวิชาขอเทียบโอน 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11  แสดงหนาจอแบบสรุปรายงานวิชาที่ขอเทียบโอน 
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      การใชง๎านสําหรบัอาจารย๑ 

 
ภาพท่ี 12  แสดงหนาจอไอคอนเขาสูระบบสําหรับอาจารยแ 

 

 
ภาพท่ี 13  แสดงหนาจอเขาสูระบบสําหรับอาจารยแ 

 

 
ภาพท่ี 14  แสดงหนาจอรายช่ือนักศึกษาท่ีมาขอเทียบโอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15  แสดงหนาจอการพิจารณาการเทียบโอน 
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     การใช๎งานสําหรับผูด๎ูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16  แสดงไอคอนหนาจอการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ 
 

 
ภาพท่ี 17  แสดงหนาจอเขาสูระบบสําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
ภาพท่ี 18  แสดงหนาจอการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลของการดําเนินงานวิจัย การพัฒนาระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน เป็นไปตามวัตถุประสงคแที่กําหนดเอาไว โดยสรุป
และอภิปรายผลที่ไดคือ สามารถพัฒนาระบบจัดการเทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ไดจริง 
 การจัดทําโครงการวิจัยเม่ือเสร็จเรียบรอยแลว จําเป็นตองทําการสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัย เพื่อทําการประเมินผลวาสําเร็จตรงตามเปูาหมายที่
กําหนดไวมากนอยเพียงใด และโครงการวิจัยที่จัดทําขึ้นมาน้ีมีขอบกพรองในสวนใดบาง พรอมทั้งอุปสรรคตางๆที่พบในขณะดําเนินงานการวิ เคราะหแขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
สรุปผลที่ได๎จากงานวิจัย 

จากผลงานวิจัยที่ไดจัดทําขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว สามารถพัฒนาระบบจัดการเทียบโอนรายวิชา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ได
ทันเวลาท่ีกําหนด เป็นการประยุกตแขั้นตอนตางๆ ของการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษา PHP, My SQL ที่เคยไดเรียนมา นําความรูจากการศึกษาน้ันมาพัฒนาระบบงาน
หน่ึงขึ้นมาใหเห็นอยางชัดเจนกวาในเน้ือหาที่เป็นทฤษฎี ซึ่งไดเนนการนําไปประยุกตแใช ทั้งวิธีในการกําหนดปใญหา วิเคราะหแออกแบบจนถึงสามารถพัฒนาไดเป็น
ระบบงานจริง ออกมาเป็น ระบบจัดการเทียบโอนรายวิชา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 

จากการรวบรวมผลแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 5 ของผูใชโปรแกรมจํานวน 30 คน สรุปดังตารางท่ี 2 ผลสํารวจออกมาดังน้ี  
1.  การออกแบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.1667  
2.  ระยะเวลาในการแสดงผลของการคนหา คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.5000  
3.  ขนาดของตัวอักษรในโปรแกรม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.5000  
4.  ความสวยงามของโปรแกรม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.1667  
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5.  ความเหมาะสมของการออกแบบโปรแกรม คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.6667  
6.  ประโยชนแการใชงานของผูใชงาน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.5000  

 
ข๎อเสนอแนะ 

ในระบบจัดการเทียบโอนรายวิชา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน เพื่อที่จะใหเกิดความชํานาญ นักศึกษาตองศึกษา และทดลองปฏิบัติการออกแบบ
โปรแกรม และรูปแบบเพื่อใหเกิดความชํานาญ และทราบถึงเทคนิคการออกแบบโปรแกรม และเม่ือเกิดความชํานาญในการออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรม แลว
ตองมีความรูหรือทักษะในการใชคําสั่งภาษา PHP, My SQL เพื่อชวยพัฒนาโปรแกรมใหเป็นไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ๑กล๎วยอบน้ําผ้ึงสําหรับชุมชนสนัเกา๎กอม อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 
The study on Honey Banana Processing For the SanKeaoKom communityAmphoe Maeramat, Tak province. 

 
                    รุณี  หํอทอง1 

Runee  Hothong 
 

บทคัดยํอ 
  ในการทําวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัย  ไดแก 1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษา
การแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก   3) เพื่อจัดสรางหลักสูตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  ในรูปแบบการประเมินแบบซิป  4) เพื่อประเมินการใช
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก  
ผูเช่ียวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง จํานวน 22 คน  สถานประกอบการการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง จํานวน 22 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 จํานวน 30  คน เครื่องมือท่ีนํามาใช  ไดแก  แบบสอบถามความพึงพอใจ  และแบบทดสอบ  เป็นมาตรสวนประมาณคามี 5 ระดับ  สถิติที่ใชไ ดแก  ความถี่  
รอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลจากการวิจัยพบวํา 
 ตอนที่ 1  ผลจากการวิเคราะหแ  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 22 คน มีเพศหญิงมากกวาเพศชายรอยละ 77.27 อายุอยูในชวง 36 -45 ปีมากที่สุด คิดเป็น
รอยละ 40.91  มีสถานะสมรสแลวรอยละ 90.91 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ซึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งสถานประกอบจะจางคนทําใน
ทองถ่ินโดยจางเป็นรายวัน สวนการรับซื้อกลวยนํ้าวามาแปรรูปผลิตภัณฑแจะรับซื้อจากชาวบานนํามาขายใหในอําเภอและจังหวัดใกลเคียง โ ดยใชยานพาหนะบรรทุก
กลวยมาสงคือรถยนตแบรรทุก (รถกระบะ) เป็นสวนใหญ 
 ตอนที่ 2 พบวา ผลจากการวิเคราะหแความตองการการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล ของชุมชนสัน
เกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก จํานวน 22 คน ขอที่มีความตองการมาก คือขอที่ 1 -5 และขอ 7-12  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง  คือขอ 6 จากการตอบ
แบบสอบถามจํานวน 12 ขอ ความระดับความตองการมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.77  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.97  อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
  ตอนที่ 3  ผลจากการวิเคราะหแการสรางหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล  ของ
ชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 4.35  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.73  อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
   ตอนที่ 4  ผลจากการวิเคราะหแการจัดการเรียนรูการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน มีคา รอยละ
เทากับ 53.10  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 15.93  และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน มีคารอยละเทากับ 79.77 มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 23.93  ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู
ระหวางจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 8 รอยละความกาวหนาเทากับ 26.67 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 2.50 และมีคาที t-test เทากับ 17.49 ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ :  การแปรรูป,  ผลติภัณฑแ,  กลวยอบนํ้าผึ้ง , ชุมชน, ตาก 
 
Abstract 

In doing this research was to define the objectives of the research include: 1). To study the context of the community’s 
Sankeaokom Mae Ramat district, Tak province. 2) to study the processing banana honey. To reduce the time to study time for 
BanHawyNokLae school Mae Ramat district, Tak province. 3) to establish a course of processing banana honey. To reduce the time to study 
time for BanHawyNokLae  school Mae Ramat district, Tak province in the form of assessment zipper 4). To assess the course of processing 
banana honey. To reduce the time Increase awareness for BanHawyNokLae  School Mae Ramat District, Tak Province Population and sample 
specialist processing banana honey of 22 establishments of processing banana, honey has 22 students and 30 tools used include 
satisfaction questionnaires and quizzes are. the scale has five levels of about statistics used were frequency, percentage, mean, standard 
deviation. And one way analysis of variance. 

 The results showed that 
The first results from the analysis of 22 respondents are more female than male, 77.27  percent were aged 36-45 years at the 

most, accounting for 40.91 percent, 90.91 percent and marital status have a high school eduction. Most In the food-processing 
establishments to employ banana honey made by local daily wage. The purchase processed banana products to be purchased from the 
villagers sell in the district and neighboring provinces. Using a vehicle carrying bananas to send a manned vehicle. (Pickup) is the most 
common. 
 Episode two were the result of a needs analysis, processing products, honey, baked bananas. To reduce the time to increase the 
time for students grade 4-6 school and the community’s SanKeaoKom Ramat district, Tak province, 22 people with special needs is an 1-5 
and 7. -12 inferior to the average level of Clause 6 of Article 12 of the respondents to an average of 3.77 and a standard deviation SD was 
0.97 in satisfaction. satisfaction. 

                                                           
1 ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยนกแล runee2512@hotmail.com 0862098837 
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 Episode 3 of the analysis. Creating a course of processing banana honey. Activities to reduce class time for BanHawyNokLae 
School Mae Ramat district, Tak province, with an average of 4.35 and a standard deviation SD 0.73 in satisfaction. 
 Episode 4 analyzes the effect of learning processing products, honey, baked bananas. The average percentage of the quiz before 
class. Apercentage of 53.10 with an average of 15.93 points and posttest.  Apercentage of 79.77 with an average of 23.93, which is a test of 
knowledge and learning management with an average of 8 percent the advance of 26.67 with a standard deviation SD of 2.50 and a t t-test 
of 17.49. the difference was statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: processing, products, baked bananas, honey, community, Tak. 
 
   ผูวิจัยไดสังเกตสภาพทั่วไปของชุนชนที่อยูในเขตบริการโรงเรียนบานหวยนกแล พบวา มี  การจัดการศึกษาที่มาจากความตองการของชุมชน ฐานราก ใน
การรับรูปใญหาแลว แสวงหาแนวทางในการแกไขปใญหาเพื่อการอยูดี   กินดีของประชาชนน้ันจากการการลงพื้นที่สํารวจของผูวิจัย พบปใญหา เรื่อง กลวยนํ้าวาลนตลาด
สงผลใหราคาผลิตผลตกต่ํา   ไมคุมคาตอการลงทุนและราคาขาย  ทุนไมเพียงพอตอการจุนเจือครอบครัวของเกษตรกร ดังน้ันกลุมเกษตรกรชา วนา   โดยกลุมสตรี  
แมบานจึงมีความตองการเทคโนโลยีและองคแความรูที่จะพัฒนาผลิตภัณฑแจากกลวยนํ้าวา  เพื่อการเพิ่มมูลคา ของผลิตผลกลวยนํ้าวา  เป็นการแกปใญหาผลิตผลลน
ตลาดสงผลใหราคาตกต่ํามาก เม่ือปริมาณกลวยออกมาพรอมกันในปริมาณมาก ซึ่งเป็นปใญหาซ้ําซอนเป็นประจําทุกปี    อําเภอแมระมาด  มีพื้น ที่ติดกับแนวตะเข็บ
ชายแดนโดยมีแมนํ้าเมยกั้นกลางระหวางประเทศพมาและประเทศไทย  ฉะน้ันพื้นท่ีจึงเอื้อในการปลูกกลวยตามแนวฝใ่งแมนํ้าเมย  กลวยถือวาเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีการ
คัดเลือกพันธุแ ปรับปรุงพันธุแ ดูแลรักษาเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองกับการใชประโยชนแ ทั้งการรับประทานผลผลิตยังนํามาแปรรูปเป็นอาหารคาว  หวาน และแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑแตาง ๆ เชน กลวยตาก กลวยฉาบ  กลวยทอด  กลวยอบเนย เป็นตน ใบตองใชทํากระทงใสอาหาร หอผลไม ทําใหผิวสวยและปูองกั นการทําลายของ
แมลง กานใบ กาบกลวยแหงทําเป็นเชือก กาบใบสดใชสําหรับการแทงประกอบเมรุ หัวปลีใชรับประทานแทนผักสด  สําหรับคุณคาทางอาหารแลว  กลวยเป็นพืชที่อุดม
สมบูรณแไปดวย คารแโบไฮเดรท แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และไดมีการพัฒนาการผลิตกลวยเชิงอุตสาหกรรม แปรรูปกลวยมากขึ้น เชน แปู งจากกลวย ไวนแจาก
กลวย เครื่องใชสอยตางๆ อีกมากมายประโยชนแของกลวยมีมากมายสามารถปลูกไดงายเป็นพืชหลัก พืชแซม หรือพืชหลังบาน เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เพื่อใหกลวย
ไดเป็นทั้งพืชชีวิตและพืชเศรษฐกิจคูกับคนไทยตลอดไป ซึ่งเห็นสมควรมีการสงเสริมการผลิตการแปรรูป การผลิตภัณฑแจากกลวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
สิ่งสําคัญอําเภอแมระมาดเป็นแหลงสงกลวยนํ้าวาออกขายตางจังหวัดเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากลนตลาดและราคาคอนขางถูก จึงมีผูดําเนินการแปรรูปกลวยใหเพิ่ม
คุณคาทางโภชนาการ คุณคาทางอาหารและยา จัดทําบรรจุภัณฑแที่ดี จึงกลายเป็นสินคา O-Top ของอําเภอ แมระมาด ที่สรางรายไดใหแกคนในชุมชนไดเป็นอยางดี 
แตก็พบอุปสรรคปใญหาในการดําเนินการ กลวยออกฤดูกาลเดียวกันจํานวนมากไมสามารถดําเนินการไดแปรรูปไดทันเวลา ขาดวัสดุอุปกรณแที่ทันสมั ยและมีจํานวน
กลวยไมเพียงพอ  และขาดแรงงาน ซึ่งเป็นชวงฤดูกาลทําการเกษตรกรรมพอดีกัน รวมถึงกระบวนการแปรรูปไมชัดเจนวาการลงทุ นตอหวีจะไดผลกําไรเทาไร ขาด
ความรูในการคิดราคาตนทุนผลผลิตการแปรรูปจะไดกําไรกี่เปอรแเซ็นตแ  รวมถึงการบรรจุภัณฑแท่ีดึงดูดความสนใจของลูกคา สุดทายการแลกเปลี่ยนสินคา การคาขายลง
สูทองตลาด  ดังน้ัน ผูวิจัย จึงไดหาแนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนน้ี  ใหเป็นศูนยแการเรียนรูของชุมชนทองถิ่นแบบยั่งยืน  ควบคูกับอําเภอแมระมาดสืบตอไป   ชวลิต ชู
กําแพง  (2553 : 49) ไดกลาวถึงเหตุผลและความจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไววา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจึงตองจําเป็นตองใชลักษณะกระบวนการ
เทคนิควิธีการทั้งหมดในการจัดทําหลักสูตรและการจัดเน้ือหาสาระและประมวลประสบการณแในหลักสูตรที่จัดทําขึ้นมา เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน โดยเหตุน้ีหากหลักสูตรที่สรางขึ้นมีจุดมุงหมายสําหรับใชในชุมชนแหงหน่ึงแหงใดเฉพาะก็ยอมส ามารถตอบสนองตอความ
ตองการของสังคมไดมากท่ีสุดในการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแตอดีตมาจนปใจจุบันในประเทศไทยน้ันแตโบราณจะเห็นวากลวยอบนํ้าผึ้ง เป็นผลิตภัณฑแหน่ึง ที่สงเสริมปใจจัย
สําคัญในการครองชีพ ของชาวบานอําเภอแมระมาด 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน การจัดศึกษาใหผูเรียนเกิดความรูคูคุณธรรมแลวยังจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น ความถนัดความ
ตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเอง เรียนรูทองถิ่น เรียนรูสภาพภูมิศาสตรแ ประวัติความเป็นมา สภา พเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต ภูมิ
ปใญญา  ศิลปะวัฒนธรรม  ตลอดจนใหมีความรักความผูกพัน  และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตแใชใหในการประกอบอาชีพ และการดํารง 
ชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคา โรงเรียนบานหวยนกแล ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน  สามารถนํากรอบการพัฒนางาน
อาชีพ ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียนตามเปูาหมายที่กําหนด  ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การศึกษาการแปรรูปผลิ ตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง 
สําหรับชุมชนบานสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตากข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพบริบทของชุมชนสันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 
 2.  เพื่อศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู   โรงเรียนบานหวยนกแล  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก    
 3.  เพื่อจัดสรางหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่ อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  โรงเรียนบานหวยนกแล  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก         
ในรูปแบบการประเมินแบบซิป   
 4.  เพื่อประเมินการใชหลักสูตรการแปรรปูผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก     
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเครื่องมือ 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
   ตอนที่ 1 วิเคราะหแสภาพบริบทของของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
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     1.1  สภาพความเป็นอยูในดานตาง ๆ เชน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได 
   1.2  ศึกษาวัสดุพื้นถ่ินและผลติภัณฑแชุมชนของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
   1.3  ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชน สันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
   ประชากร ไดแก  ผูเช่ียวชาญ และผูประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชน  สันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 
   กลุมตัวอยาง  ไดแก   ผูเช่ียวชาญ และผูประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของชุมชนสันเกากอม จํานวน 22 คน   อําเภอแมระมาด  
จังหวัดตาก  ไดมาโดยใชวิธีแบบเจาะจง 
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเครื่องมือ 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
   ตอนที่ 2  วิเคราะหแผลการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 
       2.1  เพื่อศึกษาตนทุนการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  
     2.2   เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคตอการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  
       2.3  ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  
   1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก   ผูเช่ียวชาญ และผูประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชนสันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 
  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  จํานวน 22 คน อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก ไดมาโดยใชวิธีแบบเจาะจง 
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเครื่องมือ 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
   ตอนที่ 3  การวิเคราะหแการสรางหลักสตูรการแปรรูปผลติภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพือ่ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก ในรูปแบบการประเมินแบบซิป     
   3.1  ศึกษาดานบริบทของชุมชน 
   3.2  ศึกษาปใจจัยเบื้องตน 
    3.3  ศึกษาดานกระบวนการ 
    3.4  ศึกษาดานผลผลิต 
   3.5  ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสตูรการแปรรูปกลวยอบนํ้าผึ้ง 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร ไดแก ผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน และผูประกอบอาชีพการแปรรูปกลวยอบนํ้าผึ้งของชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมร ะมาด  

จังหวัดตาก   
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน และผูประกอบอาชีพการแปรรูปกลวยไข จํานวน 22 คน ชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแม

ระมาด  จังหวัดตาก   
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามจํานวน  2 ฉบับ  คือ แบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญ  และแบบสอบถามผูประกอบอา ชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  ซึ่งไดจําแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูล  ไดแก ช่ือนามสกุล  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา และประสบการณแในการสอนที่
เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นตน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดประสงคแของหลักสูตรและโครงสรางของหลักสูตร 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะโดยทั่วไปนอกจากการตอบตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
 แบบสอบถามผูประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  ซึ่งไดจําแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลไดแก  ช่ือนามสกุล  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา และประสบการณแในการแปรรูป
ผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เป็นตน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยาย ของเน้ือหาหลักสูตรที่ไดสรางขึ้นมา  เชน การนําเสนอ การบรรยายเน้ือหาสาระ  การ ใชสื่อใน
การบรรยาย  เป็นตน 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะโดยทั่ว ๆ ไป  นอกจากการตอบตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
 ลักษณะของแบบสอบถาม  มีประกอบไปดวย  Ratting scale  5 ระดับ 
  5  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
    3  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
    2   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอย 
    1  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 
 การสร๎างเครื่องมือ 
   การสรางเครื่องมือ จํานวน 2 ฉบับ ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนและปฏิบัติไดดังตอไปน้ี 
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  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและโครงการการฝึกอบรมตาง ๆ แลวนํามาดัดแปลงใหสอดคลองกับงานวิจัยที่ได
ดําเนินการครั้งน้ีอยางเหมาะสมโดยใหผูเช่ียวชาญไดพิจารณาตามขั้นตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมืออยางเป็นระบบ 
   2. ไดกําหนดแนวหัวขอของแบบสอบถาม ที่จะดําเนินการสรางขึ้นมา จํานวน 3 ตอน  
  3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามหัวขอท่ีกําหนด แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณา เพื่อตรวจความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน  
   จากน้ันนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสมบูรณแแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบและลงความเห็นโดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของ
ขอคําถาม โดยกําหนดเกณฑแ การใหคะแนนของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 
    +1    =    ขอคําถามแนใจวา มีความเหมาะสม 
                   0    =   ขอคําถามไมแนใจวา มีความเหมาะสม 
              - 1    =    ขอคําถามแนใจวามีความไมเหมาะสม 

ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกขอคําถามที่มีคามีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)  ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปไวใชตอไป มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ต่ํากวา 0.50 
ควรตัดทิ้งไมสามารถนํามาใช หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขตามที่ผูเช่ียวชาญไดใหความเห็นมาซึ่งพบวาขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา
เทากับ 0.80  

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยดวยเองตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. เก็บแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน และผูประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง จํานวน 22 ฉบับ  
2. การนําขอมูลแบบสอบถามมาคํานวณตามสูตรสถิติที่กําหนดไว 

คาเฉลี่ยเกณฑแการประเมินผลระดับคะแนน มีดังน้ี 
ระดับคะแนนคาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
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  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. รายงานผลตามวัตถุประสงคแตอไป 
 ตอนที่ 4  วิเคราะหแผลการประเมินการใชหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู โรงเรียนบานหวยนกแล อําเภอ          
แมระมาด จังหวัดตาก  
          ประชากรและกลุมตัวอยาง  
   ประชากร  ไ ด แ ก  สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ันป ระถมศึ กษ า ปี ที่  4  – 6  โ ร ง เ รี ย นบ าน ห ว ยนกแล   อํ า เ ภอ      แม ร ะมาด  จั ง ห วั ด ต า ก 
   กลุมตัวอยาง ไดแก สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบานหวยนกแล  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก   จํานวน 30 คน  ไดมาโดยใชวิธี
แบบเจาะจง  
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเครื่องมือ 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 

สูตร การวิเคราะหแ โดยใชสตูรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 163)  

    X
X   =    

N

  

   เม่ือ     X         แทน     คาเฉลี่ย 
         ∑X แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             N         แทน     จํานวน 

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  วงศแรตันะ, 2544, หนา 93) 
   t = 

1
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 เม่ือ t แทน   การทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
     N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  D    แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
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  2
D   แทน   ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

 2
)( D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนทุกคนยกกําลังสอง 

 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลเรื่อง  การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับชุมชนสันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  ผูวิจั ยไดจําแนกผล
การวิเคราะหแขอมูลมีดวยกัน 4 ตอน  ดังน้ี 
   ตอนที่ 1  ผลจากการวิเคราะหแสภาพบริบทของของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก   พบวา  จากการตอบแบบสอบถามของผูแปรรูป
ผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  จํานวน 22 คน 1). จากสถานประกอบการ ผูแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของชุมชน
สันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก มีเพศหญิงมากกวาเพศชายรอยละ 77.27 อายุอยูในชวง 36-45 ปี ซึ่งสวนมากมีสถานะสมรสแลว มีวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเป็นสวนใหญ  ซึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งสถานประกอบจะจางคนทําในทองถ่ินโดยจางเป็นรายวัน นับวาเป็นการสงเสริมรายไดใหกับบุคคล
ในชุมชนทองถ่ินของชุมชนสันเกากอมไดเป็นอยางดี  และกลวยนํ้าวาที่สถานที่ประกอบการนํามาใชในการแปรรูปผลิตภัณฑแ สวนมากรับซื้อกลวยนํ้าวามาจากชาวบาน
นํามาขายใหทั้งภายในและภายนอกอําเภอและเขตจังหวัดใกลเคียง  โดยใชยานพาหนะรถยนตแบรรจุ (รถกระบะ) เป็นสวนมาก แลวนํามาสงที่สถานที่ประกอบการ
โดยตรง 
 ตอนที่ 2 พบวา ผลจากการวิเคราะหแ ความตองการ  การแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4-6  โรงเรียนบานหวยนกแล ของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  จํานวน 22 คน  ขอที่มีความตองการมาก  คือขอที่ 1-5 และขอ 7-12  รองลงมา
อยูในระดับปานกลาง  คือขอ 6 จากการตอบแบบสอบถามจํานวน 12 ขอ ความระดับความตองการ  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.77 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
เทากับ 0.97  อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
   ตอนที่ 3  ผลจากการวิเคราะหแ การสรางหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เพื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  สําหรับนัก เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบานหวยนกแล  ของชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 4.35  และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เทากับ 0.73  อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
   ตอนที่ 4 ผลจากการวิเคราะหแการจัดการเรียนรูการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบ นํ้าผึ้ง  มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน  มีคารอยละ
เทากับ 53.10  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 15.93  และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน มีคารอยละเทากับ 79.77 มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 23.93 ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู
ระหวางจัดการเรียนรู  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 8 รอยละความกาวหนาเทากับ 26.67 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 2.50 และมีคาที  t-test เทากับ 17.49 ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากวัตถุประสงคแขอที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแสภาพบริบทของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก พบวา จากการตอบแบบสอบถามของผูแปร
รูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของชุมชนสันเกากอม จํานวน 22 คน  1). สถานะผูใหขอมูลจากสถานประกอบการ การแปรรูปกลวยของชุมชนสันเกากอม มีเพศ ชาย 
จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.73 เพศหญิง จํานวน 17 คนคิดเป็นคารอยละ 77.27  2). อายุผูประกอบการอายุ 15-25 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 9.09  
อายุ 26-35 ปี  จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.64  อายุ 36-45 ปี  จํานวน 9 คน คิดเป็นคารอยละ 40.91อายุ 46-55 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นคารอยละ 27.27 
อายุ  56 ปีขึ้นไปจํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 9.09  3). สถานภาพสมรส โสดจํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 9.09 สมรสจํานวน 20 คน คิดเป็นคารอยละ 90.91 
4). วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 7 คน คิดเป็นคารอยละ 31.82 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 11 คน คิดเป็นคารอยละ 50.00 ระดับอนุปริญญาจํานวน 3 
คน คิดเป็นคารอยละ 13.64 ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 4.55 สูงกวาระดับปริญญาตรี ไมมี  5). ระยะเวลาในทําแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง
หรือการทํางาน 1-5 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 9.09 การทํางาน 6-10 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นคา รอยละ 9.09 การทํางาน 11-15 ปีจํานวน 6 คน คิดเป็นคา
รอยละ 27.27 การทํางาน 16-20 ปี คิดเป็นคารอยละ 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.73 การทํางาน 20 ปีขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเป็นคารอยละ 31.82  6). อาชีพแปร
รูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งจําหนายอยางเดียว จํานวน 14 คน คิดเป็นคารอยละ 63.64  ทํานา ทําไรและแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งจําหนาย จํานวน 6 คน คิด
เป็นคารอยละ 27.27 รับจางท่ัวไปและแปรรูปกลวยขายจํานวน 2 คนคิดเป็นคา รอยละ 0.9.09  และอื่นๆ ไมมี  7). ลักษณะของการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง 
ทํากันเองภายในครอบครัว จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.73 ลูกจางทํากันเองทั้งหมด  ไมมี ทํากันเองและมีลูกจาง  จํานวน 15 คน คิดเป็ นคารอยละ 68.18 
ลูกจางทําเองบางชวง จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 9.09 ลูกจางทําเองและอื่น ๆ ไมมี 8). รายไดตอเดือนจากการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง มีรายไดต่ํากวา 
2,500 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 04.55  รายได  2,501–4,500 บาท  จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ  22.73 รายได 4,501–6,500  บาท จํานวน 5 คน 
คิดเป็นคารอยละ 22.73 รายได 6,501–8,500 บาท  จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.64 รายได 8 ,501–10,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.64 
รายได 10,001 บาทข้ึนไป จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.73 เป็นตน 9). รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแอ่ืน ๆ นอกจากการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ตอ
เดือนต่ํากวา 1,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 09.09   รายได 1 ,001-4,000 บาทจํานวน 12 คน คิดเป็นคารอยละ 54.54 รายได 4 ,001-8,000 บาท  
จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.63 รายได 8,001-10,000 บาทข้ึนไป จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.73 10). ทานไดกลวยมาแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง
ดวยวิธีใด ชาวบานนํามาขายให  จํานวน 8 คน คิดเป็นคารอยละ 36.36 ปลูกกลวยเพื่อแปรรูปเอง  จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.73 มีพอคาที่รับซื้อกลวยมาสง
ให จํานวน 8 คน คิดเป็นคารอยละ 36.36 ออกไปหาซื้อกลวยดวยตัวเองตามสวน จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 4.55 และอื่น ๆ ไมมี  11). การบรรทุกกลวยมาสง
ในการแปรรูปผลิตภัณฑแดวยวิธีใด รถจักรยานยนตแ  จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.64 รถยนตแบรรทุก(รถกระบะ) จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 59.09 รถที่ใช
ทางการเกษตร (อีแตเน,รถต฿อกๆ)  จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.73  และรถอื่น ๆจํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ รอยละ 4.55  12). กลวยที่นําการแปรรูป
ผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งมีเพียงใด เพียงพอในการดําเนินการตลอดทั้งปี  จํานวน 6 คน คิดเป็นคารอยละ 27.27  ไมเพียงพอในการดําเนินการ ในบางฤดูกาล จํานวน 
16 คน คิดเป็นรอยละ รอยละ 72.73  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียแพร รัตโนภาส (2545, หนา บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษา การประเมินโครงการฝึกอบรม
อาจารยแผูสอนสาขาวิชา ชางกอสรางตามความรวมมือระหวางกรมอาชีวศึกษากับบริษัทปูนซีเมนตแนครหลวง จํากัด (มหาชน) พบว า ผูที่เขารับการฝึกอบรมมีความ
คิดเห็นในดานปฏิกิริยา การเรียนรู พฤติกรรม และดานผลลัพธแตอองคแกร จากการเขารับการฝึกอบรมวามีความเหมาะสมในระดับมาก ผูเขา รับการฝึกอบรมที่มี เพศ 
อายุ  ประสบการณแในการสอน และวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในดานปฏิกิริยา การเรียนรู พฤติกรรม และดานผลลัพธแตอองคแกรไมแตกตางกัน  
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จากวัตถุประสงคแขอที่ 2 ผลจากการวิเคราะหแ การแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของชุมชนสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  เพื่อลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบานหวยนกแล อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก พบวา 1). ความตองการ ดานการรวมกลุมกันเป็น
วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.59  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.07 อยูในระดับความพึงพอใจมาก            
2). ความตองการ ดานการสนับสนุนการปลูกกลวย มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.91 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.90 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 3). ความ
ตองการ ดานการจํากัดขยะกอนและหลักการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง เพื่อสิ่งแวดลอมของชุมชนมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.64  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
เทากับ 0.98 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 4). ความตองการ ดานการพัฒนาขยะจากเปลือกกลวยเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑแชนิดอื่น ๆ  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.59  มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 1.15 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 5). ความตองการ ดานการบรรจุภัณฑแการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งเพื่อการสงออกสู
ตลาดอาเซียนมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.91 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.08 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  6). ความตองการ ดานการผลิตเช้ือเพลิงจาก
เปลือกกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ  3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.94 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 7). ความตองการ ดานการผลิตเครื่องจักรเพื่อ
นํามาใชในการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.36 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 1.02 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 8). ความ
ตองการ ดานการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งใหมีความหลากหลายมากข้ึนมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.68 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.97 อยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก 9). ความตองการ ดานแรงงาน เน่ืองจากขาดแรงงานในการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.18 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. เทากับ 1.23 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 10). ความตองการ ดานการเพื่อพัฒนากลวยใหมีคุณภาพตอลูกคาที่ไดซื้อกินไปบริโภคมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.77 มี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.90 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 11). ความตองการ ใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยควบคุมดูแลคุณภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.79 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  12). ความตองการลดตนทุน การ
แปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง แตเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึนมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 4.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.80 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของประไพพรรณ นิติวัฒนานนทแ (2545, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมแบบมุงเนน
ปฏิกิริยา กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา จํานวนผูเขารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นตอผลการฝึกอบรม ดานคุณคา และประโยชนแที่ไดรับจาก
การฝึกอบรม เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยสูง ดานวิทยากรเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยรองลงมา ดานเทคนิค และวิธีการใชในการฝึกอบรม เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ใน
ดานปใจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเขารับการฝึกอบรม พบวา อายุ รายไดรวมตอเดือน อายุงานในบริษัท การบินไทย ระดับการศึกษา ร ะดับตําแหนงงาน 
หลักสูตรที่เขาอบรม ที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นของผูเขารับการฝึกอบรมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5 ผลที่ไดรับจากการวิจัยสอดคลอง
กับการประเมินผลตามแนวคิด Kirkpatrick วาการวัดปฏิกิริยามีความสําคัญที่จะทราบการตอบสนองในเชิงบวก ของผูเขารับการอบรม เพราะหากวาผูเขารับการอบรม
ไมมีปฏิกิริยาท่ีแสดงความพึงพอใจในการฝึกอบรมแลว ก็อาจจะไมเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู หรือกลาวไดวาปฏิกิริยาเชิงลบจะเป็นการลดทอนแรงจูงใจในการเรียนรู 

จากวัตถุประสงคแขอที่ 3 ผลจากการวิเคราะหแ  การสรางหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับนักเรียน โรงเรียนบานหวยนกแล  อําเภอแม
ระมาด  จังหวัดตาก พบวา 1). ดานปฏิกิริยามีคา เทากับ 4.50 และมีคา S.D. เทากับ 0.63 อยูในระดับมาก  2). ดานการเรียนรูมีคา เทากับ 4.15 และมีคา S.D. 
เทากับ 0.72 อยูในระดับมาก  3). ดานพฤติกรรมมีคา เทากับ 4.14 และมีคา S.D. เทากับ 0.80 อยูในระดับมาก  4). ดานทัศนคติมีคา เทากับ 4.17 และมีคา S.D. 
เทากับ 0.82 อยูในระดับมาก สรุปโดยภาพรวม จํานวน 4 ดาน  พบวาการวิเคราะหแหลักสูตรการแปรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของชุมชนสันเ กากอม อําเภอแม
ระมาดจังหวัดตากมีคา เทากับ 4.35 และ มีคา S.D. เทากับ 0.73 อยูในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สมเกียรติ มาลาฤทธิพร (2549 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษา การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชางเทคนิคชั้นตน บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอรแ (ประเทศไทย)จํากัด 1). ดานบริบท ในภาพรวม พบวา 
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการฝึกอบรมมีความจําเป็นตอหนวยงาน รายการที่คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วั ตถุประสงคแของหลักสูตร
ครอบคลุมภารกิจของหนวยงาน 2). ดานปใจจัยเบื้องตน ในภาพรวม พบวา ความเหมาะสมอยูในระดับมาก รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่ฝึกอบรมมีความรู
ตรงตามเน้ือหาหลักสูตรการฝึกอบรม รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบบเครื่องเสียงในการบรรยายดังชัดเจนเพียงพอ3). ดานกระบวนการ ในภาพรวม พบวา ความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก รายการที่มี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปิดโอการใหผูเขารับการฝึกอบรม ซักถามปใญหาหรือแสดงความคิดเห็น และเจาหนาที่ฝึก อบรมมีการ
ช้ีแจงวัตถุประสงคแของเน้ือหาวิชา ใหผูเขารับการฝึกอบรมทราบ รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการทดสอบความรูกอนฝึกอบรม  4). ดานผลผลิต ในภาพรวม พบวา 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 จากวัตถุประสงคแขอที่ 4 ผลจากการวิเคราะหแ  การจัดการเรียนรูการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอน
เรียน  มีคารอยละเทากับ 53.10  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 15.93  และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  มีคารอยละเทากับ 79.77 มีคาเฉลี่ย X  เทากับ  23.93  ซึ่งเป็น
แบบทดสอบวัดความรูระหวางจัดการเรียนรู  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 8  รอยละความกาวหนาเทากับ 26.67 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 2.50 และมีคาที           
t-test  เทากับ 17.49  ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดพบปใญหาและอุปสรรค จึงตระหนักและมีขอเสนอแนะนํา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในสาขาอื่น ๆ การทําวิจัย
ครั้งตอไป 
 1. สถานประกอบควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑแอยางหลากหลาย ในเรื่องของรสชาด และคุณภาพในการบรรจุภัณฑแ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
เพื่อเป็นสินคาโอทอป สูการคาอาเซียนตอไป 
 2. สถานประกอบควรมีการจัดระบบการสรางเครือขายการซื้อวัสดุกลวยท่ีจะนํามาแปรรูปเพื่อประกันราคาวัสดุจะไดไมขาดในขณะที่ทําการแปรรูปในชวงฤดู
เทศกาลตามตองการของผูบริโภค หนวยงานของภาครัฐบาลควรเขามาสนับสนุนการปลูกกลวยใหชุมชนในทองถ่ินใหมากข้ึน  
 3. การแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ ควรใชกลวยนํ้าวาสุกงอมไมมีเมล็ด จะสงผลใหกลวยอบนํ้าผึ้ง หวาน หอม นุม และสีสรร
สวยงาม 
 4. ควรหาแนวทางพัฒนาขยะจากเปลือกกลวย เพราะมีจํานวนมาก ที่สามารถนําไปใชในเกิดประโยชนแในดานสิ่งประดิษฐแ ดานพลังงาน การเกษตร เป็นตน 
 5. สถานประกอบการควรควบคุมดูแลดานความปลอดภัยและความสะอาดของวัสดุอุปกรณแ  และจดัสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานที่กําหนดอยูเสมอ 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแองคแประกอบการใชพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ในรถจักรยานยนตแ กลุมตัวอยางเป็นประชาชนที่ขับขี่
รถจักรยานยนตแในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 510 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
และคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.96 การวิเคราะหแขอมูลแบงออกเป็น 2 สวน คือ การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน ผลการ
วิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจพบวา องคแประกอบของการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแประกอบดวย 7 องคแประกอบ คือ องคแประกอบดานขอมูล
ขาวสาร องคแประกอบดานราคา องคแประกอบดานสถานีบริการนํ้ามัน องคแประกอบดานการประชาสัมพันธแ องคแประกอบดาน การประเมินผลทางเลือก 
องคแประกอบดานการตัดสินใจซื้อ และองคแประกอบดานความพึงพอใจ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดรอยละ 85.43 สวนผลการวิเคราะหแองคแประกอบ
เชิงยืนยันพบวา แบบจําลองการวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ (CMIN/DF = 2.23, IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05, 
HOELTER = 246) โดยมีคานํ้าหนักองคแประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดระหวาง 0.86 ถึง 0.98 
 
คําสําคัญ : การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ, การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน, พลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพ, รถจักรยานยนตแ 

 
Abstract 
 The objective of this research was to analyze factors of using biofuels for motorcycle. The sample consisted of 510 
motorcyclists in Muang District, Nakhon Ratchasima Province. The valid and reliable questionnaires were used to collect data. Their index of 
item-objective congruence (IOC) ranged from 0.67 to 1.00 and Cronbach’ s alpha coefficient was 0.96. The data were analyzed by 
exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. The results of exploratory factor analysis showed that the factors of using 
biofuels for motorcycle were seven factors: information, price, gas station, public relation, alternative evaluation, purchase decision and 
satisfaction. The cumulative variance could describe as 85.43%. The results of confirmatory factor analysis showed that the model was fit 
with the empirical data with CMIN/DF = 2.23, IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05 and HOELTER = 246. The standard factor 
loading of observed variables ranged from 0.86 to 0.98. 
 
Keywords : Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Biofuels, Motorcycle 
 
บทนํา 
 พลังงานเป็นปใจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยแในปใจจุบัน อีกทั้งยังมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
นํ้ามันสําเร็จรูปเป็นพลังงานที่ทุกสาขาเศรษฐกิจมีการใชและมีสัดสวนการใชมากที่สุด นํ้ามันเบนซินจัดเป็นนํ้ามันสําเร็จรูปประเภทหน่ึงที่ไดจากการปรับแตงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑแท่ีไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบโดยตรงและจากการแยกก฿าซธรรมชาติเหลว เพื่อใหเหมาะกับการใชงาน เชน ผสมสารเมธิลเทอรแเทียรีบิวทิลอีเธอรแ (Methyl 
Tertiary Butyl Ether : MTBE) เพื่อเพิ่มคาออกเทน เป็นตน ประเทศไทยมีการนําเขานํ้ามันดิบมากที่สุดเม่ือเทียบกับพลังงานอื่น ๆ เน่ืองจากไมสามารถผลิตได
เพียงพอกับความตองการใชงาน เพื่อลดปริมาณการนําเขานํ้ามันดิบรวมทั้งยกระดับพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทย จึงเกิดเป็นโครงการสวนพ ระองคแสวน
จิตรลดาในการผลิตแก฿สโซฮอลแ ซึ่งเป็นแนวคิดจากพระปรีชาญาณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคแทานลงทุนลงแรงเพื่อทําวิจัยนํ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยและเพื่อใหคนไทยไดมีเช้ือเพลิงที่มีคุณภาพสูง ราคายอมเยาวแใช มาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแตปี พ.ศ. 2528 ( สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.) โดยนํ้ามันแก฿สโซฮอลแเป็นนํ้ามันที่ไดจากการผสมนํ้ามันเบนซินกับเอทานอลเพื่อทดแทนสาร MTBE ที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ใน
อัตราสวนตาง ๆ ซึ่งเอทานอลผลิตไดจากพืชผลทางการเกษตร เชน ออย  มันสําปะหลัง เป็นตน จนปใจจุบันน้ีมี ผลิตภัณฑแของนํ้ามันแก฿สโซฮอลแออกจําหนายถึง 4 
ชนิด ไดแก นํ้ามันแก฿สโซฮอลแ 91 นํ้ามันแก฿สโซฮอลแ 95 นํ้ามันแก฿สโซฮอลแ E20 และนํ้ามันแก฿สโซฮอลแ E85 ตามแผนการบริหารจัดการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 
2558 - 2579 มีเปูาหมายที่ตั้งไววาในปี พ.ศ. 2579 จะตองมีปริมาณการใชเช้ือเพลิงเอทานอลเทากับ 11.30 ลานลิตรตอวัน โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการใชเช้ือเพลิงเอทา
นอลเพียง 3.50 ลานลิตรตอวัน (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558) 
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ มีปริมาณการใชพลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด มีจํานวนการจดทะเบียน
สะสมของรถจักรยานยนตแมากที่สุดเทากับ 712,805 คัน คิดเป็นรอยละ 57.14 ของจํานวนรถประเภท รวมรถตามกฎหมายที่จดทะเบียนสะสมทั้งหมดในจังหวัด
นครราชสีมา และมีจํานวนการจดทะเบียนส ะสมของรถจักรยานยนตแมากที่ส ุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมการขนสงทางบก, 2560) เน่ืองจาก
รถจักรยานยนตแเป็นรถท่ีมีความคลองตัวในการใชงานและราคาถูกกวารถยนตแ ทําใหมีปริมาณของรถจักรยานยนตแเพิ่มมากขึ้นในแตละปี 
 เพื่อใหประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทนในภาคเช้ือเพลิงชีวภาพในสวนของเช้ือเพลิง เอทานอลเพิ่มขึ้นตามเปูาหมายปี พ.ศ. 2579 ที่กําหนดไวไดน้ัน
จําเป็นตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชนผูใชเช้ือเพลิงเอทานอลทุกคน รวมทั้งตองสรางการยอมรับและลดการตอตานการใชเช้ื อเพลิงชีวภาพในอนาคต จึง
ตองมีการวิเคราะหแองคแประกอบการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแ ซึ่งเป็นรถที่มีปริมาณการจดทะเบียนสะสมมากที่สุดในจังห วัดนครราชสีมาและมี
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ปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแตละปี โดยใชการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ
ไทยและตางชาติวาเป็นเทคนิคที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง สงผลใหผลการวิจัยมีความนาเช่ือถือ (อนันตแ แยมเยื้อน, 2560) ในอดีตงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาปใจจัย
ของการใชเช้ือเพลิงชีวภาพไมมีการนําเทคนิคดังกลาวมาวิเคราะหแ ดังน้ันบทความวิจัยน้ีจึงนําเสนอการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะหแองคแประกอบ
เชิงยืนยันของการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแ ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปตอยอดใหเกิดประโยชนแในการทําวิจัยเกี่ยวกับการหาปใจจัยเชิงสาเหตุ
ตอไป อีกทั้งทางรัฐบาลหรือกระทรวงพลังงานหรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการใชพลัง งานเช้ือเพลิง
ชีวภาพใหเพิ่มมากข้ึนและบรรลุเปูาหมายปี พ.ศ. 2579 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหแองคแประกอบการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 จากการประมวลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชหรือซื้อของผูบริโภค (Kotler, 2002; ศิริวรรณ เสรีรัตนแ, 2550; กฤติกา เลิศหาญ, 
2552; สมศักดิ์ ตรียากิจ, 2552; วัลลี พุทโสม, 2554; อมร ชคทิศ, 2556; เอกราช คูวัฒนวณิช, 2556; ภัทราภรณแ วชิรโกเมน และธนภูมิ อติเวทิน, 2558; นภดล ลีลา
รุงโรจนแ, 2559) พบวา สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีความสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชหรือ
ซื้อ ดังน้ี สวนประสมทางการตลาด หมายถึง องคแประกอบหรือปใจจัยที่มีความสําคัญที่ใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธแทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไปประกอบดวย ผลิตภัณฑแ ราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด หรือเรียกวา 4Ps แตละองคแประกอบมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ผลิตภัณฑแ หมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองความจําเป็นและความตองการของมนุษยแ หรือสิ่งที่ผูขายตองการมอบใหแกลูกคา และลูกคาไดรับ
ผลประโยชนแและคุณคาของสิ่งน้ัน ซึ่งจะตองสรางความพึงพอใจและสนองความตองการของลูกคาเป็นสําคัญ ไมวาจะเป็นคุณภาพ ประสิทธิภาพ การใหบริการประกอบ
ขาย การรับประกัน 
 2. ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑแในรูปตัวเงิน ซึ่งจะตองทําใหลูกคาเกิดการยอมรับราคาที่กําหนดและสามารถสูกับคูแขงขันได  
 3. การจัดจําหนาย หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอสินคาหรือบริการใหแกลูกคา มีผลตอการรับรูคุณคาและประโยชนแของสินคาหรือบริการของ
ลูกคา การจัดจําหนายถือเป็นกลยุทธแสําคัญที่ชวยใหลูกคาเลือกซื้อสินคาไดงายและสะดวกสบายที่สุด ซึ่งตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้งและชองทางในการนําเสนอสินคา
หรือบริการ 
 4. การสงเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการที่ใชในการติดตอสื่อสารกับลูกคาเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา เชน การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย การเผยแพรและการประชาสัมพันธแ 
 พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคไดทําการจัดหา ซื้อ ใช และประเมินผลในสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ
และความพึงพอใจของตนเอง จึงจําเป็นตองมีการศึกษาและวิเคราะหแพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคทั้งที่เป็นบุคคล กลุม หรือ
องคแกร เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณแท่ีสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เป็นลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปใญหา การคนหา
ขอมูล การประเมินผลทางการเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อ โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การรับรูปใญหาหรือความตองการ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ เกิดจากการที่บุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตน ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุนภายในและภายนอก รวมทั้งความตองการทางดานกายภาพและความตองการทางดานจิตวิทยา  
 2. การคนหาขอมูล เป็นการคนหาขอมูลกอนการซื้อ ซึ่ งเกิดขึ้นหลังจากรับรูถึงความตองการแลว จึงตองมีการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตน โดยแหลงขอมูลที่ใชในการคนหาขอมูลมีหลายแหลง เชน ครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อน คนรูจัก พนักงานขาย สื่อโฆษณา งาน
แสดงสินคา ประสบการณแการใชของตนเอง หนวยงานที่มีหนาที่วิจัยการตลาดของผลิตภัณฑแ 
 3. การประเมินผลทางเลือก เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผูบริโภคไดคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแมาแลว ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถประเมินผล
ทางเลือกตาง ๆ ที่เป็นไปไดกอนที่จะทําการตัดสินใจซื้อ โดยอาจพิจารณาจากราคา คุณภาพ ผลประโยชนแที่ไดรับ การรับประกัน ตราสินคา หรือความพอใจสวนบุคคล 
 4. การตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผูบริโภคไดทําการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ แลว ทําใหสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแที่ตนเองชอบและ
พอใจมากท่ีสุด 
 5. ความรูสึกหลังการซื้อ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผูบริโภคไดทําการซื้อและทดลองใชผลิตภัณฑแไปแลว ทําใหผูบริโภคอาจรูสึกพอใจหรือไม
พอใจในผลิตภัณฑแที่ซื้อไปก็ได 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี คือ ผูขับขี่รถจักรยานยนตแในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการวิเคราะหแองคแประกอบ จํานวนกลุมตัวอยาง
ควรมีอยางนอย 10 เทาของจํานวนตัวแปรสังเกตได (Bollen, 1989) ซึ่งการวิจัยน้ีมีตัวแปรสังเกตไดจํานวน 45 ตัว (ขอคําถามมีจํานวน 45 ขอคําถาม) และเพื่อ
ปูองกันความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความนาเช่ือถือจึงกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 510 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้ นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิธีการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อเลือกพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด 6 อันดับแรกในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งไดแก ตําบลในเมือง ตําบลจอหอ ตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหัวทะเล ตําบลหนองบัวศาลา รวมทั้งตําบลโคกกรวด ขั้นที่ 2 วิธีการสุม ตัวอยางตามความ
สะดวกเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ตําบลละ 85 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 510 ตัวอยาง 
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 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ี คือ แบบสอบถาม โดยขอคําถามไดมาจากการศึกษาขอมูลทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 
ไดแก ผลิตภัณฑแ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไดแก การรับรูปใญหาหรือความตองการ การ
คนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อ ซึ่งเป็นหัวขอสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชหรือซื้อ จํานวน 45 ขอ
คําถาม ประมาณคาตามมาตราวัดแบบลิ เคิรแท (Likert Scale ) แบงออกเป็น 5 ระดับ คือ 
   1 หมายถึง มีผลตอการเลือกใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพระดับนอยท่ีสุด 
   2 หมายถึง มีผลตอการเลือกใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพระดับนอย 
   3 หมายถึง มีผลตอการเลือกใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพระดับปานกลาง 
   4 หมายถึง มีผลตอการเลือกใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพระดับมาก 
   5 หมายถึง มีผลตอการเลือกใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพระดับมากท่ีสุด 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีไดผานการตรวจสอบความตรง โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ซึ่งพิจารณาจากคา Index of Item - Objective 
Congruence (IOC) มีเกณฑแการตัดสินใจคือ คา IOC มากกวา 0.50 (อมร ชคทิศ, 2556) และการตรวจสอบความเช่ือม่ันเพื่อตรวจสอบวาผูตอบคําถามสามารถตอบ
คําถามหลาย ๆ คําถามที่ถามเรื่องเดียวกัน สอดคลองกันหรือไม โดยนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน (กฤติกา เลิศหาญ, 2552) ซึ่ง
พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟุาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีเกณฑแการตัดสินใจคือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟุาครอนบาคมากกวาหรือเทากับ 0.70 
แสดงวาคําตอบมีความสอดคลองกัน (กัลยา วานิชยแบัญชา, 2557) 
 3. การวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงสํารวจ 
 การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจเป็นการศึกษาความสัมพันธแของตัวแปรสังเกตไดในกรณีที่ไมทราบโครงสรางความสัมพันธแระหวางตัวแปรสั งเกต
ไดมากอน ทําใหทราบวาตัวแปรสังเกตไดตัวใดที่มีความสัมพันธแกันก็จัดอยูในองคแประกอบเดียวกัน ผลจากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจจะชวยลดจํานวนตัว
แปรลง การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจสําหรับการวิจัยน้ีทําโดยใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธแกันเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหแ
องคแประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากคาสถิติทดสอบ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s Test มีเกณฑแการตัดสินใจคือ คา KMO มากกวา 0.70 ซึ่ง
หมายความวาขอมูลมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะหแองคแประกอบดี สวนคา Bartlett’s Test ตองมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ซึ่งหมายความวาตัวแปรตาง ๆ มี
ความสัมพันธแกันสามารถนําไปวิเคราะหแองคแประกอบได (Hair, Black, Babin and Anderson, 2010) 
 3.2 ทําการสกัดปใจจัยดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยใชการหมุนแกนดวยวิธีแวริแมกซแ (Varimax 
Method) เพื่อระบุจํานวนองคแประกอบ โดยพิจารณาจากคานํ้าหนักองคแประกอบของตัวแปรสังเกตไดตั้งแต 0.30 ขึ้นไป องคแประกอบแตละองคแประกอบตองมีตัวแปร
สังเกตไดอธิบายตั้งแตสามตัวข้ึนไปและตองมีความแปรปรวนมากกวา 1.00 (รุงโรจนแ สุบรรณจุย, 2560) 
 3.3 ตั้งช่ือองคแประกอบใหสอดคลองกับตัวแปรสังเกตไดที่อธิบายองคแประกอบน้ัน ๆ และนําผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการสรางแบบจําลองการวัด เพื่อวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันตอไป 
 4. การวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยัน 
 การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันเป็นเทคนิคยอยเทคนิคหนึ่งของการวิเคราะหแสมการโครงสราง เป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือยืนยันความถูกตอง
ของโครงสรางความสัมพันธแระหวางตัวแปรวาเป็นไปตามที่คาดไวหรือไม สําหรับงานวิจัยน้ีใชการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันเพื่อต รวจสอบวาตัวแปรสังเกตได
สามารถวัดปใจจัยแฝงไดหรือไม โดยใชโปรแกรม AMOS มีขั้นตอนดังน้ี 
 4.1 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจมาสรางแบบจําลองการวัด 
 4.2 ทําการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยพิจารณาจาก 
  1) คาสถิติไคสแควรแสัมพัทธแ (CMIN/DF) เป็นสถิติที่ทําการปรับลดอิทธิพลของขนาดตัวอยางที่มีตอสถิติไคสแควรแ โดย CMIN/DF ตองนอยกวา
หรือเทากับ 3.00 ซึ่งแสดงวาแบบจําลองการวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ (Kline, 1998) 
  2) คา Incremental Fit Index (IFI) คา Tucker - Lewis Index (TLI) และคา Comparative Fit Index (CFI) เป็นดัชนีที่ใชตรวจสอบความ
กลมกลืนที่ไมขึ้นกับขนาดตัวอยาง โดยดัชนีทั้งสามตัวตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.90  ซึ่งแสดงวาแบบจําลองการวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษแ (กัลยา วานิชยแบัญชา, 2557) 
  3) คา Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เป็นคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา โดยคา RMSEA ตองนอยกวา
หรือเทากับ 0.05 ซึ่งแสดงวาแบบจําลองการวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ (Schumacher and Lomax, 2010) 
  4) คา HOELTER เป็นคาขนาดตัวอยางต่ําสุดที่จะยอมรับวาแบบจําลองที่คาดไวมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยคา HOELTER ตอง
มากกวา 200 ซึ่งแสดงวาขนาดตัวอยางมากพอท่ีจะยอมรับวาแบบจําลองที่คาดไวมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ (กัลยา วานิชยแบัญชา, 2557) 
 แตถาพบวาแบบจําลองไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแจะตองทําการปรับแบบจําลองโดยการพิจารณาจากคาดัชนีปรับเปลี่ยน 
(Modification Index : MI) ที่มีคามาก ๆ (กัลยา วานิชยแบัญชา, 2557) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการตรวจสอบความตรงและความเช่ือม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยพบวา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีคา IOC ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 และคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟุาครอนบาคเทากับ 0.96 ซึ่งผานเกณฑแการตัดสินใจที่กําหนดไว จึงสามารถนําเครื่องมือน้ีไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได  
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน 510 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย (67.00%) มีอายุ 20 - 29 ปี (51.40%) 
สถานภาพโสด (68.30%) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (43.10%) เป็นนักเรียน/นักศึกษา (49.10%) มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน (52.30%) มีประสบการณแใน
การขับขี่รถจักรยานยนตแ 5 - 7 ปี (29.40%) รถจักรยานยนตแที่ใชมีอายุการใชงาน 5 - 7 ปี (36.20%) มีความจุของกระบอกสูบ 101 - 125 ซีซี (62.00%) ใช



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 213 
 
 

รถจักรยานยนตแ 6 - 7 วันตอสัปดาหแ (65.10%) และนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชเป็นนํ้ามันแก฿สโซฮอลแ 91 (58.00%) สวนขอคําถามที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
และกระบวนการตัดสินใจซื้อจํานวน 45 ขอ มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.33 ถึง 4.26 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.63 ถึง 1.12 
 จากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจโดยใชขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจํานวน 45 ขอ พบวา มีคา KMO เทากับ 0.90 และคา Bartlett’s Test 
มีนัยสําคัญ ซึ่งผานเกณฑแการตัดสินใจที่กําหนดไว ดังน้ัน ตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธแกันสามารถนําไปวิเคราะหแองคแประกอบได จากการส กัดปใจจัยดวยวิธีการ
วิเคราะหแองคแประกอบหลักและหมุนแกนดวยวิธีแวริแมกซแทําใหไดองคแประกอบ 7 องคแประกอบ ทุกองคแประกอบมีความแปรปรวนมากกวา 1.00 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมไดรอยละ 85.43 และจากการจัดตัวแปรสังเกตไดเขาองคแประกอบโดยพิจารณาจากคานํ้าหนักองคแประกอบที่มากกวา 0.30 จํานวนตัวแปรสังเกตไดจึง
มีจํานวนลดลงเหลือ 43 ตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ 

ชื่อองค๑ประกอบ จํานวนตัวแปรสังเกตได๎  
องคแประกอบดานขอมูลขาวสาร (F1) 9 
องคแประกอบดานราคา (F2) 5 
องคแประกอบดานสถานีบริการน้ํามัน (F3) 5 
องคแประกอบดานการประชาสัมพันธแ (F4) 9 
องคแประกอบดานการประเมินผลทางเลือก  (F5) 5 
องคแประกอบดานการตัดสินใจซื้อ (F6) 5 
องคแประกอบดานความพึงพอใจ (F7) 5 

 จากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันของแบบจําลองการวัดพบวา แบบจําลองการวัดของการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยมีคา CMIN/DF เทากับ 2.23 คา IFI เทากับ 0.97 คา TLI เทากับ 0.97 คา CFI เทากับ 0.97 และคา RMSEA เทากับ 
0.05 อีกทั้งยังมีขนาดตัวอยางมากพอท่ีจะยอมรับวาแบบจําลองที่คาดไวมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยมีคา HOELTER เทากับ 246 ซึ่งหมายความวา การ
ใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแประกอบดวยองคแประกอบ 7 องคแประกอบและจํานวนตัวแปรสังเกตได 43 ตัว โดยตัวแปรสังเกตไดสามารถวัดปใจจัยแฝง 
(องคแประกอบ) ได มีคานํ้าหนักองคแประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดในแตละองคแประกอบมีคาระหวาง 0.86 ถึง 0.98 ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันของแบบจําลองการวัด 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจสามารถจัดองคแประกอบการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแได 7 องคแประกอบ คือ 
องคแประกอบดานขอมูลขาวสาร องคแประกอบดานราคา องคแประกอบดานสถานีบริการนํ้ามัน องคแประกอบดานการประชาสัมพันธแ องคแประกอบดานการประเมินผล
ทางเลือก องคแประกอบดานการตัดสินใจซื้อ และองคแประกอบดานความพึงพอใจ ทุกองคแประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดรอยละ 85.43 และจากผล
การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันของแบบจําลองการวัดพบวา แบบจําลองการวัดมีคา CMIN/DF เทากับ 2.23 สวนคา IFI TLI และ CFI เทากับ 0.97 คา RMSEA 
เทากับ 0.05 และคา HOELTER เทากับ 246 แสดงวาแบบจําลองการวัดของการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษแและมีขนาดตัวอยางมากพอท่ีจะยอมรับวาแบบจําลองที่คาดไวมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยตัวแปรสังเกตไดในแตละองคแประกอบมีคานํ้าหนัก
มาตรฐานระหวาง 0.86 ถึง 0.98 
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 ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชงาน เน่ืองจากการวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะหแองคแประกอบการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแ ที่กําหนด
ขอคําถามจากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนตแในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังน้ันการนําผลงานวิจัยไปใชงานควรคํานึงถึงปใจจัยอื่น ๆ ดวย เชน ประเภทของรถท่ีแตกตาง
กัน ขนาดและโครงสรางพื้นฐานของพื้นที่ในการศึกษาที่แตกตางกัน นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เป็นตน 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันของการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแ
ของเช้ือเพลิงแตละชนิด และการศึกษาแบบจําลองสมการโครงสรางปใจจัยที่สงผลตอการใชพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนตแของเช้ือเพลิงแตละชนิด 
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การวิเคราะห๑ป๓จจัยการใช๎แก๏สโซฮอล๑ ของรถยนต๑สํวนบุคคล 
Factor Analysis to Use Gasohol of Personal Car 

 

ชัยนิกร กุลวงษ๑1  สงวน วงษ๑ชวลิตกุล2  และ มารุต โคตรพันธ๑3  

Chainikorn Kunlawong, Sanguan Vongchavalitkul and Marut Khodpun  
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยสําคัญที่สงผลตอการใชแก฿สโซฮอลแ ของรถยนตแสวนบุคคล กลุมประชากร คือ ผูใชรถยนตแสวนบุคคลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทําการสุมตัวอยาง จํานวน 558 คน และใชแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคแกับเน้ือหาของขอคําถาม 
0.67 ถึง 1.00 และมีระดับความนาเช่ือถือเทากับ 0.92 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ สกัดปใจจัยดวยวิธีวิเคราะหแองคแประกอบหลัก และ
วิเคราะหแปใจจัยเชิงยืนยันอันดับหน่ึง เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล ผลการวิจัยพบวา ชุดตัวแปรที่ทําการศึกษา สามารถวิเคราะหแปใจจัยได 9 ดาน โดยมี
ความแปรปรวนสะสมรอยละ 85.95 และพบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยมีคาสถิติไคสแควรแสัมพัทธแ (CMIN/DF) = 2.22,  IFI = 0.97, TLI = 
0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05 และ HOELTER 0.05 = 265  
 

คําสําคัญ : การวิเคราะหแปใจจัย, แก฿สโซฮอลแ, รถยนตแสวนบุคคล 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study important factors affecting to use gasohol of personal car. The purposive sampling 
was adopted and selected from the population who used personal car in Muang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province. 
The number of 558 used personal car were the sampling group. The research instrument was a questionnaire. The questionnaire’s validity 
was 0.67 to 1.00 and reliability was 0.92. An exploratory factor analysis was carried out by using principal component extraction. The model 
was validated by using first order confirmatory factor analysis. The research results showed that the studied variables could be analyzed as 
9 factors. The cumulative variance could describe as 85.95%. The structural model was consistent by the goodness of fit indices of 
CMIN/DF = 2.22, IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05 and HOELTER 0.05 = 265. 
 
Keywords : factor analysis, gasohol, personal car 
 
บทนํา 
 นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีการจัดจําหนายภายในประเทศไทย รวมทั้งมีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ กลุมนํ้ามันเบนซินที่มีทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก นํ้ามันเบนซิน 95  
แก฿สโซฮอลแ 91 แก฿สโซฮอลแ 95 แก฿สโซฮอลแ อี 20 และ แก฿สโซฮอลแ อี 85 ในปี พ.ศ. 2559 พบวา แก฿สโซฮอลแมีสัดสวนการใชงานมากถึงรอยละ 95.38 สวนที่เหลือเป็น
นํ้ามันเบนซิน 95 อีกรอยละ 4.62 และจากปริมาณการใชแก฿สโซฮอลแทั้งหมด พบวา แก฿สโซฮอลแ 91 และแก฿สโซฮฮลแ 95 มีสัดสวนการใชงานมากถึงรอยละ 79.45 สวน
ที่เหลืออีกเล็กนอยเป็นสัดสวนการใชแก฿สโซฮอลแ อี 20 และ อี 85 คือ รอยละ 20.55 (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560) ดังน้ันจึงถือเป็นความเสี่ยงที่อาจ
สงผลใหการดําเนินงานตามแผนพลังงานของประเทศ (พ.ศ. 2558 - 2579) ไมบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด โดยเฉพาะแผนอนุรักษแพลังงาน แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนบริหารจัดการนํ้ามันเช้ือเพลิง กลาวคือ เอทานอลที่ใชเป็นสวนผสมของแก฿สโซฮอลแ คือ อีกหน่ึงชนิดพลั งงานทดแทนที่มี
เปูาหมายเพิ่มปริมาณการใชงาน คือ เพิ่มจาก 3.50 ลานลิตรตอวัน สําหรับการใชงานในปี พ.ศ 2558 เป็น 11.30 ลานลิตรตอวัน สําหรับการใชงานในปี พ.ศ. 2579 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษแพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560) สําหรับปใจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหแก฿สโซฮอลแ อี 20 และ อี 85 มีสัดสวนการใชงานที่ต่ํา อาจ
เน่ืองมาจากผูใชงานบางคนหรือบางกลุม เลือกใชแก฿สโซฮอลแผิดประเภทหรือไมสอดคลองกับเทคโนโลยีของรถยนตแที่ใชอยู แตอยางไรก็ตามสําหรับสาเหตุที่แทจริงยังไม
ทราบแนชัด เพราะยังไมมีการศึกษาวิจัยอยางเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการใชงาน จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางตอเน่ือง และมีจํานวนจดทะเบียนสะสมของรถยนตแสวนบุคคลมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 210,277 คัน (กรมการขนสงทางบก, 2560) 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปใญหาดังกลาว ที่ตองมีการวิ จัย เพื่อวิเคราะหแหาปใจจัยในการเลือกใชแก฿สโซฮอลแ ของผูใชรถยนตแสวนบุคคล ในจังหวัด
นครราชสีมา ทั้งน้ีเพื่อนําไปใชประกอบการวิเคราะหแหาปใจจัยเสี่ยง และการจัดการปใจจัยเสี่ยงท่ีสงผลตอการใชแก฿สโซฮฮอลแ ของรถยนตแสวนบุคคล ในงานวิจัยถัดไป  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหแหาปใจจัยในการเลือกใชแก฿สโซฮอลแ ของผูใชรถยนตแสวนบุคคล ดวยเทคนิคการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจและการวิเคราะหแปใจจัยเชิงยืนยัน 
 

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
 จากการศึกษาทฤษฎีและการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไมวาจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดที่บริษัทผูผลิตตองใชรวมกัน ทั้งน้ีเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปูาหมาย (McCarthy and Perreault, 1990) โดยเฉพาะสวนผสมทางการตลาด 4 ปใจจัย หรือที่เรียกวา 4Ps ที่ใชในการดําเนิน
ธุรกิจสินคา ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑแ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และสงเสริมการขาย (ฉลองศรี พิมลสมพงษแ, 2548) ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เกี่ยวของ
กับการเลือก การซื้อ การใช การกําจัดสินคา และการบริการ (Bovee, Houston and Thill, 1995) พฤติกรรมของบุคคลใด ๆ ที่ทําการคนหา การซื้อ การใช การ
ประเมิน และการใชจายสินคาและบริการใด ๆ โดยคาดหวังวาสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ, 2550) ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค คือ ลําดับข้ันตอนที่ผูบริโภคใชเพื่อตัดสินใจซื้อสินคา หรือเขารับบริการ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูถึงความตองการหรือการรับรู
ปใญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกกอนการซื้อ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Kotler, 2002) การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของแก฿สโซฮอลแ
ซึ่งแตกตางจากนํ้ามันเบนซิน ที่อาจสงผลกระทบตอการใชเพื่อเป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตแ รวมทั้งการซอมและบํารุงรักษาเครื่องยนตแในระหวางการใชงาน (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2551) ไมวาจะเป็นคุณสมบัติของเอทานอลที่มีจุดเดือดต่ํากวานํ้ามันเบนซิน มีแรงดันไอมากกวานํ้ามันเบนซิน จึงอาจ
สงผลตอการทํางานของเครื่องยนตแบางรุน เชน ทําใหเครื่องยนตแเดินไมเรียบ เกิดการกระตุกหรือดับในบางชวงการทํางาน รวมทั้งคุณสมบัติดานการกัดกรอนของเอทา
นอลที่สูงกวานํ้ามันเบนซิน โดยเฉพาะการกัดกรอนช้ินสวนจําพวกยาง เรซิน พลาสติก และโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และจากการทบทวนผลงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชแก฿สโซฮอลแของผูขับขี่รถยนตแ (Arporn Pipattam, 2008; กฤติกา เลิศหาญ, 2552; สมศักดิ์ ตรียากิจ, 2552; ภิรมนวล ภักดีศรีศักดา, 2555; ภัทรา
ภรณแ วชิรโกเมน และธนภูมิ อติเวทิน, 2558) รวมทั้งการทบทวนผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค (จงจินตแ จิตรแแจง, 2552; กฤษชนก จงใจรักษแ, 2557 และ Pourdehghan, 2015) ทําใหสามารถระบุตัวแปรหรือขอคําถามที่เกี่ยวกับการเลือกใชแก฿ส
โซฮอลแ ของผูใชรถยนตแสวนบุคคล ไดทั้งหมด 50 ตัวแปร  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัย ไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.  การกําหนดกลํุมประชากร กลํุมตัวอยํางและการสุํมตัวอยําง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก กลุมผูขับขี่รถยนตแสวนบุคคลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย สุมตัวอยางจาก
ประชากรของจํานวนรถยนตแสวนบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจํานวนจดทะเบียนสะสมเทากับ 210,277 คัน (กรมการขนสงทางบก, 2560) ดวยวิธี
สุมตัวอยางแบบเจาะจงเพื่อเลือกพื้นที่ศึกษา และวิธีสุมตัวอยางแบบใชความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ที่ระดับความเช่ือม่ันรอย
ละ 95 และตองมีขนาดไมนอยกวา 5 - 10 เทา ของตัวแปรสังเกตได หรือไมนอยกวา 100 ถึง 200 ตัวอยาง (Bentler and Chou, 1987) อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
จริงของการเก็บรวบรวมขอมูล จะเก็บขอมูลมากกวากลุมตัวอยางที่กําหนดประมาณรอยละ 10 ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอมูลสํารองแทนขอมูลที่มีปใญหา จากผลการดําเนินการ
ทําใหไดกลุมตัวอยาง คือ เขตการปกครองยอยของอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด 6 อันดับแรก คือ ตําบลในเมือง ตําบล
จอหอ  ตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหัวทะเล ตําบลหนองบัวศาลา และ ตําบลโคกกรวด ซึ่งคิดเป็นรอยละ 25 ของเขตการปกครองยอยท้ังหมดของอําเภอเมืองนครราชสีมา 

2.  การออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยน้ี จะอาศัยแบบสอบถามที่ออกแบบและพัฒนา โดยสรางขอคําถามจํานวน 50 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบลิเคิรแทสเกล (Likert Scale) โดยแบงคะแนนออกเป็น 5 ระดับ และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยใชเกณฑแขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคแกับเน้ือหาของขอคําถาม  (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ที่มากกวา 0.50 (อมร ชคทิศ, 2556) และการตรวจสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ตองมากกวา 0.70 (กัลยา วานิชยแบัญชา, 2557) 

3.  การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในเขตพื้นท่ีศึกษาท้ัง 6 ตําบล โดยแบงเก็บขอมูลตําบลละ 93 ตัวอยาง รวมเป็นกลุมตัวอยางสุทธิ 558 ตัวอยาง 

4.  การวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงสํารวจ 
 การวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ เพื่อหาความสัมพันธแของขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตได โดยอาศัยโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหแขอมูล มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

4.1 ตรวจสอบวาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตได วามีลักษณะที่เหมาะสมตอการ วิเคราะหแปใจจัยหรือไม โดยพิจารณาจากคาสถิติ Kaiser Meyer 
Olkin (KMO) ที่ตองมากกวา 0.7และคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ที่ตองมีคานัยสําคัญทางสถิติ (Hair et al., 2010)   

4.2 ทําการวิเคราะหแปใจจัย โดยการสกัดปใจจัยดวยวิธีวิเคราะหแองคแประกอบหลัก การหมุนแกนปใจจัยใหตั้งฉากดวยวิธีแวริแมกซแ  และการ
พิจารณาปใจจัยซึ่งมีหลักเกณฑแในการพิจารณาดังน้ี (รุงโรจนแ สุบรรณจุย, 2560) 

4.2.1 ปใจจยัตองมีคาไอเกนมากกวา 1 ขึ้นไป  
4.2.2 ตัวแปรสังเกตได ตองมีคานํ้าหนักปใจจัยตั้งแต 0.30 ขึ้นไป 
4.2.3 แตละปใจจัยตองมีตัวแปรสังเกตไดอธิบายตั้งแต 3 ตัวข้ึนไป สวนการจัดตัวแปรใหกับปใจจัยใด ๆ ใหพิจารณาจากคานํ้าหนักปใจจัยสูงสุด  

5.  การวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
 การวิเคราะหแปใจจัยเชิงยืนยันอันดับหน่ึง เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยอาศัยโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะหแ มี
ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี  

5.1 การระบุโครงสรางของปใจจัยแฝง และตัวแปรสังเกตไดในแตละตัวแปรแฝง โดยอาศัยผลที่ไดจากการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการระบุโครงสรางโมเดล 

5.2 การประมาณคาพารามิเตอรแ ดวยวิธีความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) 
5.3 การตรวจสอบวาโมเดลโดยรวมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแหรื อไม โดยพิจารณาจากคาสถิติตาง ๆ ไดแก คาไคสแควรแ

สัมพัทธแ (CMIN/DF)   3.00 (Kline, 1998) คา Incremental Fit Index (IFI), Comparative Fit Index (CFI) และ Tucker - Lewis Index (TLI)   0.90 
(กัลยา วานิชยแบัญชา, 2557) คา Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)   0.05 รวมทั้งสถิติที่ใชวัดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเพียงพอที่จะยอมรับวา
โมเดลโดยรวมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ คือ HOELTER 0.05   200 (Schumacher and Lomax, 2010) หลังจากน้ันจะทําการตรวจสอบคาพารามิเตอรแ
ของโมเดลวามีคาเทากับศูนยแหรือไม โดยพิจารณาจากสถิติทดสอบ Z ซึ่งตองมีคานัยสําคัญทางสถิติ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิง
ประจักษแไมมีความกลมกลืนกัน ใหปรับโมเดล โดยพิจารณาจากคาดัชนีปรับเปลี่ยน (Modification Index : MI)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 558 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเช่ือถือที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางวัตถุประสงคแกับเน้ือหาของขอคําถาม 0.67 ถึง 1.00 และมีระดับความนาเช่ือถือเทากับ 0.92 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 
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65 มีอายุ 30 - 39 ปี รอยละ 35 สถานภาพสมรส รอยละ 50 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 40 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 39 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ในชวง 20,000 - 29,999 บาท รอยละ 38 มีประสบการณแในการขับรถยนตแ 5 - 7 ปี รอยละ 38 อายุใชงานรถยนตแคันปใจจุบัน 5 - 7 ปี รอยละ 40 ขนาดความจุ
กระบอกสูบเครื่องยนตแที่ใช 1,001 - 1,500 ซีซี รอยละ 35 จํานวนวันที่ใชรถยนตแตอสัปดาหแ 6 - 7 วัน รอยละ 50 ชนิดของเช้ือเพลิงตามมาตรฐานสูงสุดที่บริษัทผูผลิต
รถยนตแแจงไว คือ แก฿สโซฮอลแ อี 20 รอยละ 50 ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีเคยเติมเครื่องยนตแ คือ แก฿สโซฮอลแ 95 รอยละ 30 มีคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดมีคาอยูในชวง 3.36 
– 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 0.64 - 1.05  ผลการวิเคราะหแเป็นดังน้ี 

1.  ผลการวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงสํารวจ  
จากการตรวจสอบคาตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 50 ตัว พบวา มีความสัมพันธแกัน คือ มีคา KMO = 0.88 และ Bartlett’s Test of Sphericity มีคา

นัยสําคัญนอยกวา 0.05 และจากการวิเคราะหแปใจจัย พบวา จํานวนปใจจัยที่มีคาไอเกนมากกวา 1 มีทั้งหมด 9 ปใจจัย ไดแก คือ ดานผลิตภัณฑแ (F1) ดานราคา (F2) ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (F3) ดานการสงเสริมการขาย (F4) ดานการรับรูปใญหา (F5) ดานการคนหาขอมูลและประเมินผลทางเลือก (F6) ดานการตัดสินใจซื้อ (F7) 
พฤติกรรมหลังการซือ้ (F8) และ การซอมและบํารุงรักษา (F9) โดยมีความแปรปรวนสะสมรอยละ 85.95 ตัวแปรสังเกตไดที่รวมช้ีวัดปใจจัยที่มีคานํ้าหนักปใจจัยมากกวา 0.30 
มีจํานวน 48 ตัว โดยที่ F5 และ F9 มีตัวแปรในแตละปใจจัย 4 ตัว F6 มีตัวแปร 10 ตัว สวนปใจจัยที่เหลือมีตัวแปรในแตละปใจจัย 5 ตัว 

2.  ผลการวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
จากการวิเคราะหแปใจจัยเชิงยืนยันอันดับหน่ึง สามารถแสดงคาสถิติตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแ ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 คาสถิติตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแ 
คําดัชน ี คําสถิติจากการวิเคราะห๑ 

CMIN/DF 2.22 
IFI 0.97 
TLI 0.97 
CFI 0.97 
RMSEA  0.05 
HOELTER 0.05  265 

จากตารางที่ 1 พบวา โมเดลโดยรวมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ ทั้งน้ีเน่ืองจาก เป็นไปตามเกณฑแการพิจารณา ซึ่งไดแก คา CMIN/DF   
3.00  คา IFI, TLI และ CFI   0.90 คา RMSEA   0.05 รวมทั้งมีจํานวนตัวอยางท่ีเพียงพอท่ีจะยอมรับวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ ทั้งน้ีเพราะ
คา HOELTER 0.05  200 และ จากการตรวจสอบคาพารามิเตอรแของโมเดล พบวาคาพารามิเตอรแทุกตัวในโมเดลมีคาไมเทากับศูนยแ โดยมีคานํ้าหนักปใจจัยมาตรฐาน
อยูในชวง 0.85 - 0.98 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหแปใจจัยเชิงยืนยันอันดับหน่ึง หลังปรับโมเดล 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา จํานวนปใจจัยในการเลือกใชแก฿สโซฮอลแ ของผูใชรถยนตแสวนบุคคล มีจํานวน 9 ปใจจัย ไดแก ปใจจัยดาน ผลิตภัณฑแ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการขาย การรับรูปใญหา การคนหาขอมูลและประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมหลังการซื้อ และการซอมและบํารุงรักษา ซึ่งมีความ
แปรปรวนสะสมรอยละ 85.95 และตัวแปรสังเกตไดที่รวมช้ีวัดปใจจัยที่มีคานํ้าหนักปใจจัยมากกวา 0.30 มีจํานวน 48 ตัว และจากการวิเคราะหแความสอดคลองของโมเดล
พบวา โมเดลโดยรวมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยมีคาไคสแควรแสัมพัทธแ (CMIN/DF) = 2.22, IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97 และ RMSEA= 0.05 
รวมทั้งมีขนาดของตัวอยางที่เพียงพอที่จะยอมรับวาโมเดลโดยรวมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยมีคา HOELTER 0.05 = 265 สวนสําหรับคานํ้าหนักปใจจัย
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 48 ตวั พบวามีคาต่ําสุดและสูงสุด เทากับ 0.85 และ 0.98 ตามลําดับ  

เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ และการวิเคราะหแปใจจัยเชิงยืนยันอันดับหน่ึง เพื่อหาปใจจัยที่มีผลตอการเลือกใชแก฿สโซฮอลแ 
ของผูใชรถยนตแสวนบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการกําหนดขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด 4Ps 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค คุณสมบัติของแก฿สโซฮอลแซึ่งแตกตางจากนํ้ามันเบนซิน ที่อาจสงผลกระทบตอการใชเพื่อเป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตแ รวมทั้งการ
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ซอมและบํารุงรักษาเครื่องยนตแในระหวางการใชงาน เทาน้ัน ดังน้ันการนําผลการวิจัยไปใชงาน อาจจําเป็นตองคํานึงถึงปใจจัยดานอื่น ๆ ประกอบดวย เชน ลักษณะหรือ
ประเภทของยานพาหนะท่ีแตกตางกัน และลักษณะของพื้นที่ศึกษาวิจัยที่อาจท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน เป็นตน  

สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการวิเคราะหแโมเดลสมการโครงสราง เพื่อหาปใจจัยที่สงผลตอการใชแก฿สโซฮอลแ ของรถยนตแสวนบุคคล เพื่อใช
ประกอบการวิเคราะหแหาปใจจัยเสี่ยง และการจัดการปใจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการใชแก฿สโซฮฮอลแ ของรถยนตแสวนบุคคล ทั้งน้ีเพื่อใชเป็นกรอบในการดําเนินการหรือการ
ปรับแผนการดําเนินงานตามแผนพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะแผนอนุรักษแพลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนบริหารจัดการนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ใหบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด เอทานอล คืออีกหน่ึงชนิดพลังงานทดแทนที่มีเปูาหมายในการเพิ่มปริมาณการใชงาน คือ จากการใชงานเฉลี่ยประมาณ 3.50 
ลานลิตรตอวัน ในปี พ.ศ 2558 เพิ่มเป็นการใชงานเฉลี่ยประมาณ 11.30 ลานลิตรตอวัน ในปี พ.ศ. 2579 
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อัลกอริทึม เวียนเกิด เทอร๑โบโค๏ต 2018 
Recursive Algorithm Turbocode 2018  

                                     กล๎าศักดิ์   เข่ือนนิล1  
          
บทคัดยํอ 
งานวิจัย “อัลกอริทึม เวียนเกิด เทอรแโบโค฿ต 2018” หรือ “ Recursive Algorithm Turbocode 2018 ”น้ันไดมุงเนนในการสรางอัลกอริทึมแบบใหมขึ้นดวยการ
พัฒนาจากสมการ เทอรแโบ โค฿ต มาทําการหาคําตอบโครงสรางแบบใหมสําหรับโปรแกรม ใช ฟใงกแช่ัน Microsoft Excel  เป็นเครื่องมือในการสรางการจําลองโดยการ
เขียนโปรแกรมเพื่อหาความสัมพันธแอินพุตและเอาทแพุตและแสดงกราฟ โดยการ จําลองดวย โปรแกรม Matlab ผลการวิจัยเป็นดังน้ี  การพัฒนาสมการอยูในโครงสราง
แบบใหมได  เม่ือพิจารณาสมการเป็นรายขอ  การพัฒนาสมการมีการเรียงลําดับจากการแทนคาไดถูกตองและการเขียนโครงสรางที่พัฒนามาจากเทอรแโบ โค฿ต ก็
สามารถเขียนเป็นโหนดใหมไดและเพิ่มเติมจาก  เทอรแโบ โค฿ต ในสวนของการเพิ่ม ความโนมเอียง(Bias) โดยนํ้าหนัก (Wight)   ความงายของโปรแกรมในการแสดงผล
อยูในระดับดีมาก  สรุปไดวา  การพัฒนาสมการเทอรแโบ โค฿ต ไปเป็นสมการอัลกอริทึม เวียนเกิด เทอรแโบโค฿ต 2018 ซึ่งสมการ ไดพิสูจนแ (Proof) และไมซ้ํากับประเทศ
ไทยหรือตางประเทศทําใหไดชนิดของ อัลกอริทึม เวียนเกิด เทอรแโบโค฿ต 2018 ใหมขึ้นมาไดและโปรแกรมการแสดงผลมีความงายในการแสดงผลอินพุตเอาทแพุตได ดี 
และรวดเร็วในทางรูปธรรม (Tangible) 
 
คําสําคัญ: นิวรอลเน็ตเวิรแค  ประสาทเทียม  ปใญญาประดิษฐแ  ทฤษฎีกราฟ สมการเวียนบังเกิด 
 
Abstract 
The “Recursive Algorithm Turbocode 2018 ” research is focus on approving equation for a new design from the Recursive 2018 Algorithm 
Network by acquiring its programe software MS Excel and matlab 7.5. To be a tool for model writing programe of a relation of input and 
output in form of graphic presentation.In consideration for each item of the equation can be designed a new structure. The respective 
coding value gives a correct solution.This new structure is at very good level with its easy programe.The conclusion is to develop the 
Recursive 2018 Algorithm Network as to the Turbo Recursive 2018 Algorithm Network. The presentation of input and output programe work 
easily and properly. 
 
KEYWORDS: Recursive 2018 Algorithm Network, Neural Network, Artificial Neural Network, Artificial Intelligence, Graph Theory  
 
บทนํา 

ขายงานฮอปฟิลดแ (Recursive 2018 Algorithm network) ขายงานฮอปฟิลดแ บางครั้งเรียกวา Hebb’s Rule เป็นวิธีการหรือทฤษฏีที่เกี่ยวของของกับ
การจัดกลุมของขอมูลโดยอาศัยตนแบบมาจากระบบประสาท คือ เซลลแใดๆที่อยูใกลกันและสามารถกระตุนเซลลแที่อยูใกลเคียงแบบซ้ําๆ ตอเ น่ืองกันจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงข้ึนกับเซลลแตนเองและเซลลแใกลเคียงจะถือวา เซลลแทั้งสองมีปฏิสัมพันธแที่สนับสนุนกัน สงผลใหท้ังคูสามารถจะเจริญเติบโตไปดวยกันได Hebb’s Rule จะ
เกี่ยวของกับความสัมพันธแของชุดขอมูล 2 ชุดที่สนับสนุนกันจนทําใหนํ้าหนักของขอมูลมีความนาเช่ือถือมากขึ้น ชวยใหเกิดความม่ันใจ วาคานํ้าหนักดังกลาวสามารถ
นํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพใน Hebb’s Rule แตละ Node ของช้ัน Input Layer จะเช่ือมโยงกับทุก Node ของช้ัน Output Layer อยางสมบูรณแดังน้ันการ
ทํางานของวิธีน้ีจึงอาศัยรูปแบบจาก Input เป็นหลักโดยการ Mapping ระหวาง Input Pattern กับ Recalled Pattern (Output Pattern ที่สามารถกลับสู Input 
Pattern ได ซึ่งไดจากการพิจารณาขอมูลที่อยูใกลเคียงแตการ Mapping มีขอเสียคือสามารถ Mapping ไดเฉพาะขอมูลที่สัมพันธแกันในแบบ Orthogonal (แบบตั้ง
ฉาก) ผลลัพธแในการ Mapping ดวย Hebb’s Rule จากขอเสียดังกลาวผูวิจัยจึงคิดคน โมเดล(Model) ทางคอมพิวเตอรแขึ้นมาใหมโดยทําการเปลี่ยนรูปแบบโครงสราง
ของฮ็อปฟิลดแ เน็ตเวิรแคโดยใชสมการทางคณิตศาสตรแจํานวน 18 สมการโดยสมการแตละคูมีการคํานวณไมซับซอนและผลที่ไดสามารถนําไปเขียนโครงสรางใหมไดทันที
เม่ือนาหนัก อินพุต และเอาทแพุตของโมเดลเหมือนโมเดลเดิมทุกอยางดังน้ันคาตัวแปรน้ันจึงใขตัวเดียวกันและทดลองโดยการใชโปรแกรม Matlab เวอรแช่ัน 7.5 ทําการ
พล็อตรูปกราฟที่ไดจากการ จําลองการทํางาน(Simulation) และแปรผลลัพธแท่ีไดในขั้นตอนถัดไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระบบการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมแบบเทอรแโบโค฿ดใหม 

2. เพื่อศึกษาสถาปใตยกรรมของโครงขายประสาทเทียมแบบเทอรแโบโค฿ดใหม 
3. เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการทํางานของโครงขายประสาทเทียมโบเทอรแโบโค฿ดใหม 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

เครือขํายใยประสาทเทียม (Artificial neural network) 
เครือขายใยประสาทเทียม (Artificial neural network) เป็นการจําลองการทํางานบางสวนของสมองมนุษยแ ซึ่งประกอบดวยเซลลแประสาท (neuron) เป็น

จํานวนมาก โดยในแตละเซลลแจะประกอบดวยนิวเคลียส (nucleus) ตัวเซลลแ (cell body) ใยประสาทนําเขา (dendrite) แกนประสาทนําออก (axon)โดยใยประสาท
นําเขาจะมีหนาที่รับสัญญาณไฟฟูาเคมีซึ่งสงมาจากเซลลแประสาทที่อยูใกลเคียง เม่ือสัญญาณไฟฟูาเคมีที่ไดรับเขามาเกินคาคาหน่ึง  เซลลแประสาทจะถูกกระตุนและสง
สัญญาณไปทางแกนประสาทนําออกตอไป เม่ือปรับโครงสรางและรูปแบบมาใชกับเครือขายใยประสาทเทียมจะใชโหนด (nodes) ทําหนาที่คลายกับตัวเซลลแประสาท 
(neurons) พิจารณาภาพท่ี 1 ประกอบ เซลลแประสาทแตละโหนดจะรับคาอินพุตไดหลายคา (p1, p2, ..., pn) แตผลการกระตุนหรือคาเอาตแพุตที่ไดมีเพียงหน่ึงคา     

                                                           
1 อาจารยแ วิทยาลัยเอกปใญญาหริภุญชัย ลําพูน gobklasak2560@gmail.com โทร 088-2523941 
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ซึ่งคํานวณไดจากการใช transfer function ( f) กับผลรวมเชิงเสนแบบถวงนํ้าหนัก (w1,w2, ..., wn) ของอินพุต (Blum 1992 : 37) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบของเซลล๑ประสาท (Neuron model) 
 
รูปแบบการเรียนรู๎ของระบบเครอืขํายใยประสาท 

ลักษณะการเรียนรูของระบบเครือขายใยประสาทสามารถแบงไดเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
(Hagan, Demuth and Beale 1996 : 4.2-4.3) 

1.การเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised learning) 
เครือขายใยประสาทจะไดรับการฝึกดวยกลุมฝึกที่ประกอบดวยขอมูลอินพุตและคาเอาตแพุตที่ตองการ การปรับคานํ้าหนักและ bias น้ันจะกระทําเพื่อใหคา

เอาตแพุตที่ไดมีความใกลเคียงหรือตรงกับเอาตแพุตที่ตองการมากที่สุด ตัวอยางเครือขายใยประสาทที่ใชวิธีการเรียนรูแบบน้ีไดแกback-propagation และ multilayer 
perceptron เป็นตน 

2. Reinforcement learning 
การเรียนรูแบบน้ีจะคลายคลึงกับการเรียนรูแบบมีผูสอนแตตางกันตรงที่การเรียนรูแบบน้ีจะใชอินพุตและใชระดับ (grade) หรือคะแนน (score) แทนคา

เอาตแพุต ซึ่งวิธีน้ีจะมีความซับซอนมากกวาและใชเวลาในการฝึกมากกวาทําใหเป็นที่นิยมนอยกวาการเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรู รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมสําหรับ
ระบบขนาดใหญท่ีประกอบดวยเครือขายใยประสาทหลายเครือขายทํางานรวมกัน 

3.การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsupervised learning) 
การเรียนรูเพื่อปรับคานํ้าหนักและคา bias จะตอบสนองตอขอมูลอินพุตเทาน้ันโดยไมไดใชคาเอาตแพุตรวมดวยในการฝึก  วิธีการเรียนรูแบบน้ีจะใชการจัด

แบงกลุมโดยพิจารณาตามรูปแบบของอินพุตตัวอยางเครือขายใยประสาทที่ใชวิธีการเรียนรูแบบน้ีไดแก counterpropagation และKohonen network เป็นตน 
ป๓จจัยที่ควรคํานึงถึงในการเลือกใช๎ระบบเครือขํายใยประสาท 
ปใจจัยท่ีควรคํานึงถึงในการเลือกใชระบบเครือขายใยประสาท (Bailey and Thomson 1990: 38-47) ไดแก 
1.ขนาดของเครือขายใยประสาท 
ในกรณีของเครือขายใยประสาทที่ไมใชสถิติ เชน back-propagation และcounterpropagation ควรมีจํานวนโหนดไดไมเกิน 1000 โหนด สวนเครือขาย

ใยประสาทที่ใชสถิติเชน Boltzmann machine ควรมีขนาดที่เล็กกวา 
2.ชนิดของเอาตแพุตที่ตองการ 
การเลือกรูปแบบของเครือขายใยประสาทตองคํานึงถึงลักษณะงานวาตองการเอาตแพุตแบบใดซึ่งโดยทั่วไปอาจจําแนกชนิดของเอาตแพุตได 4 รูปแบบ ไดแก 

1) Classifications ซึ่งผลลัพธแท่ีไดจะมีเอาตแพุตเพียงโหนดเดียวเทาน้ันที่ไดรับการกระตุน ตัวอยางงาน เชน การพยากรณแ การประมวลขอมูล
และสัญญาณเป็นตน 

2) Patterns อาจมีเอาตแพุตหลายโหนดที่มีโอกาสไดรับการกระตุนพรอมกัน ตัวอยางงาน เชน การระบุชนิดของสัญลักษณแ การประมวลผล
ภาพ และการรวมขอมูล เป็นตน 

3) Real-number คาเอาตแพุตออกมาเป็นคาจํานวนจริง ตัวอยางงาน เชน การทํานายทางดานการเงิน และ การทํางานของหุนยนตแ เป็นตน 
4) Optimization เอาตแพุตที่ไดอยูในรูปแบบเฉพาะที่แสดงเป็นชุดการตัดสินใจ ตัวอยางงาน เชน ปใญหาเรื่อง Traveling salesman และ

ปใญหาเรื่องการจองพื้นที่ทํางาน ใหไดพื้นที่ที่ซึ่งมีขนาดจํากัดและใหระบบสามารถเรียนรูและจัดการใหพื้นที่ถูกแบงออกเป็นสวนๆโด ยความแมยําอาจ
สามารถจําลองไดดวยกราฟฟิก 

 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาการแปลง Turbo Code  เพื่อใหไดโครงสรางแบบใหมโดยโครงสรางแบบใหมมีช่ือวา Algorithm Recursive Tube Code 2018 ดังน้ี 
 1.ขั้นตอนการตั้งคาของ Algorithm Recursive Tube Code 2018 
 2.เปลี่ยนรูปแบบสมการใหเป็น เทอรแโบ Algorithm Recursive Tube Code 2018 
 3.เขียนโครงสราง Turbo Recursive 2018 Algorithm 
 4.การวิเคราะหแโครงสราง 
 

1.ขั้นตอนการตั้งคําของฮ็อปฟิลด๑วิธีการเทอร๑โบ เน็ตเวิร๑ค(Turbo Recursive 2018 Algorithm Network) 
การออกแบบเทอรแโบ เน็ตเวิรแค(Turbo Recursive 2018 Algorithm )น้ันจะเริ่มจากสมการของ เน็ตเวิรแค(Recursive 2018 Algorithm ) และเม่ือทําการ

เปลี่ยนแปลงสมการก็จะไดโครงสรางใหมและตั้งช่ือการออกแบบน้ีวาเทอรแโบ เน็ตเวิรแค(Turbo Recursive 2018 Algorithm )ดังน้ี 
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ภาพท่ี 2 โครงสรางแบบปูอนกลับหรือรีเคอรแเรนทแ recurrent เพือจะนํามาสรางสมการและประยุกตแใช 
 
จากภาพท่ี 2 ตัวแปรอินพุตคือคา X1 และ X2 ตัวแปรเอ฿าทแพุตคือคา Y1 และ Y2 และสําหรับนํ้าหนักคือคา W1 
และ W2  ตัวแปรที่อยูบนเสน X1 + Y2 หมายความวาเป็นการนําคาท่ีไดกอนหนาเสนน้ันเขามาคูณเชนเดียวกันกับ X2 + Y1 สําหรับโครงสรางแบบปูอนกลับหรือรีเคอรแ
เรนทแ recurrent เพื่อจะนํามาสรางสมการและประยุกตแใช 

 
2.เปล่ียนรปูแบบสมการใหเ๎ป็น เทอร๑โบ Algorithm Recursive Tube Code 2018 

Y1 = W1(X1 + Y2)                             (1a) 
Y2 = W2(X2 + Y1)                             (1b) 
แทนคา Y2 = W2(X2 + Y1)   จากสมการ 1b ลงในสมการ 1a ไดสมการ 2a 
แทนคา Y1 = W1(X1 + Y2)    จากสมการ 1a ลงในสมการ 1b ไดสมการ 2b 
Y1 = W1(X1 + W2(X2 + Y1 ))              (2a)       
Y2 = W2(X2 + W1(X1 + Y2 ))              (2b)       
คูณคานํ้าหนัก W2 จากสมการ 2a กระจายเขาไปในคา (X2 + Y1 ) จะไดสมการ 3a 
คูณคานํ้าหนัก W1 จากสมการ 2b กระจายเขาไปในคา (X1 + Y2 ) จะไดสมการ 3b 
Y1 = W1(X1 + W2X2 + W2Y1 )              (3a)       
Y2 = W2(X2 + W1X1 + W1Y2 )              (3b)       
คูณคานํ้าหนัก W1 จากสมการ 3a กระจายเขาไปในคา (X1 + W2X2 + W2Y1 ) จะไดสมการ 4a 
คูณคานํ้าหนัก W2 จากสมการ 3b กระจายเขาไปในคา (X2 + W1X1 + W1Y2 ) จะไดสมการ 4b 
Y1 = W1X1 + W1W2X2 + W1W2Y1              (4a)       
Y2 = W2X2 + W1W2X1 + W1 W2Y2             (4b)       
จากสมการ 4a นํา W1W2Y1  ลบออกท้ังสองขางของสมการจะไดสมการ 5a 
จากสมการ 4b นํา W1 W2Y2 ลบออกท้ังสองขางของสมการจะไดสมการ 5b 
Y1 - W1W2Y1 = W1X1 + W1W2X2              (5a)       
Y2 - W1 W2Y2 = W2X2 + W1W2X1              (5b)       
จากสมการที่ 5a ดานซายมือของสมการสามารถแยกตัวรวมคือ Y1 ไดเป็นสมการ 6a 
จากสมการที่ 5b ดานซายมือของสมการสามารถแยกตัวรวมคือ Y2 ไดเป็นสมการ 6b 
Y1(1 - W1W2)  = W1X1 + W1W2X2              (6a)       
Y2(1 - W1 W2) = W2X2 + W1W2X1              (6b) 
จากสมการ 6a และ 6b ทําการจัดรูปดานขวามือของสมการให input X 1  อยูลําดับแรกและ input X2 อยูลําดับท่ีสอง จะไดสมการใหมเป็น สมการ 7a 
และสมการ 7b 
Y1(1 - W1W2)  = W1X1 + W1W2X2              (7a)       
Y2(1 - W1 W2) = W1W2X1 + W2X2              (7b) 
จากสมการ 7a และสมการ 7b ทําการหารทั้งสองขางของสมการดวย (1 - W1W2)  เพื่อท่ีจะไดหาคา Output คือคา Y1และคา Y2 จะไดสมการ 8a และ
สมการ 8b  
จากสมการ 8a มีคานํ้าหนัก W1 เป็นตัวรวมสามารถแยกตัวรวมออกมาไดกลายเป็นสมการ 9a และ 
จากสมการ 8b มีคานํ้าหนัก W2 เป็นตัวรวมสามารถแยกตัวรวมออกมาไดกลายเป็นสมการ 9b ดังน้ี 
สมการที่ไดจากขางบนน้ีทําใหไดทราบวาคา Output เกิดจากนํ้าหนักในการประมวลผลดวยคาที่เทากันซึ่งในการเขียนโปรแกรมหรือทางอุปกรณแที่เป็น  

Hardware อาจทําครั้งเดียวกลาวคือเม่ือจะใชก็นํามาคิดโดยอาจเก็บไวในหนวยความจําซึ่งจองไวแลว 
ในสมการ 9a มีการนํา input 2คามาประมวลคาแรกน้ันคือคา X1 ไมไดทําอะไรเลย แตอีกคาหน่ึงคือคา input ที่นํามาจากคา X2 ใหนํามาคูณกับคา น้ําหนัก คือคาของ
ตัวแปร W2 
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ในสมการ 9b มีการนํา input 2คามาประมวลคาแรกน้ันคือคา X2 ไมไดทําอะไรเลย แตอีกคาหน่ึงคือคา input ที่นํามาจากคา X1 ใหนํามาคูณกับคา 

นํ้าหนัก W1   และเม่ือนําทั้งสมการ 9a,9b มาเขียนโครงสรางใหมจะไดดังรูปท่ี 3 
 
3.เขียนโครงสร๎าง Recursive Turbo Code 2018 

ภาพท่ี 3 เขียนโครงสราง Recursive Turbo Code 2018 
 
จากภาพท่ี 3 เป็นโครงสราง Turbo Recursive 2018 Algorithm ซึ่งไมมีการ ปูอนกลับ(Feedback) จากเอ฿าทแพุต โดยอินพุตมี 2 ตัวแปรอินพุตคือคา X1 

และ X2 ตัวแปรเอ฿าทแพุตคือคา Y1 และ Y2 และสําหรับนํ้าหนักคือคา W1และ W2 ซึ่งโครงสรางแบบ เทอรแโบฮ฿อปฟิลดแจะมีการปูอนไปขางหนาอยางเดียวซึ่งแตกตางจาก
โครงสรางแบบปูอนกลับหรือรีเคอรแเรนทแ recurrent ที่นําคาเอ฿าทแพุตมาคิดรวมดวยกัน 
 
4.การวิเคราะห๑โครงสร๎าง 
จากโครงสรางของโค฿ดและสมการของเทอรแโบโค฿ดทําการหาโครงสรางใหมจึงไดโครงสรางและสมการใหมโดยแสดงโครงสรางใหมมีช่ือวา ”เทอรแโบโค฿ด 2018” (Turbo 
Code 2018) 
 
ผลการวิจัย 

การทดลองเชิงตัวเลข 
จากโครงสราง”เทอรแโบ โค฿ด” (Turbo Code 2018) ในการทดลองเชิงตัวเลข(Numerical Experiments) น้ันนํามาจากโครงสราง”เทอรแโบ เน็ตเวิรแค” 

(Turbo Recursive 2018 Algorithm Network) ดังภาพที่ 3 ซึ่งมีสมการแสดง คา อินพุต เอาทแพุต และคานํ้าหนักของเทอรแโบ  เน็ตเวิรแค โดยสมการน้ีมีคาอินพุต 2 
คา มีคานํ้าหนัก 2 คา และคาเอาทแพุต อยู 2 คา ดังน้ี 
 
  
 
 

ในการทดลองจะใชโปรแกรม Matlab ทําการทดลองโดยมีการกําหนดใหคาตางๆเพื่อใหแสดงภาพออกมาอยางเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความเขาใจถึง  
Turbo Recursive 2018 Algorithm Network 

การทดลองที่1 เม่ือกําหนดคา x1=1.5;x2=2.3;และ w2=5.7; 
ทําการเขียน โปรแกรมดวย Matlab ดังน้ี 
Program1.m 
% เป็นการกําหนดคา คงท่ี x1=1.5;x2=2.3;w2=5.7; 
% Run CPU RAM Hight Speed 
x1=1.5; 
x2=2.3; 
w2=5.7; 
for w1=1:5 
y1=(w1/(1-w1*w2))*(x1+w2*x2); 
plot(x1,y1,'*') 
hold on 
y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); 
plot(x2,y2,'o') 
hold on 
end 
grid on 
xlabel('Input X') 
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ylabel('Output Y') 
title('Turbo Recursive 2018 Algorithm Network') 

ผลการทดลองที่ไดเป็นดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ผลการทดลองจาก โปรแกรม1 
 

จากผลการทดลองดวยโปรแกรมที่ 1 เม่ือทดลองปูอนคาให x1=1.5 <x2=2.3 และ นํ้าหนัก w2=5.7 มีคาคงที่แลวทําการวนรอบนํ้าหนัก w1 = 1 ถึง 5 
รอบ และใชสมการของเทอรแโบ เน็ตเวอรแค 2 สมการคือ y1=(w1/(1-w1*w2))*(x1+w2*x2) กับ y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); และทําการแสดง  x1 เทียบกับ 
y1 ดวยรูปเครื่องหมาย  “*” และใชคําสั่ง hold on เพื่อคงคางรูปไว แลวทําการแสดง  x2 เทียบกับ y2 ดวยรูปเครื่องหมาย “0” รูปที่ไดคือกราฟไมมีการตัดกันและ
ระยะหาง  x1 เทียบกับ y1 หางกันนอยกวาระยะหาง  x2 เทียบกับ y2  
 
การทดลองที่2 เม่ือกําหนดคา x1=1.5;x2=2.3;และ w2=5.7; 

ทําการเขียน โปรแกรมดวย Matlab ดังน้ี 
Program2.m 
% เป็นการกําหนดคา คงท่ี x1=3.7;x2=2.1;w1=3.5; 
% Run CPU RAM Hight Speed  
x1=3.7; 
x2=2.1; 
w1=3.5; 
for w2=1:5 
y1=(w1/(1-w1*w2))*(x1+w2*x2); 
plot(x1,y1,'*') 
hold on 
y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); 
plot(x2,y2,'o') 
hold on 
end 
grid on 
xlabel('Input X') 
ylabel('Output Y') 
title('Turbo Recursive 2018 Algorithm Network') 

 
ผลการทดลองที่ไดเป็นดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ผลการทดลองจาก โปรแกรม2 
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จากผลการทดลองดวยโปรแกรมที่ 2 เม่ือทดลองปูอนคาให x1=3.7>x2=2.1และ นํ้าหนัก w1=3.5 มีคาคงที่แลวทําการวนรอบนํ้าหนัก w1 = 1 ถึง 5 
รอบ และใชสมการของเทอรแโบ เน็ตเวอรแค 2 สมการคือ y1=(w1/(1-w1*w2))*(x1+w2*x2) กับ y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); และทําการแสดง  x1 เทียบกับ 
y1 ดวยรูปเครื่องหมาย  “*” และใชคําสั่ง hold on เพื่อคงคางรูปไว แลวทําการแสดง  x2 เทียบกับ y2 ดวยรูปเครื่องหมาย  “0” รูปที่ไดคือกราฟมีความแตกตางกัน
กับภาพท่ี 4 ซึ่งไมการตัดกันและระยะหาง  x1 เทียบกับ y1 หางกันนอยกวาระยะหาง  x2 เทียบกับ y2 และเครื่องหมาย “0” และ “x”  อยูกันคนละดานกัน 
 
การทดลองที่3 เม่ือกําหนดคา x1=4.6;w1=3.3;และ w2=7.2; 

ทําการเขียน โปรแกรมดวย Matlab ดังน้ี 
Program3.m 
% เป็นการกําหนดคา คงท่ี x1=4.6;w1=3.3;และ w2=7.2; 
% Run CPU RAM Hight Speed  
x1=4.6; 
x2=3.3; 
w2=2.7; 
for x1=1:5 
y1=(w1/(1-w1*w2))*(x1+w2*x2); 
plot(x1,y1,'*') 
hold on 
y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); 
plot(x2,y2,'o') 
hold on 
end 
grid on 
xlabel('Input X') 
ylabel('Output Y') 
title('Turbo Recursive 2018 Algorithm Network') 

 
ผลการทดลองที่ไดเป็นดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ภาพท่ี 6  ผลการทดลองจาก โปรแกรม3 
 

จากผลการทดลองดวยโปรแกรมที่ 3 เม่ือทดลองปูอนคาให x1=4.6>x2=3.3  และ นํ้าหนัก w2=2.7 มีคาคงที่แลวทําการวนรอบนํ้าหนัก w1 = 1 ถึง 5 
รอบ และใชสมการของเทอรแโบ เน็ตเวอรแค 2 สมการคือ y1=(w1/(1-w1*w2))*(x1+w2*x2) กับ y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); และทําการแสดง  x1 เทียบกับ 
y1 ดวยรูปเครื่องหมาย “*” และใชคําสั่ง hold on เพื่อคงคางรูปไว แลวทําการแสดง  x2 เทียบกับ y2 ดวยรูปเครื่องหมาย “0” รูปที่ไดคือกราฟมีการตัดกันและ
สัญลักษณแรูป “0” เป็นแนวตั้ง ซึ่งทํามุม 90 องศากับแกนนอน และสัญลักษณแ รูป “*” มีความชันเป็นลบหรือกราฟมีรูปเอียงซายน่ันเอง โดยการทดลองเม่ือใช
โปรแกรม Matlab ทําการจําลองการทํางานจะเห็นวากราฟแตละการทํางานจะมีคาท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปตามตัวแปรที่ปูอน 
 
การทดลองที่ 4 เม่ือกําหนดคา x2=1.6;w1=3;และ w2=2.7; 

ทําการเขียน โปรแกรมดวย Matlab ดังน้ี 
Program4.m 
% เป็นการกําหนดคา คงท่ี x2=1.6;w1=3;และ w2=1.9; 
% Run CPU RAM Hight Speed  
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x1=1.6; 
x2=3; 
w2=1.9; 
for x2=1:5 
y1=(w1/(1-w1*w2))*(x1+w2*x2); 
plot(x1,y1,'*') 
hold on 
y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); 
plot(x2,y2,'o') 
hold on 
end 
grid on 
xlabel('Input X') 
ylabel('Output Y') 
title('Turbo Recursive 2018 Algorithm Network') 

 
ผลการทดลองที่ไดเป็นดังภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  ผลการทดลองจาก โปรแกรม4 
 
จากผลการทดลองดวยโปรแกรมที่ 3 เม่ือทดลองปูอนคาให  

x1=1.6<x2=3และ น้ําหนัก w2=1.9 มีคาคงท่ีแลวทําการวนรอบนํ้าหนัก w1 = 1:5 รอบ และใชสมการของเทอรแโบ เน็ตเวอรแค 2 สมการคือ y1=(w1/(1-
w1*w2))*(x1+w2*x2) กับ y2=(w2/(1-w1*w2))*(w1*x1+x2); และทําการแสดง  x1 เทียบกับ y1 ดวยรูปเครื่องหมาย “ *” และใชคําสั่ง hold on เพื่อคงคางรูปไว 
แลวทําการแสดง  x2 เทียบกับ y2 ดวยรปูเครื่องหมาย “0” รูปที่ไดคือกราฟมีการตัดกันและสญัลักษณแรูป “*” เป็นแนวตั้ง ซึ่งทํามุม 90 องศากับแกนนอน และ
สัญลักษณแ รูป “0”  มีความชันเป็นลบหรือกราฟมีรูปเอียงซายน่ันเอง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยไดสราง Algorithm แบบ Recusive ซึ่งเป็นรูปแบบใหมในวงการคอมพิวเตอรแซึ่งการที่ไดโครงสรางหรือโมเดลใหมขึ้นมาน้ีเพราะพัฒนามาจาก
โมเดล Turbo Code เดิม สําหรับผลที่ไดมีลักษณะปูอนไปขางหนา สําหรับงานที่จะประยุกตแใชตอไปไดแกงานทางดานทําภาพใหเติมเต็มจากภาพที่มีลักษณะหายไป
เป็นบางสวนหรืองานในการบริหารธุรกิจเชนคอมพิวเตอรแธุรกิจไดแกการวิเคราะหแหุนโดยอาจนําไปเขียนโปรแกรมพยากรณแหุนวาวันพรุงน้ีราคาของหุน จะขึ้นหรือจะ
ลดลงเม่ือเราทราบขอมูลในอดีตที่ผานมา และ ศาสตรแทางดานปใญญาประดิษฐแน้ียังคงเป็นการพัฒนาหาองคแความรูใหเหมาะสมกับงานหรือปใญหาซึ่งตองเลือกวิธีการที่
ประยุกตแใชไดดี 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูเขียนขอขอบคุณ    รองศาสตราจารยแ  ดร.ปใญญา ฐิติมัชฌิมา อดีตอาจารยแวิศวะโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่
ไดสอน เทอรแโบ โค฿ด ใหกับผูวิจัยเม่ือครั้งท่ีเรียนวิศวกรรมท่ีลาดกระบัง ขอขอบคุณ ดร.เอกอนันตแ ณ เชียงใหม ขอขอบคุณ  ผอ. สายพิณ ปใญญาคํา ขอบคุณนองสาว 
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การพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ๑กล๎วยอบน้ําผ้ึง สําหรับท๎องถิ่นท๎องถิ่นชุมชนบ๎านสนัเก๎ากอม   
อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 

Curriculum development, processing products, honey, baked bananas. 
For the community's SanKeaoKom Mae Ramat district, Tak province 

 
รุณี  หํอทอง1 

Runee Hothong 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดวัตถุประสงคแไวดังน้ี  1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชน
บานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ระหวางกอนอบรมและหลังอบรม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับ
ทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก สมาชิกกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ทองถิ่นชุมชนบานสัน
เกากอม   ปี 2560 จํานวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใชไดแก เอกสารการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  ของทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม  จํานวน 6 
หนวย แบบทดสอบกอนการอบรมและหลังอบรม  จํานวน 30 ขอ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  เป็ นมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Seale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช  ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว 

ผลจากการวิจัยพบวํา 
1. เอกสารวิชาการ ผลการวิเคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแ  สําหรับทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอ

แมระมาด  จังหวัดตาก  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกหนวยโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ กอนอบรม เทากับ 82.80 ต่ํากวาหลังอบรม เทากับ 83.49 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  2. กลุมสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  มีความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบาน
สันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  พบวากลุมสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวม  โดยมีระดับความพึงพอใจระดับ
มาก  และมีคะแนนคาเฉลี่ยรวม ( X ) เทากับ  4.46  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ  0.19 

 
คําสําคัญ : การพัฒนา, หลักสตูร, แปรรปู, ผลิตภัณฑแ,  กลวยอบนํ้าผึ้ง,  ชุมชน 
 
Abstract 
 This research has the following objectives: 1) to study Achievement Program processing products, honey, baked bananas. For the 
community's SanKeaoKom Mae Ramat district, Tak province during pre-training and post-training 2) the satisfaction, of course, banana and 
honey processing. For the community's SanKeaoKom. Mae Ramat district, Tak province and the population sample. Member honey baked 
banana processing. The local community was nine years old in 2560 with a total of 30 instruments, including. Documents, curriculum 
development, processing products, honey, baked bananas. The community's SanKeaoKom 6-unit test before training and after training for 30 
items and satisfaction of the members of the Banana and honey processing. A rating scale (Rating Seale) with 5-level statistics used were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Research Result 
 1. Paper The analysis of student achievement, curriculum development, processing products. For the local community, the 
community's SanKeaoKom Mae Ramat district, Tak province, is an achievement. All units with an average of 82.80 per cent lower than 
before the training, after the training was statistically significant 83.49 level. 05. 
 2. Members of processed products, baked bananas, honey. Are satisfied with the course of processing banana honey. For the 
local community, the community's SanKeaoKom Mae Ramat district, Tak province, were members of processed products, baked bananas, 
honey, most were satisfied overall. The satisfaction levels. The total average rating () of 4.46 and a standard deviation (SD) of 0.19  
 
Keywords: Development, processing, products, baked bananas, community. 
 
บทนํา 

กลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   มีบทบาทสําคัญในการเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งนับเป็นองคแประกอบที่สําคัญของระบบเ ศรษฐกิจ 
เพราะเป็นกลไกหลักในการเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ดังน้ันการพัฒนาผูประกอบการเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพราะผูประกอบการเป็นปใจจัย
สําคัญในการดําเนินการเพื่อการขยายตัวและพัฒนาอยางตอเน่ืองของธุรกิจตลอดจนสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง จากเหตุผลดังกลาว จึงใหความสําคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพของกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑแชุมชนที่มีในอนาคต โดยจากการสํารวจขอมูลชุมชนเบื้องตน พบวา 
กลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   เป็นกลุมที่ดําเนินการตามหลักการของตนเอง อีกทั้งยังเป็นกลุมที่เขมแข็ง โดดเดน และอยูในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางดานชีวภาพสูง จึงไดกําหนดใหกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  เป็นกลุมเปูาหมายในการดํา เนินการพัฒนาศักยภาพ

                                                           
1 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยนกแล Email : runee2512@hotmail.com โทร : 0862098837 
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ของกลุมและยกระดับผลิตภัณฑแ ประจําปี 2560 โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพพรอมกับการสรางภู มิคุมกันตัวเองในเชิงธุรกิจ เพื่อใหสามารถพัฒนาและเติบโตสูการ
เป็นผูประกอบการผลิตภัณฑแชุมชนที่เขมแข็ง มีรายไดที่ม่ันคง รวมทั้งสามารถใชเป็นตนแบบความสําเร็จในการขยายผลการพัฒนาในรูปแบบดังกลาว 
 แตจากการลงพื้นที่สํารวจสภาพปใญหาของกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  ในเบื้องตน พบวา ทางกลุมมี
ปใญหาดานการบริหารจัดการองคแกร การตลาด และการควบคุมมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑแ ดังน้ัน เพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแดังกลาว จึงไดรวมกับวิทยากร 
ผูเช่ียวชาญจากทองถิ่น ภูมิปใญญา โรงเรียนบานหวยนกแลจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   
อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก ขึ้น เพื่อใหกลุมสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนแทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน นําความรูที่ไดรับไปใชในการบริหารจัดการ
กลุมอยางเป็นระบบ เขาใจถึงความสําคัญของบรรจุภัณฑแและการพัฒนาสินคาใหตอบโจทยแความตองการของตลาด รวมทั้ง เพื่อเป็นการสรางภาคีเครือขายระหวางกลุม
สมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   ที่ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑแชนิดเดียวกันนําไปสูการเป็นชุมชนที่เขมแข็งและมีศักยภาพในอนาคต 

ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับชุมชนทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม    อําเภอแม
ระมาด  จังหวัดตาก  เพื่อแนวทางการพัฒนากลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก เป็นแนวทางหน่ึงที่จะชวยแกปใญหาความ
ยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางที่สรางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเป็นการสงเสริมใหชุมชนรูจักใชทรัพยากรทองถิ่ น ทําใหคนในชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวไดอยางม่ันคง เป็นการดําเนินกิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาการใหบริการหรืออื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความ
ผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเป็นนิติบุคคล เพื่อสรางรายได และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชนเกิดจากการที่คนกลุมหน่ึงในชุมชนมารวมมือกันทํากาผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน การจัดการตลาด โดย
วิสาหกิจชุมชนเนนการแบงปใน การชวยเหลือกัน มากกวาการแขงขัน กลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก จึงเป็นหนวยที่ทําให
เกิดความรวมแรงรวมใจ ไมแตกแยก แบงพวก และไมตอสูเพื่อผลประโยชนแของตนและพวก ซึ่งมีเจตนารมณแใหการสงเสริมความรูและภูมิปใญญาทองถิ่น สรางรายได 
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนารูปแบบของกลุมใหพึ่งพาตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง  มาเป็นกรอบแนวทางในการเขียนรายงานผลตามวัตถุประสงคแดังน้ี  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
ระหวางกอนอบรมและหลังอบรม  
    2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของสมาชิกกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถิ่นทองถิ่น
ชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

   การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  
ปีการศึกษา  2560  จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัยครั้งน้ีประกอบไปดวย  
1. หลักสตูรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ประกอบดวยจํานวน 5 หนวย มีดังน้ี 

1.1หนวยท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับจังหวัดตาก และสภาพบริบทของบานสันเกากอม 
1.2 หนวยท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับกลวย 
1.3 หนวยท่ี 3 ประโยชนแของกลวย 
1.4 หนวยท่ี 4 การแปรรูปอาหารจากกลวย 
1.5 หนวยท่ี 5 ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภณัฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง 
1.6 หนวยท่ี 6 การประมาณราคาการแปรรูปผลติภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ  
               3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของสมาชิกกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถิ่นชุมชน
บานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 

การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย มีดังน้ี 
1. การศึกษาและวิเคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตร 

                แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนอบรมและหลังอบรมดวยหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง จํานวน 6 หนวย ๆ ละ 5  ขอ รวม 
30 ขอ  

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเพื่อพัฒนา หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด จังหวัด

ตาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนอบรม และหลังอบรม มีข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีดังน้ี 
2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู แบบอิงเกณฑแ ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 36-93) 
2.2 วิเคราะหแเน้ือหาสาระของแตละหนวยท่ีจะนํามาอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง 
2.3 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือดตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรูท่ีคาดวาจะไดรับแตละหนวย 
2.4 นําแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน   ดังน้ี   

   2.5.1 รองศาสตราจารยแ ดร.สฤษณแ พรมสายใจ ตําแหนง รองคณบดีฝุายกิจการนกัศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  
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   2.5.2 ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ตําแหนง ขาราชการบํานาญ อดีต ศึกษานิเทศกแ เช่ียวชาญพิเศษ   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   
   2.5.3 ดร.รัตนา เจริญศรี ตําแหนง ขาราชการบํานาญ อดีต ผูอํานวยการโรงเรียนทุงฟูาวิทยาคม เช่ียวชาญ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
   2.5.4  ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   เช่ียวชาญ สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก   เขต  2    
   2.5.5 นายวรรณชัย เหลาทรัพยแ ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนแมระมาดราษฏรแบํารุง   เช่ียวชาญ  สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต  2    

   เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคแ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่พิจารณาแบบทดสอบที่มีคา IOC  ตั้งแต 0.60  
ขึ้นไป เป็นแบบทดสอบโดยใชวิธีของโรวิเนลลี (Rovineli) และแฮมบิลตัน (Hambleton)  เพื่อตรวจสอบการหาคาระดับความยากงาย (p) และการหาคาอํานาจการ
จําแนก (r) เป็นรายขอ ตามวิธีการเบรนแนน (Brennan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน ที่
ไดสรางขึ้นมา จํานวน 40 ขอ จากน้ันนําแบบทดสอบมา เพื่อหาคาหาความยากงายที่อยูในระหวาง 0.20-0.80 และอยูในระหวางคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการไว จํานวน 30 ขอ โดยตรวจสอบความเช่ือม่ันตามหลักทฤษฎีวิธีการของ โลเวททแ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 96)  สรุป
ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.86 จากน้ันจึงไดจัดพิมพแเป็นแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อนํามาใชทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ตอไป  

การประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกับจุดประสงคแ ที่กําหนดไว  โดยใชสตูร 

N

R
       IOC



 (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ , 2539, หนา 249) 

เม่ือ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency) 
  R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
  N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

โดยมีเกณฑแ ดังน้ี 
ใหคะแนน    +1      เม่ือแนใจวาแบบทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงคแ 
ใหคะแนน     0      เม่ือไมแนใจวาแบบทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงคแ 
ใหคะแนน     -1      เม่ือแนใจวาแบบทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงคแ 
ซึ่งคาดัชนีความสอดคลอง IOC แบบทดสอบรายขอ ที่คํานวณไดมีคาเทากับ  

0.80- 1.00 ทุกคน ดังน้ัน แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นมา มีคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา อยูในเกณฑแที่ยอมรับได 
  3.  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งของสมาชิกกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  
สําหรับทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม อําเภอแมระมา จังหวัดตาก ไดดําเนินการ ดังน้ี 
     3.1  ศึกษาเอกสารการสรางเครื่องมือตามหลักการสรางแบบสอบถาม 
   3.2  กําหนดประเด็นเน้ือหาที่ตองการสอบถาม ทั้งหมด 10 ขอ  
     3.3  รางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแ ซึ่งมีลักษณะเป็นการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ 
มีเกณฑแการใหคะแนนดังน้ี 
      ความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด ใหคะแนนเป็น    5 คะแนน 
    ความคิดเห็นอยูในระดับ มาก ใหคะแนนเป็น    4 คะแนน 
    ความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง ใหคะแนนเป็น    3 คะแนน 

  ความคิดเห็นอยูในระดับ นอย ใหคะแนนเป็น    2 คะแนน 
  ความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด ใหคะแนนเป็น    1 คะแนน 

     3.4  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของภาษาและประเด็นในการถาม   
     3.5  ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
     3.6  พิมพแแบบสอบถามฉบับสมบูรณแเพื่อนําไปใชตอไป 
 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ผูวิจัยไดนําเอาแบบทดสอบท่ีไดสรางขึ้นมาโดยผานผูเช่ียวชาญ  จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อจัดพิมพแ  จํานวน 30 ขอ 
2. นําแบบทดสอบท่ีเตรียมไวมาใชในการอบรมองคแความรูใหแกกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  ที่เขามารับการเรียนรู  หรือก ารอบรมเชิง

ปฏิบัติการครั้งน้ีจํานวน  30 คน 
3. กอนทําการอบรม  นําเอาแบบทดสอบกอนอบรมใหกับผูเขารับการอบรมทํา  เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานวามีความเขาใจเกี่ยวกับกลวยอยางไร ใหทุก

คนทําใหเวลา 30 นาที  ทําเสร็จแลวรวบรวมเก็บไว  จากน้ันให  นายทองหลอ  หอทอง  เป็นผูตรวจและจดบันทึกคะแนนเพื่อหาระดับคะแนนกอนการอบรม 
4. ผูวิจัยไดอธิบายเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งจบแลว  จึงนําเอาแบบทดสอบหลังอบรมมาใหผูเขารับการอบรมทําอีกครั้งหน่ึง จากน้ันจึง

เฉลยแบบทดสอบใหทุกคน  พรอมกับทําการตรวจแบบทดสอบดวยและนําผลจากการทําแบบทดสอบของผูอบรมจํานวน 30  ฉบับ  มาเปรียบเทียบคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์กอนการอบรมและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังอบรม  ของกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแวาใครมีความกาวหนาทางการอบรมครั้งน้ีรอยละเทาไหร จากน้ันก็นํามา
รายงานผลตอไป 
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       5.  ใหกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง แสดงความพึงพอใจตอการใชหลักสตูรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถิ่นทองถิ่น
ชุมชนบานสันเกากอม   อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก โดยตอบลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 6.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาตรวจใหคะแนนแลวนําคะแนนที่ได ไปวิเคราะหแผลทางสถิติ 

 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูล มีดังตอไปน้ี 
1. นําผลคะแนนทั้งหมดของจํานวนผูเขารับการอบรม  จํานวน  30  คน  มาวิเคราะหแเพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
2. นําเอาผลคะแนนมาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลังอบรม  กับกอนอบรม เพื่อวัดความกาวหนาทางการเรียนโดยใชคา t-test  ตอไป (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2545, หนา 100-103)  
3.  ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจของกลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ที่มีตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถิ่นทองถิ่น

ชุมชนบานสันเกากอม      อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  นําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว
เปรียบเทียบกับเกณฑแโดยใชเกณฑแในการแปลความหมาย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง   เห็นดวยระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.51 – 4.00   หมายถึง   เห็นดวยระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.51 – 3.00   หมายถึง   เห็นดวยระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง   เห็นดวยระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง   เห็นดวยระดับนอยท่ีสุด 
 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล มีดังน้ี 
 1. สูตรการหาคาเฉลี่ย X  
 2. สูตรการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติการคาหาที่ (t – test)  (ชูศรี  วงศแรัตนะ, 2544, หนา 93) 
 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของหลักสูตรการแปรรูปผลติภณัฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม      
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก    
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหแการเขารับการอบรม เพื่อวัดความกาวหนาของผูเขาอบรม จํานวน 30 คน โดยใชแบบทดสอบกอนอบรมและหลังอบรม จํานวน 30 ขอ   

หนํวยที ่
ร๎อยละคะแนน 

กํอนอบรม 
ร๎อยละคะแนน 

หลังอบรม D D2 

1 81.56 82.44 8 414 
2 83.11 85.00 17 257 
3 81.78 84.78 27 393 
4 81.89 84.89 27 411 
5 82.67 84.11 13 55 
6 82.56 83.89 12 280 
 82.26 84.19   

 
สรุป จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแการผูเขารับการอบรม  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเขาอบรม  จํานวน 30 คน โดยใชแบบทดสอบกอนอบรมและหลัง

อบรม จํานวน 30 ขอ  ของหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  พบวา คาเฉลี่ยรอย
ละของคะแนนแบบทดสอบกอนอบรม  มีคาเฉลี่ยรอยละ  เทากับ 82.26 และคะแนนแบบทดสอบหลังอบรมมีคาเฉลี่ยรอยละ 84.19 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแและสมมติฐานขอที่ 1 ทุกประการ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้งสําหรับทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก กอนอบรมและหลังอบรม ดวยหลักสตูรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   สําหรับทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแม
ระมาด จังหวัดตาก 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนระหวางกอนอบรมและหลังอบรม เชิงปฏิบัติการ  การแปรรูปผลติภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง   สําหรับทองถิ่น
ทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม      อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

จํานวน แบบทดสอบ ร๎อยละ X  D D2 S.D. t-test 
30 คะแนนทดสอบกอนเรียน 82.26 23.91 17 179 4.67 0.31 
30 คะแนนทดสอบหลังเรียน 84.19 24.47 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 จํานวน 29 คน (df  = 1.699) (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ,  2538, หนา 284) 
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สรุป จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนอบรมมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 82.26 และหลังอบรมมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละ
เทากับ 84.19  เป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละความกาวหนา เทากับ 1.93 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.67 คาที           
(t-test) เทากับ 0.31   ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห๑พึงพอใจตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของสมาชิกกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบาน
สันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 
ตารางที่ 3   แสดงคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพีงพอใจตอหลักสตูรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ชองสมาชิกกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวย
อบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 

ท่ี รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 

หลักสตูรถูกตองตามหลักวิชาและทันสมัยและใชภาษาที่เขาใจงาย 
ผูเขารับการอบรม  เรียนรู และทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของ
หลักสตูรไดอยางรวดเร็วกวาการทองจํา 
ผูเขารับการอบรม สามารถเรียนรู และทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของ
หลักสตูร การเรียนรูไดดวยตนเอง 
ผูเขารับการอบรมเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคแในการแปรรูปผลิตภัณฑแ
ไดมากข้ึน 
ผูเขารับการอบรม ไดเรียนรูสื่อการสอนท่ีแปลกใหม นาสนใจเรียนยิ่งขึ้น 
ผูเขารับการอบรมมีโอกาสแสดงทักษะและความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรม การเรียนรูอยางเต็มที่ 
ผูเขารับการอบรมเขาใจงายสนใจศึกษาเน่ืองจากหลักสูตรมีการลําดับ
เรื่องเหมาะสมนาเรียนนาติดตามมากยิ่งขึ้น 
ผูเขารับการอบรมไดรับ องคแความรูใหม ๆ และนําปรับใชกับการแปรรูป
วัตถุดิบอื่น   
ผูเขารับการอบรมเห็นความสําคัญและคุณคาของหลักสูตรใน อนุรักษแ
และสืบสานภูมิปใญญาทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืนคูกับชุมชน 
สถานที่ปฏิบัติการมีอุปกรณแเหมาะสมและเพียงพอเอื้อตอการเรียนรู 
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คําเฉล่ียรวม 4.46 0.19 มาก 
 
 สรุป จากตารางที่ 3  พบวา กลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง มีความพึงพอใจตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับ
ทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม      อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  มีคาเฉลี่ยรวมรอยละ ( X )  เทากับ 4.46 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ  พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หลักสูตรถูกตองตามหลักวิชาและทันสมัยและใชภาษาที่เขาใจงาย,  ผูเขารับการอบรมไดรับ องคแความรูใหม ๆ และนําปรับใชกับการแปรรูป
วัตถุดิบอื่น  มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ 4.61 รองลงมา ผูเขารับการอบรมมีโอกาสแสดงทักษะและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรูอยางเต็มที่, 
สถานที่ปฏิบัติการมีอุปกรณแเหมาะสมและเพียงพอเอื้อตอการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ  4.50 และผูเขารับการอบรม  เรียนรู และทําความเขาใจในเน้ือหา
สาระของหลักสูตรไดอยางรวดเร็วกวาการทองจํา, ผูเขารับการอบรม สามารถเรียนรู และทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของหลักสูตร การเรีย นรูไดดวยตนเอง  มี
คาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ 4.46 และขอท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูเขารับการอบรมเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคแในการแปรรูปผลิตภัณฑแไดมากขึ้น ,  ผูเขารับการอบรม 
ไดเรียนรูสื่อการสอนท่ีแปลกใหม นาสนใจเรียนยิ่งขึ้น, ผูเขารับการอบรมเห็นความสําคัญและคุณคาของหลักสูตรใน อนุรักษแและสืบสานภูมิปใญญาทองถ่ินใหคงอยูอยาง
ยั่งยืนคูกับชุมชน  มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ 4.36    

 
การอภิปรายผล 

การจากการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับชุมชนทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  
ผูวิจัยไดกําหนดของการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแไว 2 ขอดังนี ้

  จากวัตถุแประสงคแขอท่ี 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก ระหวางกอนอบรมและหลังอบรม พบวา คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนอบรมมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 82.26 และหลังอบรมมี
คาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 84.19  เป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละความกาวหนา เทากับ 1.93  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 4.67  คาที (t-test) เทากับ 0.31   ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (วีระพล  พลี สัตยแ,  2551, 
หนา บทคัดยอ) การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟูา เรื่อง พอลิเมอรแ  เซรามิกสแและแกว แมเหล็กและการนําไฟฟูายิ่งยวด จํานวน 18  
คน  พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม  พบวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และ ยังมีความสอดคลองกับรายวิจัยของ (อุบล เพ็ง
สถิต, 2553, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ ใชตําราเรียนแบบศึกษาดวยตนเองในวิชา PC 393 ที่มี
นักศึกษาท่ีมีลักษณะการเรียนตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา PC 393 ไมแตกตางกันและยังมีความสอดคลองกับวิจัยของ (วิษณุ บัวเทศ, 2551, หนา 
บทคัดยอ) ที่เกี่ยวกับการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการวิเคราะหแวงจรไฟฟูากระแสตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร 
พบวา หลังเรียนจากการเรียนดวยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนจริงที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และยังมีความสอดคลองกับการทําวิจัยของ (ขวัญดาว  
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แจมแจง, 2551, หนา บทคัดยอ) ไดรายรายผลการวิจัย เรื่อง ผลของการสอนโดยใชบทบาทสมมติที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กลไกการเกิดปฏิกิริยาการเติม
กลุมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมีช้ันปีท่ี 2 พบวา มีคาสูงกวาเกณฑแรอยละ 60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  จากวัตถุแประสงคแขอที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง ของสมาชิกกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง 
สําหรับทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  พบวา กลุมสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง มีความพึงพอใจตอหลักสูตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง สําหรับทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก มีคาเฉลี่ยรวมรอยละ ( X ) เทากับ 4.46 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หลักสูตรถูกตองตามหลักวิชาและทันสมัยและใชภาษาที่เขาใจงาย, ผูเขารับการอบรมไดรับ องคแความรูใหม ๆ และนํา
ปรับใชกับการแปรรูปวัตถุดิบอื่น  มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ 4.61 รองลงมา ผูเขารับการอบรมมีโอกาสแสดงทักษะและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม การ
เรียนรูอยางเต็มที่, สถานที่ปฏิบัติการมีอุปกรณแเหมาะสมและเพียงพอเอื้อตอการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ  4.50 และผูเขารับการอบรม เรียนรู และทํา
ความเขาใจในเน้ือหาสาระของหลักสูตรไดอยางรวดเร็วกวาการทองจํา, ผูเขารับการอบรม สามารถเรียนรู และทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของหลักสูตร การเรียนรูได
ดวยตนเอง  มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ 4.46 และขอท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูเขารับการอบรมเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคแในการแปรรูปผลิตภัณฑแไดมากขึ้น , ผูเขา
รับการอบรม ไดเรียนรูสื่อการสอนท่ีแปลกใหม นาสนใจเรียนยิ่งขึ้น, ผูเขารับการอบรมเห็นความสําคัญและคุณคาของหลักสูตรใน อนุรักษแและสืบสานภูมิปใญญาทองถิ่น
ใหคงอยูอยางยั่งยืนคูกับชุมชน  มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X ) เทากับ 4.36 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (ชัยวัฒนแ จิวพานิชยแ และชัยวัฒนแ วารี, 2554, หนา บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสรางบทเรียนออนไลนแ โดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝึกประสบการณแวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา 1). ความสามารถในการสรางบทเรียนออนไลนแโดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความ
พรอมในการฝึกประสบการณแวิชาชีพครู หลังอบรมสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2). ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรฝึกอบรมการ
สรางบทเรียนออนไลนแ โดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝึกประสบการณแวิชาชีพครู ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  และ(วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร,  2558,  หนา บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใชภาษาอังกฤษ
ในช้ันเรียนของครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี* ผลการวิจัยพบวา 1). ครูภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจ
ในการฝึกอบรมการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนโดยรวมและราย ดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานสิ่งสนับสนุนในการอบรมอยูในระดับปานกลาง  2). เปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการฝึกอบรมการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของครูภาษาอังกฤษ  พบวา 2.1). ครูภาษาอังกฤษที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนไมแตกตางกัน 2.2). ครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณแในการสอนตางกัน มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2.3). ครูภาษาอังกฤษท่ีสอนอยูในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใชภาษาอังกฤษใน
ช้ันเรียนไมแตกตางกัน   
 

ข๎อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลติภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับชุมชนทองถ่ินทองถ่ินชุมชนบานสันเกากอม   อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
  1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสตูรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและชุมชน  
   2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีสื่อวัสดุอุปกรณแบริการแกครูชุมชนอยางเพียงพอ 
   3. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหาคูมือการวัดผลและประเมินผลใหเพียงพอตอความตองการของครู 
   4. เป็นแนวทางการศึกษาปใญหาการบริหารหลักสูตร  เพื่อนํามาวางแผนการพัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑแกลวยอบนํ้าผึ้ง  สําหรับชุมชนทองถิ่นทองถิ่นชุมชนบานสันเกากอม   อําเภอแมระมาด  จังหวัด

ตาก ผูวิจัยขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่ทําใหการวิจัยเลมน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่ กําหนดไว และขอมอบความดีทั้งหมด ใหแก คุณพอ - คุณแม คุณครู - 
อาจารยแ ทุก ๆ ทาน  และขอขอบคุณสามี และญาติ ทุกคน ที่คอยใหกําลังใจมาโดยตลอด จึงสงผลทําใหการทําวิจัยครั้งน้ี สําเร็จ  ตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว มา ณ 
โอกาสน้ี 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสุขของประชาชนที่ไดจากการพัฒนาทองถ่ินกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้ง

น้ีไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเทศบาลนครเชียงราย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 60.85 ตาร างกิโลเมตร 
ประกอบดวยพื้นที่ของตําบลตางๆ ทั้งหมด 4 ตําบล คือ ตําบลเวียงทั้งตําบล ตําบลรอบเวียง (หมูที่ 1 -26 ) ตําบลริมกก (บางสวน หมูที่ 1 - 6) และตําบลสันทราย 
(บางสวน หมูที่ 6 และ 13 ) เทศบาลนครเชียงราย ประกอบดวยชุมชน 65 ชุมชน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณแรายบุคคล  จํานวน 
260 คน 
          จากผลการวิจัยพบวาความตองการดานสาธารณูปโภค (public utility ) เทศบาลนครเชียงราย เขต 1 จํานวน 12 ชุมชนมีความตองการดานสาธารณูปโภค ใน
ระดับมาก โดย ประเด็นแรก คือความตองการดานไฟฟูา บริเวณจุดเสี่ยง เทศบาลนครเชียงรายใหความสําคัญในการใหบริการไฟฟูาไดอยางทั่วถึงในจุดตางๆ เพื่อความ
ปลอดภัยในยามค่ําคืน ประเด็นที่สองคือความตองการประปาชุมชนที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก นํ้าใสไหลตลอดเวลา เน่ืองจากนํ้าเป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่งสําหรับชีวิต
ทุกชีวิต เทศบาลนครเชียงรายไดสนองความตองการชองชุมชนไดเป็นอยางดี ประเด็นที่สามคือ ดานถนนเทศบาลนครเชียงรายจะตองมีระบบคมนาคมขนสงที่
เอื้ออํานวยและเช่ือมโยงกับจังหวัดและอําเภอใกลเคียงในระดับมาก มีถนนซึ่งเป็นเสนทางสัญจรในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ประเด็นที่สี่ชุมชน
ยังตองการใหทําลูวิ่งจักรยานเพื่อออกกําลังกายอยางปลอดภัยในระดับมาก เพื่อเป็นที่ออกกําลังกายที่ปลอดภัยและสะดวก โดยคํานึงถึงประโยชนแตอรางกายเป็นหลัก 
ประเด็นที่หา ความตองการรักษาดานวัฒนธรรมประเพณีในระดับ มาก เทศบาลและจังหวัดเชียงรายไดใหความสําคัญดานการอนุรักษแวัฒนธรรมตามแบบจารีต
ประเพณี ตามศาสนาของตนท่ีนับถือ 
 
Abstract 

This research aims to study the happiness of the people from local development. Population used in this study include: 
Population used in the research include: People in Chiang Rai Municipality Chiang Rai Province The total area is 60.85 square kilometers. It 
consists of 4 sub-districts, namely, Wiang District, Tambon Wiang Wiang (Mu 1, Mu 6), Tambon Rim Kok (Bang Mu 1 - 6) and Tambon Sansai 
(Mu 6 and 13). The instruments used for data collection included 260 individual interviewers. 

The results showed that public utility demand in Chiang Rai Municipality 1, 12, had a high level of utility demand. The first was 
the demand for electricity. Risk point Chiang Rai Municipality places great emphasis on providing electricity services at various points. For 
safety at night The second issue is the demand for effective community water supply. Clear water all the time. Because water is essential 
for all life. Chiang Rai Municipality has met the needs of the community as well. The third issue is the Chiang Rai Municipality road, which 
has to be transported and transported to neighboring provinces at the high level. There is a safe, efficient and safe road in the municipality. 
Fourth, the community also wants to make bicycling treadmills to work safely at a high level. To be safe and convenient. The main benefit 
to the body. Fifth issue Municipality and Chiang Rai Province have given importance to traditional cultural preservation. According to their 
religion, respect. 

 
บทนํา 
 การพัฒนาทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
ไทยในทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย รับผิดชอบดูแลและพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหเจริญกาวหนาและตรงตามความตองการและ
ความพึงพอใจ ของสมาชิกในทองถ่ินน้ันๆ  ซึ่งจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน แตก็ตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจของคนในทองถิ่นใน
การบริหารจัดการกับสภาพความเป็นอยูของสังคมใหอยูอยางเป็นสุข  โดยโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินจึงกําหนดอํานาจ หนาที่ และการกํากับดูแล 
ทองถ่ินใหอยูในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ขณะเดียวกันการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง การแบงแยกหนวยการปกครองออกจากสวนกลาง โดยใหองคแกร
ที่จัดขึ้นในทองถิ่นหรือ องคแกรปกครองทองถิ่นมีอิสระในการดาเนินกิจการภายในทองถิ่นของตนได  เพื่อใหประชาชนใน ทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 
รวมทั้งแบงเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการ ประชาชน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองสวน ทองถิ่น) เพื่อ
นาไปสูความเจริญกาวหนาโดยอาศัยสรางมิติใหมกับราชการไทย  องคแการบริหารสวน ตําบลเป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการขึ้นตอ
กระทรวงมหาดไทย 

                                                           
1 นักศึกษา สาขาวิชาเอก ผูนําสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

ภาคโปสเตอร๑ 
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 พุทธศักราช 2557 ไดมีประกาศสาระสําคัญ คือ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองทองถิ่น (รายงานสํานักกรรมาธิการ  ๒ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2557) ไดพิจารณาศึกษา รายงานเรื่อง "โครงสรางและอํานาจ
หนาที่องคแกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไป รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และรางประมวลกฎหมายองคแกรปกครองสวน
ทองถ่ิน" ตามแผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กําหนดใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก เทศบาล และองคแการบริหารสวนจังหวัด เป็น
ราชการบริหารสวนทองถิ่น และเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน แนะนําการบริหารงาน ขณะที่การจัดตั้งองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หลักเกณฑแ 1.เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นที่มีประชากรไมเกิน 15,000 คน  2.เทศบาลเมือง ทองถิ่นที่มีประชากรเกิน 15,000 คน แตไมเกิน 50,000 คน ไมรวม
เทศบาลเมือง ตามกฎหมายที่มีอยูเดิมกอนวันที่กฎหมายน้ีบังคับใช 3.เทศบาลนคร ทองถิ่นที่ประชากรเกิน 50,000 คนขึ้นไป 4.องคแการบริหารสวนจังหวัด ใหจังหวัด
หน่ึงมีองคแการบริหารสวนจังหวัด โดยมีเขตพื้นที่ตามจังหวัดน้ัน เป็นการลดความซ้ําซอนในการบริหารจัดการทั้งยังกําหนดใหควบรวมเทศบา ลที่มีรายได ไมรวมเงิน
อุดหนุนต่ํากวา 20 ลานบาท หรือมีประชากรต่ํากวา 7,000 คนเขาดวยกัน หรือเทศบาลแหงอื่นที่มีพื้นท่ีติดตอกันในอําเภอเดียวกันภายใน 1 ปี นับตั้งแตวันที่ประมวล
กฎหมายมีผลบังคับใช เพื่อแกปใญหางบประมาณไมพอตอการพัฒนาพื้นท่ี ซึ่งขอมูลรายไดประจําปีงบประมาณ 2557 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น บอกวารายไดที่
ไมรวมเงินอุดหนุนที่ต่ํากวา 20 ลานบาท พบวามีเทศบาล 1,126 แหง องคแการบริหารสวนตําบล 4,339 แหง รวม 5,465 แหง คิดเป็นรอยละ 69.59 ขององคแการ
บริหารปกครองสวนทองถ่ินทั้งประเทศ 

ปีที่ผานมาจากการสํารวจความสุขของประชาชากรโลก ปรากฏวาประเทศไทย ของเราอยูในอันดับที่ คอนขางมีความสุข  คืออันดับที่ 32 ของโลก ขยับ
ขึ้นมาจากปีที่แลว 1 อันดับแตอันดับในกลุมอาเซียน เราเป็นอันดับ 2 รองจากจากสิงคโปรแซึ่งติดอันดับ 26 ของโลก และดีกวา มาเลเซี ย อันดับ 42 โลก, ฟิลิปปินสแ 
อันดับ 72 โลก, อินโดนีเซีย 81 โลก, เวียดนาม 94 โลก, พมา 114 โลก (ท่ีมา: www.thairath.co.th/content/92667) 

ผลสํารวจความสุขของคนไทย กํากับดูแล ที่อยูภายใตการกํากับหนวยงานของรัฐ ในประเทศไทยประจําปี 2559 ถึงแมจะไมใชเรื่องของรัฐบาลโดยตรง แต
ก็เกี่ยวของกับรัฐบาล ของ พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรี  เน่ืองจากวานับแตรัฐบาล (คสช.)เขามา บริหารประเทศ นโยบายประการตนๆ ของรัฐบาลคือ 
การคืนความสุขใหกับประชาชน ทั่วทั้งประเทศ ดังน้ันจึงมีประเด็นเกี่ยวกับ ผลงานที่เป็นความสุขทั้งหลายที่ รัฐบาล (คสช.)ไดมอบคืนใ หกับประชาชนคนไทยทุกๆ 
จังหวัดพรอมๆ กันแตสําหรับผลการจัดอันดับจังหวัด แหงความสุขของประเทศไทย ที่ศูนยแ เครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณแและวิจัยความ สุขชุมชน ของ
สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ไดเป็นผูดําเนินการสํารวจโพลกลุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 12,429 
ตัวอยาง ซึ่งแตละคนลวนเป็นคนพื้นท่ีในจังหวัดน้ันๆ และอาศัยอยูในพื้นท่ี กอปรกับรูขอมูลขาวสารตางๆ ของภาครัฐ ดังน้ันความสุขของประชาชนจึงยอมเกี่ยวของกับ
รัฐบาลอยูดี  สําหรับผลการจัดอันดับและคารอยละของประชาชนที่อาศัยอยูในแตละจังหวัด จากการสํารวจพบวาปใจจัยท่ีทําใหประชาชนอยูแลว เป็นสุขมีปใจจัยมาจาก
ดาน สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบานเป็นเมืองสงบ เป็นสังคมนาอยู มีความปลอดภัย คนในพื้นที่มีความจงรัก ภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยแ เพื่อเสริมสรางความเป็นหน่ึงเดียวกันในหมูประชาชน มีความ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรแของคนทองถิ่นมีความเป็นเมืองและลักษณะวัตถุนิยม สําหรับ 
10 จังหวัดแรกที่ประชาชน อยูแลวมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทยอันดับ 1 ไดแก แมฮองสอนไดรอยละ 60.9 อันดับ 2 พังงารอยละ 60 .7 อันดับ ชัยภูมิรอยละ 
56.3 อันดับ 7 มี 2 จังหวัด ไดแกพะเยาและแพรไดรอยละ 55.6 อันดับ 8 ไดแกนานไดรอยละ 54.8 อันดับ 9 ไดแกหนองคายรอยละ 54 .3 และอันดับ 10 ไดแก
ลําปางรอยละ 53.9  สวนอันดับสุดทายคืออันดับท่ี 77 ตกเป็นของกรุงเทพมหานครไดรอยละ 20.8 อันดับ 76 ไดแกสมุทรปราการรอยละ 22.0 อันดับ 75 ไดแกภูเก็ต
ไดรอยละ 24.2 อันดับ 74 ไดแกลพบุรีรอยละ 26.4 อันดับ 73 ไดแกนราธิวาสรอยละ 26.8 อันดับ 72 ไดแกนครศรีธรรมราช รอยละ 31. 1 อันดับ 70 ไดแกระยอง
รอยละ 32.3 อันดับ 69 ไดแกยะลาไดรอยละ 32.7 และอันดับ 68 ไดแกสงขลารอยละ 32.8 แตสําหรับกรุงเทพมหานครคงวิกฤติเต็มที 
 สรุป การพัฒนาทองถ่ินไดสรางความสุขท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบหรือรูปแบบการบริหารแบบใดก็ตาม เพื่อนําสังคมใหเป็นสุข จึงมีความจําเป็น
อยางมาก  เพื่อใหประทับใจของประชาชนซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเครื่องมือวัดระดับความสามารถของผูนําในการบริหารจัดการภาวะผูนําที่พัฒนาสังคมใหมีความสุข
เกิดขึ้นในทองถ่ินน้ันๆ และเป็นกระจกบานใหญท่ีจะสะทอนถึงคุณภาพของการบริหารจัดการสังคมใหบรรลุเปูาหมายและจุดประสงคแดานความสุขใหไดมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย  

1.เพื่อศึกษาการพัฒนาทองถ่ินดานสาธารณูปโภคของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
2.เพื่อศึกษาดานสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
3.เพื่อศึกษาการพัฒนาทองถ่ินดานจิตใจและนันทนาการในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจ ความสุขท่ีไดจากการพัฒนาทองถ่ิน (กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย)  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงคแการวิจัย ดังน้ี 

1.เพื่อศึกษาการพัฒนาทองถ่ินดานสาธารณูปโภคของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
2.เพื่อศึกษาดานสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
3.เพื่อศึกษาการพัฒนาทองถ่ินดานจิตใจและนันทนาการในเขตเทศบาลนครเชียงราย 

 ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังภาพตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thairath.co.th/content/92667
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 ตารางขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการเก็บขอ๎มูล  
 การดําเนินการวิจัยเรื่อง ความสุขท่ีไดจากการพัฒนาทองถ่ิน (กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย)   

  โดยออกแบบแผนการวิจัย( Research Design)  ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีขั้นตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1ศึกษาความการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างความสุขให๎แกํประชาชน 
ในตอนน้ีผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังตอไปน้ี 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เทศบาลนครเชียงราย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 60.85 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพื้นท่ีของตําบลตางๆ ทั้งหมด 4 ตําบล คือ ตําบลเวียงทั้งตําบล ตําบลรอบ

เวียง (หมูที่ 1-26 ) ตําบลริมกก (บางสวน หมูที่ 1 - 6) และตําบลสันทราย (บางสวน หมูท่ี 6 และ 13 ) เทศบาลนครเชียงราย ประกอบดวยชุมชน 64 ชุมชน ดังน้ี 
เขต 1 เขต  2 เขต 3 เขต 4 

ชุมชนเกาะลอย 
ชุมชนดอยทอง 
ชุมชนทวีรัตนแ 
ชุมชนเทิดพระเกียรติ 
ชุมชนนํ้าลัด 
ชุมชนบานดอย 
ชุมชนบานใหม 
ชุมชนปุางิ้ว 
ชุมชนราชเดชดํารง 
ชุมชนวัดพระแกว 
ชุมชนหวยปลากั้ง 
ชุมชนฮองลี่ 
 

ชุมชนมุสลิมกกโทง 
ชุมชนกองยาว 
ชุมชนเกาะทอง 
ชุมชนแควหวาย 
ชุมชนเจ็ดยอด 
ชุมชนบานไร 
ชุมชนบานไร 
ชุมชนปุาแดง 
ชุมชนปุาตึงริมกก 
ชุมชนฝใ่งหม่ิน 
ชุมชนกกโทง 
ชุมชนรองเสือเตน 
ชุมชนรั้วเหล็กเหนือ 
ชุมชนรั้วเหล็กใต 
ชุมชนริมนํ้ากก 
ชุมชนวัดศรีเกิด 
ชุมชนสันตนเปา 
ชุมชนสันตาลเหลือง 
ชุมชนสันสุด 
ชุมชนวังดิน 
ชุมชนเอื้ออาทรริมกก 

ชุมชนดอยสะเก็น 
ชุมชนปุาตึง 
ชุมชนปุาสาน 
ชุมชนรองปลาคาว 
ชุมชนศรีทรายมูล 
ชุมชนหนาสนามกีฬา 
ชุมชนสันกลาง 
ชุมชนสันขี้เบา 
ชุมชนสันคอกชาง 
ชุมชนสันปุาก฿อ 
ชุมชนสันปุากอไทยใหญ 
ชุมชนสันปุากอเหนือ 
ชุมชนสันปุาหนาด 
ชุมชนสันสลี 
ชุมชนสันหนอง 
ชุมชนสันเมืองเหล็ก 
ชุมชนหนองบัว 
ชุมชนสันติสุข 
 

ชุมชนดอยเขาควาย 
ชุมชนดอยพระบาท 
ชุมชนเดนหา 
ชุมชนประตูเชียงใหมฯ 
ชุมชนแมกรณแ 
ชุมชนรอยพระพุทธบาท 
ชุมชนวัดใหมหนาคาย 
ชุมชนสันโคงนอย 
ชุมชนสันโคงหลวง 
ชุมชนหนองปึ๋ง 
ชุมชนหนองเหียงฯ 
ชุมชนหนาศูนยแวิจัยพืชสวน 
ชุมชนหัวฝาย 
ชุมชนธารน้ํากรณแ 
 

  
กลํุมตัวอยําง  
กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเปูาหมายใน

การศึกษา โดยมีขั้นตอนกําหนดสัดสวนดังตอไปน้ี  
  ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกกลุมตัวอยางจาก 65 ชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 2 จากกลุมตัวอยาง ไดคัดเลือกจํานวนผูตอบแบบสัมภาษณแดังนี้ 
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ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ที่ใชในการศึกษาในตอนที่ 1  
ชุมชน จํานวน เพศชาย  เพศหญิง 

เขต 1  จํานวน12  ชุมชน 48 24 24 
เขต 2 จํานวน  21 ชุมชน 84 42 42 
เขต 3 จํานวน 18 ชุมชน 72 36 36 
เขต 4 จํานวน 14 ชุมชน 56 28 28 

รวม 260 130 130 
 
เครื่องมือที่ใชใ๎นการทําวิจัย 

 เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณแที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แบงออกเป็น 3 ดาน  ดังน้ี 
  ดานที่ 1 ขอมูลการพัฒนาทองถ่ินดานสาธารณูปโภค  
  ดานที่ 2ขอมูลการพัฒนาทองถ่ินดานสังคมและวัฒนธรรม 
  ดานที่ 3 ขอมูลการพัฒนาทองถ่ินดานจิตใจและนันทนาการ 

 
แบบประเมินความนําเชื่อถือ 

 ผูวิจัยไดมีวิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 
 1.ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่นเพื่อนํามาสรางเป็นกรอบแนวคิดในการสรางขอคําถามเพื่อสอบถาม
ความสุขท่ีไดจากการพัฒนาทองถ่ินในเขตชุมชนน้ันๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
 2.สรางแบบสัมภาษณแ เกี่ยวกับความสุขท่ีไดรับในแตละดานจากการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.นําแบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธแ เพื่อพิจารณาความถูกตอง ถอยคําและสํานวนและปรับปรุงแบบ
สัมภาษณแและขอเสนอแนะของประธานและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธแ 
 4.ปรับปรุงแบบสัมภาษณแและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 6.นําแบบสัมภาษณแที่ปรับปรุงแลวจัดพิมพแเป็นฉบับปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความสุขจากแบบสมัภาษณ๑ 
การเกบ็รวบรวมข๎อมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณแตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อสงหนังสือขอความอนุเคราะหแผุนําชุมชนที่เป็นกลุมตัวอยาง  ในการอนุญาตใหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. นําแบบสัมภาษณแไปยังกลุมตัวอยางเพื่อขอสัมภาษณแ 
 3.ติดตามรวบรวมแบบสัมภาษณแใหไดจํานวนตามที่ตองการและนํามาตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของการตอบ เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหแขอมูลตอไป 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะหแขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขท่ีไดจาการพัฒนาทองถ่ินในแตละดาน ดําเนินการวิเคราะหแขอมูล  ดังน้ี 
 1.วิเคราะหแเกี่ยวกับความสุขดานสาธารณูปโภค 
 2.วิเคราะหแเกี่ยวกับความสุขดานสังคมและวัฒนธรรม 
 3.วิเคราะหแเกี่ยวกับความสุขดานจิตใจและนันทนาการ 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวาความตองการดานสาธารณูปโภค (public utility ) เทศบาลนครเชียงราย เขต 1 จํานวน 12 ชุมชนมีความตองการดานสาธารณูปโภค 
ในระดับมาก โดย ประเด็นแรก คือความตองการดานไฟฟูา บริเวณจุดเสี่ยง เทศบาลนครเชียงรายใหความสําคัญในการใหบริการไฟฟูาไดอยางทั่วถึงในจุดตางๆ เพื่อ
ความปลอดภัยในยามค่ําคืน ประเด็นที่สองคือความตองการประปาชุมชนที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก น้ําใสไหลตลอดเวลา เน่ืองจากนํ้าเป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่งสําหรับ
ชีวิตทุกชีวิต เทศบาลนครเชียงรายไดสนองความตองการชองชุมชนไดเป็นอยางดี ประเด็นที่สามคือดานถนนเทศบาลนครเชียงรายจะตองมีระบบคมนาคมขนสงที่
เอื้ออํานวยและเช่ือมโยงกับจังหวัดและอําเภอใกลเคียงในระดับมาก มีถนนซึ่งเป็นเสนทางสัญจรในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ประเด็นที่สี่ชุมชน
ยังตองการใหทําลูวิ่งจักรยานเพื่อออกกําลังกายอยางปลอดภัยในระดับมาก เพื่อเป็นที่ออกกําลังกายที่ปลอดภัยและสะดวก โดยคํานึงถึงประโยชนแตอรางกายเป็นหลัก 
ประเด็นที่หา ความตองการรักษาดานวัฒนธรรมประเพณีในระดับ มาก เทศบาลและจังหวัดเชียงรายไดใหความสําคัญดานการอนุรักษแวัฒนธรรมตามแบบจารีต
ประเพณี ตามศาสนาของตนท่ีนับถือ 
 
สรุปข๎อมูลความสุขที่ได๎จากการพัฒนาท๎องถิ่น 

เทศบาลนครเชียงราย ไดจัดทาแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟใงปใญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามปี ตอไป  

เทศบาลนครเชียงราย ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558-2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2557 โดยไดกาหนดโครงการที่จะดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 136 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 201,159,600 บาท และไดใชงบประมาณ
ทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางความสุขใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
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ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทระหวํางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
The Controversy between the Institutions of Vocational Students in Bangkok 

 
ชานนท๑ คันธฤทธิ์1 

Chanon Kantarith 
 
บทคัดยํอ  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคแของการวิจัย เพื่อ 1) 
ศึกษาปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่เป็นเพศชาย และ
กําลังศึกษาอยูในสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นทั้งรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ ANOVA วิเคราะหแขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ    
 ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษาสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวส. มีผลการเรียนอยูในระดับ 2.01 -2.50 สวนใหญพักอาศัยอยูกับญาติ ผูปกครองของ
นักศึกษาสวนใหญมีสถานภาพโสด (ไมไดจดทะเบียนสมรส) โดยผูปกครองของนักศึกษาประกอบธุรกิจสวนตัว และผูปกครองของนักศึกษามีรายไดประมาณ 10,001-
20,000 บาท 2) ปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดานเรียงจากมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม รองลงมา คือ ดานสภาพของครอบครัว  และนอยที่สุด คือ ดานตัว
นักศึกษา และ 3) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน สวนดานผลการเรียน ดานที่พักอาศัย ดานสถานภาพผูปกครอง ดานอาชีพของผูปกครอง และดานรายได
ของผูปกครองตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ :  ปใญหาการทะเลาะวิวาท อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
 
Abstract 
 The purposes of this research are that to :1) to study the problem of interpersonal conflict among vocational students in Bangkok, 
and 2) Comparison of the problem of interpersonal conflict among vocational students in Bangkok, classified by status of respondents. The 
sample used in this study the students are male. They are currently studying in both government and private vocational institutions in 
Bangkok 400 people. The research instrument was a questionnaire. The statistics used were analyzing for frequencies, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and ANOVA. The analyzed statistics were calculating by computer program called statistical package. 
 The results showed that : 1) most students are studying at the Diploma level, the results are in the 2.01-2.50 level, living with 
relatives, Parents of most students have a single status by doing business and have an estimated income. 10,001-20,000 baht,                   
2) controversy between the institutions of vocational students in Bangkok as a whole, very high considering the individual aspect, the most 
significant aspect was the environmental and social aspects, followed by the family status. And the least is the student side, and 3) 
comparison of differences in opinions on the problem of interpersonal conflict among vocational students in Bangkok. Education Level 
overall different, the results of the study. Residential parental status the careers of the parents, and the income of parents per month, 
overall, no difference, statistically significant at the .05 level. 
 
Keywords : Controversy, Vocational education, Vocational students 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและเป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ โดยเฉพาะอยางยิ่งการอาชีวศึกษาเป็นรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญของประเทศขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของการขยายตัวดานธุรกิจและ
อุตสาหกรรมรวมทั้งรูจักนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชภายใตความเป็นโลกาภิวัตนแ การศึกษาดานอาชีวศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการนําประเทศไทยเขาสูการ
แขงขันในยุคสังคมฐานความรู (กรมอาชีวศึกษา, 2544)  จากประกาศของรัฐบาลใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 –2549) เป็นแผน
แมบทในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา เพื่อใหประชาชนมีความอยูดีมีสุขโดยทั่วหนา กรมอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหนวยงานหลักของรัฐ มีหนาที่หลักในการ
จัดการศึกษาวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน จึงจําเป็นจะตองจัดทําแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เพื่อเป็นแนวทางใน
การผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพื่อใหเป็นไปตามเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ฉะน้ันในการวางแผนพัฒนากําลังคนเป็นสิ่งสําคัญ 
ประกอบกับในปใจจุบันมีปใญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน  นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและทวีความรุนแรงมากขึ้น  ฉะน้ันในการ
ดําเนินการพัฒนากําลังคนกลุม นักเรียน นักศึกษา หรือกลุมที่กําลังเป็นวัยรุนเพื่อเป็นกําลังสําคัญของชาติ จึงมีความจําเป็นจะตอง ดูแลและเอาใจใสเป็นอยางดีและ
เรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญตอแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหเป็นที่ยอมรับของสังคมมาก
ขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 

                                                           
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  46  ถนนจรัญสนิทวงศแ  แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
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 สภาพปใญหาในปใจจุบันการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีมากมาย เน่ืองจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานการปฏิรูปการศึกษา ในภาพรวมของ
สังคมก็มีเหตุการณแหรือเทคโนโลยีตางๆ  ที่แปลกใหมเขามามาก  ทําใหเกิดปใญหาตามมามากมาย เชน ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในดานตางๆ ขาดอุปกรณแสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทําใหการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอยางลาชาไมทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ตลอดจน
ในปใจจุบันน้ีมีเหตุการณแท่ีนักเรียน นักศึกษา ที่อยูตางสถาบันกอปใญหาในการยกพวกตีกัน และปใญหาการทะเลาะวิวาทกันทําใหสังคมรอบขางมองวา นักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาเป็นกลุมคนท่ีไมควรเขาใกลเพราะเกรงวาจะไดรับอันตราย และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดผลเสียตอการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นอยาง
ยิ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)  ปใญหาสังคมท่ีเกี่ยวของกับวัยรุนท่ีไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุดในขณะน้ีคือ ปใญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน ซึ่งโดยทั่วไป
มักเกิดจากนักเรียนท่ีเรียนสายอาชีพ หรือนักเรียนอาชีวศึกษา  
 จากขอมูลของกลุมงานสิทธิเด็กและปูองกันพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลงานปูองกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลน้ัน พบวา จํานวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กอเหตุทะเลาะวิวาทมีอัตราเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมการใชความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยผูกอเหตุสวนใหญ 
(รอยละ 99.2 ) เป็นนักเรียนระดับ ปวช.และปวส. (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา สาเหตุ
สําคัญของปใญหาการทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรง  เกิดจากขาดความอบอุนในครอบครัว คานิยมในเรื่องศักดิ์ศรีของสถาบัน การทาทายโดยการขีดเขียน
ขอความ ความอยากเดนอยากดัง ความเป็นศัตรูคูอริกันมากอน การรวมกลุมจํานวนมากทําใหเกิดพลังฮึกเหิม การถูกทํารายมากอนและแกแคนกลับ การเมาสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ การปลูกฝใงคานิยมผิดๆ จากรุนพี่สูรุนนอง และมักกอเหตุทะเลาะวิวาทในเทศกาลตางๆ หรือเม่ือมีกิจกรรมพิเศษ เชน งานคอนเสิรแต งาน
สถาปนาสถาบัน เป็นตน การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นปใญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันบางแหงเทาน้ัน  ซึ่งมีเหตุทะเลาะวิวาทกันมาเป็นเวลานานแลว 
สวนมากมักเริ่มมาจากเรื่องการขัดแยงสวนตัวและลุกลามไปเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทระหวางนักศึกษาตางสถาบัน  ผลกระทบที่รุนแรงเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาโดยตรงและทําใหเกิดความเสื่อมศรัทธาในสังคม ทําใหผูปกครองขาดความเช่ือม่ันและไมอยากใหบุตรหลานเขาเรียนสายอาชีวศึกษาเพราะเกรงจะไดรับ
อันตราย ทําใหจํานวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาลดลง นอกจากน้ียังสรางความยุงยากในการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งดานการวางแผน การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม การบริหารกิจการนักศึกษาและการปกครอง สถานศึกษาตองมีแผนงานโครงการและใชงบประมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งตองเพิ่มมาตรการปูองกันและ
แกไขปใญหา เป็นการสิ้นเปลืองเวลาในการดําเนินการ และตองสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปกับภารกิจน้ี แทนที่จะไดทุมเทเอาใจใสไปกับการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปใญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา เพื่อวิเคราะหแสาเหตุและการเสนอแนวทาง
ในการแกไข เพื่อนําไปสูแนวทางการดําเนินการแกไขปใญหาดังกลาวไดอยางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผลที่ไดรับจากการวิจัยจะเป็นพื้นฐานนําไปสูการแกไขปใญหา
นักศึกษากอเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครไดประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑งานวิจัย 
 1 เพื่อศึกษาปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2 เพื่อเปรียบเทียบปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย 3 ขอ ดังน้ี  
  1. ขอบเขตด๎านตัวแปร 
  1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 5 
ดาน ไดแก  
   1.2.1 ดานตัวนักศึกษา 
   1.2.2 ดานสภาพของครอบครัว  
   1.2.3 ดานสภาพของสถานศึกษา  
   1.2.4 ดานเพื่อน  
   1.2.5 ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม   
  2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลํุมตัวอยําง 
  2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่เป็นเพศชาย และกําลังศึกษาอยูในสถาบันอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรไดอยางแนชัด  
  2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่เป็นเพศชาย และกําลังศึกษาอยูในสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นทั้งรัฐบาลและเอกชนใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือม่ันที่รอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และเพื่อสํารองสําหรับความผิดพลาดที่เกิดจากการเก็บขอมูล ดังน้ัน จะไดขนาดตัวอยางที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด จํานวน 400 คน 
  3. ขอบเขตด๎านพื้นที่ 
  การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นทั้งรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ประโยชน๑ที่จะได๎รับจากงานวิจัย 
 1. ผลจากการศึกษาวิจัยจะทําใหทราบวาปใญหาการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมรุนแรงของสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นทั้งรัฐบาลและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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 2. ผลจากการศึกษาวิจัยจะทําใหเป็นประโยชนแแกสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นทั้งรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาพฤติกรรม และ
การปลูกฝใงคุณธรรมและจริยธรรม ใหกับนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน 
 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี  
  1. ผูวิจัยไดจัดหาทีมงานในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยอบรมแนะนําทีมงานใหเขาใจแบบสอบถามและทดสอบจนเช่ือวามีความชํานาญกอน
การออกเก็บจริงในพื้นท่ี 
  2. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด ตามเขตพื้นท่ีที่เป็นกลุมตัวอยาง  
  3. นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา ทําการวิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแและสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก คาความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ ANOVA (One-way Analysis of Variance) วิเคราะหแขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ    
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง “ปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ศึกษาป๓ญหาการทะเลาะวิวาทระหวํางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
  การวิเคราะหแขอมูลผลการวิเคราะหแสถานภาพของนักศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 คน พบวา นักศึกษาสวนใหญกําลัง
ศึกษาอยูในระดับ ปวส. จํานวน 257 คน คิดเป็นรอยละ 64.20 มีผลการเรียนอยูในระดับ 2.01-2.50 มากที่สุด จํานวน 154 คน คิดเป็นรอยละ 38.50 สวนใหญพัก
อาศัยอยูกับญาติ จํานวน 155 คน คิดเป็นรอยละ 38.80 ผูปกครองของนักศึกษาสวนใหญมีสถานภาพโสด (ไมไดจดทะเบียนสมรส) จํานวน 231 คน คิดเป็นรอยละ 
57.80 โดยผูปกครองของนักศึกษาสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 137 คน คิดเป็นรอยละ 34.30 ผูปกครองของนักศึกษามีรายไดประมาณ 10,001-20,000 
บาท จํานวน 168 คน คิดเป็นรอยละ 42.00 ตามลําดับ 
  การวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา 
   1 ดานตัวนักศึกษา ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานตัวนักศึกษา  โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษาเกิดจากการถูกยั่วยุจากฝุายคูอริ รองลงมา คือ การไปทะเลาะวิวาทเพราะตองการแกแคนใหเพื่อน และนอยที่สุด คือ นักศึกษาคิดวาการทะเลาะ
วิวาทเป็นเอกลักษณแของนักศึกษาอาชีวศึกษา ตามลําดับ 
   2. ดานสภาพของครอบครัว ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพของครอบครัวโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ บิดา มารดา หรือผูปกครองใหวัตถุสิ่งของมากกวาความรักและเอาใจใส รองลงมา คือ  บิดา มารดา หรือผูปกครองมีการศึกษานอย และนอยที่สุด คือ 
ครอบครัวมีฐานะยากจน คาใชจายไมเพียงพอ ตามลําดับ 
   3. ดานสภาพของสถานศึกษา ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพของสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ สถานศึกษาไมเขมงวดความประพฤติของนักเรียนอยางจริงจัง รองลงมา คือ การจัดรอบเรียนมีหลายรอบเกินไป เชน รอบเชา รอบบาย รอบค่ํา และนอยที่สุด 
คือ สถาบันไมสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณแทางการเรียนการสอนไมเพียงพอ ทําใหเบื่อหนายตอการเลาเรียน ตามลําดับ    
   4. ดานเพื่อน ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานเพื่อนโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ถูกเพื่อนประณามวาเป็นคน
ออนแอ รองลงมา คือ เจริญรอยตามรุนพี่ และนอยท่ีสุด คือ เพื่อนยุแหย ตามลําดับ     
   5. ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การกอเหตุของนักศึกษาไดรับอิทธิพลจากสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพยนตรแ โทรทัศนแ และอินเตอรแเน็ต รองลงมา คือ ที่พักอาศัยอยูในแหลง
ชุมชนแออัด มีแหลงม่ัวสุมมาก และนอยท่ีสุด คือ มีกฎหมายและการปฏิบัติของเจาหนาที่ใชกับเด็กท่ีลาสมัยและหยอนยานเกินไป ทําใหเด็กไมเกรงกลัวและเข็ดหลาบ 
ตามลําดับ     
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบป๓ญหาการทะเลาะวิวาทระหวํางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1. ดานระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวาง
สถาบันโดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน ไมมีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   2. ดานผลการเรียน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกผลการเรียน พบวา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตางกัน มีปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบัน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เป็นรายดาน มีความแตกตางกันจํานวน 2 ดาน คือ ดานสภาพของสถานศึกษา และดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม นอกน้ันไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
   3. ดานที่พักอาศัย ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกท่ีพักอาศัย พบวา นักศึกษาท่ีมีที่พักอาศัยตางกัน มีปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบัน โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดาน มีความแตกตางกัน จํานวน 1 ดาน คือ ดานสภาพของสถานศึกษา นอกน้ันไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   4. ดานสถานภาพผูปกครอง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพผูปกครอง  พบวา นักศึกษาท่ีมีสถานภาพผูปกครองตางกัน มีปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบัน 
โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
   5. ดานอาชีพของผูปกครอง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามอาชีพของผูปกครองตางกัน พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวาง
สถาบัน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   6. ดานรายไดของผูปกครองตอเดือน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดของผูปกครองตอเดือน พบวา นักศึกษาที่มีรายไดของผูปกครองตอเดือนตางกัน มีปใญหาการทะเลาะวิวาท
ระหวางสถาบัน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่สําคัญตามวัตถุประสงคแของการวิจัย  จึงนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 
  1. ดานตัวนักศึกษา ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานตัวนักศึกษา โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาเกิดจากการ
ถูกยั่วยุจากฝุายคูอริ สอดคลองกับธนพัฒนแ อัยวรรณแ (2549) ดานตัวนักเรียน คือ ศักดิ์ศรีของนักเรียน การถูกยั่วยุจากฝุายคูอริ การคึกคะนองของนักเรียน การใช
อารมณแของนักเรียน การคิดช่ัววูบ และการแยงเพื่อนสาว และสอดคลองกับสุดาพร สินประสงคแ (2550) ดานสาเหตุจากตนเอง คือ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพรางกาย
และจิตใจ นักเรียน นักศึกษาตองการสรางจุดเดนและยอมรับในหมูเพื่อนฝูง ความคึกคะนองของนักเรียน นักศึกษา และผลจากการเสพยาเสพติดของนักเรี ยน 
นักศึกษา  
  2. ดานสภาพของครอบครัว ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพของครอบครัวโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองใหวัตถุสิ่งของมากกวาความรักและเอาใจใส สอดคลองกับงานวิจัยของสุดาพร สินประสงคแ (2550) ดานสาเหตุจากครอบครัว คือ บิดา มารดาหรือผูปกครองไม
เวลาดูแลบุตรหลานของตนอยางเพียงพอ บิดา มารดาหรือผูปกครองไมสนใจการคบเพื่อนของบุตรหลาน บิดา มารดา หรือผูปกครองใหความสําคัญใน ดานการให
สิ่งของมากกวาความรักและการเอาใจใสบุตรหลานของตน และบิดา มารดา หยารางกัน ไมมีใครคอยดูแล ซึ่งสอดคลองกับเข็มพร สิงหแทรงพล (2551) ดานสภาพ
ครอบครัว ปใญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุนเป็นผลจากครอบครัวท่ีไมอบอุน การมีครอบครัวแตกแยก ผูปกคอรงไมเวลาเอาใจใส ผูปกครองไมพยายามทําความเขาใจ
ในตัววัยรุน พฤติกรรมท่ีไมดีของผูปกครอง เป็นผลทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท และสอดคลองกับวรรณภา แจมศิริ (2552) ดานสภาพครอบครัว ไดแก ผูที่อาศัย
อยูดวยใหความใกลชิดกับทาน รองลงมา สมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะวิวาทกัน และบิดา มารดาหรือผูปกครองมีอารมณแสมํ่าเสมอ 
  3. ดานสภาพของสถานศึกษา ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพของสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาไม
เขมงวดความประพฤติของนักเรียนอยางจริงจัง สอดคลองกับสุดาพร สินประสงคแ (2550) ดานสาเหตุจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา คือ นักเรียน นักศึกษาตองการแก
แคนแทนเพื่อนรวมสถาบันที่ถูกทําราย ความบาดหมางระหวางสถาบันตั้งแตอดีต และสืบทอดมาจากรุนพี่ สถานศึกษาถูกดูถูกเหยียดหยามจากส ถาบันอื่น และครู/
อาจารยแไมเอาใจใสตอการสอน ปลอยใหนักเรียน นักศึกษามีเวลาวางมากเกินไป สอดคลองกับเข็มพร สิงหแทรงพล (2551) ดานโรงเรียน พบวา  โรงเรียนที่มีความ
เขมงวดในระเบียบวิจัยจะมีวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทะเลาะวิวาทนอยกวาโรงเรียนท่ีไมเขมงวดในระเบียบวิจัย โรงเรียนเอกชนจะมีวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ทะเลาะวิวาทนอยกวาโรงเรียนในเขตชานเมือง โรงเรียนที่สอนสายสามัญ จะมีวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทะเลาะวิวาทนอยกวาโรงเรียนสายอาชีพ และโรงเรียนที่
เปิดสอนระดับสูง จะมีวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทะเลาะวิวาทนอยกวาโรงเรียนที่เปิดสอนระดับต่ํา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณภา แจมศิริ (2552) ดาน
บรรยากาศของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนใหความสําคัญในเรื่องระเบียบวิจัย รองลงมา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรใหนักเรียน และโรงเรียนใหความสําคัญใน
เรื่องของการรักษาศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
  4. ดานเพื่อน ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานเพื่อนโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ถูกเพื่อนประณามวาเป็นคนออนแอ สอดคลองกับ
งานวิจัยของสุดาพร สินประสงคแ (2550) ดานสาเหตุจากสังคมหรือกลุมเพื่อน คือ การกระทบกระท่ังกันในการชมการแสดงดนตรีในโอกาสตางๆ เชน การแสดงดนตรีใน
วันหยุดหรือวันสถาปนาของสถาบัน เพื่อนชักนําใหเกิดการทะเลาะวิวาท นักเรียน นักศึกษาตองการสรางอิทธิพลและช่ือเสียงใหกับกลุม และการเลียนแบบความรุนแรง
จากสื่อภาพยนตรแ โทรทัศนแ หนังสือพิมพแ เกมสแ คอมพิวเตอรแ  ซึ่งสอดคลองกับเข็มพร สิงหแทรงพล (2551) ดานเพื่อน พบวา การคบเพื่อนทีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ทะเลาะวิวาท การคบเพื่อนที่มีการศึกษาต่ํา ยอมทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทะลาะวิวาทสูง การคบเพื่อนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี การคบเพื่อนที่มีสภาพ
ครอบครัวอบอุน และการเลือกคบเพื่อนเฉพาะเพศหญิง ยอมทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทะลาะวิวาทต่ํา และยังสอดคลองกับวรรณภา แจมศิริ (2552) ดานเพื่อน 
ไดแก เพื่อนสนิทเสพยาเสพติด รองลงมา เพื่อสนิทพูดจากาวราวเป็นประจํา และเพื่อนสนิทถูกลงโทษเรื่องระเบียบวิจัยของโรงเรียนบอยๆ 
  5. ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
กอเหตุของนักศึกษาไดรับอิทธิพลจากสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพยนตรแ โทรทัศนแ และอินเตอรแเน็ต ซึ่งสอดคลองกับธนพัฒนแ อัยวรรณแ (2549) สาเหตุของการทะเลาะ
วิวาทท่ีมีสาเหตุเกิดจากดานสภาพชุมชนและสิ่งแวดลอม คือ การเดินทางไปโรงเรียนผานสถาบันคูอริมหรือจุดตอรถเมลแ สื่อมวลชนเสนอขาวเกินเหตุ อิทธิพลจากการ
เขียนขอความหรือการพนสีสเปรยแขอความยั่วยุ เจาหนาที่หรือผูเกี่ยวของไมจริงจังในการแกปใญหา อํานาจเจาหนาที่ไมกฎหมายรองรับ ชุมชนไมใหความรวมมือในการ
แกปใญหา ชุมชนมีแหลงม่ัวสุมมาก และชุมชนอยูในแหลงเสื่อมโทรม สอดคลองกับวีรพล เจริญวิศาล (2545) สําหรับทางดานอิทธิพลทางสังคมจะเห็นไดวา เจาหนาที่
บานเมืองปฏิบัติในลักษณะอะลุมอหลวยมาตลอดทําใหนักเรียน นักศึกษาท่ีกอเหตุไมเข็ดหลาบ มีการกระทําในลักษณะปลนทรัพยแในระหวางนักเรียน นักศึกษา ทําให
เกิดการลางแคนซึ่งกันและกัน อิทธิพลที่เกิดจากการขีดเขียนยั่วยุ ดาทอตามที่สาธารณะและกระทบกระทั่งในการชมคอนเสิรแตในโอกาสตางๆ และสอดคลองกับเข็มพร 
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สิงหแทรงพล (2551) ดานเศรษฐกิจ พบวา ฐานะยากจน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา การชอบตามกระแส ตามแฟช่ันใหมๆ มีผลทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงต อ
การทะเลาะวิวาทสูง  การคบเพื่อนที่มีฐานะดี และการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทะเลาะวิวาทต่ํา 
 
ข๎อเสนอแนะของการวิจัย 
 การศึกษาปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ 2 ดาน ไดแก 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี  
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแ 
  1.1 ผลจากการวิจัยพบวา ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม ที่นักศึกษาใหความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เป็นดานที่กอใหเกิดปใญหาการทะเลาะ
วิวาทระหวางสถาบัน ดังน้ันภาครัฐและภาคเอกชน ควรจัดที่พักอาศัยที่อยูในแหลงชุมชนแออัดใหเป็นระเบียบมากขึ้น ไมใหมีแหลงม่ัวสุม รวมทั้งออกกฎหมายเพื่อให
นักศึกษามีความเกรงกลัวและเข็ดหลาบ รวมทั้งปูองกันไมใหมีการกอเหตุของนักศึกษาจากสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพยนตรแ โทรทัศนแ และอินเตอรแเน็ต นอกจากน้ีควร
มีการควบคุมสถานเริงรมยแ ศูนยแการคา และการแสดงดนตรีตามสถานที่ตางๆ อยางเครงครัด เพื่อปูองกันการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งจะนําไปซึ่งการทะเลาะวิวาท 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชนแตอตัวนักศึกษา ครอบครัว และเพื่อใหสังคมและประเทศชาตินาอยูมากยิ่งข้ึน 
  1.2 จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตางกัน มปีใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันแตกตางกัน จํานวน 2 ดาน คือ ดานสภาพ
ของสถานศึกษา ดานสภาพสิ่งแวดลอมและสังคม ดังน้ันหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ควรจัดใหสถานศึกษามีความเขมงวดความประพฤติของนักเรียน อยางจริงจัง 
นอกจากน้ีครู/อาจารยแผูสอนขาดการสอดแทรกปลูกฝใงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา และควบคุมไมใหนักศึกษาไปตามแหลงสถานเริงรมยแ ศูนยแการคา 
และการแสดงดนตรีตามสถานที่ตางๆ ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีผลการเรียนท่ีดียิ่งๆ ขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป 
  2.1 ในการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการเกิดปใญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  2.2 ในการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ดานเน้ือหาหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน ดานงานบริการในการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล  ทั้งน้ีเพื่อไดขอมูลบงช้ีถึง
ปใญหาอยางชัดเจน และนําไปใชในการดําเนินการแกไขปใญหาไดตรงประเด็นยิ่งข้ึน 
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ความต๎องการและการเข๎าถึงสวัสดิการสังคมของกลุํมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
DEMAND AND ACCESS TO SOCIAL WELFARE BY INFORMAL LABOR AT PAKKRET MUNICIPALITY NONTHABURI 

  
พลอยไพริน พูลสวัสดิ์1 

Ploypilin Poonsawat 
  

 บทคัดยอํ 
          การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ ไดแก (1) เพื่อศึกษาการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี           
(2) เพื่อศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (3) เพื่อเปรียบเทียบความตองการและการเขาถึง
สวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (4) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกั บกลุมแรงงาน
นอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ แรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมการคา เชน หาบเร แผงลอย ขายอาหารในตลาด ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 395 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีผูวิจัยไดใชในการเก็บขอมูลครั้งน้ี
คือ การใชแบบสอบถาม(Questionnaire) 
          ผลการวิจัยในครั้งน้ีคือ (1) เพื่อศึกษาการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวากลุมตัวอยางน้ัน
สามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัย ( x   = 3.02 ) รองลงมาคือดานการศึกษา ( x   = 2.78 ) ดานที่อยูอาศัย ( x   = 2.47) ดานการทํางานและการมีรายได 
( x   = 2.45 ) ดานนันทนาการ ( x   = 0.62 ) ดานกระบวนการยุติธรรม  (x   = 0.47 ) และดานบริการทางสังคมทั่วไป ( x   =0.12 ) ตามลําดับ (2) เพื่อศึกษาความ
ตองการสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวากลุมตัวอยางมีความตองการสวัสดิการสังคมทุกดานในระดับ
นอย โดยดานการศึกษา ( x   = 0.41) รองลงมาคือดานสุขภาพอนามัย ( x   = 0.33) ดานการทํางานและมีรายได ดานกระบวนการยุติธรรม ดานบริการทางสังคมทั่วไป 
( x   = 0.27) ดานนันทนาการ ( x   = 0.23) และดานที่อยูอาศัย ( x   = 0.21) ตามลําดับ (3) เพื่อเปรียบเทียบความตองการและการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุม
แรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีพบวาดานที่มีการเขาถึงมากที่สุด สองอันดับแรกไดแก ดานสุขภาพอนามัย(  x   = 3.02) และดาน
การศึกษา( x   = 2.78) ซึ่งในขณะเดียวกันน้ันในดานของความตองการสวัสดิการน้ันสองอันดับแรก ไดแก ดานการศึกษา(0.41) และดานสุขภาพอนามัย(  x   = 0.33) 
สวนดานที่มีการเขาถึงนอยท่ีสุด ไดแก ดานบริการทางสังคมทั่วไป และเป็นดานที่มีความตองการสวัสดิการสังคม(  x   = 0.27) นอกเหนือจากที่มีอยูมากกวาการเขาถึง
สวัสดิการสังคม( x   = 0.12) และสวัสดิการที่มีความตองการใหเพิ่มเติมนอยที่สุดคือ ดานที่อยูอาศัย (4) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกั บกลุม
แรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวาดานการศึกษา แตละโครงการ เป็นโครงการที่ดีและควรทําอยางตอเน่ืองเป็นการชวยเหลือดาน
คาใชจายใหแกกลุมตัวอยาง แตสิ่งที่ควรผลักดันใหมากขึ้น คือการสงเสริมและกระตุนทักษะไมวาจะเป็นดานการศึกษา ดานกีฬา ด านศิลปะ หรือดานอื่นๆ ที่มีความ
จําเป็นตอการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพ ดานสุขภาพอนามัย ควรเลียนแบบตางประเทศเชน เกาหลีใต ,โบลิเวีย และเวียดนาม ไดมีจัดการประกันการ
รักษาพยาบาลแบบบังคับ หรือกองทุนเพื่อสุขภาพที่ดูแลครอบคลุมมาถึงแรงงานนอกระบบ ดานที่อยูอาศัยเนนการใหความสําคัญไปที่สภาพแวดลอมแถวๆที่อยูอาศัย
ใหมีความปลอดภัย และสะอาด รวมถึงการจัดตั้งกองทุนใหกูเพื่อที่อยูอาศัย ดานการทํางานและการมีรายได เนนการจัดแจงในเรื่องของสถานที่ที่ ใชคาขายใหมีความ
เป็นระเบียบเรียบรอย สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งจัดตั้งกองทุนกูยืมสําหรับแรงงานนอกระบบเหมือนกับศรีลังกา ดานนันทนา การ เนนการสงเสริมโครงการที่ให
ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุข  สรางสรรคแการทํากิจกรรมรวมกับของคนในพื้นที่ ไมวาจะเป็นกีฬา การศึกษา ศิลปะ และอื่นๆ ดานกระบวนการ
ยุติธรรม ผลักดันใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และสิทธิตางๆที่ประชาชนควรจะรู  และดานบริการทางสังคมทั่วไป ควรสงเสริมใหผูดอยโอกาสในสังคม             
ผูพิการ หรือผูสูงอายุน้ัน มีโอกาสในการหาเลี้ยงตนเอง และมีสิทธิเสรีภาพเทากับประชาชนปกติ เชนการเอื้ออํานวยในการหางานทําของบุคคลในกลุมน้ี 
  
คําสําคัญ : สวัสดิการสังคม/แรงงานนอกระบบ 
  
ABSTRACT 
 This quantitative research seeked knowledge on accessing social welfare by informal labor at Pakkret Municipality, need of the 
informal labor at Pakkret Municipality to access social welfare, and comparative studies on the need of social welfare and how to access 
the system of informal labor, and proposed the most appropriate social welfare management direction. A group of 395 independent 
informal labor workers such as hawker, stall vendors and market food sellers at Pakkret Municipality were chosen as samples to collect data 
with the constructed questionnaire. 
 The research outcomes showed as follows. (1) Regarding the accessing social welfare, samples were able to access health 
services ( x   = 3.02 ),followed by education ( x   = 2.78 ), shelter ( x   = 2.47), work and income ( x   = 2.45), recreation ( x   = 0.62 ), judicial process 
(x   = 0.47 ), and general social services ( x   = 0.12 ), respectively. (2) As for the need to access social welfare, samples had little need for all 
social welfare ; first, education ( x   = 0.41), followed by health ( x   = 0.33), work and income, justice, general social services  ( x   = 
0.27),recreation ( x   = 0.23) , and shelter ( x   = 0.21), respectively. (3) The comparative studies on the need and how to access social welfare 
of informal labor suggested that two of the most accessible areas; namely, health ( x   = 3.02), and education ( x   = 2.78), whereas the two 
most needed accessible social welfare were first education (0.41), and health ( x   = 0.33). The least accessible area was the general social 
services as well as the need for social welfare services ( x   = 0.27), beyond the accessible social welfare ( x   = 0.12). The social welfare that 
hardly needed was the shelter. (4)The findings on the most appropriate social welfare for informal labor suggested that each project be well 
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planned and be done on continuous basis as to share group expenses. The main support should focus on education, sports, arts or other 
areas essential for livelihoods. As for heath issue, health models from South Korea, Bolivia and Vietnam should be followed , by setting up 
compulsory medical insurance or health fund to cover the informal labor. As for shelter, the focus should be on the surroundings to ensure 
area safety and cleanliness, with the setting up of funds for shelter loan for the informal labor similar to those of Sri Lanka. Regarding work 
and income, the focus must be on finding good, safety and clean location for trade. For recreation, the focus must be on arranging drug-free 
campaign or encouraging people to stay away from allurement, and collaborating with the locals to arrange activities such as sports, 
education, and arts. For judicial process, people should be given knowledge about laws and people’s rights. Finally, the general social 
services, the underprivileged people, the disabled and the elderly should be given the opportunity to make their own livings, including 
equal rights as regular citizens and assisting employment. 
 
Key Words: SOCIAL WELFARE/ INFORMAL LABOR 
 
บทนํา 
          แรงงานในประเทศไทย ณ ปใจจุบันน้ี มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเศรษฐกิจในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย
จึงมีความสําคัญอยางมากท่ีจะตองพัฒนาใหทันตอประเทศเพื่อนบาน ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่จะผลักดันแรงงานที่มีความสําคัญเหลาน้ีใหเขาสูเศรษฐกิจ ไมวาจะเป็น
แรงงานในระบบและนอกระบบ และถากลาวถึงความคุมครองแรงงานน้ัน แรงงานในระบบมักจะมีสวัสดิการตางๆรองรับการดํารงชีวิตเป็นสวนใหญ ไ มวาจะเป็น
สวัสดิการที่ไดรับจากนายจางหรือองคแกรที่ตนทํางาน และยังรวมไปถึงสวัสดิการจากรัฐที่แรงงานในระบบสามารถเขาถึงไดอยางงายดาย เพื่อใหแรงงานเหลาน้ีมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทํางานใหองคแกรได และในปี 2557 ที่ผานมารัฐบาลก็ไดจัดใหมีนโยบายที่ตองการผลักดันใหผูทํางานในตลาดแรง งานจากผูทํางานที่เป็น
แรงงานนอกระบบใหเขาสูการเขาสูการเป็นแรงงานในระบบ ซึ่งจะทําใหแรงงานเหลาน้ีสามารถเขาถึงสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีกวาจากภาครัฐไดงายกวาการเป็น
แรงงานนอกระบบ จึงเป็นการมองเห็นชองวางระหวางแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบ วาแรงงานนอกระบบที่เป็นประชาชนชาวไทยน้ันก็ไมไดรับสวัสดิการเต็ม
จากรัฐบาล ซึ่งความหมายของแรงงานนอกระบบก็คือ ผูที่ประกอบอาชีพอิสระ ไมมีนายจางและไมอยูในความคุมครองของกฎหมายประกันสังคม จึงเกิดคําถามขึ้นวา
ยังมีสวัสดิการอะไรที่แรงงานนอกระบบสามารถเขาถึงไดบาง และใหความคุมครองไดมากนอยแคไหน และปใญหาที่แรงงานนอกระบบตองเผชิญสวนใหญมักจะไดแก 
คาจางเฉลี่ยตอเดือนของแรงงานนอกระบบเม่ือเทียบกับแรงงานในระบบที่มีสถานภาพทํางานเป็นลูกจาง พบวา คาจางเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง กันอยางชัดเจน คือ 
แรงงานในระบบได รับคาจางเฉลี่ย 14,248 บาทตอเดือนซึ่งไดรับมากกวาแรงงานนอกระบบถึงประมาณ 2.0 เทา (แรงงานนอกระบบได รับคาจางเฉลี่ยตอเดือน 6,437 
บาทตอเดือน) เรื่องตอมาก็คือ การขาดความม่ันคงในการจางงาน การไมไดรับความคุมครองในดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากการทํางาน สภาพแวดลอม
ในการทํางานไมดี ไมมีความม่ันคงในงาน ไมมีหลักประกันดานรายได ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและไมสามารถรวมตัวเป็นองคแกรเพื่อตอรองกับรัฐหรือผูวาจาง 
สวนใหญเป็นผูดอยโอกาสในสังคมที่ตองเผชิญความเสี่ยงหลายดาน แมวาจะมีสวัสดิการสังคมเพื่อคุมครองแรงงานออกมามากมายแตสวนใหญน้ันจะเนนการคุมครอง
ไปท่ีแรงงานในระบบเป็นสวนใหญ อยางเชน  รัฐบาลจึงจําเป็นตองผลักดันแรงงานเหลาน้ีใหเขามาอยูในระบบ แตในความเป็นจริงแลวสามารถทําไดยากเพราะแรงงาน
นอกระบบน้ันมีจํานวนที่กระจายไปในแตละพื้นที ่
          แรงงานนอกระบบน้ันก็เป็นแรงงานที่มีหลากหลายกลุม ไดแก กลุมการผลิต กลุมการเกษตร กลุมอุตสาหกรรม และกลุมการคา ในกรณีน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษา
แรงงานนอกระบบท่ีอยูในกลุมการคา ในพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 5 ตําบล   คือ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบาง
ตลาด ตําบลคลองเกลือ และตําบลบานใหม เพราะเน่ืองผูวิจัยไดทําการศึกษาจากการสํานวนแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2558 (สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี)พบวากลุม
แรงงานนอกระบบท่ีมีสัดสวนสูงสุด ก็คือ กลุมการคา แลวพื้นที่ท่ีผูวิจัยเลือกทําการศึกษาน้ัน ก็คือพื้นที่ในเทศบาลนครปากเกร็ดทั้ง 5 ตําบล ซึ่งในอดีตน้ันเป็นพื้นที่ที่มี
สวนผลไมตาง ๆ และไดเปลี่ยนสภาพเพื่อรองรับการขยายตัว เป็นที่พักอาศัยและอุตสาหกรรม จน ณ ปใจจุบันเป็นพื้นท่ีที่มีสภาพแวดลอมใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร
และมีกลุมการคาจํานวนมาก มีจํานวนประชากรทั้งหมด 188,227 คน และพื้นที่ในเทศบาลปากเกร็ดน้ันมีสถานประกอบการและธุรกิจท่ีสําคัญเป็นจํานวนมากจะนํามา
สูแรงงานทั้งในระบนและแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น เชน หางสรรพสินคา ตลาดสด ตลาดนัด เมืองทองธานี และสถานที่ทองเที่ยวอยางเชน เก ราะเกร็ด และยังมี
สถานที่อ่ืนๆอีกมากมายที่เป็นแหลงที่มาของแรงงานนอกระบบในกลุมการคา เชน แมคา หาบเร แผงลอย เป็นตน  ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเลือกทําการศึกษา “ความตองการ
เขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” เพื่อสามารถหาสวัสดิการที่แรงงานนอกระบบเหลาน้ีตองการไดอยาง
แทจริง และสรางความม่ันคงในชีวิตใหแกประชาชนไดอยางท่ัวถึงไมใชตอบสนองแคกลุมใดกลุมหน่ึงเพียงเทาน้ัน 
  
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
          1.เพื่อศึกษาการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          2.เพื่อศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          3.เพื่อเปรียบเทียบความตองการและการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          4.เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552 , หนา 13-14) เป็นแรงงานที่ไมมีการจางงานที่แนนอน แบงออกเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ แรงงานนอก
ระบบที่ไมมีกฎหมายคุมครอง เชน ผูที่ประกอบอาชีพอิสระ รานขายของ มอเตอรแไซตแรับจาง และอีกลักษณะหน่ึงคือ กลุมที่ไดรับความคุมครองแตไมทั้งหมด เชน 
แมบาน และแรงงานในภาคเกษตร สามารถแบงประเภทแรงงานนอกระบบ ออกเป็น 4 กลุมใหญ 11 กลุมยอย ไดแก 
 1) กลุมการผลิต 
 1.1) กลุมประกอบอาชีพอิสระ 
 - ประกอบวิชาชีพเฉพาะท่ีมีฝีมือท่ัวไป (โปรแกรมเมอรแ คอมพิวเตอรแ) 
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  1.2) กลุมรับงานไปทําที่บาน 
  - รับจางทําของ, รับจางผลิต, รับจางแปรรูป 
  1.3) กลุมรับเหมา 
  - รับชวงงาน (กอสราง) 
 2) กลุมการคา 
  2.1) กลุมอื่น ๆ โดยประกอบอาชีพที่ไมมีนายจางและไมไดรับความคุมครอง 
  - กลุมหาบเร แผงลอย, จําหนายอาหารในตลาด, เก็บขยะ 
 3) กลุมการเกษตร 
  3.1) กลุมประมง 
  - แรงงานกิจการประมง, เลี้ยงสัตวแนํ้าทะเล 
  3.2) กลุมเกษตรกร 
  - เกษตรรับจาง ทํานา-ทําไร-ทําสวน ,เลี้ยงสัตวแ-เลี้ยงสัตวแนํ้าจืด, เกษตรพันธะสัญญา 
 4) กลุมบริการ 
  4.1) กลุมประกอบอาชีพอิสระ 
  - มัคคุเทศกแ ตอนรับ, นักรอง-นายแบบ นางแบบ นักแสดง, สอนพิเศษ, นวด-สุขภาพ 
  4.2) กลุมรับจางท่ัวไปนอกบาน 
  - รับจางอิสระ 
  4.3) กลุมรับจางทํางานในครัวเรือนสวนบุคคล 
  - คนใชในบาน 
  4.4) กลุมขับรถรับจาง 
  - สามลอเครื่อง, รถบรรทุก, จักรยานยนตแ, แท็กซี่, สี่ลอเล็ก 
  4.5) กลุมขับรถตูรับจาง 
  
 พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ใหความหมาย“สวัสดิการสังคม” วา ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการ
ปูองกัน การแกไขปใญหา การพัฒนา และการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได
อยางทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรมและใหเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานสุขภาพอนามัย  การศึกษา ที่อยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันท นาการ บริการทาง
สังคมทั่วไป และกระบวนการยุติธรรม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแสิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
 1. การมีสุขภาพอนามัยที่ดี: ประชาชนพึงไดรับการปูองกันโรคภัยไขเจ็บ การรักษาพยาบาล การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพรางกาย จิ ตใจ อารมณแ และ
สังคมอยางท่ัวถึงเทาเทียมกันเสมอภาค เป็นธรรมและสอดคลองกับความตองการและสถานการณแปใญหาของบุคคล กลุมบุคคลและประชาชน  
 2. การมีการศึกษาที่ดี: ประชาชนพึงไดรับบริการที่สงเสริมและพัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะตลอดจนการปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมที่ดี งาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคแเพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพตลอดไป  
 3. การมีที่อยูอาศัย: การท่ีประชาชนมีที่อยูอาศัยตามควรแกอัตถภาพชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในทํานองเดียวกัน ประชาชนทุกคนควรจะไดมีที่อยูอาศัย
ตามแตกําลังความสามารถของบุคคลที่จะไดมา  
 4. การมีงานทํา การมีรายไดและการมีสวัสดิการแรงงาน:   ประชาชนมีงานทําที่ทําใหมีรายไดอยางนอย เพียงพอตอการดํารงชีวิต 
 5. การมีความม่ันคงทางรายได: ประชาชนทุกคนที่มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ไดรับการคุมครองในเรื่องความม่ันคงในการดําเนินชีวิตขอ งตนเอง
ครอบครัวในรูปของการประกันสังคม 
 6. นันทนาการ: ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบันเทิงและการพักผอนหยอนใจอยางมีคุณภาพ 
 7. การบริการสังคมทั่วไป: การใหบริการแกประชาชนโดยเฉพาะผูยากจน ผูดอยโอกาส และกลุมเปูาหมายพิเศษเพื่อชวยเสริมสรางและการมีคุณภาพชีวิตทีด่ี  
 8. กระบวนการยุติธรรม: การท่ีประชาชนไดรับการคุมครองตามกฎหมาย อยางเสมอภาคและเป็นธรรมสามารถเขาถึงบริการที่รัฐจัดใหเชน การมีทนายแก
ตาง เป็นตน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
คือ แรงงานนอกระบบท่ีประกอบอาชีพอิสระในกลุมการคา เชน หาบเร แผงลอย ขายอาหารในตลาด ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แรงงานนอกระบบ
ในเทศบาลนครปากเกร็ดมีจํานวนทั้งหมด 40,725 คน ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ  Taro Yamane (1973) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 
393  คน เครื่องมือท่ีผูวิจัยไดใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่แบงออกเป็น 3 สวน (1) เป็นแบบสอบถามในเรื่องของปใจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ,อาย,ุระดับการศึกษา,รายได,อาชีพของแรงงานนอกระบบในกลุมการคา จํานวน 5 ขอ และเรื่อง สุขภาพกาย,สุขภาพจิต,สภาพแวดลอม,ชีวิตครอบครัว และชีวิต
การทํางาน จํานวน 18 ขอ เป็นแบบเลือกตอบ (2) เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความตองการและการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในดานทางดานการศึกษา ,สุขภาพอนามัย,ที่อยูอาศัย,การทํางานและการมีรายได,นันทนาการ,กระบวนการยุติธรรม และบริการทาง
สังคมทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ ใช/ไมใช จํานวน 21 ขอ และแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) จํานวน 4 ขอ โดยที่แบบเลือกตอบโดยจัดลําดับคะแนนการ
เขาถึงของกลุมแรงงานนอกระบบ (3) เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปใญหาตางๆ และขอเสนอแนะ ของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 2 ขอ เป็นคําถามปลายเปิด  
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          ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป หรือ SPSS for windows มาประมวลผลการวิจัย และจัดทําตารางวิเคราะหแทางสถิติ โดยใชสถิติ
พรรณนาเพื่อใชในการพรรณนาในสวนที่เป็นปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และสถิติวิเคราะหแ เชน การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) เม่ือ
มีความแตกตางก็จะทําการเปรียบเทียบเป็นรายคูดวยโดยใชวิธี  LSD (Least Square Difference) แลวก็วิเคราะหแการถดถอยอยางงาย (Simple Regression 
Analysis )ศึกษาหาความสัมพันธแระหวางตัวแปรของการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
          การศึกษาเรื่อง ความตองการและการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยขออภิ ปราย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการศึกษาในเรื่องดังกลาว ดังน้ี 
          1. เพื่อศึกษาการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          การเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากการศึกษาพิจารณารายดานน้ันพบวา กลุมตัวอยางน้ัน
สามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัยในระดับปานกลาง (xˉ= 3.02 ) รองลงมาคือดานการศึกษาในระดับปานกลาง (xˉ= 2.78 ) ดานที่อยูอาศัยในระดับ
นอย (xˉ= 2.47) ดานการทํางานและการมีรายไดในระดับนอย (xˉ= 2.45 ) ดานนันทนาการในระดับนอย (xˉ= 0.62 ) ดานกระบวนการยุติธรรมในระดับนอย (xˉ= 
0.47 ) และดานบริการทางสังคมท่ัวไปในระดับนอย (xˉ= 0.12 ) ตามลําดับ 
          2. เพื่อศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          ความตองการสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากการศึกษากลุมตัวอยางมีความตองการสวัส ดิการ
สังคมทุกดานในระดับนอย โดยพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา (xˉ= 0.41) รองลงมาคือดานสุขภาพอนามัย (xˉ= 0.33) ดานการทํางานและมีรายได ดาน
กระบวนการยุติธรรม ดานบริการทางสังคมท่ัวไป (xˉ= 0.27) ดานนันทนาการ (xˉ= 0.23) และดานที่อยูอาศัย (xˉ= 0.21) ตามลําดับ 
          3. เพื่อเปรียบเทียบความตองการและการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
          จากการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบสวัสดิการสังคมในดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานที่อยูอาศัย ดานการทํางานและมีรายได ดานนันทนาการ และ
ดานกระบวนการยุติธรรม จะพบวาการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมตัวอยางน้ันสามารถเขาถึงไดมากกวาความตองการสวัสดิการสังคมที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู ยกเวน
ดานการบริการทางสังคมท่ัวไป ที่มีการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมตัวอยางน้ันสามารถเขาถึงนอยกวาความตองการสวัสดิการสังคมที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู สวนดานที่มี
การเขาถึงมากท่ีสุด ไดแก ดานสุขภาพอนามัย( x   = 3.02) และดานการศึกษา( x   = 2.78) ซึ่งในขณะเดียวกันน้ันในดานของความตองการสวัสดิการน้ัน 2 อันดับแรก 
ไดแก ดานการศึกษา(0.41) และดานสุขภาพอนามัย( x   = 0.33) สวนดานที่มีการเขาถึงนอยที่สุด ไดแก ดานบริการทางสังคมทั่วไป และเป็นดานที่มีความตองการ
สวัสดิการสังคม( x   = 0.27) นอกเหนือจากท่ีมีอยูมากกวาการเขาถึงสวัสดิการสังคม(x   = 0.12) และสวัสดิการที่มีความตองการใหเพิ่มเติมนอยท่ีสุดคือ ดานที่อยูอาศัย 
          4. เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุมแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          การนําเสนอแนวทางในการจัดสวัสดิการไดศึกษามาจากการเขาถึงและความตองการของกลมแรงงานนอกระบบในเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี น่ัน
พบวา ดานการศึกษา แตละโครงการที่เป็นสวัสดิการทางดานการศึกษาที่รัฐบาลไดทํามา เชน เรียนฟรี 15 ปี การแจกจายการอุปกรณแหรือหนังสือในการเรียนการสอน
น้ัน เป็นโครงการที่ดีและควรทําอยางตอเน่ืองเป็นการชวยเหลือดานคาใชจายใหแกกลุมตัวอยาง แตสิ่งท่ีควรผลักดันใหมากข้ึน คือการสงเสริมและกระตุนทักษะไมวาจะ
เป็นดานการศึกษา ดานกีฬา ดานศิลปะ หรือดานอื่นๆ ที่ มีความจําเป็นตอการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพ ดานสุขภาพอนามัย ประเทศไทยควรเลียนแบบ
ตางประเทศเชน ประเทศเกาหลีใต ประเทศโบลิเวีย และประเทศเวียดนาม ที่รัฐบาลของแตละประเทศน้ันไดมีจัดการประกันการรักษาพยาบาลแบบบังคับ หรือกองทุน
เพื่อสุขภาพที่ดูแลครอบคลุมมาถึงแรงงานนอกระบบ และครอบคัวของแรงงานนอกระบบอีกดวย ดานที่อยูอาศัยเนนการใหความสําคัญไปที่สภาพแวดลอมแถวๆที่อยู
อาศัยใหมีความปลอดภัย และสะอาด ใหมีสภาพแวดลอมที่ดีและเป็นชุมชนที่นาอยูอาศัย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนใหกูเพื่อที่อยูอาศัย ที่มีดอกเบี้ยไมเกินกําลังของ
แรงงานนอกระบบ ดานการทํางานและการมีรายได เนนการจัดแจงในเรื่องของสถานที่ท่ีใชคาขายของกลุมแรงงานนอกระบบ ใหมีความเป็นระเบียบเรียบรอย สะอาด 
และปลอดภัย บางครั้งกลุมแรงงานนอกรระบบประสบกับปใญหาหน้ีสิน ควรจัดตั้งกองทุนกูยืมสําหรับแรงงานนอกระบบเหมือนกับ ประเทศศรีลังกา ดานนันทนาการ 
เนนการสงเสริมโครงการที่ใหประชาชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุข  สรางสรรคแการทํากิจกรรมรวมกับของคนในพื้นท่ี ไมวาจะเป็นกีฬา การศึกษา ศิลปะ และ
อื่นๆ ดานกระบวนการยุติธรรม ผลักดันใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และสิทธิตางๆที่ประชาชนควรจะรู จัดใหพื้นที่และละพื้นที่สามารถมีการรองทุกขแหรือ
ปรึกษาปใญหาตางๆได และดานบริการทางสังคมท่ัวไป ควรสงเสริมใหผูดอยโอกาสในสังคม ผูพิการ หรือผูสูงอายุน้ัน มีโอกาสในการหาเลี้ยงตนเอง และมีสิทธิเสรีภาพ
เทากับประชาชนปกติ เชนการเอื้ออํานวยในการหางานทําของบุคคลในกลุมน้ี 
  
ข๎อเสนอแนะ 
          1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          สวัสดิการสังคมในแตละดานที่รัฐจัดสรรมาใหแกประชาชน ควรผลักดันใหสวัสดิการทั้ง 7 ดาน ไมวาจะเป็น ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานที่อยูอาศัย 
ดานการทํางานแลมีรายได ดานนันทนาการ ดานกระบวนการยุติธรรม และดานบริการทางสังคมทั่วไป ใหประชาชนรูจัก เขาถึงไดงาย ไมซับซอน ใหประชาชนทุกคน
สามารถใชสิทธิของตนจากสวัสดิการเหลาน้ีได โดยไมเจอปใญหา หรืออุปสรรคใดๆ และใหประโยชนแจากสวัสดิการทั้ง 7 ดาน สามารถตอบสน องความตองการของ
ประชาชนไดตรงจุด และตรงกับปใญหาที่ประชาชนกําลังเผชิญอยู รวมทั้งรับฟใงความเดือดรอน ความตองการของประชาชน และนําไปปรับใชใหอยูในความพอดีที่รัฐจะ
สามารถตอบสนองความตองการนั้นได  
          2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
  สวัสดิการในดานการศึกษา และดานสุขภาพอนามัยน้ัน เป็นสวัสดิการที่มีโครงการตางๆที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดและสามารถ
เขาถึงไดงายในระดับปานกลาง รัฐจึงควรทําสวัสดิการดานการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่มีอยูน้ันไปเรื่อยๆ ปรับปรุงบางอยางที่ไมสามา รถตอบสนองความตองการ
ประชาชนไดหรือไมตองกับปใญหาที่ประชาชนเผชิญอยู อาจเป็นการเพิ่มดานการศึกษาโดยการสงเสริมทักษะทางดานการศึกษานอกเหนือจากการชวยเหลือค าใชจาย 
ดานสุขภาพอนามัย ก็ใหมีการปรับปรุงการทํางานของโรงพยาบาล สถานอนามัย สงเสริมการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจําปีโดยไมเสียคาใชจา ย ดานที่อยูอาศัย 
ปรับปรุงพื้นท่ีที่อาศัยใหมีความปลอดภัยไรมิจฉาชีพ หรือจัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย ดานการทํางานและมีรายได สงเสริมผู ที่อยากมีรายไดเสริมจากงานประจํา 
จัดตั้งกองทุนกูยืมสําหรับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะโดยที่ดอกเบี้ยไมสูงเกินไป ดานนันทนาการ สงเสริมโครงการที่ใหประชาชนในพื้นที่มีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อ
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หางไกลยาเสพติดหรืออยาบมุขตางๆ ดานกระบวนการยุติธรรม ใหความรูแกประชาชนในดานกฎหมายและสิทธิตางๆที่ควรรูและดานการบริการท างสังคมทั่วไป 
สนับสุนนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีงานทํามีรายได เป็นตน 
          3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป    
                    3.1 ควรมีการศึกษาการเขาถึงสวัสดิการและความตองการของกลุมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก แรงงานนอกระบบที่เป็นภาคการคา อาจจะเป็นการศึกษา
กลุมภาคการเกษตร ภาคขนสง และอื่นๆ เพื่อดูความแตกตางของการเขาถึงและความตองการสวัสดิการในกลุมน้ันๆ 
                    3.2 ควรมีการศึกษาเรื่องน้ีในเชิงคุณภาพและเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เพื่ออาจไดขอมูลที่นอกเหนือจากน้ีออกไป 
  
กิตติกรรมประกาศ 
          วิทยานิพนธแเรื่อง “ความตองการและการเขาถึงสวัสดิการสังคมของกลุมแรงงานนอกระบบ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ฉบับน้ีสําเร็จลุลวง
ไดดวยความอนุเคราะหแจากอาจารยแ ดร.บุรัสกร โตรัตนแ อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลักที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ที่เป็นประโยชนแตอวิ ทยานิพนธแฉบับน้ีใหมีความ
สมบูรณแ รวมทั้งผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศแ และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.รัฐศิรินทรแ วังกานนทแ ท่ีปรึกษารวม ที่ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ ใหแก
ผูวิจัย ขอขอบพระคุณ อาจารยแวฤษสพร ณัฐรุจิโรจนแ ที่ไดใหเกียรติเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแ และขอขอบพระคุณ ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีใหเกียรติสละเวลามารวมเป็นกรรมการในครั้งน้ี รวมทั้งใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆใหแกผูวิจัย 
          ขอขอบพระคุณแรงงานนอกระบบ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนที่ใหขอมูลในการลงพื้นที่ศึกษาวิ จัย พรอม
ทั้งนางสาวธนัชณิช ติระพัฒนแ ,นายฤทธิรงคแ สนิทขํา รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุนที่ 18  คณะสังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน และสุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่สาว และนองสาว สําหรับกําลังใจและความชวยเหลือตางๆที่ใหมาโดย
ตลอดจนการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดโดยดี  
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หลักธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา 
GOOD GOVERNANCE FOR LOCAL GOVERNMENT PAK CHONG NAKONRATCHASIMA 

 
ดิเรก  แสสนธิ์1  เสถียรณภัส  ศรีวะรมย๑ 2  สนั่น  ใจโชติ3 บุญมา  อิ่มวิเศษ4  

 
บทคัดยํอ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาองคแประกอบธรรมาภิบาลของผูบริหารในการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และ 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นธรรมาภิบาลของผูบริหารในการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง 
คือ ผูบริหาร และบุคลากรองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไดจากการเปิดตารางเครจซี่และมอรแแกน (Krejcie  & Morgan)  จํานวน 14 
แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ  มีคาความตรงเชิงเน้ือหาระหวาง 0.60 - 1.00 และคา
ความเช่ือม่ัน เทากับ 0.95 วิเคราะหแขอมูลโดยใชการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนองคแประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซแ (Varimax Rotation) ผลการวิจัย  พบวา  

1) องคแประกอบธรรมาภิบาลสําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน 6 องคแประกอบ ไดแก (1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักความมีสวนรวม (3) ความคุมคา (4) หลักคุณธรรม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความโปรงใส หลักธรรมาภิบาลสําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไดรอยละ 77.835  
    2) ระดับความคิดเห็นธรรมาภิบาลของผูบริหารในการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X = 3.63,  SD = 0.683) 
 
คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล, องคแกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research are 1) to study the elements of management’s good governance in local government at Pak Chong 

Nakorratsima  2) to study the thinking level of management’s good governance in local government at Pak Chong Nakorratsima. The data 
sampling of management’s good governance in local government and People in the organization the random sampling size total 14 
organizations from Krejcie & Morgan table. The instrument used in this study was a questionnaire scale 5 level total 30 item. There got score 
between 0.60 – 1.00 with the reliability 0.95 The data analysis by Exploratory Factor Analysis : EFA and the analysis method with Principal 
Component Analysis and Orthogonal Rotation by Varimax Rotation. 
The research results : as below 

1) The elements of management’s good governance in local government at Pak Chong Nakorratsima total 6 elements are 1) The 
rule of law 2) Participation 3) Cost effectiveness or Economy 4) Morality 5) Responsibility 6) Accountability. This research can explain about 
the elements of management’s good governance in local government at Pak Chong Nakorratsima at statistic score 77.835 

2) The thinking level of elements of management’s good governance in local government at Pak Chong Nakorratsima on overall 
are good X = 3.63,  SD = 0.683 

 
KEYWORDS: GOOD GOVERNANCE / GOOD GOVERNANCE FOR LOCAL GOVERNMENT 
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีการพัฒนาและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วในชวง  40 ปีที่ผานมาหลายคนคิดวาประเทศไทยไดกาวพนความ
ยากจนและกําลังกาวสูประเทศท่ีพัฒนาแลว อยางไรก็ตามเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ยังพบวาสังคมไทยยังออนแอและยังมีขอบกพรองหลายเรื่อง เชน การขาด
คุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินงาน การทุจริตและประพฤติกรรมมิชอบในวงราชการ ทําใหประชาชนขาดความเช่ือม่ันในการทํางานของภาครัฐและระ บบ
การเมือง จนในที่สุดจึงนําไปสูการปฏิรูปการเมืองและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งมีการนําแนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล  มากําหนดไวในรัฐธรรมนูญเพื่อประกาศใชเป็นหลักการพื้นฐานสําหรับการบริหารประเทศ (เสกสรร  นิสัยกลา. 2553 : 3) 

องคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นสวนหน่ึงของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 287 ที่กําหนดวา
ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการใ หประชาชนมีสวนรวม
ดังกลาวไวดวย (โกวิทยแ พวงงาม. 2550 : 15) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดมีการบัญญัติรับรองการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ไวหลายมาตรา เชน กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดยพัฒนางานภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณ ธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
หนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดระบบงานราชการและงานรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเป็นไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนเป็นสําคัญ (กรมการปกครอง. 2552 : 17) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพุทธศักราช 2546 มีสาระสําคญัมุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตาม 
                                                           
1 ดร.ดิเรก แสสนธิ์  ตําแหนง อาจารยแประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 ผศ.ดร.เสถียรณภัส  ศรีวะรมยแ  ตําแหนง อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 ดร.สนั่น  ใจโชติ  ตําแหนง อาจารยแประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 บุญมา  อิ่มวิเศษ  ตําแหนง อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ภาระหนาที่โดยยึดหลักบนพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
(โกวิทยแ พวงงาม. 2553 : 17-18) 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองคแประกอบหลักธรรมาภิบาล สําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
2. ศึกษาระดับความคิดเห็นหลักธรรมาภิบาล สําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร ไดแก ผูบริหาร และบุคลากรองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 14 แหง โดยกําหนดหนวยงานเป็น
หนวยของการวิเคราะหแ (Unit of analysis) จํานวน  14 แหง 

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร  และบุคลากรองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  14 แหง ไดมาโดยใชตารางกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2553 : 162-165) ใชเทคนิคการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) จํานวน 14 แหง 
ผูใหขอมูล คือ ผูบริหาร จํานวน 26 คน และบุคลากร จํานวน 104 คน รวม 130 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม แบงเป็น  2  ตอน คือ  
ตอนที่  1  สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นผูบริหารและบุคลากรเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ดานความตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เลือกขอคําถามที่มีคา  IOC  0.60-

1.00  และหาคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ทั้งฉบับ โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 
2553 : 197) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาท้ังฉบับเทากับ 0.95 

การเก็บรวมรวมขอมูล จัดสงถึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 14 แหง โดยการสงและตอบรับที่วาการอําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 120  ฉบับ คิดเป็นรอยละ 92.31  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก  คามัชฌิมเลขคณิต (Mean = X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.) การวิเคราะหแ
องคแประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis)  ดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบหลัก (Principal  Component  Analysis)  และหมุนแกนของ
องคแประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation)  ดวยวิธีการวารีแมกซแ (Varimax  Rotation)   

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการหาความสัมพันธแระหวางตัวแปรทั้งหมด (Correlation Matrix) ดวยเทคนิคของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 
KMO พบวา ตัวแปรมีคาเทากับ .922 ซึ่งมีคามากกวา .80 แสดงวาตัวแปรทั้งหมดมีความเหมาะสมในระดับดีมาก  และผลการทดสอบ  Bartlett’s Test of 
Sphericity พบวามีนัยสําคัญที่ระดับ .00 แสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธแระหวางกันสามารถนําไปวิเคราะหแองคแประกอบได 

2. ผลการสกัดองคแประกอบขั้นตน (Factor Extraction) โดยใชวิธี Principal Component Analysis ปรากฏวา จากตัวแปรที่นํามาสกัดองคแประกอบ จํานวน 
30 ตัว องคแประกอบที่มีคาไอเกน (Eigenvalues) มากกวา 1.0 กําหนดจํานวนตัวประกอบลวงหนา รอยละของความแปรปรวนสะสม 60% ขึ้นไป 
 3. ผลการหมุนแกนองคแประกอบ (Factor Rotation) เพื่อใหไดองคแประกอบรวมที่ชัดเจน โดยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal) เป็นการหมุนแกน
ที่ยังคงใหแกนองคแประกอบตั้งฉากกัน หมายความวา องคแประกอบท่ีไดเป็นอิสระตอกันดวยวิธีการวารีแมกซแ (Varimax) ช้ีใหเห็นวา องคแประกอบที ่1 มีคาไอเกน 
5.606 องคแประกอบที ่2-5 มีคาไอเกนตั้งแต 3.976-5.015 ผลการสกดัองคแประกอบขั้นตน และการหมุนแกนองคแประกอบแบบมุมฉาก ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ผลการสกัดองคแประกอบและการหมุนแกนองคแประกอบแบบมุมฉาก 

Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 16.147 53.823 53.823 5.606 18.686 18.686 
2 2.434 8.114 61.937 5.015 16.717 35.403 
3 1.886 6.288 68.225 4.513 15.043 50.445 
4 1.764 5.881 74.105 4.241 14.138 64.583 
5 1.119 3.730 77.835 3.976 13.252 77.835 

 4. การใหนํ้าหนักในแตละองคแประกอบเป็นคานํ้าหนักองคแประกอบหลังการหมุนแกนแลวจากตาราง   Rotated Component Matrix ปรากฏวา 
องคแประกอบที ่1 มีคานํ้าหนัก 0.573-0.827 องคแประกอบที ่2 มีคานํ้าหนัก 0.526-0.803 องคแประกอบที ่3 มีคานํ้าหนัก 0.693-0.818 องคแประกอบที่ 4 มีคานํ้าหนัก 
0.573-0.750 และองคแประกอบที่ 5 มีคานํ้าหนัก 0.652-0.837 โดยพิจารณาตัวแปรที่มีคานํ้าหนัก 0.30 ขึ้นไป จากตัวแปร 30 ตัว ปรากฏวา วิเคราะหแจัดเขา
องคแประกอบใหมได 30 ตัว ดังน้ี 
 องคแประกอบ 1 มี 6 ตัวแปร คือ ขอ 1, 2, 4, 3, 25, และ 27 ผูวิจัยตั้งช่ือองคแประกอบน้ีวา หลักนิติธรรม มีตัวแปรดังน้ี   

1. ผูบริหารกําหนด กฎ ระเบียบขอบังคับเพื่อใช เป็นแนวปฏิบัติในโรงเรียนโดยการมีสวนรวมจากบุคลการทุกฝุาย 
2. มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม 
3. ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
5. ผูบริหารมีการวัดประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 249 
 
 

6. ผูบริหารมีการบริการดานแหลงเรียนรู อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑแแกบุคลากรและชุมชน 
 องคแประกอบ 2 มี 8 ตัวแปร คือ ขอ 15, 19, 18, 16, 17, 29, 28 และ 30 ผูวิจัยตั้งช่ือองคแประกอบน้ีวา หลักความมีสวนรวม และความคุมคา มีตัวแปรดังน้ี   

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามระเบียบอยางสุจริต เที่ยงตรง อธิบายเหตุผลตามขอเท็จจริงได 
2. เปิดโอกาสใหขาราชการ บุคลากร และชุมชนไดเสนอความคิดเห็นในการแกปใญหา 
3. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีอิสระในความคิด สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ สามารถ ตรวจสอบได 
4. ผูบริหารเปิดโอกาสใหบุคลากร และ ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
5. ผูบริหารเปิดโอกาสใหบุคลากร และ ชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
6. ผูบริหารกํากับ ควบคุม ใหใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนแสูงสุด 
7. ผูบริหารมีการดําเนินแผนงานโครงการและกิจกรรมตางๆ เทาที่จําเป็นเพื่อประโยชนแสูงสุดของสวนรวม และมีการแตงตั้งคณะกรร มการติดตาม

ประเมินผลการใชจายงบประมาณและโครงการตางๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
8. ผูบริหารดําเนินการมอบหมายการปฏิบัติงาน โดย คํานึงถึงความสามารถของบุคลากร 
องคแประกอบ 3 มี 5 ตัวแปร คือ ขอ 7, 8, 9, 6 และ 5 ผูวิจัยตั้งช่ือองคแประกอบน้ีวาหลักคุณธรรม มีตัวแปรดังน้ี  
1. ผูบริหารมีการบริหารงานและปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหม่ันเพียร อุทิศตนและเสียสละ 
2. ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค ทําใหองคแกรมีเสถียรภาพอยูกันอยางสงบสุข ดวยความมีระเบียบวินัย 
3. ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเป็นธรรม 
4. ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง และเป็นธรรม 
5. ผูบริหารดําเนินการจัดทํามาตรฐาน ภาระงาน สําหรับบุคลากรในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นไปตามสายงาน และมีความชัดเจน 

 องคแประกอบ 4 มี 6 ตัวแปร คือ ขอ 21, 22, 20, 23, 24, และ 26 ผูวิจัยตั้งช่ือองคแประกอบ 
น้ีวา หลักความรับผิดชอบ มีตัวแปรดังน้ี   

1. ผูบริหารมีการกํากับนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเป็นระบบและสมํ่าเสมอ ทําใหผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว 
2. ผูบริหารมีการพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองทําใหคุณภาพของงานทั้งดานปริมาณมีความถูกตอง ครบถวน 
3. ผูบริหารรับฟใงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตางๆ แลว ดําเนินการอยางรวดเร็วและเต็มความสามารถ 
4. มีผูบริหารการจัดทําขอมูลสารสนเทศ แหลงสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. ผูบริหารจัดใหมีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
6. ผูบริหารมีระบบการดูแลรักษาทรัพยากรขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และใชประโยชนแจากวัสดุครุภัณฑแ อาคารสถานที่ขององคแกรปกครองสวน

ทองถ่ินอยางประหยัดและคุมคา 
องคแประกอบ 5 มี 5 ตัวแปร คือ ขอ 11, 10, 14, 12, และ 13 ผูวิจัยตั้งช่ือองคแประกอบน้ีวา หลักความโปรงใส มีตัวแปรดังน้ี   
1. ผูบริหารจัดใหมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน มีเกณฑแตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยตอสาธารณะ 
2. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยแและจริงใจ 
3. ผูบริหารมีการกําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม เปิดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะอยางตรงไปตรงมา 
4. ผูบริหารบริหารงานตามแผนท่ีกําหนดเป็นระบบและตรวจสอบได 
5. ผูบริหารกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวน และเป็นปใจจุบัน 
2) ระดับความคิดเห็นหลักธรรมาภิบาลสาํหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง  

จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.63,  SD = 0.683) 
 
อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 

1.การวิเคราะหแองคแประกอบหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  พบวา ตัวแปรทั้ง 30 ตัวแปร 
สามารถจัดกลุมเป็นองคแประกอบ 5 องคแประกอบ ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังน้ี 
 องคแประกอบ 1 หลักนิติธรรม 

ผูบริหารกําหนด กฎ ระเบียบขอบังคับเพื่อใช เป็นแนวปฏิบัติในโรงเรียนโดยการมีสวนรวมจากบุคลการทุกฝุาย มีการกําหนดหนาที่ ความรั บผิดชอบโดย
มอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม การสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการวัดประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอเน่ือง และผูบริหารมีการบริการดานแหลงเรียนรู อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑแแกบุคลากรและชุมชน สอดคลองกับ อรรถยา นรินทรแ (2552 : 97-99) 
ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว า ดานการใชหลักความ
รับผิดชอบ ผูบริหารทองถิ่นควรตระหนักในสิทธิ หนาที่และสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจปใญหาสาธารณะ กระตือรือรนในการแกปใญ หา เคารพในความ
คิดเห็นที่แตกตางและกลาที่จะยอมรับในการกระทําของตน กระจายอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบสูระดับตางๆ และรายงานผลการบริหารงานประจําปีใหผูมีสวน
เกี่ยวของไดทราบ 

องคแประกอบ 2 หลักความมีสวนรวม และความคุมคา  
 ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามระเบียบ อยางสุจริต เท่ียงตรง และอธิบายเหตุผลตามขอเท็จจริงได เปิดโอกาสใหขาราชการ บุคลากร 
และชุมชน ไดเสนอความคิดเห็นในการแกปใญหา สนับสนุนใหบุคลากรมีอิสระในความคิด สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ สามารถ ตรวจสอบได ผูบริหารเปิด
โอกาสใหขาราชการ บุคลากร และชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายขององคแกร และมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคแกร ผูบริหารกํากับ ควบคุม ใหใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนแสูงสุด ผูบริหารมีการดําเนินแผนงานโครงการและกิจกรรมตางๆ เทาที่จําเป็น  เพื่อประโยชนแสูงสุดของสวนรวม และมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณและโครงการตางๆ  ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และการมอบหมายการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 250 
 
 

ความสามารถของบุคลากร สอดคลองกับ บุษกรณแ กกรัมยแ (2551 : 48–61) ที่ไดศึกษาการประเมินการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล
ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุแ พบวามีการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลทาโทโดยรวมและเป็นรายดาน 5 
ดาน คือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส  ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักการมีสวนรวม 

องคแประกอบ 3 หลักคุณธรรม  
ผูบริหารมีการบริหารงานและปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหม่ันเพียร อุทิศตนและเสียสละ ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค ทําให

องคแกรมีเสถียรภาพอยูกันอยางสงบสุข ดวยความมีระเบียบวินัยการพิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเป็นธรรม 
มีการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง และเป็นธรรม การจัดทํามาตรฐาน ภาระงาน สําหรับบุคลากรในองคแกรเป็นไปตามสายงาน และมีความชัดเจน  สอดคลอง
กับ กิตติยวดี  พาณิชยแ (2552: 127-129) ที่ไดวิจัยรูปแบบการบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลดานซาย จังหวัดเลย พบวา หลัก
คุณธรรม มีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษอยางประนีประนอม จากการปฏิบัติงานทําใหประชาชนไดเขารวมกิจกรรม ไดรับการบริการดวยความเสมอภาค การ
ใหบริการประชาชนของบุคลคากรโดยยึดระเบียบปฏิบัติ 
 องคแประกอบ 4 หลักความรับผิดชอบ  
 มีการกํากับนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเป็นระบบและสมํ่าเสมอ ทําใหผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว  มีการ
พัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองทําใหคุณภาพของงานทั้งดานปริมาณมีความถูกตอง ครบถวน   ผูบริหารรับฟใงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตางๆ 
แลว ดําเนินการอยางรวดเร็วและเต็มความสามารถ การจัดทําขอมูลสารสนเทศ แหลงสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร จัดใหมีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง มีระบบการดูแลรักษาทรัพยากรขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และใชประโยชนแจากวัสดุ  ครุภัณฑแ อาคาร
สถานที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นอยางประหยัดและคุมคา สอดคลองกับ กิตติยวดี  พาณิชยแ (2552: 127-129) ที่ไดวิจัยรูปแบบการบริหารเทศบาลตามหลักธรร
มาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลดานซาย จังหวัดเลย พบวา หลักความรับผิดชอบ ไดมีการปฏิบัติงานโดยความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ การจัดเวทีประชาคม มี
ชองทางในการรับฟใงความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล 

องคแประกอบ 5 หลักความโปรงใส  
 มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน มีเกณฑแตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยตอสาธารณะ  ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยแและจริงใจ มีการกําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม เปิดเผยขอมูลขาวสารตอ
สาธารณะอยางตรงไปตรงมา การบริหารงานตามแผนที่กําหนดเป็นระบบและตรวจสอบได  และผูบริหารกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตอง
ครบถวน และเป็นปใจจุบัน สอดคลองกับ วิมลรัตนแ สุทธิดี (2552 : 55-57) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานและพนักงานจางเทศบาล ที่มีตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเทศบาลในเขตอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการศึกษาพบวา พบวา  ควรเขมงวดการจัดซื้อ-จัดจาง ใหถูกตองตามระเบียบและมีราคาที่
เหมาะสมเกิดประโยชนแตรงตามวัตถุประสงคแ และเกิดความคุมคามากท่ีสุด   ใหมีบุคคลหรือองคแการภายนอกเขามาตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 

2. ระดับความคิดเห็นหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา 
  หลังจากการจัดกลุมองคแประกอบแลว พบวา ระดับความคิดเห็นหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.63, SD = 0.683) สอดคลองกับ กุลวัชร หงสแคู (2553) ไดศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาครพบวา บุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาครมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานตาง ๆ สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาหนวยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ควรศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จัง หวัด
สมุทรปราการ ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวชุมชนแหงน้ี เพื่อนํามาสูการสรางขอเสนอในเชิงนโยบายในการจัดการการทองเที่ยวชุมชน
อยางยั่งยืน โดยใชการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบุคลากรหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการทองเที่ยวของชุมชนบางสวน และใช
แบบสอบถามจากนักทองเที่ยว จํานวน 385 คน การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติอางอิง และสรุปประเด็นจากการสัมภาษณแ ผลการศึกษาพบวา ตลาดนํ้า
โบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดการการทองเที่ยวที่สําคัญใน 4 ดาน ไดแก ดานการจัดการสถานที่ทองเที่ยว ดานการใหบริการ
นักทองเที่ยว ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ซึ่งนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา 
ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก การจัดการทองเที่ยวของชุมชนแหงน้ีมีการจัดกิจกรรมทางการ
ทองเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวรูจักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมนํ้า เชน กิจกรรมน่ังเรือชมวิถีชีวิตชาวบานริมนํ้า รวมทั้งการ
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวหรือคนในชุมชนมากขึ้น ชุมชนตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน และหนวยงานภาครัฐ ยังไดรวมกันจัด
กิจกรรมสรางเสริมและกระตุนใหนักทองเที่ยวชวยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนตอไป 
 
คําสําคัญ: การทองเที่ยวชุมชน ตลาดนํ้าโบราณบางพลี วัดบางพลีใหญใน 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were: to explore the management of sustainable community-based tourism : A Case Study of 
Bangplee Floating Market and Wat Bangplee Yainai, Samutprakarn, to survey the satisfaction of tourists, and to suggest the guidelines of 
sustainable tourism development and management. This research was a mix method; interviews collect from the staff of government, 
private sectors, and tourism entrepreneurs and questionnaires collect from 385 people by using a descriptive method to analyses the text 
data. The result showed that tourists overall satisfaction levels were high. The management of tourism are enhancing a tourism capacity 
such as history, culture, riverside community and promoting Bangplee Floating Market and Wat Bangplee Yainai, Samutprakarn’ community 
to be a learning center by tourism activities as a boat views of river, kayaking and others, and tourism management should establish facilities 
and promote conservation of natural resources. 

 
Keywords: Community-based Tourism, Bangplee Floating Market, Wat Bangplee Yainai 
 
บทนํา 

การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเป็นผูดําเนินการ และเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนระบบการทองเที่ยวของทองถิ่นในรูปแบบของการ
ทองเที่ยวชุมชน (Community - based Tourism) น้ัน เป็นแนวทางท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการนํามาประยุกตแใชในการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ซึ่งมุงเนนที่จะสรางความสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ปใจจุบันรูปแบบของการจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชนถูกคาดหวังใหเป็นเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น ทั้งกระตุนการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม การสรางงาน การกระจายรายได
สูชุมชน ไปจนถึงการแกไขปใญหาความยากจน ดังน้ัน การจัดการการทองเที่ยวชุมชนจะมีความยั่งยืนไดน้ัน จะตองมีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ
ชุมชน การสรางเครือขายของชุมชน รวมไปถึงการตอยอดในเรื่องของการตลาด การประชาสัมพันธแ และการสงเสริมการขาย (พิมพแลภัส พงศกรรังศิลป, 2557) 

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีสําคัญไมวาจะเป็นดานอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ซึ่งจังหวัด ฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาการทองเที่ยว 
โดยมีเปูาประสงคแใหนักทองเที่ยวมีจํานวนมากข้ึนและพึงพอใจตอมาตรฐานความปลอดภัยและการใหบริการ และสิ่งสําคัญคือ ตองการใหชุมชนตาง ๆ มีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้นจากการทองเที่ยว ทั้งน้ี จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลากหลาย อาทิ สถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรแ รวมถึงสถานที่
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เน่ืองจากมีพื้นท่ีติดตอกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีที่มีแหลงทองเที่ยวหลากหลายเช่ือมโยงเป็นเสนทางการทองเที่ ยว ทั้งน้ีสามารถ
เดินทางไป-กลับไดเพียง 1 วัน จึงทําใหนักทองเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการในปี 2559 มีมากถึง 2,896,849 คน (กรมการทองเที่ยว, 2559) และในอนาคตน้ันจะมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเดินทางที่สะดวกจากรถไฟฟูา และการจัดระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว แบบ One Day Trip (กลุมงาน
ยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ, 2560) 

ทั้งน้ี ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งในภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนทองถ่ิน จึงจําเป็นตองใหความสําคัญกับการจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการการทองเที่ยวชุมชน ซึ่งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติสวนใหญจะอยูในพื้นที่ชุมชน หรืออยูในพื้ นที่ใกลเคียง ดังน้ัน จึงหลีกเลี่ยง
ไมไดที่ชุมชน รวมถึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะเขาไปมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการการทองเที่ยว ดังน้ัน การจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืนจึงเป็น

                                                           
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เบอรแโทรศัพทแ 0-2325-2010 
2
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เบอรแโทรศัพทแ 0-2325-2010 
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แนวทางสําคัญในการสรางรายไดอยางยั่งยืน มีการกระจายผลประโยชนแสูชุมชนทองถ่ิน นักทองเที่ยวไดรับประสบการณแที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไวซึ่ง
ความอุดมสมบูรณแของทรัพยากร ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชนตนแบบสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเหตุผลสําคัญในการเลือกศึกษาชุมชนแหงน้ี เน่ืองจากแตเดิม โดยพื้นฐาน
แลวเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบงาย มีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยูมากมาย ดํารงชีวิตเรียบงาย ไมนิยมทําธุรกิจบริการหรือธุรกิจทองเที่ยว แตในปใจจุบันชุมชนแหงน้ีไดมี
การปรับตัวโดยอาศัยการเขามาของนักทองเที่ยว เพื่อนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน โดยอาศัยความรวมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการทองเที่ยวที่มุงเนนการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินใหมีความยั่งยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ  
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพื่อสรางขอเสนอในเชิงนโยบายในการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืนในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยว ซึ่งการทองเทีย่วแหงประเทศไทย (2545) ไดกลาววา การทองเที่ยว (Tourism) เป็นคําที่มีความหมายกวางขวาง
ครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจ การเลนกีฬา การติดตอธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพี่นอง สวนองคแการทองเที่ยวโลก ไดกําหนดความหมายของ 
การทองเที่ยว ไวในปี พ.ศ. 2506 วา คือการเดินทางที่อยูภายใตเงื่อนไข ดังน้ี การเดินทางจากสถานที่อยูอาศัยประจําไปยังสถานที่ อื่นๆดวยความสมัครใจ หรื อการ
เดินทางดวยวัตถุประสงคแที่ไมใชการประกอบอาชีพหรือหารายได สรุปไดวา การทองเที่ยว คือ การเดินทางออกจากสภาพแวดลอมปกติ เชน บาน ที่ทํางาน ไปยัง
สถานที่ตางๆ เป็นการช่ัวคราว ทั้งภายในและระหวางประเทศ ดวยความสมัครใจโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการพักผอนหยอนใจ การศึกษา ธุรกิจ ประชุมสัมมนา หรืออื่น
ใด แตตองไมเป็นการไดมาซึ่งรายไดจากสถานที่ที่ไปถึงน้ันๆ ทั้งน้ี การทองเที่ยวก็จัดเป็นอุตสาหกรรม ที่มีความเกี่ยวของทั้งทางดานทางตรงและทางออม ไดแก 
อุตสาหกรรมการขนสง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมท่ีพักแรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินคาและบริการขางเคียงตางๆ  

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การพัฒนาการทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเป็นเจาของ
ทองถ่ินมีการปกปูองและรักษาเอกลักษณแทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศไวเพื่ออนุชนรุนหลังไป (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542; พจนา สวนศรี, 2539 และภราเดช พยัฒ
วิเชียร, 2538 อางถึงใน สุถี เสรฐิศรี, 2557, หนา 21-23) ซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ตองมีองคแประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
(Economics Sustainability) ความยั่งยืนทางดานสังคม (Social Sustainability) และความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability) ทั้งน้ี การ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) น้ันถือเป็นสวนหน่ึงของ “การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)” 

ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเที่ยวและผูประกอบการจะตองมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิ จัยอยางสมํ่าเสมอ โดยการ
สอบถามผูใชบริการโดยตรง การสอบถามความเห็นดวยใบประเมินผล และการวิจัยตลาดการทองเที่ยว เพื่อใหทราบผลของการบริการ และนํามาปรับปรุงแกไขการ
จัดการ และการบริการใหมีประสิทธิภาพจากหลักของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน และหลักการจัดการการทองเที่ ยวแบบยั่งยืนน้ันจะเห็นไดวามีความเกี่ยวพันกับ
ทรัพยากรกรการทองเที่ยว กลาวคือ ทรัพยากรการทองเที่ยวเป็นพื้นฐานสําคัญในการทองเที่ยวแบบยั่งยืน และถูกนํามาใชเป็นสวนประกอบของการจัดการทองเที่ยว
แบบยั่งยืนโดยทรัพยากรการทองเที่ยวตองถูกนํามาใชอยางชาญฉลาด ตองทําการอนุรักษแทรัพยากรการทองเที่ยวและตองพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ดวย เพื่อใหบรรลุหลักของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวชุมชน (Community Base Sustainable Tourism) กลาวคือการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ที่กําหนดทิศทางในการจัดการโดยชุมชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางผูเรียนรูและชุมชน โดยมองวาการทองเที่ยวสามารถคลอบคลุม
ทั้ง 5 ดานพรอมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยมีชุมชนเป็นผูดูแลจัดการ การทองเที่ยวโดยชุมชนน้ันเป็นแนวทางการทองเที่ยวที่
ไดรับความสนใจอยางมากในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโลกและของภูมิภาค ซึ่งหัวใจสําคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีสวนรวมข องชุมชน 
(Community Participation) ในกิจกรรมทางการทองเที่ยว เชน การประดิษฐแ และจําหนายสินคาหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณแของชุมชน เทศกาลประเพณี การนํา
นักทองเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร เป็นตน (สุถี เสริฐศรี, 2557, หนา 29-31) 

 
ขอบเขตในการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยใชวิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) ทําการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแผูใหขอมูลหลัก 
การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและแบบสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในชุมชน เพื่อใชเป็นขอมูลยืนยันขีดความสามารถในการจัดการการ
ทองเที่ยวชุมชน ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยเลือกใชการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix Research) ซึงประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รวมกันดังน้ี 

สวนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ผูที่รับผิดชอบในการจัดการการ
ทองเที่ยวของกลุมการทองเที่ยวชุมชน ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ  ไดแก ชาวบานในชุมชน หนวยงานรัฐบาล และ
ผูประกอบการการทองเที่ยว รวมทั้งคณะผูวิจัยไดดําเนินการสังเกตแบบไมมีสวนรวม จากการใชบริการตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยวในชุมชนแหงน้ี เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดมาจากผูใหขอมูลหลัก ในสวนของวิธีการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยจะจัดทําบันทึกภาคสนาม (Field Note) จากการสัมภาษณแและการสังเกต พรอม
ทั้งจัดทํารายละเอียดจากการเก็บขอมูล (Transcripts) และใชวิธีการวิเคราะหแขอมูลแบบสรุปใจความสําคัญ (Thematic Analysis) เพื่อตอบคําถามในการวิจัย 
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สวนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว การกําหนดกลุมตัวอยางจะคํานวณหากลุม
ตัวอยางที่เหมาะสม โดยใชกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ที่ระดับความเช่ือม่ันที่ 95% ซึ่งใชสูตรของ W.G. Cochran (1977) ในการคํานวณ ไดกลุม
ตัวอยางเทากับ 385 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการจัดการสถานที่ทองเที่ยว ดานการใหบริการนักทองเที่ยว ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภค  

จากน้ัน ไดนําแบบสอบถามสงใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคแกับขอคําถาม (Index of item-objective 
congruence หรือ IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับวัดบางพลีใหญใน ไดแก วัดบางโฉลงนอก จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันคือ มีสถานที่ทําบุญและตลาดอยูภายในวัด จํานวน 30 คน เพื่อ
เก็บขอมูลมาวิเคราะหแหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α ) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา
เทากบั 0.873 จากน้ันไดนําแบบสอบถามไปแจกกลุมตัวอยางจริง คือ นักทองเที่ยวที่มาเที่ยววัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 385 ราย ซึ่งการวิเคราะหแ
ขอมูลจะแบงเป็น 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนาการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก ใชสถิติการทดสอบคาที (T-test) 
สําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุมและการวิเคราะหแความแปรปรวนแบบางเดียว (One-way ANONA) สําหรับกลุมตัวอยาง 3 กลุมไปโดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหแขอมูลที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 

1. ในการวิเคราะหแการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ใน 4 ดาน 
ไดแก ดานการจัดการสถานที่ทองเที่ยว ดานการใหบริการนักทองเที่ยว ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค มีผลการวิจัยดังน้ี 

1.1 ด๎านการจัดการสถานที่ทํองเที่ยว 
“ตลาดนํ้าโบราณบางพลี” เป็นตลาดเกาแกอายุกวา 150 ปี ซึ่งตลาดนํ้าบางพลีเป็นชุมชนใหญชุมชนหน่ึงและมีความรุงเรืองมากในอดีต เป็นตลาดขนสง

สินคา และผูโดยสาร จากภาคตะวันออกชายฝใ่งทะเลสูกรุงเทพมหานคร การเดินทางในสมัยกอน ใชเรือเป็นพาหนะเดินทางมาคาขายแลกเปลี่ยนสินคาจะ อยูในคลอง
สําโรง ตลาดนํ้าบางพลีถือเป็นตลาดนํ้าประวัติศาสตรแแหงหน่ึง มีวิถีชีวิตที่เรียบงายและมี วัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยูมากมาย วัด บางพลีใหญในเป็นช่ือของวัดพระ
อารามหลวงช้ันตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งหน่ึงในประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนแหงน้ี ก็คือ 
ประเพณีรับบัว หรือ โยนบัว ที่พอถึงวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ชาวบานที่อาศัยอยูในละแวกชุมชนตลาดนํ้า ก็จะตื่นเชาออกมารวมกันโยนบัว เพื่อสักการะองคแหลวงพอโต
ที่ลองเรือมาตามลําคลองสําโรง ซึ่งปใจจุบันการทองเที่ยวชุมชนแหงน้ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทั้งหนวยงานภาครัฐ ประชาชนในทองถ่ิน รวมทั้งผูประกอบการได
รวมกันในการจัดการและพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนใหมีความยั่งยืน สะดวก และเป็นที่พึงพอใจแกนักทองเที่ยว  

ดังคําสัมภาษณแที่วา “ในสวนของสถานที่ทําบุญถาเป็นวันพระจะมีสถานที่สําหรับทําบุญตักบาตรและฟใงพระสวดมนตแที่ศาลา หากใครตองการมาทําบุญปิด
ทองหลวงพอโตทางเรามีบริการดอกไม ธูป เทียน สามารถนําไปบูชาองคแหลวงพอโตในพระอุโบสถไดเลย” (คําสัมภาษณแ พระราชเสนาบดี,เจาอาวาสวัดบางพลีใหญใน) 

“สวนรานคาเราจัดใหมีล็อคตามถนนซึ่งมีทั้งหมด 350 ล็อคแมคาที่คาขายมานานใหเป็นเจาของล็อค สวนแมคาใหมใหเขามาขายไดเวล า 08.45 กรณีมี
เทศกาลสําคัญ ทางเราจะเปิดโซนใหใหม และในสวนการจัดระเบียบการจราจรบริเวณวัด ตามถนนเรามีอาสาสมัครจราจร และตํารวจอีก 2 นาย คอยดูแลตามถนน
อํานวยความสะดวกบนถนน เม่ือรถเขามาในบริเวณวัดเราจะมีที่จอดรถให และมีอาสาสมัครจราจร คอยอํานวยความสะดวกในที่จอดรถให อปภร. ที่อยู ตามถนนก็จะ
คอยอํานวยความสะดวกใหรถวิ่งเขามาภายในวัดไดคลองตัว สวน อปภร. ที่อยูภายในวัดก็จะคอยอํานวยความสะดวกใหรถวิ่งเขา-ออกภายในวัดสะดวกและคลองตัวขึ้น 
แตเน่ืองจากการจราจรในเขตบางพลีถนนแคบมาก ทางเราจึงจัดการไมไดมากเทาไร แตเราก็พยายามทําใหการจราจรคลองตัวขึ้น ” (คําสัมภาษณแ นายชนินทรแ สวาง
แกว,ผูอํานวยการวัดบางพลีใหญใน) 

1.2 ด๎านการให๎บริการนักทํองเที่ยว 
การจัดการการทองเที่ยวชุมชน ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ใหความสําคัญกับการใหบริการแกนักทองเที่ยวเป็น

อยางมาก โดยมีเจาหนาที่อาสาสมัครในชุมชน ทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว โดยมีการจัดการแบงแยกโซนพื้นที่การ
ทํางานกันอยางชัดเจน ทั้งในสวนของบริเวณตลาดนํ้าโบราณบางพลี และบริเวณวัดบางพลีใหญใน ซึ่งใชเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยาง
ในชวงของวันหยุด จะมีจํานวนเจาหนาที่อาสาสมัครจํานวนมากข้ึนเพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนของนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากข้ึนดวย  

ดังคําสัมภาษณแที่วา “ทางเรามีบริการทุกดาน จันทรแ-ศุกรแ จะมีเจาหนาที่อยูตามแผนกตางๆ 80 คน แตถาเป็นวันเสารแ-อาทิตยแจะมีอยูประมาณ 100 กวา
คนคอยแนะนําอํานวยคามสะดวกใหกับนักทองเที่ยว หากนักทองเที่ยวตองการจะทําบุญ ก็มีดอกไม ธูป เทียน จําหนาย เพียงแคนําปใจจัย 20 บาท หยอดลงตูบริจาคก็
สามารถนําดอกไม ธูป เทียน ไปบูชาองคแหลวงพอโตไดเลย หากตองการไปทําบุญตรงไหนก็สามารถเดินไปไดเลย บางอาทิตยแก็มีอาหารคาวหวานมาใหบริการฟรีแก
นักทองเที่ยวอีกดวย 

ในสวนของดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว เรามี อปภร. และกลองวงจรปิด ทุกถนนทุกจุดสามารถตรวจสอบไดตลอด มี อปภร.เดินอยูตามถนนใ ช
วอลแในการสื่อสารตรงไหนที่เกิดปใญหาทางเราจะให อปภร. ที่อยูตามจุดตางๆเขาไปตรวจดู คอนขางจะปลอดภัย เน่ืองจากมีศูนยแอํานวยการที่คอยดูกลองวงจรปิดอยู
และมีศูนยแกระจายขาวท่ีเราสามารถประกาศไดตลอดเวลาไมวาจะเป็นของหาย หรือลืมของไวทางเราก็จะประกาศใหเจาของมารับคืน คือของหาย ไดคืน เราจะมีการ
ปูองกันตลอดใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะรถเม่ือนักทองเที่ยวจอดไวแลว ก็จะมี อปภร. คอยตรวจตราอยู ” (คําสัมภาษณแ นายชนินทรแ สวางแกว ,
ผูอํานวยการวัดบางพลีใหญใน) 

1.3 ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
การจัดการการทองเที่ยวชุมชน ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

น้ัน เน่ืองจากตลาดนํ้าโบราณบางพลีเป็นตลาดเกาแกตั้งอยูริมคลองสําโรง อยูใกลกับวัดบางพลีใหญใน เดิมมีช่ือวา “ตลาดศิริโสภณ” สันนิษฐานวาชาวจีนเป็นผูเขามา
เปิดรานในตลาดน้ีราว พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เดิมเป็นชุมชนใหญมีความรุงเรืองมากในอดีต โดยเป็นตลาดขนสง
จากภาคตะวันออกชายฝใ่งทะเลสูกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการคมนาคมในสมัยน้ันใชเสนทางเรือเป็นหลัก ดังน้ัน จากความสําคัญของพื้นที่ที่ตั้งอยูริมคลอง จึงมุงเนนการ
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รักษาความสะอาดเป็นสําคัญ โดยมีการรณรงคแใหนักทองเที่ยวและผูประกอบการ ทิ้งขยะใหเหมาะสม ไมทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในลําคลอง รวมถึงอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยวโดยการเพิ่มจุดทิ้งขยะใหมากขึ้นดวย  

ดังคําสัมภาษณแที่วา “ในเรื่องของความสะอาดเรามีพื้นที่ที่จะทิ้งขยะได มีถังขยะตามจุดตางๆตั้งอยูเยอะพอสมควร เพื่อที่ใหนักทองเที่ยวเห็นถังขยะอยู
ใกลๆแลวจะไมทิ้งขยะลงตามพื้นตามที่น่ังพัก รวมทั้งมีเจาหนาที่คอยเดินตรวจและตักเตือนคนท่ีทิ้งขยะไมถูกที่ดวย” (คําสัมภาษณแ นายชนินทรแ สวางแกว,ผูอํานวยการ
วัดบางพลีใหญใน) 

“ในสวนของตลาดนํ้าโบราณบางพลีมีการจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณริมคลองไดรับความชวยเหลือจากทางเทศบาลตําบลบางพลีใหบริการแกนักทองเที่ ยว
และผูประกอบการที่อยูริมคลองโดยใหวางขยะไวบริเวณริมคลองก็จะมีทางเจาหนาที่เขาไปเก็บ อีกปใญหาคือผักตบชวา ตลาดเราอยูปลายนํ้าก็จะมีพวกผักตบชวาลอย
มาตรงน้ีก็จะมีเจาหนาที่ของทางเทศบาลเขามาเก็บผักตบชวา” (คําสัมภาษณแ นายชะออม สังขแทอง,รองนายกเทศมนตรีตําบลบางพลี) 

1.4 ด๎านส่ิงอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
ลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการน้ันจัดเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในชุมชนบางพลี มีนักทองเที่ยวมาใชบริการเป็น

จํานวนมาก ดังน้ัน จึงตองมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกและพึงพอใจในการทองเที่ยว โดยอาศัย
ความรวมมือในการจัดการจากภาคสวนตาง ๆ เขน บริการหองนํ้า บริการเกาอี้สําหรับน่ังพัก เป็นตน นอกจากน้ียังไดรับการชวยเหลือจา กหนวยงานภาครัฐในการ
ปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุด การอํานวยการจราจรในชวงหยุด รวมถึงการทําปูายบอกทางที่มีจํานวนมากขึ้นและมีความชัดเจน ในการเดินทางเขามายังตลาดนํ้า
โบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญในไดสะดวกยิ่งข้ึน 

ดังคําสัมภาษณแที่วา “ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ทางเรามีนํ้าดื่มเป็นแกวใหแกนักทองเที่ยวฟรีตลอดทั้งวัน หองนํ้าของเราเป็น
หองนํ้าไฮเทคมีความสะอาดและสะดวกสบายตอนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ หากนักทองเที่ยวตองการจะชารแตแบตโทรศัพทแทางวัดก็มีไฟฟูาใหไดใชไมมีปิดกั้น ตู
เอทีเอ็มก็มีใหบริการทุกธนาคาร” (คําสัมภาษณแ นายชนินทรแ สวางแกว,ผูอํานวยการวัดบางพลีใหญใน) 

“เทศบาลตําบลบางพลีไดเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น ดังน้ัน จึงไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว เชน การทํา
ปูายบอกทางที่ชัดเจนมากขึ้น การประชาสัมพันธแผานชองทางตาง ๆ ของเทศบาล ฯ รวมไปถึงการซอมแซมถนนหนทางท่ีอาจชํารุดเน่ืองจากมีการสัญจรไปมาบริเวณน้ัน
เป็นจํานวนมาก เพื่อใหนักทองเทีย่วและประชาชนในทองถิ่นไดรับความสะดวกสบายสูงที่สุด” (คําสัมภาษณแ นายชะออม สังขแทอง,รองนายกเทศมนตรีตําบลบางพลี) 

2. ในสวนวิเคราะหแความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ  
ปรากฏดังน้ี ผูตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือ รอยละ 65.70 และเพศชาย รอยละ 34.30 มีอายุ 21 – 30 ปี มากที่สุด คือ รอยละ 39.50 รองลงมา มี
อายุต่ํากวา 20 ปี รอยละ 24.90 อายุ 31 – 40 ปี รอยละ 21.30 อายุ 41-50 ปี รอยละ 11.40 และอายุ 51 ปีขึ้นไป รอยละ 2.90 ตามลําดับ เป็นนักเรียน นักศึกษา
มากท่ีสุด คือ รอยละ 40.30 รองลงมา มีอาชีพพนักงานบริษัท รอยละ 40.00 อาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 10.10 และอาชีพเกษตรกร รอยละ 2.90 ตามลําดับ มีรายได
ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด คือ รอยละ 35.60 รองลงมา มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 29.90 มีรายได 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 19.20 
และรายไดมากกวา 20,001 บาท รอยละ 15.30 ตามลําดับ มีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง รอยละ 53.20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 36.10 ภาคเหนือ รอยละ 7.00 
และภาคใต รอยละ 3.60 และมีผลการวิเคราะหแ ฯ ไดจากตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน 
จังหวัดสมุทรปราการ (n=385) 

ประเด็นการจัดการการทํองเที่ยว 
ระดับความพึงพอใจ 
X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

1.ดานการจัดการสถานที่ทองเที่ยว 
2.ดานการใหบริการนักทองเที่ยว 
3.ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
4.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

3.93 
3.78 
3.98 
3.96 

.66 

.67 

.72 

.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
4 
1 
2 

รวม 3.91 .60   มาก - 
 
จากตารางที่ 1 พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X̄=3.91) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา นักทองเที่ยวพอใจดานการจัดการสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก (X̄ = 3.98) รองลงมา คือ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค อยูในระดับมาก (X̄ = 3.96) ดานการจัดการสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับมาก (X̄ = 3.93) และดานการใหบริการ
นักทองเที่ยว อยูในระดับมาก (X̄ = 3.78) ตามลําดับ 
 และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ไดจากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระหวางเพศกับความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ (n=385) 

เพศ N X̄ S.D. t p 
ชาย 
หญิง 

132 
253 

3.84 
3.95 

.61 

.59 
-1.626 .105 

   
 จากตารางที่ 2 พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบาง
พลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระหวางปใจจัยสวนบุคคลอื่น ๆ กับความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน 
จังหวัดสมุทรปราการ (n=385) 
ป๓จจัย แหลํงความแปรปรวน SS df MS F p 
อาย ุ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
9.537 
126.515 

4 
380 

2.384 
.333 

7.161 .000* 

รวม 136.052 384    
อาชีพ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
8.302 
127.751 

4 
380 

2.075 
.336 

6.174 .000* 

รวม 136.052 384    
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
4.797 
131.255 

3 
381 

1.599 
.345 

4.642 .003* 

รวม 136.052 384    
ภูมิลําเนา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
5.172 
130.880 

3 
381 

1.724 
.344 

5.019 .002* 

รวม 136.052 384    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3 พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีอายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. การจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาศัยขอมูลจากก าร
สัมภาษณแหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของชุมชน ทําใหวิเคราะหแไดถึงเอกลักษณแของชุมชนแหงน้ี ไดดังน้ี 

1.1 ชุมชนแหงน้ีมีประวัติศาสตรแความเป็นมาชานาน ชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีการจับปลาในลําคลองมาใชในการดํารงชีวิต และในปใจจุบัน
ถึงแมวาเทคโนโลยีจะมีความกาวหนาแตความเป็นชุมชนตั้งเดิมยังมีอยู ชาวบานสวนใหญท่ีอาศัยอยูในชุมชนก็เป็นคนในพื้นท่ีมาตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปใจจุบัน มีการนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 มาใชในการดําเนินชีวิตความเป็นอยูแบบพอเพียงเขากับวัฒนธรรมชุมชนได การมีการ
ทองเที่ยวเขามาในชุมชนน้ันมีผลดีทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี แตจะตองมีการพัฒนาทีค่ํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักดวย 

1.2 ชุมชนแหงน้ีมีวิถีชีวิตที่แตกตางจากชุมชนทั่วไป เพราะนอกจากจะอาศัยอยูบนฝใ่งแลวยังมีการปลูกบานอาศัยอยูริมนํ้า หรือเรียกวา “วิถีชีวิตริมนํ้า” 
เพราะทุกบานจะใชการเดินทางโดยเรือเป็นสวนใหญ เพราะมีความสะดวก สบายเป็นอยางมาก แตในปใจจุบันน้ีการเดินทางทางโดยเรือก็ไดลดความนิยมลงไป มีการใช
รถยนตแ รถจักรยานยนตแ เพราะสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น แตในปใจจุบันเราก็ยังสามารถเห็นชีวิตริมนํ้าของชุมชนแหงน้ีได ประกอบกับ
ชุมชนแหงน้ีอยูใกลกับ “วัด” อันเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาชานาน จากเหตุผลดังกลาวทําใหปใจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดรวมมือกันในการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนมากข้ึน เพื่อสรางช่ือเสียงใหแกจังหวัดและสรางรายไดใหกับชุมชนเป็นอยางมาก 

1.3 แนวทางการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ มีดังน้ี ชุมชนแหงน้ีเป็นศูนยแ
การเรียนรูผานกิจกรรมทางการทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหลงอาศัยของสัตวแนํ้านานาชนิด ดังน้ัน การจัดการ
ทองเที่ยวของชุมชนจึงมีการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวรูจักขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตริมนํ้า ตัวอยางเชน กิจกรรมน่ังเรือชม
วิถีชีวิตชาวบานริมนํ้า เป็นกิจกรรมที่ไดรับความนิยม ในอดีตชาวบานจะเดินทางโดยเรือเป็นสวนใหญ เพราะชาวบานสวนใหญมีบานติดริมนํ้า การเดินทางโดยเรือจึง
เป็นสิ่งท่ีอํานวยความสะดวกบายที่สุด ดังน้ัน การน่ังเรือผานบานเรือนริมสองฝใ่งคลอง ทําใหนักทองเที่ยวไดเห็นความเป็นอยูของชาวบานสองฝใ่งริมนํ้าไดอยางชัดเจน 
นักทองเที่ยวบางคนมีการพักแรมกับชาวบานเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบานริมนํ้า รวมไปถึงกิจกรรมพายเรือคายัก เป็นกิจกรรมที่มีความนาสนใจ เพราะนักทองเที่ยว
จะไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด อีกทั้งยังไดสัมผัสกับสัตวแในทองถิ่น นักทองเที่ยวที่พายเรือคายักเจาหนาที่จะคอยดูแลและจะมีอุปกรณแที่ใสเพื่อปูองกันอันตราย 
อาทิ หมวกนิรภัย เสื้อชูชีพ เป็นตน 

2. ผลการวิเคราะหแขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน ตลาดโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัด
สมุทรปราการ มาอภิปรายผลเพื่อสรางขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน ไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุ 21 
– 30 ปี เป็นนักเรียน นักศึกษามากท่ีสุด มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีภูมิลําเนาอยูภาคกลางโดยสวนใหญอาศัยอยูในทองถิ่นมาตั้งแตกําเนิด ทั้งน้ี 
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก ซึ่งนักทองเที่ยวมีความเห็นในเรื่องการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนแหงน้ี ทําใหชุมชนตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญในเปลี่ยนแปลงไปมีความ
เจริญมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกของ
นักทองเที่ยวหรือคนในชุมชน เชน ซอมแซมถนนที่ชํารุด ทําปูายบอกทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดอยางชัดเจนและเพียงพอ มีการใหบริการนักทองเที่ยวที่หลากหลาย
และท่ัวถึง เชน บริการเรือขามฟาก เจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัย การใหคําแนะนําใหขอมูลเรื่องตาง ๆ ผูประการการรานคาใหบริการสุภาพและตั้งราคาสินคา
อยางเป็นธรรม เป็นตน นอกจากน้ี ชุมชนตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน และหนวยงานภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการยังไดรวมกั นจัดกิจกรรมสราง
เสริมและกระตุนใหนักทองเที่ยวชวยกันรักษาความสะอาดดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณา ทวีวงศแโอฬาร (2552) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวในการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐแ (2552) 
ทีไ่ดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ศึกษากรณีตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาอยูในระดับมาก  
 นอกจากน้ียังมีความเห็นจากนักทองเที่ยวซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนน้ันเองวา คนในชุมชนแหงน้ีมีความภาคภูมิใจในการเปิดชุมชนใหเป็นแหลงทองเที่ยวอยาง
มาก ซึ่งสงผลตอภาพลักษณแที่ดีของชุนชน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมและมีช่ือเสียงในจังหวัดสมุทรปราการดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาการ
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ทองเที่ยวอยางยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หนา 18-19) กลาวคือ การพัฒนาแบบยัง่ยืนควรจะคํานึงถึงความตองการของชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยวน้ัน 
ๆ วา คนในชุมชนตองการที่จะเปิดชุมชนของตนใหเป็นแหลงทองเที่ยวหรือไม หากไมพรอมที่จะเปิดชุมชนใหเป็นแหลงทองเที่ยวก็ควรจะชะลอไปกอน มิฉะน้ันจะเกิดการ
ทะเลาะเบาะแวงกันของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหภาพลักษณแของชุมชนแยลง แตถาหากคนในชุมชนพรอมใจกันเห็นดวย กับการเปิดชุมชนใหเป็นแหลงทองเที่ยวน้ัน จะตอง
เตรียมความพรอมทุก ๆ ดาน ทั้งการจัดการแหลงทองเที่ยวการใหบริการนักทองเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษแในชุมชนใหเกิดความยั่งยืนสืบตอไป 
 อีกท้ังสถานที่ทองเที่ยวแหงน้ียังไดสรางรายไดใหแกคนในชุมชนมากขึ้น จากการคาขายสินคาชนิดตาง ๆ รวมไปถึงการเกิดอาชีพใหม ๆ ของคนในชุมชน 
ตามที่ปรีชา แดงโรจนแ (2544, หนา 30-31) ไดกลาวถึงความสําคัญของการทองเที่ยวกอใหเกิดการพัฒนาความเจริญในพื้นที่เม่ือการทองเที่ยวเขาไปถึงยังชุมชนน้ัน ๆ ก็จะ
กอใหเกิดเศรษฐกิจที่ดีตอชุมชนน้ัน ๆ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปิยพร ทาวีกุล (2544) และวีระศักดิ์ กราปใญจะ (2554) ที่พบวา เม่ือมีการพัฒนาทางการทองเที่ยว
ของชุมชนทําใหชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวอีกทั้งยังทําใหชาวบานในชุมชนเกิดรายไดจากการทองเที่ยว เชนการ
ขายของที่ระลึกหรือสินคา O-TOP นอกจากน้ันยังมีการนําสินคาทะเลมาแปรรูปใหอยูในของแหงเพื่อนักทองเที่ยวซื้อไปฝากญาติ พี่นองหรือบุคคลที่ตนสนิทหรือรูจัก 

นอกจากน้ี นักทองเที่ยวที่เป็นประชาชนในละแวกใกลเคียงชุมชนตลาดนํ้าโบราณ และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ยังมีความเห็นที่วาสิ่งสําคัญ
ตอการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน คือ การสรางจิตสํานึกรวมกันของคนในชุมชน และนักทองเที่ยว ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และ
รวมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 , หนา 18-19) กลาวคือ 
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ตองคํานึงถึงประชาชนในการมีสวนรวมจัดการแหลงทองเที่ยวดังกลาวซึ่งจะทําใหคนในชุมชนไดรับผลประโยชนแอะไรบางจากการ
ทองเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูของคนในชุมชนดังกลาวใหดีขึ้นดวย และควรคํานึงถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวน้ันวา จะ
ถูกกระทบหรือถูกทําลายหรือไม ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาในการดูแลรักษาคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และดํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของ
ทองถิ่น อีกทั้งคํานึงถึงสิ่งปลูกสรางในแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ วา มีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมของชุมชนหรือไม ชุมชนเนนการจัดการความสะอาด ความ
สะดวกสบายตามมาตรฐานสากลหรือไม ทําใหสะทอนถึงความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นสามารถทําใหเกิดเอกลักษณแท่ีมีเสนหแเฉพาะตัวของทองถิ่นตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี จาก
การศึกษาการจัดการการทองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ้าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ใหมีความยั่งยืนน้ัน ตองอาศัยความรวม มือ
ในการจัดการ และการพัฒนาจากหนวยงานภาครัฐ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการเอกชน และประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญสําคัญใ นการ
ขับเคลื่อนใหกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อีกทั้ง ยังตองอาศัยขอมูลจากการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบอยางสมํ่าเสมอ โดยการสอบถามผูใชบริการหรือ
นักทองเที่ยวโดยตรง เพื่อใหทราบผลของการบริการ และนํามาปรับปรุงแกไขการจัดการ และการบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวตอไป 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการมีสวนรวมของคนในชุมชนใหมากข้ึน โดยการมีสวนรวมของสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนอาจจะไมจําเป็นตองเกี่ยวของโดยตรงกับการทองเที่ยว 
แตเป็นการมีสวนรวมในฐานะการเป็นเจาบานที่ดี รวมตอนรับหรือแสดงออกถึงการตอนรับเวลาที่นักทองเที่ยวซึ่งเป็นคนภายนอกเดินทางเขามาในชุมชน  นอกจากน้ี 
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือจัดการความรูภายในชุมชน เพื่อใหสมาชิกคนอื่น ๆ ไดมีโอกาสเรียนรูและรวมพัฒนาทิศทางการเติบโตของชุมชน 

2. ควรมีการฝึกอบรม ใหความรูแกบุคลากรผูทําหนาที่ใหบริการ ตลอดจนจัดใหมีการศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน่ือง มีระบบการควบคุมและ
ประเมินผลเป็นอยางดี โดยอาศัยความรวมมือจากทั้งหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และประชาชนในชุมชน เพื่อใหการจัดการทองเที่ยวชุมชนแหงน้ีมีความยั่งยืน 

3. ควรปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการทองเที่ยวในบางสวนที่ไดรับขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว เชน ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก โดย
ภาพรวมปใญหาหลักที่พบ จะเป็นเรื่องที่จอดรถ เชน หาที่จอดรถยาก ที่จอดรถคับแคบ ลานจอดรถควรมีทางเขาและออกใหชัดเจนมากกวา น้ี และควรมีถังขยะให
มากกวาน้ี รวมถึงดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมปใญหาหลักที่พบ จะเป็นเรื่องความสะอาดบริเวณริมนํ้า นํ้าคลองมีสีดําและสงกลิ่น ควรมีการจัดการในเรื่อง
ความสะอาดของคลองบริเวณตลาดนํ้าโบราณบางพลีใหมากขึ้น 
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แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลการคลังขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครอ๎อมน๎อย จังหวัดสมุทรสาคร 
GUIDELINE FOR DEVERLOPING LOCAL FISCAL GOVERNANCE ADMINISTRATION : OMNOI MUNICIPALITY 

 
ธนัชณิช  ติระพัฒน๑1 

 
บทคัดยํอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 3 ประการ ไดแก เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษากระบวนการในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย  (2) เพื่อศึกษาระดับของธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย 
และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย โดยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสม ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนผูมีหนาที่ชําระภาษีและประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครออมนอย จํานวน 396 คน และ
มีผูใหขอมูลสําคัญ คือ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอยและผูนําชุมชนในพื้นที่ จํานวน 7 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ 
 ผลการวิจัย พบวา (1) ระดับความคิดเห็นในกระบวนการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยที่มาก
ที่สุด 3 อันดับแรกคือ ดานการบันทึกระบบบัญชี ดานการจัดทําแผนพัฒนาฯ และดานการจัดเก็บและจัดหารายได ตามลําดับ (2) ธรรมาภิบาลทาง การคลังของ
เทศบาลนครออมนอย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยที่มากท่ีสุด คือ ดานความเป็นอิสระทางการคลัง รองลงมาคือ ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บ
รายได ดานการปรับปรุงระบบบริหารรายจาย ดานการวางแผนการเงินการคลัง และดานการมีสวนรวมของประชาชน ตามลําดับ และ (3) แนวทางการในการบริหาร
งบประมาณของเทศบาลนครออมนอย คือ ควรพัฒนาการบริหารงบประมาณเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลของเทศบาลนครออมนอยเพิ่มมากขึ้น โดยดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เทศบาลควรใหความรูดานขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและบทบาทของประชาชนในพื้นท่ี และนําปใญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่มาบรรจุไวในแผนพัฒนา
อยางแทจริง ดานการวางแผนการเงินการคลัง เทศบาลควรวิเคราะหแสภาพแวดลอมทางการคลัง ขอจํากัดและโอกาสในการวางแผนการคลังทองถิ่นอยูเสมอ ดานการ
พัฒนาระบบบริหารรายได เทศบาลควรหาเงินจากแหลงรายไดอื่น และเพิ่มอํานาจในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น รวมถึงปรับปรุงฐานขอมูลภาษีใหเ ป็นปใจจุบันทุกปี ดาน
การปรับปรุงระบบบริหารรายจาย พิจารณาความสามารถในการใชจายของเทศบาล และจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามปใญหาของประชาชน และดานค วาม
เป็นอิสระทางการคลัง ซึ่งควรพึ่งพารายไดหรือความสามารถในการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลใหนอยลง และสรางรายไดในพื้นที่เพิ่ มขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมภายใน
พื้นท่ีของเทศบาลนครออมนอยเอง 
 
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล / กระบวนการบริหารงบประมาณ / การคลังทองถิ่น 
 
Abstract 

The main purposes of this research were to study; 1) the local fiscal administration procedures and 2) to observe the implication 
of local fiscal governance administration as well as 3) recommending guideline for developing local fiscal governance administration. Both 
qualitative and quantitative methods were employed to gather data through the interview and constructed questionnaires among 396 
selected samples consisted of taxpayers and residents of Omnoi Municipality.  Key informants are five officers and local community leaders 
involved with local fiscal governance administration.  
 The research findings revealed that 1) overall opinions regarding the local fiscal administrative procedures were at moderate 
level, having the first three items with the highest Mean, namely,  accounting entry, development plan, account management and revenue 
collection, respectively. 2) Overall local fiscal governance of Omnoi Municipality comprised of revenue collection, improving expense 
management, financial planning and people participation, respectively and (3) the guidelines for local fiscal governance of Omnoi 
Municipality related to developing effective governance in budgeting. As for the people participation, Omnoi Municipality should educate 
the public on the locals’ rights and roles. Moreover, the people’s needs must be focused and addressed in the development plan. With 
regard to the financial plan, Omnoi Municipality should analyze the financial situation, seek limitation and explore opportunity for financial 
planning regularly. On improving revenue collection, other approaches to supplementary income should be located as well as increasing power 
to tax locally, including updating tax database on yearly basis. To better expense management, the focus should be on Omnoi Municipality 
ability to manage expense effectively, including priority setting on the project based on people’s urgent problem. The financial autonomy may 
reduce dependency on State’s generate revenue, thus increasing local income from less activities in Omnoi Municipality area. 
 
Key Words: Governance /administrative procedures / local fiscal governance  
 
บทนํา 

การกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันนับวาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญตอองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง เน่ืองจากภาระหนาที่ขอ ง
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันจําเป็นตองมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ใหไดมากที่สุด ซึ่งเม่ือรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ใหมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร ทั้งในระหว างรัฐกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และภายในองคแกร
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ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคแกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระหวางองคแกรปกครองสวนทองถ่ินดวยตนเอง ซึ่งการเงินและการคลังของทองถิ่นน้ัน นอกจากจะมีความสําคัญตอการบริหารจัดการขององคแกรปกครอง
สวนทองถ่ินแลว ในฐานะท่ีมีความสําคัญกับเศรษฐกิจของพื้นที่น้ันๆ เพราะ การเติบโตของเศรษฐกิจจะสงผลตอรายได และการเก็บภาษีของทองถิ่น จะสงผลตอการ
บริหารจัดการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และยังคงมีความสําคัญตอประชาชนในพื้นที่น้ันๆ อีกดวย ดังน้ัน การที่องคแกรปกครอ งสวนทองถิ่นมี
งบประมาณท่ีเพียงพอตอความตองการที่จะจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นท่ี ยอมทําใหประชาชนในพื้นท่ีเกิดความสะดวกสบาย รวมถึงเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีที่ตนอาศัยอยู องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเป็นที่จะตองมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งการเงินและการคลังขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรมีความเป็นอิสระในการแสวงรายได และการเก็บภาษีตามอํานาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
หากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันสามารถจัดเก็บรายไดในสัดสวนที่มากและพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใหนอยที่สุด ก็จะทําใหทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองไดมาก
เชนกัน การจะนํางบมาจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนก็ยอมเป็นไปไดมากดวยเชนกัน ทั้งน้ียังเป็นการแสดงถึงความสําเร็จในการที่รัฐบาลไดกระจายอํานาจ ซึ่ง
รวมถึงการกระจายอํานาจทางการคลังแกทองถิ่นอีกดวย และในสวนของการบริหารจัดการการคลังทองถิ่นน้ัน เน่ืองจากการบริหารจัดการการคลังน้ันเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในดานของรายได รายจาย องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเป็นตองมีบทบาทหนาที่ใ นการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นภายในทองถิ่นของตนเพื่อใหเกิดผลดีตอการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นท่ี ดังน้ัน การคลังของทองถ่ินจึงเป็นสิ่งท่ีควรใหความสนใจเป็นอยางยิ่ง ไม
วาจะเป็นในประเด็นของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูซึ่งในทางการคลังหมายถึง งบประมาณที่ใชในจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ วาเพียงพอหรือไม 
หรือในประเด็นของการบริหารจัดการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นเองวามีความโปรงใส มีประสิทธิภาพหรือตรงตามประสิทธิผลที่ตั้ งไว แมกระทั่งไดรับ
การตรวจสอบหรือไมอยางไร โดยทั่วไปแลวหลัก ธรรมาภิบาล ถือเป็นหลักที่ไดถูกนํามาใชในองคแกรตางๆ อยางแพรหลายรวมถึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย
ดวย ซึ่งจะประกอบไปดวย ความโปรงใส ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม เป็นตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีนับวาเป็นการบริหารจัดการองคแกรที่ดีทั้ งสิ้น และองคแกรปกครองสวน
ทองถ่ินถือวามีความสําคัญตอประชาชนในพื้นท่ีเป็นอยางมากเน่ืองจากเป็นหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากกวารัฐบาลกลาง อีกทั้งยังสามารถรับรูถึงปใญหา
ที่แทจริงของพื้นที่และหนาที่ที่ตองตอบสนองความตองการในการลงทุนและสรางบริการสาธารณะที่ดีใหแกประชาชน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเ ล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทหนาทีข่ององคแกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณของทองถ่ิน วาไดมีธรรมาภิบาลทางการคลังภายในทองถิ่นของตนมากนอยเพียงใด และ
พื้นท่ีที่ผูวิจัยเลือกศึกษาซึ่งก็คือ เทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนับวาเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ อีกทั้งเทศบาลนครออมนอยยังเป็นองคแกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่ไดรับรางวัลองคแกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีในปีพุทธศักราช 2549  ทั้งน้ีจากการคนพบของผูวิจัย ทําใหทราบวาเทศบาลนคร
ออมนอย จังหวัดสมุทรสาครยังคงมีปใญหาในสวนของการบริหารงบประมาณอยู ซึ่งอาจจะเป็นการสงผลตอเรื่องของธรรมาภิบาลของนครเทศบาลนครออมนอยเอง  จึง
ทําใหเทศบาลนครออมนอยเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่องน้ีที่ตองการจะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลนครออมนอยว าทางเทศบาลมี
กระบวนการอยางไรในการจัดเก็บรายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอันนํามาซึ่งการไดรับรางวัลน้ี และในการบริหารงบประมาณของเทศบาลน้ันไดมีความเป็นธรรมาภิบาล
อยูมากนอยเพียงใด เพื่อนําไปเป็นขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาธรรมาภิบาลทางการคลังขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นใหดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย  
2. เพื่อศึกษาระดับของธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น อุทัย หิรัญโต (2523) ไดใหนิยามวาองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง องคแกรภายในทองถิ่นที่ไดรับการ

กระจายอํานาจจากรัฐบาลใหสามารถจัดการบริหารตนเองได โดยมีรูปแบบขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นอยูหลายประเภท ซึ่งเทศบาลถือเป็นองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีโครงสรางขนาดเล็กกวารูปแบบอื่นๆ จึงทําใหเป็นหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ทั้งน้ีนอกจากการกระจายอํา นาจหนาที่ใหแกองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมตางๆแลว รัฐบาลกลางยังกระจายอํานาจทางดานการคลังใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นสามารถ
ในใชจายตามภารกิจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการคลังและการคลังทองถิ่น โดย สกนธแ วรัญโูวัฒนา และคณะ (2552) ไดกลาวถึงเหตุผลทางเศรษฐศาสตรแ
ที่สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจทางการคลัง คือ 1) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หากมีการกระจายอํานาจ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนรายจาย
ทางดานบริการสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดโดยงาย 2) ความไดเปรียบในการจัดเก็บรายได องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเขาถึงฐานรายไดหรือฐานภาษีบางประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานภาษีที่ยึดติดกับพื้นที่ เชน ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง 3) ความ
รวมมือและการประสานงานที่ดีขึ้น การประสานความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะในทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินมีแรงจูงใจในการลดตนทุนในการผลิตและจัดบริการ
สาธารณะโดยรวมมือกับทองถ่ินอื่นๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการคลังทองถิ่น ชัยอนันตแ สมุทวณิช (2541:3) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา การที่ กลไกรัฐทั้ง การเมืองและ
การบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และรับผิดชอบเป็นการใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นดานหลัก  ซึ่งองคแประกอบของหลักธรร
มาภิบาลทางการคลังทองถิ่น Jeff Huther และ Anwar Shah (1998) ไดกลาวถึงหลักธรรมาภิบาลทางการคลังซึ่งประกอบดวยหลักสําคัญ 4 ประการ คือ การมีสวน
รวมของประชาชน ทิศทางของรัฐบาล การพัฒนาทางสังคม และความเป็นอิสระทางการคลัง 

 
 
 
 
 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 259 
 
 

วิธีการดําเนินวิจัย 
ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครออมนอย จํานวนทั้งสิ้น 52,457 คน โดยใชวิธีการคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยา

มาเน (Taro  Yamane, 1973: 52) ที่คาความนาจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได เทากับ 0.05  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 396  คน  และกลุมผูใหข อมูล
สําคัญ (Key Informant) ใชเจาหนาที่ท้ังหมดจํานวน 5 คน และประชาชนในพื้นท่ี คือ ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเก็บกับประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครออมนอย  แบงออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี  
(1) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (2) ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

งบประมาณของเทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแบงเป็น 6 กระบวนการ คือ การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี กา รจัดเก็บ
และจัดหารายได การจัดซื้อจัดจางหรือการพัสดุ การบันทึกระบบบัญชี และการตรวจสอบการคลัง (3) ขอมูลความคิดเห็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาล
ทางการคลังของเทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบไปดวย 5 ดาน คือ การมีสวนรวมของประชาชน การวางแผนการเงินการคลัง การพัฒนาระบบ
บริหารจัดเก็บรายได การปรับปรงุระบบบริหารรายจายสาธารณะและความเป็นอิสระทางการคลังและ (4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางอิสระ  

2. แบบสัมภาษณแ  เรื่องแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา แบงออกเป็น 2 สวน ไดแก  (1) สถานภาพของผูใหสัมภาษณแ 
และ (2) ขอคําถามสัมภาษณแแนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลการคลังของเทศบาลนครออมนอย 

วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ  
1. การหาคาความตรง  (Validity) 

 ผูวิจัยเสนอแบบสัมภาษณแตออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจึงเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบหาคาค วามตรง 
โดยทําการหาคา  IOC  (Index  of  Item-Objective Congruence) ไดแก ความตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) ความตรงเชิงโครงสราง (Construct  Validity) 
และความถูกตองของภาษา (Verbal  Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน  และนําแบบสอบถามที่ตรวจแลวดําเนินการทดลองใช (try out) กับประชาชนที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 

2. การตรวจสอบจริยธรรมในการวิจัย 
 เม่ือผูวิจัยสอบผานโครงรางวิทยานิพนธแเรียบรอยแลว จึงทําการนําสงโครงรางวิทยานิพนธแบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 พรอมทั้งเครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ตอ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสาขาสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงสามารถดําเนินการเก็บขอมูลในขั้นตอไป 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล   
 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง รวมถึงเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณแดวยตนเอง จากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปปลงรหัส  
และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแผลการวิจัย และเดินทางไปสัมภาษณแผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแรวมกับขอมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 แบบสอบถามใชการวิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และการวิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการทางสถิติในเชิงพรรณนา  คือคาความถี่ (Frequencies) 
คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ใชการเปรียบเทียบความคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง โดยการใช T-test 
และ Anova เพื่อหาคาความตางของปใจจัยในกระบวนการบริหารงบประมาณทองถิ่นซึ่งเป็นเหตุกับระดับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นผลเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตอไป และการวิเคราะหแเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะหแทางการเงินของทองถิ่นน้ันไดทบทวนวรรณกรรม โดยนํากรอบการวิเคราะหแทางการเงิน ( Financial Position 
Analysis) ซึ่งจะวิเคราะหแจาก สภาพคลองทางการเงินระยะสั้น ความยั่งยืนทางการเงินระยะยาว ความยั่งยืนทางงบประมาณ และความเพียงพอของการใหบริการ เพื่อ
นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และหาขอสรุปจากสิ่งท่ีคนพบผลของการวิเคราะหแขอมูลจะใหคําตอบสําหรับคําถามการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษากระบวนการในการบริหารงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครอ๎อมน๎อย 
ความคิดเห็นตอกระบวนการในการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.21, S.D.  = .923)  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยที่มากท่ีสุดคือ ดานการบันทึกระบบบัญชี รองลงมาคือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาฯ ดานการ
จัดเก็บและจัดหารายได ดานการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี ดานการจัดซื้อจัดจางหรือการพัสดุ และการตรวจสอบการคลัง ตามลําดับ ซึ่งสามารถสะทอนให
เห็นผล ดังน้ี 

1.1 ด๎านการบันทึกระบบบัญชี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ดานการบันทึกระบบบัญชีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(x̄  = 3.27,  S.D. =  .937) โดยสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในเขตเทศบาลนครออมนอยทราบวาการบันทึกระบบบัญชีเป็นกระบวนการบริหารงบประมาณ
ขั้นตอนหน่ึงของเทศบาลและยังไมทราบถึงประโยชนแของการบันทึกระบบบัญชีของเทศบาล ทําใหคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

1.2 ด๎านการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ดานการจัดทําแผนพัฒนาฯ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( x̄  = 3.24,  S.D. =  .932) โดยสะทอนใหเห็นวา เทศบาลมีการแจงใหประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา แตยังไม
ครอบคลุมกับคนในพื้นที่ทั้งหมดทําใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

1.3 ด๎านการจัดเก็บและจัดหารายได๎ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ดานการจัดเก็บและจัดหารายได โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง (x̄  = 3.23, S.D. =  .983) โดยสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในพื้นท่ีไดรับขอมูลทางดานการชําระภาษีจากเจาหนาที่ของเทศบาลอยูเสมอ โดยการจัดเก็บและ
จัดหารายไดของเทศบาลมีความเพียงพอตอการใชจายของเทศบาล และประชาชนในพื้นท่ีไดรับบริการสาธารณะที่เพียงพอจากการที่ไดรับรายไดจากเงินอุดหนุนของรัฐ 
ทําใหคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
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1.4 ด๎านการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ดานการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( x̄  = 3.22, S.D. =  .959) โดยสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในพื้นที่ ไดรับบริการสาธารณะที่เพียงพอตอความตองการ โดยงบประมาณรายจาย
ประจําปีท่ีเทศบาลนํามาใชน้ันเป็นการใชจายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเป็นสวนใหญ และในการทํางบประมาณรายจายประจําปี เทศบาลมีการแจกแจงรายละเอียด
ของรายจายแตยังขาดการใหขอมูลสวนน้ีกับประชาชนจึงทําใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

1.5 ด๎านการจัดซ้ือจัดจ๎างหรือการพัสดุ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ดานการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( x̄  = 3.17, S.D. =  .859) โดยสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในพื้นที่ ไดรับพัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสมและทันเวลาในการใชงาน รวมถึงการ
จัดซื้อจัดจางตามความตองการในของคนสวนใหญในพื้นท่ี และราคาในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลมีความยุติธรรมและจัดทําอยางเปิดเผย ปราศจากการแทรกแซง
ของผูมีอิทธิพล อยูในระดับปานกลาง  

1.6 ด๎านการตรวจสอบการคลัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ดานการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( x̄  = 3.16, S.D. =  .872) โดยสะทอนใหเห็นวา เทศบาลนครออมนอยไดรับการตรวจสอบดานการเงินจากหนวยงานภายนอกเป็นประจําตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และรับการตรวจสอบทางการคลังจากภาคสวนตาง ๆ นอกจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ เชน ประชาชน หนวยงานอิสระ เป็นตน ในสวน
ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงการบริหารงบประมาณของเทศบาลวามีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อยูในระดับปานกลาง  

2. ผลการศึกษาระดับของธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครอ๎อมน๎อย  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( x̄  = 3.17, S.D. = .812) เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานความเป็นอิสระทางการคลัง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดเก็บรายได ดานการปรับปรุงระบบบริหารรายจายสาธารณะ ดานการวางแผนการเงินการคลัง และดานการมีสวนรวมของประชาชน อยู ในระดับปาน
กลางตามลําดับ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นผลได ดังน้ี 

2.1 ด๎านความเป็นอิสระทางการคลัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย ดานความเป็นอิส ระ

ทางการคลัง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( x̄  = 3.30,  S.D. = .944) โดยสะทอนใหเห็นวา การที่รัฐกระจายอํานาจทางการคลังใหแกทองถิ่นน้ันจะทําให
เทศบาลเกิดอิสระในการใชจายมากกวาเดิม เทศบาลมีอิสระในการเขาถึงแหลงทรัพยากรทางการคลังที่หลากหลาย และมีศักยภาพในการบริหารการเงินและการคลัง
ของตนเองไดแตยังจําเป็นตองพึ่งพาเงินที่รัฐอุดหนุนใหเป็นารายไดหลักจึงทําใหมีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง 

2.2 ด๎านการพัฒนาระบบบริหารหารจัดเก็บรายได๎ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย ดานการพัฒนาระบบ

บริหารหารจัดเก็บรายไดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.28,  S.D. = 1.257) โดยสะทอนใหเห็นวา เทศบาลนครออมนอยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและ
ชองทางในการชําระภาษีของผูมาใชบริการกับทางเทศบาล มีการจัดเก็บภาษีตามอัตรากฎหมายใหมอยูเสมอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง มีวิธีการหรือมาตรการดําเนินการให
เป็นไปตามแผนการจัดเก็บรายไดอยางเป็นรูปธรรมเพื่อใหประชาชนเต็มใจเสียภาษี และมีเจาหนาที่ไปใหคําปรึกษาแนะนําหรือใหความรูแกประชาชนใหทราบถึงหนาที่
ในการเสียภาษี อยูในระดับปานกลาง 

2.3 ด๎านการปรับปรุงรายจํายสาธารณะ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย ดานการปรับปรุง

รายจายสาธารณะ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.20,  S.D. = .847) โดยสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณะพื้นฐานตาง 
ๆ ไดอยางเต็มที่ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายจายตามความตองการของคนในทองถิ่น และรายจายสาธารณะที่ไมเกิดประโยชนแตอประชา ชนในพื้นที่ โดยที่
เทศบาลมีการประเมินการใหบริการสาธารณะในดานตาง ๆ เชน ดานถนน ทางเดินเทา การจัดการขยะมูลฝอย เป็นตน อยูในระดับปานกลาง 

2.4 ด๎านการวางแผนการเงินการคลัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย ดานการวางแผน

การเงินการคลัง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.08,  S.D. = .957) โดยสะทอนใหเห็นวา การวางแผนทางดานการเงินของเทศบาลจะทําใหใชจายเงินได
ตามเปูาหมายที่ตั้งไว บริหารงบประมาณใหมีสภาพคลองและเกิดความสมดุลของงบประมาณ และประเมินถึงความเพียงพอของการใหบริการสาธารณะในทองถิ่น อยู
ในระดับปานกลาง 

2.5 ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครออมนอย ดานการมีสวนร วม

ของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.00,  S.D. = 1.001) โดยสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในพื้นที่เคยเป็นตัวแทนเขารวมการทําประชาคมที่ทาง
เทศบาลจัดขึ้น และเขามามีสวนรวมในการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จากเทศบาล เชน การจัดซื้อจัดจาง เป็นตน โดยที่เทศบาลมีการจัดใหมีสมุดบันทึกการควบคุมการ
สอบถามหรือรองเรียน หรือกลองรับแสดงความคิดเห็นแกประชาชนผูมาติดตอราชการ และเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนและ
งบประมาณแบบมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครอ๎อมน๎อย  
ผูวิจัยขอเสนอแนวทางพัฒนาในการบริหารงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยพิจารณาเป็นรายดานของธรรมาภิบาลในการบริหาร

งบประมาณของเทศบาลนครออมนอย ดังน้ี 
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3.1. ด๎านการจัดทําแผนพัฒนา 
ควรประชาสัมพันธแความรูใหแกประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงข้ันตอนรวมถึงประโยชนแของการทําแผนพัฒนาฯ และสํารวจความตองการของประชาชนในพื้นที่

ตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเขาถึงความตองการของประชาชน และนํามาปรับพัฒนาเพื่อใหเกิดการบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับพื้นที่และความตองการของประชาชน 
3.2 ด๎านการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี 
คํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอการดําเนินการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ ควรจะเป็นกิจกรรมที่ไมมีความ

ซ้ําซอนหรือยากตอการประสานงานในพื้นท่ีมากนัก จะทําใหลดตนทุนในการใชทรัพยากรได  
3.3 ด๎านการจัดเก็บและจัดหารายได๎ 
สรางการยอมรับรวมกันของคนในชุมชนหรือพื้นที่เพื่อใหเกิดความเต็มใจในการเสียภาษี และคาธรรมเนียมตาง ๆ  จัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยแสินที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวของทรัพยแสินที่เป็นฐานภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายไดใหมากยิ่งข้ึน 
3.4 ด๎านการจัดซ้ือจัดจ๎างและการพัสดุ  
ประชาสัมพันธแใหประชาชนทราบถึงกระบวนการของการจัดซื้อจัดจางผานทางอิเล็กทรอนิกสแ และรับฟใงความเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อหา

แหลงในการจัดซื้อจัดจางท่ีมีราคาต่ํามีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา ตอบสนองตอความตองการของสวนรวมไดมากท่ีสุด 
3.5. ด๎านการบันทึกระบบบัญชี 
บุคลากรผูที่เกี่ยวของควรตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ e – LAAS เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและเกิดความถูกตอง

ของขอมูล เทศบาลควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรโดยการใหเขาฟใงอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึน  
3.6. การตรวจสอบการคลัง 
เทศบาลควรมีการปลูกฝใงวัฒนธรรมและคานิยมขององคแกรใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่โดยความเป็นกลางและโปรงใส  นอกจากการตรวจสอบจาก

หนวยงานภายนอกแลว เทศบาลควรมีนโยบายปูองกันปราบปรามเพื่อที่จะทําใหการตรวจสอบเกิดประโยชนแสูงสุด และเกิดการใชจายเงินใ หเกิดประโยชนแสูงสุดแก
ประชาชน 

3.7. การมีสํวนรํวมของประชาชน 
ผูนําชุมชนควรมีบทบาทในการทําใหประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงทธิและบทบาทของประชาชนในพื้นที่วาสามารถตัดสินใจในการกํากับดูแล 

และสามารถตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลนครออมนอยได 
3.8. การวางแผนการเงินการคลัง 
เทศบาลควรมีการวิเคราะหแสภาพแวดลอมทางการคลังท้ังจุดแข็ง จุดออน ขอจํากัดและโอกาสในการวางแผนการคลังทองถิ่นอยูเสมอ เพราะจะ

ทําใหเทศบาลรูถึงปใญหาภายในแลภายนอกท่ีมีผลตอเทศบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการระดมความเห็นและสามารถแกปใญหาไดอยางตรงจุด 
3.9. การพัฒนาระบบบริหารรายได๎ 
เทศบาลควรหาเงินจากแหลงรายไดอื่น ๆ เชน การกูยืมเงิน พิจารณาหรือปรับปรุงภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง เพิ่มอํานาจในการจัดเก็บภาษี

ทองถ่ินประเภทใหม และวางแผนในการปรับปรุงฐานขอมูลภาษีใหเป็นปใจจุบันทุกปี และควรประชาสัมพันธแใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึงกอนถึงชวงชําระภาษี  
3.10. การปรับปรุงระบบบริหารรายจําย 
กําหนดสัดสวนรายจายในหมวดตาง ๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และพิจารณาความสามารถในการใชจายของตนเองจากในอดีตเพื่อมาปรับให

ดีขึ้นตอไปในอนาคต และจัดลําดับความสําคัญของโครงการตาง ๆ เพื่อจัดทําใหตอบสนองตามความตองการของประชาชนในพื้นท่ีอยางเพียงพอและเกิดประโยชนแมาก
ที่สุด รวมถึงคาใชจายที่ไมจําเป็น จะทําใหรายจายที่ไมจําเป็นลดลง 

3.11. ความเป็นอิสระทางการคลัง 
เทศบาลควรมีอิสระทางการเงินจากการใชจายดวยรายจายของตนเอง พึ่งพารายไดหรือความสามารถในการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลใหนอยลง 

และดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการที่สรางงานหรือความเจริญใหแกพื้นที่ภายในเขตเทศบาลในอนาคต เพื่อทําใหเกิดรายไดภายในพื้นท่ีเพียงพอตอการลงทุนและตอบ
สอนงความตองการของประชาชน 

 
ข๎อเสนอแนะการวิจัย 

ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับเทศบาลนครอ๎อมน๎อย 
1) จากการวิจัยพบวา ประชาชนในพื้นท่ียังขาดการเขามามีสวนรวมอยางแทจริง เทศบาลนครออมนอยควรมีการวางแผนนโยบายดานการมีสวนร วมของ

ประชาชนใหเพิ่มมากข้ึน โดยเทศบาลควรการจัดทําคูมือใหแกประชาชนในพื้นท่ีเพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองในการเขามามีสวนรวมในการบริหารการเงิน
การคลังใหมีความตอบสนองตอความตองการที่รวมกันของคนในพื้นท่ี และเกิดความโปรงใสในการใชจายเงินมากท่ีสุด 

2) ผลการวิจัยที่พบปรากฏใหเห็นวา เทศบาลควรมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการสรางความรวมมือและความเขาใจที่รวมกันของประชาชนในพื้นที่ ให
เกิดความเต็มใจในการเสียภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จะเป็นรายไดที่ใชในการพัฒนาทองถ่ิน  

ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับเทศบาลนครอ๎อมน๎อย 
1) เทศบาลนครออมนอยควรมีการจัดทําคูมือใหแกประชาชนในพื้นท่ีเพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองในการเขามามีสวนรวมในการบริหารการเงิน

การคลังใหมีความตอบสนองตอความตองการที่รวมกันของคนในพื้นท่ี และเกิดความโปรงใสในการใชจายเงินมากท่ีสุด  
2) เทศบาลนครออมนอยจึงควรมีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทุกคนใหเกิดทักษะความรูและความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี หรือระบบตาง 

ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
ข๎อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตํอไป 
1) ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงบประมาณทางการคลังกับเทศบาลอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน เน่ืองจากเทศบาลแตละแหงน้ันยอมมี

สภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไป เชน สถานที่ตั้ง ขนาดของประชากร รวมถึงการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เป็นตน เพื่อนําผลการวิจัยม าพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
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การสร๎างเครือขํายทางสังคมผู๎สูงอายุโดยผํานกลุํมนักฟุตบอลสมัครเลํนรุํนอาวุโสในจังหวัดสุรินทร๑ 
Creating an older social network through the senior amateur team in Surin area. 

 
จาตุรงค๑ สุทาวัน1 

Jaturong  Suthawan 
บทคัดยํอ 
          การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประเภทของเครือขายทางสังคม และเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในการสรางเครือขายทางสังคมผูสูงอายุโดยผาน
กลุมนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในจังหวัดสุรินทรแ ตลอดจนพิจารณาถึงปใญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขการสรางเครือ ขายทางสังคม วิธีการศึกษาใชแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลที่สําคัญ 6 กลุม กลุมละ 6 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 36 คน 
          ผลการศึกษา พบวา เครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในจังหวัดสุรินทรแ มี 3ประเภท คือ 1) เครือขายแนวราบ 2) เครือขายเชิงพื้นที่ และ
3) เครือขายระดับชุมชน โดยเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ มีเปูาหมายเพื่อ เป็นการออกกําลังกาย 
และสรางความสัมพันธแที่ดีตอกัน และมีเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในการสรางเครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในจังหวัดสุรินทรแ  ดังน้ี 1) 
สมาชิกมีความจริงใจ  มีความศรัทธาตอกันและกัน 2)  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 3) สมาชิกมองเห็นประโยชนแรวมกัน  4) ความสามัคคีของสมาชิก  
         ผลจากการสรางเครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสกอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมขึ้นอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ กอใหเกิดความรัก
ใครปรองดอง กอใหเกิดวามสามัคคี จนกลายเป็นทุนทางสังคมในอีกรูปแบบหน่ึง 
          ปใญหาอุปสรรคในการสรางเครือขายทางสังคม พบวา มี 2 ดานคือ 1) ปใญหาและอุปสรรคดานบุคคล 2) ปใญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ 
          ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษา 1) สรางความสัมพันธแที่ดีกับกลุมและทีมตางๆ  กอใหเกิดความสามัคคีขึ้นในกลุม 2) จัดตั้งกลุมตางๆ ใหเป็นชมรม มี
โครงสรางท่ีเป็นรูปแบบ กฎ ระเบียบขอบังคับ ที่มีมาตรฐานความชัดเจน เพื่อใหเป็นสวนหน่ึงในการสรางกลุมอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอีกในสังคม 3) สงเสริมใหมีการแขงขัน
สําหรับนักกีฬาในรุนอาวุโสในประเภทกีฬาอื่นๆหรือกิจกรรมอ่ืนๆใหมากข้ึน  เพื่อเป็นการกระตุนใหนักกีฬาสมัครเลนรุนอาวุโสไดมีโอกาสออกกําลังกาย 
 
คําสําคัญ: เครือขายทางสังคม , การสรางเครือขายทางสังคม , นักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโส 
 
Abstract 
          This research aimed at the study of social network types, and the conditions leading to the achievement of social network-making 
among amateur soccer players in the surin area. Moreover, this stud sought to find out about problems, obstacles of network making and 
their solutions. This research made use of qualitative methods as its research methodology. The data was collected through the method of 
focus group. Six groups of key informants - comprising of six amateur soccer players for each group or totally 36 key informants – 
participated in the focus groups. 
          The research found that there were three types of social networks among amateur soccer players in the Northern Bangkok area: (1) 
the horizontal social network; (2) the area-based social network; and (3) the community-level social network. These networks derived from 
the people with common interest in soccer banding together regularly to do exercises and to make good relationship among each other. 
Regarding on the conditions leading to the achievement of social network-making among amateur soccer players in the surin area, there 
were four conditions: 1) the opened mind and confidence among each other; 2) the participation of all networks’ members; 3) the common 
interests of the networks’ members.  4) the cohesion of the networks’ members; 
          These social networks have made the people, who have shown an interest in the soccer, regularly and continually grouping together 
to join soccer games. Consequently, a sense of love and cohesion were created as parts of their social capital. 
          Problems and obstacles of social network-making were: 1) the personal problems 2) Budget problem. 
          Regarding on solutions for the above problems and obstacles, there were three recommendations: 1) Establish good relationship 
with other group. 2) Set up group as a club with clear structure, forms, rules and regulations that could lead to creative groups in the 
society. 3) Encourage competition for senior athletes in other categories 
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บทนํา 
          สภาพสังคมในปใจจุบัน ดวยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงดวยความรวดเร็ว  ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาในการติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอันแสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธแทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี  และวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงระหวางปใจเจกบุคคล 
          การลดทอนปใญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่อาจเกิดขึ้น บุคคลจึงไดแสวงหาตัวแปรตางๆที่สามารถสรางความสัมพันธแกับกลุมบุคคลที่ตนเองไววางใจในความสัมพันธแ  
โดยเป็นการขจัดความเสี่ยงท่ีอาจกอตัวข้ึนดวยเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญของกลุมบุคคลตางๆที่ตองขบคิดโดยใชเครือขายระหวางบุคคลที่สราง
กฎ  กติกา  ในกิจกรรมท่ีทํารวมกันและมีเปูาหมายเดียวกัน  อันเป็นหลักในการกอใหเกิดความม่ันคงในชีวิต  และผสานความสัมพันธแกิจกรรมตางๆทางสังคม ( ชินสัคค  
สุวรรณอัจฉริย, 2549 ) การสรางเครือขายทางสังคมเป็นระบบที่ชวยใหการทํางานของฝุายตางๆสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม หลักการที่
ทุกเครือขายเนนหนักและใหความสําคัญคือ  กิจกรรมที่นําพาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ขอมูล  ขาวสาร  และประสบการณแ  ซึ่งพัฒนาไปสู เปูาหมายที่กอใหเกิดพลัง
แหงความคิดสรางสรรคแ  และดําเนินการเช่ือมโยงความสัมพันธแอันกอใหเกิดประโยชนแทางสังคมได ( พิทยา  วองกุล, 2542 ) 
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          ในสังคมปใจจุบันมีเครือขายตางๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งท่ีเกิดจาก ชุมชน สถานที่ทํางาน องคแกรรัฐบาลและเอกชน  โดยมีบางกลุมไดใชกีฬาฟุตบอลเป็นสวนสําคัญ
ในการสรางความสัมพันธแในกลุม  ซึ่งกีฬาฟุตบอลสรางความนิยมอยางตอเน่ืองและแพรหลายในจากการกอเกิดจากกลุมประเทศตะวันตก  จนความนิยมแผกระจายใน
หลายประเทศ  ทั่วโลก  รวมถึงประเทศไทย  ซึ่งมีคนทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกชนช้ันใหความสนใจ ( ธีรวุฒิ  กายแกว, 2557 )  ซึ่งจากกระแสความนิยมฟุตบอลในประเทศ
ไทย  จึงมีการเริ่มจากการถายทอดสดฟุตบอลในประเทศไทย  โดยเริ่มจาการถายทอดสดฟุตบอลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2509  ถัดจากน้ันในปี พ.ศ. 2510  จึงไดเริ่มมี
การถายทอดเทปการแขงขันฟุตบอลลีกของประเทศอังกฤษ ( เนตรนภา  ประกอบกิจ , /2545:50 )  จนกระทั่งในปี  พ.ศ. 2532  ไดเกิดเคเบิ้ลทีวีในการถายทอดสด
การแขงขัน  ผนวกกับสื่อประเภทหนังสือพิมพแในเครือสยามสปอรแต  และรายการวิทยุ  F.M. 99  สปอรแต  เรดิโอ  ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากจากผูที่สนใจกีฬา
ฟุตบอลในประเทศไทย จนสงผลใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดผลักดันใหเกิดการ  จัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยขึ้นมาในปี  พ.ศ.  2539  ซึ่งใน
ระยะแรกของการแขงขันฟุตบอลไทยลีก ( Thailand Football League )  ยังไมไดรับความนิยมมากนัก  จนกระท่ังในฤดูกาลแขงขัน  พ.ศ. 2551 ถึง 2552  ที่สมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยไดพัฒนารูปแบบการแขงขัน  สงผลใหเกิดความนิยมอยางไมเคยปรากฏมากอน ( สายชล  ปใญญชิต,ปรีชา  คุวินทรแพันธแ, 2554 )  ดังท่ีกลาวมา
ในขางตน  กีฬาฟุตบอลสามารถผสานกลุมคนที่มีแนวคิดที่แตกตางและการสามารถนําพาบุคคลตางๆที่มีความหลากหลายใหมารวมตัวกัน  สรา งความสัมพันธแโดยมี
กิจกรรมรวมกัน  นําไปสูการพัฒนาในการสรางเครือขายทางสังคมอีกรูปแบบ  ซึ่งเป็นเปูาหมายในการบูรณาการในการพัฒนาสังคมในอีกทางเลือกหน่ึง 
          จากการสํารวจประเทศไทยมีสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและเห็นไดชัด โดยในปี  พ.ศ. 2537 มีผูสูงอายุคิดเป็นรอยละ 6.8 ของประชากรทั้ง
ประเทศ จนตองมีการสํารวจถึง 5 ครั้ง  จากสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยครั้งแรกทําการสํารวจในปี พ.ศ. 2537  ครั้งที่ 2  ในปี  พ.ศ. 254 5 , 2550 , 2554 , และ 
/2557 ตามลําดับ โดยพบวาในปี  พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 9.4 และ 10.7 ตามลําดับ  ปี พ.ศ. 2554  เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 12.2 และในปี  พ.ศ. 
2557 พบวาประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีจํานวน 10,014,705 คน เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ  14.9  ของประชากรทั้งหมด  สาเหตุที่สําคัญมาจากการที่ประเทศ
ไทยประสบผลสําเร็จในการดําเนินนโยบายดานประชากรและวางแผนครอบครัว ทําใหอัตราเกิดลดลงอยางตอเน่ือง รวมทั้งความกาวหนาทางการแพทยแ สาธารณสุข 
และเทคโนโลยี ทําใหประชากรมีอายุยืนยาว สงผลใหประชากรในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงสรางแบบสังคมผูสูงอายุ การเป็นสังคมสูงวั ย (Aging Society) 
คือการที่มีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เพิ่มสูงข้ึนจนมากกวารอยละ10 ของประชากรทั้งหมด จึงสงผลตอสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําใหตองมี
การจัดระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการจัดทรัพยากรตางๆ การจัดสวัสดิการ และการบริการทาง การแพทยแที่จําเป็นในระยะยาว ( 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 2557,1 ) 
          การสงเสริมและความสําคัญในการดูแลสุขภาพ สงผลตอประชาชนที่ใหความสนใจในการเลนกีฬา  และออกกําลังกายกันมากขึ้น การกีฬายังมีสวนสํา คัญใน
การเกิดความภาคภูมิใจ  สรางแรงบันดาลใจกอใหเกิดความสมัครสมาน และความสามัคคีของคนในชาติ  ดังน้ันการกีฬาจึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพคนใหมี
ความสมบูรณแทางรางกาย และความพรอมในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ( สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2551 ) 
          ในการแขงขันฟุตบอลในรุนอาวุโส ซึ่งมีสหพันธแฟุตบอลอาวุโสนานาชาติหรือ (Fisa)  ซึ่งมีศูนยแกลางอยูที่ประเทศไทย  โดยมีนายสมศักดิ์  เทพสุทิน เป็น
ประธานในสมัยแรก  สหพันธแฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ ( Fisa ) เป็นองคแกรที่อยูในระดับเดียวกับสหพันธแฟุตบอลนานาชาติ (Fifa) ซึ่งมีพันธกิจดานสังคมตลอดทั้งปี  
โดยมีการใชกีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการดําเนินการดานการสงเสริมนโยบายตางๆ เชน นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว เป็นตน ซึ่งสหพันธแฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ 
(Fisa) มีสมาชิกจากหลายประเทศท่ัวโลก ไทยรัฐออนไลนแ (2556)         
           การแขงขันฟุตบอลรุนอาวุโสในประเทศไทย ไดมีการจัดใหมีการแขงขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมปโลก  ( Senior World Cup) ซึ่งไดดําเนินการจัดการแขงขันใน
ประเทศไทยครั้งแรกทีจ่ังหวัดภูเก็ตเม่ือปี พ.ศ. 2549 เพื่อจุดประสงคแในการชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นสึนามิ  ซึ่งไดรับการดําเนินการจัดการแขงขันมาแลวทั้งหมด 
9 ครั้ง โดยทําการจัดการแขงขันในจังหวัดตางๆในประเทศไทยที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยว เชน จังหวัดชลบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
สระแกว เป็นตน ขาวสารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2558)        
              จังหวัดสุรินทรแเป็นจังหวัดที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหน่ึงโดยมีจุดเดนในดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และวิถีชีวิตที่คอนขางแตกตางจากจังหวัดอื่นๆ  ประกอบกับจังหวัดสุรินทรแเป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงในดานหมูบานที่มีช่ื อเสียงในดานการเลี้ยงชาง ขาวหอม
มะลิ ผาไหม และการเป็นเมืองเกษตรอินทรียแ  การไดรับเลือกใหออกแบบและทอผาไหมในการตัดเสื้อใหแกทานผูนําเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิ ฟิค 
หรือ เอแปค (Asia – Pacific – Economic – Cooperation – Apec) หรือ เอแปค ( มัลลิกา เจแคน, 2553,10) นอกจากน้ีการที่จังหวัดสุรินทรแเปรียบเสมือนจุด
ยุทธศาสตรแในการเช่ือมตอของอารยธรรมขอมโบราณ  การเป็นเมืองชายแดนที่ติดตอสัมพันธแกับประเทศกัมพูชา เป็นสิ่งสําคัญในการดึงดูดนักท องเที่ยวไดเป็นอยางดี 
และสิ่งท่ีทําใหนักทองเที่ยวรูจักจังหวัดสุรินทรแมากท่ีสุดคือ การเป็นเมืองเลี้ยงชางท่ีใหญท่ีสุดในโลก ( ศูนยแขอมูลจังหวัดสุรินทรแ , 2555 ) 
          ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจเป็นอยางยิ่งวา การสรางเครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในจังหวัดสุรินทรแ  เ ป็นเครือขายทางสังคม
ประเภทใด และไดสรางเงื่อนไขท่ีสงผลใหเกิดความสําเร็จในการสรางเครือขายทางสังคมใดบาง จนกลายเป็นเครือขายทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึงในปใจจุบัน ที่กอใหเกิด
ความสามัคคีภายในกลุม ทามกลางสังคมท่ีเกิดความขัดแยงและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตลอดจนปใญหาอุปสรรคที่พบเจอ และความพยายามในการแกปใญหาและ
อุปสรรคเหลาน้ัน   
          จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา งานวิจัยในดานการศึกษาที่เกี่ยวกับนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสยังพบเห็นเป็นสวนนอยที่ทําการศึกษาคนค วาในเรื่อง
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อตอยอดความรูในทางวิชาการ โดยหวังเพื่อกอใหเกิดประโยชนแตอผูที่ สนใจและผูที่ตองการศึกษา เพื่อนําไปสูการ
สรางสรรคแแนวคิดในการพัฒนาในดานสังคม 
 
วัตถุประสงค๑ในการวิจัย 
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          3 . เพื่ออธิบายปใญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไขในการสรางเครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในจังหวัดสุรินทรแ 
 
ขอบเขตของการศกึษา 
          1. ขอบเขตดานเน้ือหาสาระ  มุงศึกษาประเภทของเครือขายทางสังคม และเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในการสรางเครือขายทางสังคม  เป็นการศึกษาจาก
การรวบรวมขาวสารจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ  ทั้งขอมูลปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ  และการศึกษาวิเคราะหแ  วิจัยสรุปผล 
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          2. ขอบเขตดานพื้นท่ีและเปูาหมาย  พื้นท่ีและกลุมเปูาหมายในการศึกษาครั้งน้ี  คือนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในเขตจังหวัดสุรินทรแ  ไดแกในอําเภอ  ทา
ตูม, รัตนบุรี, ชุมพลบุรี, โนนนารายณแ , สนม,  และอําเภอเมือง  ซึ่งมิไดมุงใหอําเภอเหลาน้ีเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทรแ  หากแตเลือกเพื่อใหสะทอนภาพของ
รายละเอียดที่ทําการศึกษา 
          3. ขอบเขตดานเวลา  ระยะเวลาในการเริ่มทําการศึกษาครั้งน้ีเริ่มตนในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2561- เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
           ดําเนินการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยอาศัยกระบวนการ และวิธีการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 6 กลุม กลุมละ 6 คน
รวมเป็นจํานวน 36 คน รวมกับการสังเกตการณแ และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารรวมทั้งทําการวิเคราะหแดวยการจําแนกหมวดหมู พิจารณาความสอดคลอง
ของเน้ือหาโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี ควบคูกับบริบทของพื้นที่ท่ีศึกษา       
    
ผลการวิจัย 
           ผลการวิจัย พบวา เครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในจังหวัดสุรินทรแ มี 3ประเภท คือ 1) เครือขายแนวราบ 2) เครือขายเชิงพื้นที่ และ3) 
เครือขายระดับชุมชน โดยเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ มีเปูาหมายเพื่อเป็นการออกกําลังกาย และ
สรางความสัมพันธแที่ดีตอกัน และมีเงื่อนไขท่ีสงผลตอความสําเร็จในการสรางเครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสในจังหวัดสุรินทรแ  ดังน้ี 1) สมาชิกมี
ความจริงใจ  มีความศรัทธาตอกันและกัน 2)  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 3) สมาชิกมองเห็นประโยชนแรวมกัน  4) ความสามัคคีของสมาชิก 
 
สรุปและอภปิรายผล 
          ผลจากการสรางเครือขายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเลนรุนอาวุโสกอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมขึ้นอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ กอใหเกิดความรัก
ใครปรองดอง กอใหเกิดวามสามัคคี จนกลายเป็นทุนทางสังคมในอีกรูปแบบหน่ึง 
          ปใญหาอุปสรรคในการสรางเครือขายทางสังคม พบวา มี 2 ดานคือ 1) ปใญหาและอุปสรรคดานบุคคล 1.1) ติดธุระอื่นๆ ไมสามารถมารวมกิจกรรมได 1.2) 
อาการบาดเจ็บจากการทํากิจกรรม 2) ปใญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ   2.1) งบประมาณในการสงทีมเขาแขงขัน 2.2) งบประมาณในการเดินทาง 
          ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษา 1) สรางความสัมพันธแที่ดีกับกลุมและทีมตางๆ  กอใหเกิดความสามัคคีขึ้นในกลุม 2) จัดตั้งกลุมต างๆ ใหเป็นชมรม มี
โครงสรางท่ีเป็นรูปแบบ กฎ ระเบียบขอบังคับ ที่มีมาตรฐานความชัดเจน เพื่อใหเป็นสวนหน่ึงในการสรางกลุมอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอีกในสังคม 3) สงเสริมใหมีการแขงขัน
สําหรับนักกีฬาในรุนอาวุโสในประเภทกีฬาอื่นๆหรือกิจกรรมอ่ืนๆใหมากข้ึน  เพื่อเป็นการกระตุนใหนักกีฬาสมัครเลนรุนอาวุโสไดมีโอกาสออกกําลังกาย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 
Management Excellence of Private School in Saraburi Province 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี  มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ประชากรที่ใช ในการศึกษา 
คือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี  จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ การวิเคราะหแขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศกึษา พบวํา 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 74.36 และเพศชาย คิดเป็นรอยละ 25.64 มีอายุ 51 ปี ขนไป คิดเป็นรอยละ 33.34 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 51.28 ดาํรงตําแหนงผูรับใบอนุญาต คิดเป็นรอยละ 56.41 ระยะเวลาดํารงตําแหนงผูบริหาร 5 – 10 ปี คิดเป็นรอยละ 35.90 

2. กลยุทธแการบริหารเพื่อความเป็นเลิศในภาพรวมทั้ง 7 ดาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติในดานประสิทธิภาพ
ของผูนําในระดับมาก รองลงมาคือดานการบริหารจัดการดานหลักสตูร ดานการใหเวลาในการทํางาน และดานการใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ย
เทากัน โดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานบรรยากาศภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสดุแตมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ : 1) การบริหารจัดการ 2) ความเป็นเลิศ 3) โรงเรียนเอกชน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the management excellence of private school in Saraburi province. The sample 
were 39 of private school administrators. Data were collected by using questionnaires and interview. Statistical tools employed for analysis 
of data were percentage, Mean, standard deviation. 
 The results of research were as follow : 
 1. Most of sample were women (74.36%) age 51 years (33.34%) educational bachelor degree (51.28%), Incumbent licensees 
(56.41%), and Time held executive positions 5 – 10 years (35.90%) 
 2. The management excellence of private school in Saraburi province 7 parts were at more level. Administrators have found that 
performing at more level. Next were management courses, the working time, given the importance of academic administration have the mean 
equal performing at more level. And least was the atmosphere in the school, the lowest average, but the practice was moderate level. 
 
Key word : 1) Management  2) Excellence  3) Private school 
 
บทนํา 
 การศึกษานับวาเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงในการสรางสรรคแความเจริญกาวหนาและชวยแกปใญหาตางๆ ของสังคมในยุคปใจจุบันได  เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเป็นองคแกรหน่ึงในสังคมที่มีบทบาทตอการจัด
การศึกษาใหแกสังคมสนับสนุนใหเยาวชนไดเรียนรูทุกท่ี ทุกเวลา และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง บทบาทหลักของสถานศึกษาเอกชนทุกแหง จึงตองสรางผลผลิตที่เป็น
ตัวปูอนสําหรับระบบอื่นๆ ในสังคมโดยอาศัยกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนการสอย เป็นการฝึกฝนสมรรถนะดา นตางๆ ของ
ผูเรียน เพื่อใหไดผลผลิตหรือผูเรียนที่มีคุณภาพอันมีผลตอระบบอื่นๆ ของสังคม ดวยเหตุน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 8 (4) ได
กําหนดใหรัฐสนับสนุนเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550, หนา 33) และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 43-46 ไดกําหนดเรื่องการบริหารจัดการศึกษาเอกชนไวเป็นการเฉพาะ โดยใหมีอิสระในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับทุกประเภท โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรว มของเอกชนใน
ดานการศึกษาและรัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนการลดหยอนหรือยกเวนภาษีและสิทธิประโยชนแอยางอ่ืนที่เป็นประโยชนแทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งพาตนเองได (วิมลรัตนแ บุญชู, 2549 : 2) 
 สภาพการจัดการโรงเรียนเอกชน สวนใหญยังไมเป็นระบบที่จะเอื้อตอการนําองคแกรไปสูความเป็นเลิศอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีความรู ดานบริหาร
สมัยใหมนอย เน่ืองจากผูบริหารบางสวนมีความรูความสามารถในการบริหารไมเพียงพอไมเนนการพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือต่ํากวา อีกทั้ง
ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการสวนใหญไมมีวุฒิทางการศึกษา ครูไดรับคาตอบแทนต่ํา ขาดขวัญกําลังใจ ไมม่ันคงในอาชีพและไมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหไม
เทาทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่ตองปรับปรุง ขาดทักษะในกระบวนการเรียนรู อุปกรณแการเรียนการสอนไม
ทันสมัยและไมเพียงพอ เทคนิคการสอนไมพัฒนาไปตามนวัตกรรมแนวใหม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542 : 1) และการบริหารจัดการของโรงเรียน
เอกชนในปใจจุบันเนนปริมาณมากเกินไป จึงทําใหคุณภาพการศึกษาลดลง สงผลใหผูเรียนไมไดรับการพัฒนาสติปใญญาใหเจริญกาวหนาเทาที่ควรเพราะที่ผานมาการศึกษา
ไทยขาดความสมดุลในการสรางคน เน่ืองจากใหนํ้าหนักมากกับการปูอนความรูใหนักเรียน แตไมไดใหนํ้าหนักมากกับการสรางทักษะ และการส รางชีวิตที่ดีการจัด
การศึกษาตองสรางจิตสํานึกใหผูเรียนรักการเรียนรูตลอดชีวิต รักการเรียนตลอดเวลาและครอบคลุมขอบเขตตลอดชีวิตของผูเรียน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงคแ, 2543 : 15) 
 ดังผลการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment -- PISA) จากการประเมินของ PISA 
ในปี 2000 ถึง 2009 พบวา นักเรียนไทยกลุมอายุ 15 ปี มีผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ ตอเน่ืองถึง 4 ครั้งและเน่ืองจากผลการสอบ PISA ไดถูกนําไปใชเป็น
เกณฑแหน่ึงในการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพิจารณาความนาลงทุน ทําใหนานาชาติมองวา ไทยยังเป็นประเทศดอยคุณภาพการศึกษา 
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หมายความวา ศักยภาพคนไทยต่ํากวานานาชาติ โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ที่ผานมาประเทศไทยมีผลสอบ PISA ต่ํากวาประเทศสิงคโปรแ
มาก และในปี 2012 น้ีจะมีประเทศเวียดนาม และมาเลเซียเขารวมการสอบดวย ดังน้ันหากคะแนนการสอบ PISA ในปีน้ีของไทยยังไมดีขึ้น ก็จะยิ่งทําใหศักยภาพการ
แขงขันของประเทศในการเขาสูประชาคมอาเซียนดอยลงอีกดวย กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดใหคะแนนการสอบ PISA มาเป็นตัวบงช้ีขอหน่ึงของสําเร็จของการจัด
การศึกษา คือ “ภายในปี พ.ศ. 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตรแ และวิทยาศาสตรแ เพิ่มขึ้นไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)” จึงปฏิเสธ
ไมไดวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปใญหาการศึกษาชาติในครั้งน้ีเชนกัน คุณภาพของสถานศึกษาจึงมี ความเกี่ยวของกับ
คุณภาพของนักเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได ประเด็นสําคัญอยูท่ีวาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชนจะพัฒนาตนใหมีคุณภาพทั้งดานสถานศึกษาและผู เรียนอยางไร กลาวคือ 
การบริหารการจัดการสถานศึกษาเอกชนมีความเป็นอิสระ มีการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ การจัดการศึกษาของเอกชน
จําเป็นตองจัดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีความเป็นสากลมากข้ึน พัฒนาตนสูความเป็นเลิศเน่ืองจากมาตรฐาน คุณภาพและความเป็นเลิศ ทั้ งสามคําน้ันมีความ
เกี่ยวของกัน แตมีความแตกตางกันที่การจัดลําดับ กลาวคือ “มาตรฐาน” เป็นสิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสําหรับเทียบกําหนดหรือเป็นขอกําหนดขั้นต่ําที่ตองมีหรือที่ระบุไว 
สวนคุณภาพนั้นเป็นการยกระดับมาตรฐานใหตรงตามขอกําหนด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 และสมศักดิ์ สินธุรเวชญแ, 2542 : 157-158)  
 อาจกลาวไดวามาตรฐานเป็นเพียงสวนหน่ึงของคุณภาพ สําหรับ “ความเป็นเลิศ” น้ันกลาวไดวามีคุณภาพเป็นฐานสําคัญ แตความเป็นเลิศจะมีความโดด
เดนกวาเป็นระดับคุณภาพสูงสุดอีก ทั้งการจัดการศึกษาและระบบการเรียนรูที่มีคุณภาพเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาคนและประเทศในทุกดาน  ประเทศตางๆ ที่
คํานึงถึงความสําคัญของการศึกษาลวนใหความสําคัญในการบริหารจัดการหรือพัฒนาสถานศึกษาสูความเป็นเลิศตามเปูาหมายความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกชน จึงหมายถึง การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสูง โดยการปรับระบบภายในใหมีความพรอมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาศัยก ระบวนการ
บริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อนําไปสูผลผลิต คือ นักเรียนที่มีคุณภาพตามคุณสมบัติที่พึงประสงคแของหลักสูตรเชนเดียวกับ 
จิรดา เหรียญขํา (2544 : 12-13) กลาววา การประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคาดหวังจะให
เป็นน้ันเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนสูความเป็นเลิศอยางตอเน่ืองอันจะนํามาซึ่งความมีมาตรฐานทางการศึกษา
และเป็นที่ยอมรับระดับสากลการพัฒนาจะตองอาศัยหลักการและความคลองตัวในการบริหารและจัดการโดยผูบริหารสถานศึกษาจะดองเป็นผูนําในการพัฒนาและเปิด
โอกาสใหสังคมหรือหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาและเขาไปตรวจสอบได เพื่อสงเสริมความเป็นเลิศของการศึกษาเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท ซึ่งผลที่คาด
วาจะไดรับคือ 1) โรงเรียนจะไดรับความนิยม ศรัทธา และทําใหมีผูเขาเรียนมากข้ึน 2) โรงเรียนมีความคลองตัวและอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้นเน่ืองจากสามารถ
ประกันคุณภาพการศึกษาดวยตนเอง 3) โรงเรียนสามารถพัฒนาและประเมินตนเองไดอยางจริงจังโดยอาศัยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียนท้ังเผยแพรผลงานตอผูปกครอง ชุมชนและสาธารณะชน และหนวยงานอื่นๆ 4) นักเรียนจะไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 5) เม่ือมีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นกับโรงเรียนก็สามารถทําใหกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) โรงเรียนมุ งม่ันพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 7) โรงเรียนสามารถเป็นแบบอยางในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพใหแกภาครัฐ 
 สถานศึกษาเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน) (สมศ.) 
จึงตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหาร และคุณลักษณะผูนําที่เหมาะสมตามเกณฑแ สามารถพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนใหอยูในเกณฑแมาตรฐานโรงเรียนตามที่กําหนด ทําใหครูมีขวัญกําลังใจมีแรงจูงใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีจึงถื อไดวาเป็นความสําเร็จใน
การบริหารของผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จและสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพน้ัน สถานศึกษาตองสรางความเช่ือม่ันแกสังคมวาสามารถจัด
การศึกษาใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความรูและอยูในสังคมอยางมีความสุขตามที่สังคมคาดหวัง ซึ่งเครื่องมือการพัฒนาน้ีเป็นการจัดการคุณภาพทั้งระบบ (total quality 
management -- TQM) ซึ่งเนนการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน เป็นการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ (Sallis, 2002, p.15)  
 Schan and Weston (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542 : 32) ไดสรุปปใจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียนที่องคแกรดาน
การวิจัยและพัฒนาโครงการตางๆ การศึกษาของประเทศอังกฤษ (the national foundation for education research -- NFER) ไดทําการวิเคราะหแทางสถิติ
ฐานขอมูลของหนวยงานตรวจสอบของรัฐสภา (the office for standards in education -- OFSTED) วาการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของอังกฤษ เพื่อ
สํารวจความสัมพันธแระหวางปใจจัยนําเขา กระบวนการผลิตรวมถึงสํารวจเชิงลึกในความสัมพันธแเหลาน้ันเพื่ออธิบายประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งปใจจัยน้ันไดแก 1) ภาวะ
ผูนําที่หนักแนนและมีจุดมุงหมาย 2) วิสัยทัศนแและเปูาหมายที่รวมกันกําหนด 3) สภาพแวดลอมการเรียนรู 4) ความเอาใจใสในการสอนและการเรียน 5) การเสนอที่มี
จุดมุงหมาย 6) ความคาดหวังที่สูง 7) การกํากับติดตามความกาวหนา 8) ความรวมมือ (หุนสวน) ระหวางบานกับโรงเรียน 9) องคแกรการเรียนรู 10) ทรัพยากร/แหลง
เรียนรู 11) การใหคุณคาแกเงิน 12) สวัสดิการดวยใจ 13) การเรียนรูดานศีลธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งสถานศึกษาเอกชน มีหนาที่จัดการศึกษาอยางมีระบบใหแกผูเรียน
ไดเรียนรูตลอดชีวิตการจัดการศึกษาตองสอดคลองและมีความกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมีคุณภาพมาตรฐานสูงและมีความเป็นสากล ผูบริหาร 
จะตองมีการบริหารจัดการงานแบบมืออาชีพ และตองมีความรูดานการบริหารและดานการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542 : 15) 
 อาจกลาวไดวา การบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนเป็นปใจจัยสําคัญที่ สงผลตอคุณภาพการศึกษาและผูเรียนโดยตรง เพราะการบริหาร
จัดการโรงเรียนจะครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ทางการศึกษาไวหมด ไมวาจะเป็นในเรื่องของครูและบุคลากร นักเรียน หลักสูตร การเรียนการสอน นโยบาย
และแผนงานการจัดสรรทรัพยากร การใชระบบขอมูลสารสนเทศ การมีสวนรวมของทุกฝุาย และการประเมินผล ฯลฯ ดวยกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
จะตองมีคุณภาพไดมาตรฐานตามการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่สําคัญโรงเรียนเอกชนตองไดรับมาตรฐานจากใจผูป กครองดวน
เชนกัน โรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศทั้งในดานงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่การพัฒนาผูเรียนใหสมบูรณแพรอมทั้งรางกายและจิตใจ การจัด
อาคารสถานที่ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูมีสภาพแวดลอมที่ดี สิ่งเหลาน้ีมีความสําคัญอยางมากในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของระบบการบริหาร 
ครูผูสอน และคุณภาพของผูเรียน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2545 สําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดสระบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน โดยมีผูที่รับผิดชอบทําหนาที่ในการบริหารงานของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
39 คน แบงตามตําแหนงโดนยึดตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว คือ ผูรับใบอนุญาต จํานวน 13 คน ผูจัดการ จํานวน 13 คน และครูใหญ จํานวน 13 คน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี) ทุกโรงเรียนตางมุงหวังการใชหลักการบริหารเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนาเป็นที่ยอมรับของสังคมผูปกครองตองการสงบุตรหลานเขา
เรียน ผูวิจัยในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา กลยุทธแในการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแตอ
การบริหารจัดการการศึกษา เพื่อเป็นขอมูลในการวิเคราะหแการวางแผนในการเพิ่มขีดความสามารถใหกับสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดสระบุรีใหมีความเป็นเลิศ และกาวไปสูระดับสากลตอไป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย ประกอบดวย 3 ดาน 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
     การศึกษาในครั้งน้ีมุงศึกษา การบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 7 ดาน ไดแก การใหเวลาในการทํางาน บรรยากาศ
ภายในโรงเรียน การใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการ ความคาดหวังและการปฏิบัติงานของครู การบริหารจัดการดานหลักสตูร ประสิทธิภาพของผูนํา การ
ประเมินและการติดตามความกาวหนาของนักเรียน 
 2. ขอบเขตดานประชากร 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี จํานวน 39 คน  
 3. ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
    ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2560  
 
ประโยชน๑ที่จะได๎รบัจากการวิจัย 
 1. เพื่อทําใหทราบถึงขอมูลสภาพการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 
 2. ใชเป็นขอมูลสําหรับเสริมสรางและการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดตางๆ ไวดังน้ี 
 ประชากรศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี จํานวน 39 คน จาก 13 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา โรงเรียน
อนุบาลยุววิทยา โรงเรียนพูลเจริญวิทยา โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณแ) อําเภอหนองแค โรงเรียนนานาชาติเซนตแจอหแนเมรี่ โรงเรียนนานาชาติสยาม สระบุรีโรงเรียน
นานาชาติแอ฿ดเวนติสมิชช่ัน สระบุรี โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอรแเนียเพิรแพ โรงเรียนราษฎรแศึกษา โรงเรียนบํารุงวิทยา โรงเรียนแสงวิทยา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 
โรงเรียนเทคโนโลยีไทยช่ืนชม-เยอรมันสระบุร ี
 เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ไดใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และเพื่อใหเครื่องมือ ในการวิจัยมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และมีความ
เช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามแบบ Check List และแบบ Rating Scale แบงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ขอคําถามในแบบสอบถามสวนน้ี เป็นคําถามที่ใชสําหรับ
รวบรวมขอมูลพื้นฐาน หรือ ปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรีเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
 การสร๎างและการทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2. กําหนดกรอบโครงสรางแบบสอบถาม 
 3. สรางแบบสอบถามแลวนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และชัดเจนของเน้ือหา เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 
 4. เสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานไดตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใช วิธีหาคา IOC (Index Of Item Objective Congruence) เม่ือพิจารณาขอคําถามแตละขอวา มีความสอดคลองหรือไม โดยมีเกณฑแให
คะแนน ดังน้ี 
 คะแนน +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตรงตามวัตถุประสงคแของการศึกษา 
 คะแนน  0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตรงตามวัตถุประสงคแของการศึกษา 
 คะแนน -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไมตรงตามวัตถุประสงคแของการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะหแเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือวาเป็นขอคําถามที่อยูในเกณฑแ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (พิสณุ ฟองศรี, 2549 : 
13-140) 
 5. ปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสม ถูกตองและสมบูรณแ และนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อขอความเห็นชอบ 
 6. หาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แต
ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 15 คน จากผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี แลวนํามาวิเคราะหแหาความเช่ือม่ัน ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการ
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1951) ไดคาความเช่ือม่ัน 0.90 
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 7. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองแลว มาตรวจสอบ และจัดทําแบบสอบถาม 39 ฉบับสมบูรณแ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
 วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังน้ี 
 1. ทําหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล 
 2. ดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี  จํานวน 39 คน ดวนตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไป
จํานวน 39 ชุด ไดกลับคืนมา 39 ชุด 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามที่ไดรับคืน เพื่อนําแบบสอบถามที่สมบูรณแไปดําเนินการวิเคราะหแขอมูลตอไป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลและการประมวลผลขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามที่ไดรับคืนแตละฉบับ 
 2. วิเคราะหแขอมูลดวนโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
     2.1 การศึกษาสถานภาพของผูตองแบบสอบถาม วิเคราะหแโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
     2.2 การศึกษาปใญหาการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี วิเคราะหแหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบกับเกณฑแ 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหแขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูล ดังน้ี 

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ไ ดแก สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)  

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ไดแก คาเฉลี่ย และค าสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 
ผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 29 คน คิดเป็นรอยละ 74.36 และเพศชายจํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 25.64 มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป

จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 33.34 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 51.28 ดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต จํานวน 22 คน คิดเป็นรอยละ 
56.41 ระยะเวลาดํารงตําแหนง ผูบริหาร 5-10 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 35.90 

2. กลยุทธแการบริหารเพื่อความเป็นเลิศในภาพรวมทั้ง 7 ดาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติในดานประสิทธิภาพ
ของผูนําอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานการบริหารจัดการดานหลักสูตร ดานการใหเวลาในการทํางาน และดานการใหความสําคัญในการบริหารงา นวิชาการมี
คาเฉลี่ยเทากัน โดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานบรรยากาศภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุดแตมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

   2.1 ดานการใหเวลาในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการใหเวลาแกครูในการเตรียมการสอนอยางพอเพียงมี
คาเฉลี่ยสูงสุด สวนระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือ จัดใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานลวงเวลา 

   2.2 ดานบรรยากาศภายในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางโดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และสวนระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือ มีหองสมุดที่ไดมาตรฐาน ตามเกณฑแของกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.3 ดานการใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  โดยมีการกําหนดใหครูทําแผนการสอน
อยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือสนับสนุนใหครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

  2.4 ดานความคาดหวังแลการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เป็น
ประจําทุกภาคเรียน และสวนระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือ ครูใชนวัตกรรมท่ีเนนการ รูจักคิด รูจักทํา  

  2.5 ดานการบริหารจัดการดานหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการกําหนดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอยางชัดเจนมีระดับการปฏิบัติต่ําสุด 

  2.6 ดานประสิทธิภาพของผูนํา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการตั้งเปูาในความสําเร็จไวอยางชัดเจน เป็นรูปธรรม สวน
การปฏิบัติงานของผูบริหารเป็นที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
             2.7 ดานการประเมินและการติดตามความกาวหนาของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สวนมีการจัดพื้นท่ีเพื่อใชในการแสดงผลงานของนักเรียนไวอยางเพียงพอ มีการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบวา กลยุทธแการบริหารเพื่อความเป็นเลิศในภาพรวมทั้ง 7 ดาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการ
ปฏิบัติในดานประสิทธิภาพของผูนําอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานการบริหารจัดการดานหลักสูตร ดานการใหเวลาในการทํางาน และดานการใหความสําคัญในการ
บริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยเทากัน โดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานบรรยากาศภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุดแตมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียง เลิศล้ํา (2543) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบวาการปฏิบัติงานบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เกือบทุกประเด็นตามภารกิจที่ตองปฏิบัติงานบริหารทั้งหมด 6 งาน คือ งาน
ธุรการ การเงิน และพัสดุ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานวิชาการ และงานกิจการนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมชาย เทพแสง (2548) วิจัยเรื่องการศึกษาปใจจัยบางประการที่สงตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษ า สังกัดสํานัดงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฏวาระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก สําหรับปใจจัยที่สงผล
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ตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารที่มุงคุณภาพการบริหารเวลา สิ่ง
อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี และประสบการณแในการบริหารปใจจัยดานการบริหารเวลาสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหาร
โรงเรียน และเม่ือพิจารณาองคแประกอบของการบริหารเวลาปรากฏวาการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารเวลาและเทคนิค ในการบริหารเวลาเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผล
ตอการบริหารเวลา ประสบการณแในการบริหารสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน คุณลักษณะและพฤติก รรมของ
ผูบริหารที่มุงคุณภาพสงผลทางตรงตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน และเม่ือพิจารณาองคแประกอบที่สําคัญปรากฏวา ผูบริหารที่มีความมุงม่ันในการ
ทํางาน มีความสัมพันธแกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคแกร รวมทั้งการเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณลักษณะแล ะพฤติกรรมของ
ผูบริหารที่มุงคุณภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนและเม่ือพิจารณา
องคแประกอบสําคัญปรากฏวาความพรอมของสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณแ ตลอดจนเทคโนโลยีเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผลดานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแสําหรับใชเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการสูความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดสระบุรี ดังตอไปน้ี 

1. ดานการใหเวลาในการทํางาน จากผลการวิจัยพบวา การจัดใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานลวงเวลา มีการปฏิบัติต่ําสุด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา โรงเรียนควร
กําหนดรูปแบบของการปฏิบัติงานลวงเวลา ลักษณะงาน เวลา และคาตอบแทนที่จะไดรับใหชัดเจนและถือเป็นระเบียบปฏิบัติ 

2. ดานบรรยากาศภายในโรงเรียน จากผลการวิจัยพบวา มีหองสมุดที่ไดมาตรฐาน ตามเกณฑแของกระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับต่ํา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
วา โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการกอสรางหองสมุด นอกเหนือจากการจัดอาคารสถานที่สวนอื่นของโรงเรียน 

3. ดานการใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการ จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการสงเสริม และสนับสนุนใหครู จัดทําวิจัยในช้ันเรียนนอย ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน และผูบริหารควรเห็นความสําคัญและประโยชนแที่จะไดรับในการจัดทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 

4. ดานความคาดหวังแลการปฏิบัติงานของครู จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการใหครูใชนวัตกรรมที่เนนการรูจักคิด รูจักทํา นอย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
วา โรงเรียนควรจัดการอบรมและสัมมนาใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรม ที่เนนการรูจักคิด รูจักทํา เชน การสอนแบบบูรณาการแ ละผูบริหารควรสงเสริมและ
สนับสนุนในเรื่องการใชนวัตกรรมของครูควบคูกันไป 

5. ดานการบริหารจัดการดานหลักสูตร จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอยางชัดเจนคอนขางนอย ผูวิจัยมีขอเส นอแนะวา 
โรงเรียนควรเรงจัดทําแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยใหชุมชน ผูปกครอง และครู รวมกันวางแผน และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 

6. ดานประสิทธิภาพของผูนํา  จากผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานของผูบริหาร ไมคอยเป็นที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา ผูวิจัยมีข อเสนอแนะวา 
โรงเรียนควรมีเกณฑแในการแตงตั้งผูบริหารในระดับตางๆ ตามความสามารถ และยุติธรรม 

7. ดานการประเมินและการติดตามความกาวหนาของนักเรียน จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนจัดพื้นที่เพื่อใชในการแสดงผลงานของนักเรียน ไมเพียงพอ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรจัดพื้นท่ีเพื่อใชในการแสดงผลงานของนักเรียน ใหมีอยูภายในหองเรียนทุกหองโดยจัดมุมใดมุมหน่ึงเพื่อใชในการแสดงผลงานของ
นักเรียน 

ข๎อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตํอไป 
1. ควรจะศึกษาเรื่องกลยุทธแการบริหารงานของแตละดานในเชิงลึก เพื่อเปรียบเทียบผลจากการใชกลยุทธแดังกลาว 
2. ควรจะศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานลวงเวลาของครู วาสาเหตุใดที่ทําใหการปฏิบัติงานดังกลาวมีการปฏิบัตินอย 
3. ควรจะศึกษาเรื่องปใจจัยใดที่ทําใหโรงเรียนไมใหความสําคัญกับหองสมุด 
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การรับร๎ูเร่ืองการคุ๎มครองสิทธิผ๎ูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผ๎ูบริโภค 
THE PERCEPTION OF PEOPLE ABOUT THE PROTECTION OF CONSUMERS' RIGHTS BY THE OFFICE OF THE 

CONSUMER PROTECTION BOARD 
สุภิญญา ชํานาญกุล 

Supinya Chamnankul 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อ (1) ศึกษาระดับการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง (2) ศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการรับรูของประชาชน โดยพิจารณาจากความแตกตางของปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยภายในบุคคล 
และปใจจัยภายนอกคือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง และ (3) ศึกษาปใญหา และแนวทางแกไขปใญหา
ของประชาชนเกี่ยวกับการไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรง โดยเป็นงานวิจัยแบบผสม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม  จํานวน 323 คน และผูใหสัมภาษณแ คือ นักศึกษา
ปริญญาโท และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง รวมจํานวน 13 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ 

ผลการวิจัย พบวา (1) ระดับการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขาย
ตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (2) ปใจจัยท่ีสงผลตอการรับรูของประชาชน โดยพิจารณาจากความแตกตางของปใจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชน
ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง และอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปใจจัยภายในบุคคลและปใจจัยภายนอกโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยปใจจัยภายในมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งพยากรณแการรับรูสิทธิผูบริโภคไดรอยละ 9.9 และรองลงมา คือ ปใจจัยภายนอก ซึ่งพยากรณแการรับรู
การปฏิบัติงานของสํานักงานฯ ไดรอยละ 21.6 และ (3) ปใญหา และแนวทางแกไขปใญหาของประชาชนเกี่ยวกับการไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาด
แบบตรง คือ ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค ดังน้ัน ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณใหแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธแขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
 
คําสําคัญ : การรับรู การคุมครองผูบริโภค การขายตรงและตลาดแบบตรง 
 
ABSTRACT 

The Purpose of this study were 1) The perception level of people about consumer right and how Office of The Consumer 
Protection Board (OCPB) work with direct selling and direct marketing, 2) The factor that react with people perception which consider form 
internal factor by person and external factor by how Office of The Consumer Protection Board work with direct selling and direct marketing, 
and 3) The problems and solutions about people unfairness in direct selling and direct marketing. A sample was selected form 323 people 
of Master student and personnel of Mahidol University Salaya, Nakhon Prathom and 13 interviewees which the Master student, support staff 
of Mahidol University Salaya, Nakhon Prathom and the director’s “direct selling and direct marketing department” of OCPB. The research 
tools consisted of the questionnaires and the interview forms. 

The research results showed the followings: 1) The perception level of people about consumer right and how OCPB work with 
direct selling and direct marketing in overall image was at medium level. 2) The factor that react with people perception which consider 
form internal factor by person was found that the people that has differences on gender, status, education, and job will have perspective 
about the perception of consumer right and how OCPB work with direct selling and direct marketing in overall image differences are 
statistically significant at 0.05. Whereas the overall image of internal factor and external factor by person was at medium meanwhile the 
internal factor was uppermost which could forecast to the perception on consumer rights by 9.9% and the second one was external factor 
which could forecast the perception on how OCPB work by 21.6%. 3) The problems and solutions about people unfairness in direct selling 
and direct marketing was almost of people do not know about consumer rights. So, the government should support the Office of the 
Consumer Protection Board in promoting publicity. 
 
Keywords : Perception, Consumer Rights, Direct Sell and Direct Marketing 
 
บทนํา 

 สถานการณแโลกเราในยุคโลกาภิวัตนแที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยางมากทางดานเทคโนโลยีสื่อสารและการคมนาคม ทําใหระบบเศรษฐกิจและ
การคามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตสินคาและบริการมากขึ้น ตลอดจนเทคนิค การ
โฆษณาจูงใจ วิธีการก็มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น มีการเขาถึงระบบอินเทอรแเน็ตเป็นไปอยางงายดายและเป็นที่นิยมอยางมากในปใจจุบั น ดังน้ัน การเลือกซื้อสินคา
ทางอินเทอรแเน็ตจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผูที่ไมตองการเดินทางไปซื้อเองใหเสียเวลา เน่ืองจา กความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ แตในขณะเดียวกันผูบริโภคไม
สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของสินคาหรือกระทําไดคอนขางยาก ซึ่งเป็นปใญหาสําคัญในปใจจุบันและจะเพิ่มขึ้น อีกในอนาคต ทําใหผูบริโภคไดรับความไมธรรม
เพิ่มขึ้นจากตลาดแบบตรงเหลาน้ี เชน การขายผานทางโทรทัศนแ โทรศัพทแ วิทยุ ไปรษณียแ เป็นตน นอกจากน้ีพบวา ยังมีผูบริโภคจํานวนมากที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ
ถูกหลอกลวงจากธุรกิจขายตรงในลักษณะแชรแลูกโซอีกดวย  รวมทั้งสถติิของผูบริโภคที่รองเรียนเกี่ยวกับการไดรับความไมเป็นธรรมจากการซื้อสินคาและบริการในดาน
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การขายตรงและตลาดแบบตรงสูงขึ้นทุกปีดังท่ีกลาวมาแลวขางตน และผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปใญหาเกี่ยวกับการรับรูขาวสารเรื่องสิทธิของผูบริโภค จึงไดนํามาศึกษาในครั้ง
น้ีโดยจะศึกษาเฉพาะในดานการขายตรงและตลาดแบบตรง เน่ืองจากปใญหาที่ผูวิจัยไดคนพบดังกลาวไปแลวขางตน ซึ่งเป็นปใญหาที่ผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อเป็นประโยชนแ
ตอประชาชนในฐานะผูบริโภคมากยิ่งขึ้นหากนําปใญหาที่ไดไปเป็นแนวทางแกไขปใญหาไดตรงตามความตองการของประชาชนไปยังสํา นักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง โดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางแบบเจาะจงคือนักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิ ทยาเขต
ศาลายา จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากมีความหลากหลายทั้งทางดานวิชาการหลายแขนงกลุมสาขาวิชา อายุ ประสบการณแ  อาชีพ รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของ
ประเทศไทยในดานการเรียน การสอน และการวิจัยอีกดวย จึงเป็นกลุมตัวอยางที่ดีในการทําวิจัยครั้งน้ีเพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงใหดียิ่งข้ึนตอไปในอนาคต 
 ดังน้ัน งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแหลักเพื่อศึกษาการรับรูเรื่องการคุมครองสิทธิผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาประชาชนมี
ความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาที่ของผูบริโภคอยูในระดับใด และประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารจากการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
การขายตรงและตลาดแบบตรงอยางทั่วถึงหรือไม หรือประชาชนรับรูดวยตนเอง ซึ่งอยูในระดับใด นอกจากน้ียังศึกษาปใญหาและแนวทางแกไขปใ ญหาของประชาชน
เกี่ยวกับการไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรง รวมทั้งศึกษาปใญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการรับรูขาวสารของประชาชนในฐานะผูบริโภค
อีกดวย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการรับรูของประชาชน โดยพิจารณาจากความแตกตางของปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยภายในบุคคล และปใจจัยภายนอกคือการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง 

3. เพื่อศึกษาปใญหา และแนวทางแกไขปใญหาของประชาชนเกี่ยวกับการไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 แอ็กซแเซล ฮอนเน็ต (Axel Honneth, 2004) อธิบายวา แนวคิดของทฤษฎีการรับรู ที่มีผลตอการตัดสินใจน้ันๆ จะขึ้นอยูกับประสบการณแทางสังคมที่ใช
เป็นตัวช้ีวัดการกระทําน้ันๆ เสมอ โดยการกระทําน้ันๆ จะตองอยูในกรอบท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 กันยา สุวรรณแสง (2544 อางถึงใน นิตยา สุภาภรณแ, 2552 : 7-9) ไดกลาวถึงปใจจัยที่เป็นตัวกําหนดการรับรูไววา สิ่งเราอยางเดียวกันอาจจะทําใหคนสอง
คนสามารถรับรูตางกันได การที่มนุษยแสามารถรับรูสิ่งตางๆ ไดตองอาศัยปใจจัยหลายอยาง และจะรับรูไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพ ลตอการรับรู เชน 
ประสบการณแวัฒนธรรม การศึกษา ดังน้ันการที่บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งเราใจอยางใดอยางหน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงน้ันจึงขึ้นอยูกับปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูปใจจัยที่มี
อิทธิพลตอการรับรูมี 2 ประเภท คือ 
 1. อิทธิพลที่มาจากภายนอก ไดแก ความเขมและขนาดของสิ่งเรา ( Intensively and Size) การกระทําซ้ําๆ (Repetition) สิ่งที่ตรงกันขาม (Contrast) 
การเคลื่อนไหว (Movement)  
 2. อิทธิพลที่มาจากภายใน ไดแก แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง (Expectancy) ความสนใจ อารมณแ ความคิดและจิตนาการ ความรูสึกตางๆ ที่บุคคล
ไดรับ 
 แมทธิว คาบอท (Mathew Cabot, 2012) ไดสรุปความหมายของการประชาสัมพันธแจากนักวิชาการหลายทานไววา การประชาสัมพันธแ คือ การทําหนาที่
บริหารเพื่อระบุ สราง และธํารงรักษาไวซึ่งผลประโยชนแรวมกันระหวางองคแการ และประชาชน ซึ่งก็ข้ึนอยูกับวาจะสําเร็จหรือลมเหลว 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดบญัญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ ไดแก 
          1. สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองเเละเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  
          2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาเเละบริการ 
         3. สิทธิทีจ่ะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
         4. สิทธิที่จะไดรับความเป็นธรรมจากการทําสัญญา  
        5. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ประกอบกับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะ
ใชการสัมภาษณแในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
 1. ประชากรที่เป็นกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือ นักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัด
นครปฐม จํานวน 323 คน 
 2. ประชากรที่เป็นกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัด
นครปฐม และผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จํานวน 13 คน 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา แนวคิดและงาน วิจัยที่เกี่ยวของ 
จากน้ันจึงไดดําเนินการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแทดลองกับนักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และ
ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยแบงรายละเอียดเป็น 2 สวน ดังน้ี 
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 1. แบบสอบถาม 
 ในแบบสอบถามน้ี ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเป็น 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอความเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได 
 สวนที่ 2 ขอความเกี่ยวกับปใจจัยภายในของนักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ไดแก ความสนใจ 
ความคาดหวัง และประสบการณแ และปใจจัยภายนอก คือ การปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง  

สวนที่ 3 ระดับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและการปฏิบตัิงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง  
สวนที่ 4 ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาด

แบบตรง รวมทั้งปใญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขการรับรูขาวสารของผูบริโภค 
 2. แบบสัมภาษณแ 
 1. ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ที่ มีเน้ือหาเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง จากน้ันนําขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสรุปเพื่อใชประกอบการส รางแบบสัมภาษณแ 
โดยจะมีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคแที่ไดศึกษา 
 2. ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณแไปปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแและอาจารยแผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเน้ือหา ในการ
สัมภาษณแ แลวจึงนําแบบสัมภาษณแมาทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
               โดยแบบสัมภาษณแประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณแ   
 สวนที่ 2 คําถามจากผลการวิจัยในเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง แลวนําไปใหผูใหขอมูลหลักแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของเน้ือหา ดังน้ี 
 1. แบบสอบถาม 
 1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษา แลวจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความถูกตอง และความชัดเจนของเน้ือหาของแบบสอบถาม ไดแก ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) และการใชภาษา (Verbal Validity)  โดยใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item-Objective Congruence : IOC) ซึ่งแบบสอบถามจะตองมีคา 
IOC ที่ระดับ 0.5 ขึ้นไปจึงจะผานเกณฑแ  

1.2 ความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียงกับกลุมประชากรจริง จํานวน 30 คน 
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ซึ่งมีคา Alpha ตั้งแต 0.7 ขึ้นไปและมีคาความ
เที่ยงตรงอยูในเกณฑแมาตรฐานทุกขอ  
 2. แบบสัมภาษณแ 
 ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร รายงาน วิทยานิพนธแ งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค จึงไดออกแบบสัมภาษณแ จากน้ันจึงนําไปใหอาจารยแ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณแตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษา  และเม่ื อแกไขแบบ
สัมภาษณแเสร็จสมบูรณแแลวจะรายงานใหอาจารยแที่ปรึกษาทราบ และนําไปเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักตอไป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหแขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหแขอมูลดังน้ี 
 1. การวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ 
 ขอมูลที่ไดจากการคํานวณหาคาสถิติจากโปรแกรม SPSS (Statistical Package For Social Sciences) และใชวิธีทางสถิติเพื่ออธิบายและวิเคราะหแขอมูล 
ดังตอไปน้ี  
 1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง นําเสนอรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.2 t-test เป็นการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลที่จําแนกออกเป็น 2 กลุมเทาน้ัน โดยตัวแปรที่จะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ เชน 
เปรียบเทียบรายได หรือเปรียบเทียบอายุ สวนตัวแปรจําแนกเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ เชน จําแนกตามเพศ อาชีพ 
 1.3 ANOVA ใชการทดสอบ F หรือ F-test เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลที่จําแนกออกตั้งแต 2 กลุม (แตโดยปกติจะเริ่มที่ 3 กลุมขึ้นไป) โดยจะทํา
การทดสอบกอนวามีความแตกตางของคาเฉลี่ยหรือไม หากพบวามีความแตกตางของคาเฉลี่ย จึงคอยไปทําการเปรียบเทียบรายคู ( Multiple comparison) เป็น
ขั้นตอนตอไป เชน เปรียบเทียบรายได จําแนกตามอาชีพ   
 1.4 Multiple Regression เป็นการศึกษาความสัมพันธแระหวางตัวแปรตาม (Response, Dependent variable, Y) หน่ึงตัวกับตัวแปรอิสระ (Predictor, 
Independent variable, X) มากกวาหน่ึงตัว  
 2. การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 2.2 จําแนกและจัดระบบขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูออกใหเป็นระบบชัดเจน เพื่อสะดวกในการวิเคราะหแและตรวจสอบของ
ขอมูล 
 2.3 วิเคราะหแขอมูล โดยการตีความสรางขอมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการนําขอมูลที่ไดจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณแตางๆ ที่
มองเห็น หรือการรับรูจากประสาทสัมผัสมาวิเคราะหแ เพื่อนํามาสูขั้นตอนการสรุปในที่สุด 
 2.4 นําเสนอขอมูลเป็นขอความแบบบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓จจัยภายในของผู๎ตอบแบบสอบถามและป๓จจัยภายนอกคือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎าน
การขายตรงและตลาดแบบตรง 

ในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงลําดับได คือ 1. 
ปใจจัยภายใน ไดแก ความสนใจ ความคาดหวัง และประสบการณแ และ 2. ปใจจัยภายนอกคือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขาย
ตรงและตลาดแบบตรง 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎สิทธิผู๎บริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านการขายตรงและตลาดแบบตรง 

ในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ดานการขายตรงและตลาดแบบตรงอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงลําดับได คือ 1. ระดับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง 
และ 2. ระดับการรับรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎สิทธิผู๎บริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านการขายตรงแ ละ
ตลาดแบบตรง 

1. ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผู บริโภค
ดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผู บริโภค
ดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมไมแตกตางกัน (p > 0.05) 

4. ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติ งานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมไมแตกตางกัน (p > 0.05) 

8. ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูสิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงโดยรวมไมแตกตางกัน (p > 0.05) 

ป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอกที่สํงผลตํอการรับรู๎สิทธิผู๎บริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านการขายตรง
และตลาดแบบตรง 

ปใจจัยภายในสามารถพยากรณแการรับรูสิทธิผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณแได
รอยละ 9.9 ขณะท่ีปใจจัยภายนอกสามารถพยากรณแการรับรูการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณแไดรอยละ 21.6 

ผลการวิเคราะห๑คําถามปลายเปิด 
ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวาปใญหาและอุปสรรคในการสื่อสารประชาสัมพันธแจากสํานักงานคณะคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีทั้งดานควา ม

ลาชาในการดําเนินงานอาจเน่ืองจากผานหลายข้ันตอนรวมทั้งความถี่ที่ใชในการประชาสัมพันธแคอนขางนอย อีกทั้งดานงบประมาณที่ไมเพี ยงพอในการประชาสัมพันธแ
หลากหลายชองทาง และดานภาษาที่ใชเขาใจไดยากมีแตภาษากฎหมายทําใหไมสามารถสรางความสนใจแกประชาชนได 

ข๎อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มชํองทางให๎ความรู๎แกํประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านการขายตรงและตลาดแบบตรง 
ควรมีการประชาสัมพันธแใหประชาชนไดเลือกหลากหลายชองทางและรวดเร็ว เชน โทรทัศนแ วิทยุ หนังสือพิมพแ อินเทอรแเน็ต โดยเฉพาะโทรทัศนแและ

อินเทอรแเน็ต เน่ืองจากสามารถเขาถึงบุคคลทุกกลุมทุกวัยได แตถาหากประชาสัมพันธแทางโทรทัศนแมีคาใชจายสูง ก็สามารถประชาสัมพันธแทางอินเทอรแเน็ตผานโซเชียล
มิเดียตางๆ ได โดยใชภาษาที่เขาใจงาย สั้น กระชับ และมีภาพน่ิงประกอบหรือภาพเคลื่อนไหวดวยจะยิ่งดีขึ้น หรือยกตัวอยางกรณีศึกษาก็จะนาสนใจมากขึ้น รวมทั้ง
ควรมีการจัดอบรมในสถานที่ตางๆ หรือตามแหลงชุมชนเพื่อใหเขาถึงไดงายเชนกัน 

ผลการสัมภาษณ๑การรับรู๎เกี่ยวกับสิทธิของผู๎บริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 พบวาอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก ชองทางการประชาสัมพันธแที่ไมหลากหลาย ซึ่งทางสํานักงานฯ ยังขาดบุคลากรที่สําคัญในดานการประชาสัมพันธแ และ
งบประมาณท่ีเพียงพอตอการประชาสัมพันธแเพื่อเพิ่มชองทางท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งประชาชนไมสนใจศึกษาขอมูล สวนหน่ึงเพราะการประชาสัมพันธแน้ันใชภาษา
ที่ซับซอนแบบภาษากฎหมายที่มีลักษณะเป็นทางการมากเกินไป ทําใหประชาชนทั่วไปไมเขาใจ  

ฉะน้ัน จึงตองดําเนินการแกไขตั้งแตการจัดการภายในโดยใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธแใหมากข้ึนโดยเฉพาะสื่อออนไลนแที่ใชคาใชจายไมสูงมาก แต
ใชงบประมาณในสวนการพัฒนาบุคลากรใหชํานาญดานการประชาสัมพันธแจนสามารถสรางสื่อออนไลนแตางๆ ไดอยางรวดเร็วและนาสนใจทําใหสามารถดึงความสนใจ
จากประชาชนใหเกิดการรับรูไดมากข้ึน 

ดังน้ัน ภาครัฐควรเล็งเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธแสิทธิผูบริโภคขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชนแของประชาชนในฐานะผูบริโภคไดรักษาสิทธิของตนเอง
เม่ือถูกผูประกอบการเอารัดเอาเปรียบในสังคมปใจจุบัน  โดยภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณใหแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อทําใหการ
ประชาสัมพันธแเป็นไปไดอยางท่ัวถึง 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาป๓ญหา และแนวทางแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนเกี่ยวกับการได๎รับความไมํเป็นธรรมด๎านการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 สําหรับแนวทางแกไขปใญหาของประชาชนเกี่ยวกับการไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรง  โดยจากการสัมภาษณแประชาชนผูที่มี
ประสบการณแที่ไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรง และผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยแบง
ออกเปน็ 2 ดาน ไดแก 1. การรับรูขาวสารขาวสารเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและ
ตลาดแบบตรง และ 2. ประสบการณแท่ีไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรง  ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการแกไขปใญหาของประชาชนเกี่ยวกับการ
ไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรงได ดังน้ี  
 1. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งจาก
ปใญหาท่ีประชาชนสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคนั้น สาเหตุที่สําคัญสวนหน่ึงมาจากการประชาสัมพันธแที่ไมทั่วถึงและแพรหลาย ทําใหประชาชนตองศึกษา
หาขอมูลดวยตนเองเม่ือพบเจอปใญหาซึ่งเป็นการแกปใญหาที่ปลายเหตุ อีกทั้งเป็นภาษาทางกฎหมายที่ซับซอนเข าใจยาก ทําใหประชาชนทั่วไปไมอาจเขาใจไดอยาง
ถูกตอง จึงเป็นปใญหาท่ีสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติงานของสํานักงานฯ ดานการประชาสัมพันธแขาวสารน้ันไมสามารถบรรลุพันธกิจขอที่ 5 ไดอยางแทจริง โดยกลาววา 
“สรางนวัตกรรมและพัฒนากลไกดานการคุมครองผูบริโภคใหสอดคลองกับสถานการณแ โดยมีชองทางและรูปแบบการเผยแพรใหผูบริโภคอยางทั่วถึง” แตถาหากมีการ
ประชาสัมพันธแขาวสารอยางท่ัวถึงทุกคน ทุกวัย และทุกอาชีพแลวก็ยอมเกิดการรับรูไมมากก็นอยแกประชาชนทุกคน จึงควรมีการประชาสัมพันธแใหความรูขาวสารแก
ประชาชนในฐานะผูบริโภคโดยใชภาษาที่เขาใจงายซึ่งอาจใชภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหวท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะผานทางสื่อโทรทัศนแ และสื่อออนไลนแตางๆ เน่ืองจากเขาสู
ยุคสังคมผูสูงอายุ ซึ่งนิยมรับขาวสารผานทางโทรทัศนแ และในสังคมโซเชียลมิเดียที่วัยตางๆ นิยมรับขาวสารผานสื่อออนไลนแ 
 2. ประสบการณแท่ีไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรง โดยประชาชนไดรับความไมเป็นธรรมดานการขายตรงและตลาดแบบตรงน้ัน
มีทั้งแบบสินคาและบริการ ซึ่งการแกไขปใญหาสวนใหญจะติดตอกลับไปยังผูประกอบการเพื่อใหรับผิดชอบ แตจะไมสงเรื่องรองเรียนไปยังสํานักงานฯ เพราะกลัววาจะ
ดําเนินการยุงยากเกินไป และไมคุมคากับราคาสินคาและบริการที่ราคาไมสูงมาก ขณะเดียวกันถาสินคามีราคาสูงและมีผลกระทบมากก็จะส งเรื่องรองเรียนไปยัง
สํานักงานฯ โดยแนวทางแกไขปใญหา คือ 1. การเลือกซื้อสินคาหรือบริการผานการขายตรงและตลาดแบบตรงจะตองพิจารณาอยางถี่ถวน และดูความนาเช่ือถือของ
รานคาวาเคยมีประวัติไมดีหรือไม รวมทั้งการเปิดรับขาวสารเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคดวย สุดทายแลวก็ขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผู บริโภคเองดวย 2. เม่ือไดรับความไม
เป็นธรรมควรจะสงเรื่องรองเรียนไปยังสํานักงานฯ เพื่อรักษาสิทธิของตนเองเม่ือถูกเอารัดเอาเปรียบ และจะตองมีเอกสารหรือหลักฐานการซื้อขายดวย ซึ่งการใชเวลา
สงเรื่องรองเรียนไมนานและไมเสียคาใชจายใดๆ นอกจากน้ีแลวในดานสํานักงานฯ ควรประชาสัมพันธแเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคตางๆ ใหหลากหลายชองทางและใชภาษาที่
เขาใจงายเพื่อใหประชาชนสนใจอยากเปิดรับขาวสารมากขึ้น และ 3. ผูประกอบการควรมีจิตสํานึก มีจรรยาบรรณ มีธรรมาภิบาล โดยจะแยกเป็นสองสวน คือ 1. 
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และ 2. สรางเครือขายสมาคมของผูประกอบการที่นาเช่ือถือ และภาครัฐตองสงเสริมเครือขายน้ันดวย ดังน้ัน ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคผูประกอบการ โดยเฉพาะภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณใหแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อสงเส ริมในการ
ประชาสัมพันธแไดอยางท่ัวถึง 
 ข๎อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 จากผลการวิจัย พบวา การประชาสัมพันธแของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไมสามารถเผยแพรหรือแจงประกาศขาวสารที่สําคัญ ไดแก 
สิทธิผูบริโภคและการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงไดอยางแทจริง ดังน้ัน สํานักงานฯ จึงตองบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังเพื่อใหเทาทันกลไกที่เปลี่ยนแปลงไป และใหความสําคัญตอการประชาสัมพันธแขาวสารแกประชาชนใหมากขึ้นและเพิ่มช องทางของสื่อ
ประชาสัมพันธแ โดยกําหนดทิศทาง วางแผนการจัดการภายใน และดําเนินนโยบายอยางชัดเจนเพื่อใหบรรลุพันธกิจขอที่  5 ของสํานักงานฯ ที่วา “สรางนวัตกรรมและ
พัฒนากลไกดานการคุมครองผูบริโภคใหสอดคลองกับสถานการณแ โดยมีชองทางและรูปแบบการเผยแพรใหผูบริโภคอยางท่ัวถึง”  
 1.2 จากผลการวิจัย สามารถสรางระบบการบริหารจัดการ 3 ดาน ดังน้ี คือ 1. การบริหารเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคแการใหชํานาญดานการประชาสัมพันธแ
จนสามารถสรางสื่อออนไลนแตางๆ ไดอยางรวดเร็วและนาสนใจ 2. การบริหารงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธแใหหลากหลายชองทางและงบลงทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากรใหเช่ียวชาญดานการประชาสัมพันธแ และ 3. การบริหารการจัดการภายในของสํานักงานฯ ให เล็งเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธแ รวมทั้งดาน
จรรยาบรรณของผูประกอบการ โดยภาครัฐควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และสรางเครือขายของผูประกอบการ 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญดานการประชาสัมพันธแ ดังน้ัน ควรมีการ
สรรหาหรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยูใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานการประชาสัมพันธแใหมากข้ึน 
 2.2 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรงควรใชสื่อประชาสัมพันธแที่เขาใจงายและนาสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจ
จากประชาชน เชน การทําภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว การทําโฆษณาสั้น รวมทั้งใชภาษาที่สั้น กระชับ ไมซับซอน และเขาใจงาย 

2.3 ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่อใหสํานักงานฯ สามารถผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธแและประชาสัมพันธแไดหลากหลายชองทางโดยเฉพาะโทรทัศนแ และสื่อออนไลนแ ในยุคสังคมปใจจุบัน และสนับสนุนงบลงทุนแกบุคลากรที่พัฒนาศักยภาพ
ใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานการประชาสัมพันธแใหมากข้ึน 

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
3.1 ศึกษาประชากรกลุมตัวอยางในการรับรูเรื่องการคุมครองสิทธิผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในพื้นที่อื่น เน่ืองจากประชากร

กลุมตัวอยางในแตละพื้นที่มีสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไป เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาและการปฏิบัติงานตอไป 
3.2 ศึกษาการรับรูเรื่องการคุมครองสิทธิผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในดานอื่นที่นอกเหนือจากดานการขายตรงและตลาดแบบ

ตรง เพื่อสามารถนําผลการวิจัยมาสรุปหรือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานไดวาสภาพปใญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และระดับการรับรูของแตละดานเป็นอยางไร และ
สามารถนําไปสูแนวทางการพัฒนาดานการประชาสัมพันธแขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในอนาคตไดอยางตอเน่ือง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลือจาก  รองศาสตราจารยแศิริรัตนแ ชุณหคลาย  อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
หลัก ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษาและคําแนะนําในครั้งน้ี อันเป็นประโยชนแตอการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธแฉบับน้ี จึงขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา 
ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแศิริพร แยมนิล และรองศาสตราจารยแกมลพร สอนศรี ที่ไดใหเกียรติมาเป็นอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม พรอมทั้งได
ใหคําแนะนําที่เป็นประโยชนแแกผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธแฉบับน้ี  

ขอขอบพระคุณ อาจารยแวฤษสพร ณัฐรุจิโรจนแ ที่ไดใหเกียรติเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแ รวมทั้งผูชวยศาสตราจารยแเทพรัตนแ พิมล เสถียร และ
อาจารยแมนัสนันทแ นํ้าสมบูรณแ ที่ไดใหเกียรติเป็นผูทรงคุณวุฒิภายนอก พรอมทั้งใหคําแนะนํา ช้ีแนะ และขอคิดเห็นอันเป็นประโยชนแแกวิทยานิพนธแฉบับน้ี 

ขอขอบคุณ ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ทุกทานที่ไดใหความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูลแกผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธแฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่ใหโอกาสในการศึกษาและสนับสนุนผูวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งความรักและกําลังใจแกผูวิจัยจนทําใหผูวิจัย
ประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งน้ี 

ขอขอบคุณ เพื่อนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุนที่ 18 คณะสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ที่
คอยเป็นกําลังใจ ใหคําแนะนํา และใหความชวยเหลือมาตลอดระยะเวลาของการศึกษาในการทําวิทยานิพนธแฉบับน้ี  

สุดทายน้ี ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ที่คอยเป็นกําลังใจและใหความชวยเหลือที่ผูวิจัยไมไดกลาวถึง ในการทําใหวิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี  
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ศึกษากลยุทธ๑ทางการตลาดที่มีผลตํอผ๎ูบริโภคชาวลาว:  
กรณีศึกษาร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎าง ในเขตพ้ืนที่ จุดผํอนปรน อ.เวียงแกํน จ.เชียงราย 

Marketing Strategies for Laos Customers of Construction Materials Business:  
A Case Study of Check Point of Border Trade Restriction at Wian Kaen District, Chiang Rai 

 
ปรียาเนตร สายพรม1  

 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกคาชาวลาวในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางและทัศนคติดานกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาว ในเขตจุดผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย กลุมตัวอยางของการวิจัยน้ีไดแกกลุมลูกคาชาวลาว
ที่เคยไดมาใชบริการในการซื้อสินคาจากทางรานคาวัสดุกอสรางไทยในเขตพื้นท่ีจุดผอนปรนอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแกแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคโดยใชแนวคิด 7Os พบวากลุมผูบริโภคสวนใหญเป็นเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ปี การศึกษา
ระดับประถมศึกษา อาชีพสวนใหญคือเกษตรกร สินคาท่ีผูบริโภคสวนใหญซื้อไดแก สินคาประเภทเหล็ก เหตุผลในการซื้อวัสดุกอสรางคือเพื่อกอสรางซอมแซมสิ่งปลูก
สราง ผูบริโภคสวนใหญมาซื้อสินคาในวันพุธ โดยครอบครัวเป็นผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ผูบริโภคมีการพิจารณาจากสินคาราคาถูก เป็นหลัก กลยุทธแ
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาว ในระดับมากที่สุดไดแก ดานกระบวนการ ดาน
บุคลากร และดานการจัดจําหนาย โดยปใจจัยดานสินคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มี ผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาชาวลาวอยูในระดับมาก ซึ่งในภาพรวมกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสราง
ของผูบริโภคชาวลาว ในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ กลยุทธแทางการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค, รานคาวัสดุกอสราง 
 
Abstract 

This study aims to examine the customers’ behavior in terms of purchasing construction materials as well as the customers’ 
attitudes toward marketing mix factors in construction business at check point border market in Wiang Kaen District, Chiang Rai Province. The 
samples of this study are 400 customers who used to purchase construction materials at check point border market in Wiang Kaen District, 
Chiang Rai Province. The research instrument is a questionnaire. The result of customers’ behavior shows that the customers mostly are 
male with aged 26-35. The education level is primary and the career is agriculture. The customers mostly purchase is steel in order to 
constructing purposes. The customers often buy products on Wednesday and family has influences on customers’ purchasing decision. The 
customers mainly consider on low price. In terms of marketing mix factors, process, personnel, and place are in highest level. Product, 
promotion, price, and physical evidence have influences on customers’ decision in high level. However, all 7 marketing mix factors have 
influences on Laos customers’ decision in highest level in overall.  
 
Keywords Marketing Mix Factors, Customers’ Behavior, Construction Materials Business 
 
บทนํา  

การสงออกสินคาประเภทวัสดุกอสรางไปยัง สปป.ลาวเป็นอีกหน่ึงกลุมธุรกิจที่นาสนใจ เน่ืองจากสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีความตองการพัฒนาดาน
อสังหาริมทรัพยแ ซึ่งเป็นโครงสรางพื้นฐานที่จําเป็น และเป็นประเทศท่ีกําลังอยูในระหวางการพัฒนาไมวาจะเป็นดานสิ่งปลูกสรางหนวยงานราชการ บานเรือน โรงเรียน 
ตางๆ  และการคมนาคม ถนนหนทาง ซึ่งเป็นระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ทั้งเสนทางหลักและเสนทางตัดเขาหมูบานตางๆ ของสปป.ลาว จากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให สปป.ลาวมีการเติบโตที่สูงขึ้นจึงมีความตองการดานวัสดุอุปกรณแกอสรางที่เพิ่มขึ้ นดวย อยางไรก็ตามสปป.ลาว ไม
สามารถท่ีจะผลิตวัสดุกอสรางไดเอง จึงจําเป็นตองนําเขาวัสดุกอสรางหลายชนิดจากประเทศเพื่อนบาน สืบเน่ืองมาจากการเขาไปกอสรา งโรงงานเพื่อจะผลิตกอวัสดุ
กอสรางในสปป.ลาวน้ัน ปใจจุบันยังมีขอจํากัดอยูหลายขอ เชนปใญหาเกี่ยวกับการยึดครองที่ดิน และพื้นที่ เพื่อกอสรางโรงงานตางๆภายในเขตสปป.ลาว  น้ันยังมี
ขอจํากัดในดานกฎหมายตางๆ เรื่องพื้นที่การวางผังเมืองซึ่งมีการจํากัดพื้นที่เขตรักษาผืนปุา อีกทั้งนักลงทุนจะทําการลงทุนยังตองใช เงินลงทุนสูงพอสมควรที่จะ
สามารถตั้งโรงงานผลิตวัสดุอุปกรณแกอสรางขึ้นเอง จึงมีการนําเขาสินคามาจากประเทศที่มีชายแดนติดกัน เชน ไทย เวียดนาม และ จีน อันเน่ืองจากปริมาตรสินคา 
นํ้าหนัก และความสะดวกในการขนสง (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2559) อีกหน่ึงปใจจัยไดแกการเมืองและการปกครองของสปป.ลาว มีรูปแบบการปกครอง
ที่เป็น ระบบสังคมการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตแ โดยมีระบอบการบกครองที่มีอํานาจเป็นพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว หรือมีการปกครองโดย
ระบบคอมมิวนิสตแ ดวยเหตุผลดานระบบการปกครองของประเทศ และระบบกฎหมาย จึงทําใหนักลงทุนไมกลาที่จะเขาไปรวมลงทุนสรางโรงงานตางๆในเขตพื้นที่สปป.
ลาวมากนัก จึงเป็นเหตุผลสวนหน่ึงที่ลาวตองนําเขาวัสดุอุปกรณแประเภทวัสดุกอสรางจากประเทศเพื่อนในยานใกลเคียง โดยเฉพาะประเทศไ ทย และภายในปี2563 
สปป.ลาว ซึ่งเป็นหน่ึงในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จึงเปน็โอกาสที่ดีที่จะมีการปรับเปลี่ยนดานภาษีนําเขาสงออกให
เป็นสินคาปลอดภาษี ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชนแตอ กลุมธุรกิจที่จะทําการคาขายบริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาวน้ัน และเสมือนเป็นการเปิดโอกาสใหกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนไดมีการแขงขันดานการคานําเขา-สงออกกันมากข้ึนอีกดวย อีกท้ังผูประกอบการประเภทรานคาวัสดุกอสรางชายแดนก็จะมีความสามารถที่เขาถึงตลาดไดกวาง
ขึ้น ผูบริโภคชาวลาวก็สามารถมีสิทธิ ในการเลือกซื้อและตอรองเจรจากับผูคา ที่ไดมาทําการคาขายมากข้ึน  จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีผูวิจัยไดตะหนักเห็นถึงความสําคัญและ

                                                           
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง  
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ปใญหาท่ีจะตามมากับธุรกิจสงออกวัสดุกอสรางในเขตจุดผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย และหากมีการทําตามขอตกการคาของสมาชิกกลุมอาเซียน จะทําใหมีการลด
พิธีทางศุลกากรลง ซึ่งจากเดิมจุดผอนปรนการคาชายแดนจะไดเปรียบการสงสินคา ในดานของภาษี และพิธีการทางศุลกากรที่ไมไดเขมงวดมากนักเทากับดานถาวรใน
ปใจจุบัน เชนสะพานมิตรภาพในจุดตางๆ ที่มีการเช่ือมระหวางชายแดนไทย กับ สปป. ลาว ผานทางแมนํ้าโขง ก็จะเกิดความเทาเทียมของจุดผานแดนถาวร และจุดผอน
ปรนชายแดนได  

จากปใญหาที่ไดกลาวมาในขางตน พบวาแนวคิดในดานการศึกษากลยุทธแทางการตลาดมีอิทธิพลตอลูกคาชาวลาว ในของประเภทธุรกิจสงออกวัสดุกอสราง 
ผูประกอบการยังขาดความรูในดานทัศนคติของผูบริโภคชาวลาวอยางลึกซึ้ง เน่ืองจากชาวลาวมีทัศนคติตอสินคาไทย วาเป็นสินคาท่ีมีคุณภาพดีกวาสินคาท่ีผลิตใน
ประเทศลาว และนําเขาจากจีน อีกทั้งผูบริโภคชาวลาวสามารถรับสื่อโฆษณาของประเทศไทยไดอยางหลากหลาย จึงทําใหสินคาไทยมีอิทธิพลในประเทศลาวมาก แต
หากผูประกอบการขาดความรู ความสามารถดานกลยุทธแดานการตลาด จะทําใหเกิดความเสียเปรียบดานการแขงขันที่มีการแขงขันทางการตลาดที่สูงข้ึนเรื่อยๆ และ
ผูประกอบการตองอาศัยความชํานาญในพื้นท่ีและตองอาศัยขอมูลดานพฤติกรรรมการซื้อสินคาประเภทวัสดุกอสรางของลูกคาชาวลาว เพื่อใชศึกษาประกอบกับความรู
ที่ผูประกอบการควรท่ีจะตองศึกษาขอมูลดานพฤติกกรมผูบริโภคชาวลาวใหลึกซึ้งกอนน้ัน จะทําใหไดเปรียบคูแขง และผูประกอบการควรมีการศึกษาทัศนคติของลูกคา
ชาวลาว เพื่อใหทราบจุดยืนของรานคาและแนวทางในการบริหารจัดการรานคาใหสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและกลยุทธแใหตรงกับความตองการของลูกคา โดย
ผูประกอบการณแจะตองเขาถึงลูกคาเพื่อทําการศึกษาปใจจัยเหลาน้ีเพื่อเป็นแนวทางที่มีผลตอกลุมผูบริโภคชาวลาว สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดโดยจะถูกนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เป็นกลุมเปูาหมาย 
(โสภิตา รัตนสมโชค, 2558 ; อางอิงจาก Kotler, 1997: 92) นอกจากน้ัน Kotler ไดแบงสวนประสมทางการตลาดออกเป็นแบบเดิมและแบบใหม โดยแบบเดิมน้ันมี
เพียง 4 ตัวแปร (4Ps) ไดแก  ผลติภัณฑแ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑแ (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ภายหลังจากน้ันมีการเพิ่มอีก 3 ตัวแปรเขามา เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม ไดแก บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และกระบวนการ (Process) จึงไดกลายมาเป็นสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะศึกษาขอมูลดานทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับกลยุทธแสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน เน่ืองจากทัศนคติ หมายถึง ความคิดที่สงผลตอการกําหนดพฤติกรรมตางๆของมนุษยแ ดังน้ันทัศนคติของผูบริโภคจึงหมายถึง ความรูสึก
นึกคิดที่กําหนดพฤติกรรมในการเลือกซื้อสิ้นคาหรือผลติภัณฑแตางๆโดยมีการพิจารณาถึงความพึงพอใจและไมพึงพอใจในสิ่งน้ันๆ (รุงนภา บุญคุม, 2536, Schiffman & 
Kanuk 2000: 200, Banaji & Heiphetz, 2009,) อยางไรกตามการวิจัยครั้งน้ียังมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคชาว
ลาวในการเลือกซื้อและตัวสินใจซื้อสินคาประเภทวัสดุกอสรางตามที่ศิริวรรณ เสรรีัตนแ (2538) ไดนําเสนอเกี่ยวกับ ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior 
theory) วาสิ่งจูงใจในการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑแประกอบไปดวย สิ่งเรา (Stimulus) ที่ทําใหเกิความตองการซื้อและ การตอบสนอง (Response) ของผูซื้อ นอกจากน้ี ศิ
ริวรรณ เสรีรตันแ และคนอื่นๆ (2541) ไดมีการศึกษาการวิเคราะหแพฤติกรรมผูบริโภคของ Kolter (1997)โดยการใชแนวคิดการตั้งคําถามใชเพื่อคนหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os อันประกอบไปดวยการศึกษาลักษณะกลุมเปูาหมาย (occupants) สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ 
(objects) วัตถุประสงคแในการซื้อ (objectives) กลุมตางๆ (organizations) ที่มีผลตอการตดัสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ (occasions) ชองทางหรือแหลง (outlets) ที่
ผูบริโภคซื้อ ขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อ (operation) ซึ่งการศึกษาวิจัยตามกรอบแนวคิดดังกลาวสามารถชวยในการขยายโอกาสทางการตลาด
เพื่อเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขันทางการคากับกลุมคูคาชายแดนสงออกอุปกรณแวัสดุกอสรางไปยัง สปป.ลาว และผลของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสามารถนํามา
ปรับกลยุทธแทางการตลาดของผูประกอบการรานคาวัสดุกอสรางชายแดน ณ จุดผอนปรนตอไปเพื่อสรางความไดเปรียบทางการคาใหแกรานคาวัสดุกอสรางในบริเวณ
จุดผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย  

 
คําถามการวิจัย 

1. ลูกคาชาวลาวในเขตจุดผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางอยางไร 
2.   ทัศนคตดิานกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดมีผลกระทบอยางไรตอการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาว ในเขตจุด

ผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
1.  ศึกษาพฤติกรรมลูกคาชาวลาวในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเขตจุดผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 
2.  ศึกษาทัศนคตดิานกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสราง ของผูบริโภคชาวลาว ในเขตจุด

ผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
กลํุมประชากรและกลํุมตัวอยํางในการวจัิย 

  ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีไดแกกลุมลูกคาชาวลาวท่ีเคยไดมาใชบริการในการซื้อสินคาจากทางรานคาวัสดุกอสรางไทยในเขตพื้นท่ีจุดผอนปรนอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย เน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรทั้งหมด ผูวิจัยจึงไดมีการใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดคา
ความเช่ือม่ันที่รอยละ 95 และคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5  ดังน้ันขนาดตัวอยาง ตองมีจํานวนอยางนอย 384 คน อยางไรก็ตามเพื่อปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง โดยผูวิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามไดครบท้ัง 400 ชุด 

เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 
เครื่องมือท่ีผูวิจัยไดใชในการทําวิจัยในครั้งน้ีไดแกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบผสมปลายปิดและปลายเปิด โดยแบงแบบสอบถามออกเป็น 3 สวน 
สวนที่ 1 แบบสอบถามดานประชากรศาสตรแ ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของลักษณะสวนบุคคลของลูกคาชาวผูที่ทําการตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาวในเขตจุดผอนปรน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติดานกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดทีมี่ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาวในเขต

จุดผอนปรน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
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การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะหแขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ี ไดใชการวิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมการคํานวณสําเสร็จรูป ในการ

ชวยคํานวณขอมูลที่ไดมาจากการทําแบบสอบถามมาวิเคราะหแตามหลักสถิติ ซึ่งสถติิที่ผูวิจัยไดเลือกมาใชในการทําวิจัยในครั้งน้ีคือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปดวย คา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤตกิรรมของลูกค๎าชาวลาวในการเลือกซ้ือวัสดุกํอสร๎างในเขตพื้นที่จุดผอํนปรน อําเภอเวียงแกนํ จังหวัดเชียงราย โดยใช๎
แนวคิดการวิเคราะห๑พฤตกิรรมผู๎บริโภคแบบ 7Os 
ตารางที่ 1 วิเคราะหแขอมูลพฤติกรรมของลูกคาชาวลาวในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเขตพื้นท่ีจุดผอนปรน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยใชแนวคิดการ
วิเคราะหแพฤติกรรมผูบริโภคแบบ 7Os 

ส่ิงที่ต๎องการทราบจากการศึกษา ผลที่ได๎จากการศกึษา 
ลักษณะกลุมเปูาหมาย (occupants)  เพศชาย อายุระหวาง 26-35 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักไดแก

เกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,000-10,000 บาท 
สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ (objects) เหล็ก 
วัตถุประสงคแในการซื้อ (objectives) นําไปใชในการกอสราง ตอเติม และซอมแซม ที่อยูอาศัยและสาธารณสถานตางๆ 
กลุมตางๆ (organizations) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ครอบครัว 
โอกาสในการซื้อ (occasions) วันพุธ 
ชองทางหรือแหลง (outlets) ที่ผูบริโภคซือ้ ราน A ในจุดผอนปรนบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อ (operation) จากราน
ดังกลาว 

สินคาราคาถูก 

จากการวิเคราะหแขอมูลพฤติกรรมของลูกคาชาวลาวในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเขตพื้นท่ีจุดผอนปรน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายทางดานลักษณะ
ประชากรศาสตรแพบวากลุมลูกคาชาวลาวสวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุระหวาง 26-35 ปี ระดับการศึกษาสวนใหญอยูที่ระดับประถมศึกษา โดยอาชีพหลักไดแก
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,000-10,000 บาท 

สินคาประเภทเหล็กเป็นสินคาท่ีผูบริโภคมีการซื้อมากท่ีสุดคิดเป็นรอยละ16 จากประเภทวัสดุกอสรางท้ังหมด โดยวัสดุกอสรางท่ีมีการเลือกซื้อมากท่ีสุด
ไดแกเหล็ก เน่ืองจากสินคาประเภทเหล็กเป็นวัสดุกอสรางท่ีสามารถนําไปใชหลากหลายวัตถุประสงคแความตองการสินคาดงักลาวจึงมีมาก รานคาที่ลูกคาชาวลาวเลือก
ซื้อมากท่ีสุดไดแก ราน A คิดเป็นรอยละ 79.8 ซึ่งผลการวิเคราะหแน้ีเช่ือมโยงกับกระบวนการการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุกอสรางโดยพิจารณาจากสินคาท่ีมีราคาถูกมาก
ที่สุด คิดเป็นรอยละ 36 กลุมผูบริโภคมีการใหขอมูลเพิ่มเติมวากอนการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางจากแตละแหลงจะมีการเปรียบเทียบราคากอนตัดสินใจซื้อเน่ืองจาก
ตองการสินคาท่ีมีราคาถูกเป็นหลัก ทั้งน้ียังพบวาอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูริโภคชาวลาวมากท่ีสุดไดแกคนในครอบครัว คิดเป็นรอยละ 62.3 และ
นอยท่ีสุดไดแกพระคิดเป็นรอยละ 1.5 เน่ืองจากกอนการตัดสินใจซื้อในแตละครั้งจะมีการปรึกษากันในครอบครัวกอนวาจะซื้อสินคาประเภทในและซื้อจากรานใด  โดย
พระจัดวาเป็นกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อสินคาแตนอยกวากลุมอื่นๆ เน่ืองจากพระไมสามารถเดินทางมาซื้อสินคาเองไดจึงมีการบอกตอไปยังผูที่ขามมาซื้อสินคา
เอง ลูกคาชาวลาวสวนใหญมีการซื้อวัสดกุอสรางในวันพุธคิดเป็นรอยละ 46.3 เพราะในวันดังกลาวจะมีตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรนบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย ทําใหผูบริโภคชาวลาวมีการขามเรือมาเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากฝใ่งไทยเป็นจํานวนมากจึงมีการซื้อวัสดุกอสรางกลับไปดวยเน่ืองจากความคุมคา
ในการเดินทาง  วัตถุประสงคแหลักในการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาวจําแนกออกเป็น 2 ดานคือการนําไปการกอสราง ตอเติม และซอมแซม ที่อยู
อาศัยและสาธารณสถาน ตางๆ คิดเปน็รอยละ 94.5 และเพื่อนําไปจําหนายตอในฝใ่งลาวคิดเป็นรอยละ 5.5 เน่ืองจากในปใจจุบันฝใ่งประเทศลาวมีการเติบโตดาน
เศรษฐกิจมากข้ึน จึงสงผลใหมีการกอสรางตอเติมที่อยูอาศัยของตนเองและทางรัฐบาลมีการสนับสนุนเงินทุนในการสรางสาธารณะประโยชนแตางๆ ผูบริโภคจึงมีการซื้อ
วัสดุกอสรางเพื่อนําไปใชประโยชนแในดานดังกลาวมากกวาการนําไปจําหนายตอในลักษณะของพอคาคนกลาง 

2. ผลการวิเคราะห๑ทศันคติด๎านป๓จจัยกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดแบบ  7Ps ที่มีผลตํอพฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือวัสดุกํอสร๎างของลูกค๎าชาวลาว
ในเขตพืน้ที่จุดผํอนปรน อําเภอเวียงแกนํ จังหวัดเชียงราย 
ตารางที่ 2 ทัศนคตดิานปใจจัยกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของลูกคาชาวลาวในเขตพื้นท่ีจุดผอนปรน 
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

ทัศนคตดิ๎านป๓จจัยกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด  ̅ S.D. ระดับ 
ดานกระบวนการ (Process) 4.40 0.53 มากท่ีสุด 
ดานบุคลากร (People) 4.28 0.55 มากท่ีสุด 
ดานการจัดจําหนาย (Place) 4.27 0.67 มากท่ีสุด 
ดานสินคา (Product) 4.19 0.63 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) 4.18 0.44 มาก 
ดานราคา (Price) 4.08 0.52 มาก 
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 4.07 0.67 มาก 

รวม 4.21 0.87 มากท่ีสุด 
จากผลการดําเนินการวิจัยสามารถสรุปผลไดวา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของ

ผูบริโภคชาวลาว ในระดับมากท่ีสุดไดแก ดานกระบวนการ ดานบุคลากร และดานการจัดจําหนาย โดยปใจจัยดานสินคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดาน
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาชาวลาวอยูในระดับมาก ซึ่งในภาพรวมกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาว ในระดับมากท่ีสุด โดยปใจจัยแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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(1) ดานกระบวนการ (Process) ระบบการบริการที่สะดวกรวดเร็ว การสงมอบสินคาท่ีถูกตอง ครบถวน แมนยํา และการสงมอบสินคาตรงตามเวลา เป็น
ปใจจัยกลยุทธแทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาชาวลาวอยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีระบบการสรางความพึงพอใจแกลูกคาสงผลตอการตดัสินใจซื้อใน
ระดับมาก 

(2) ดานบุคลากร (Personnel) ลูกคาชาวลาวมีความคิดเห็นวาการที่พนักงานใหคําแนะนําสินคาไดเป็นอยางดี พนักงานมีการจัดสงสินคาไดถูกตอง และ
พนักงานขายมีกิริยาสุภาพ นอบนอม ยิ้มแยมแจมใส และมีจิตใจบริการดี สงผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุด โดยการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็ว และการใหบริการ
หลังการขายของพนักงาน สงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดับมาก 

(3) ดานการจัดจําหนาย (Place) ความสะดวกในการเดินทางมารานคาวัสดุกอสรางบริเวณจุดผอนปรน และชองทางการสั่งซื้อท่ีสะดวกและหลากหลาย 
เป็นปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุด โดยสถานที่ภายในรานสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินคา การสั่งซื้อสินคาผานทางโทรศัพทแ Social Media สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 

(4) ดานสินคา (Product) การที่สินคาในรานคาในเขตจุดผอนปรน มีใหเลือกหลากหลายตามความตองการ และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา เป็นปใจจัยท่ี
สงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุด โดยสินคามีความทันสมัย แปลกใหม และรานคามีสินคาครบวงจร สงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดับมาก 

(5) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปใจจัยท่ีสงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุดในดานการสงเสริมการตลาด ไดแกการที่รานคาในเขตพื้นท่ี
จุดผอนปรนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชนการลดราคา การแจกของสมนาคุณ การจัดบูทจําหนายสินคา หรือการจดังานสมนาคุณลูกคา เป็นตน ในขณะท่ีการ
ใชชองทางออนไลนแ เพื่อติดตอสื่อสารใหบริการลูกคา และการประชาสัมพันธแขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆกับลูกคา สงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดับมาก 

(6) ดานราคา (Price) ปใจจัยดานราคาที่สงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุดมากท่ีสุดไดแก การที่ราคาสินคามีความคุมคาเม่ือเทียบกับรานคาฝใ่งลาว 
และราคาสินคาเป็นที่พึงพอใจกับลูกคา โดยการแสดงราคาสินคาท่ีชัดเจนสงผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก และการใหบริการสินเช่ือแกลูกคาประจํา และลูกคา
รานคาสงสงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดบัปานกลาง 

(7) ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปใจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุดไดแก การที่รานคาบริเวณเขตจุดผอนปรนมีขนาดใหญ โดยการจัดวางสินคาภายในรานเป็นหมวดหมู สะดวกตอการเลือกชมเลือกซื้อ 
รานคามีพื้นท่ีรับรองลูกคาเพียงพอตอความตองการของลูกคาที่มารอรับบริการ และรานคามีหองนํ้าที่สะดวกใหบริการแกลูกคา สงผลตอการตดัสินใจซื้อในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 

(1) การศึกษาพฤติกรรมลูกคาชาวลาวท่ีเขามาซื้อวัสดุกอสรางและใชบริการจากรานวัสดุกอสรางในเขตจุดผอนปรนทําใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรแ
ของลูกคาชาวลาว สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ วัตถุประสงคแในการซื้อ บทบาทของกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของกลุมลูกคา วันเวลาท่ีลูกคามีการซื้อ ราน
หรือแหลงท่ีลูกคานิยมซื้อ ปใจจัยท่ีใชพิจารณาในการซื้อแตละครั้ง โดยการศึกษาแบบตั้งคําถาม 7Os ตามแนวคิดของ Kolter (1997) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวา ผูซื้อ
สวนใหญเป็นเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,000-10,000 
บาท ลูกคาสวนใหญจะขามมาซื้อสินคาดวยตนเองเพราะตองการซื้อวัสดุไปกอสรางบานเรือนของตนเอง โดยวัสดุกอสรางท่ีลูกคาชาวลาวนิยมซื้อมากท่ีสุดคือเหล็ก เพื่อ
ใชในงานโครงสรางตางๆ เน่ืองจากในปใจจุบันประชาชนในประเทศลาวมีการกอสรางบานเรือนและสิ่งปลูกสรางมากข้ึนจึงทําใหอุปสงคแในการซื้อวัสดุกอสรางมีเพิ่มมาก
ขึ้น โดยผูที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจในการตัดสินใจซื้อของลูกคาชาวลาวไดแกคนในครอบครัว ลูกคาชาวลาวสวนใหญจะขามมาซื้อวัสดุการกอสรางในวันพุธเพราะใน
วันดังกลาวมีตลาดนัดจําหนายสินคาตางๆ การเดินทางขามมาซื้อสินคาในวันดังกลาวจึงเป็นที่นิยมเน่ืองจากสามารถนําสินคากลับไดเป็นจําวนวนมาก อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคตามแนวคิดของ Kolter (1997) จึงชวยใหผูประกอบการทราบถึงลักษณะการซื้อและตัดสินใจซื้อของลูกคาซึ่งจะชวยในเรื่องของการ
วางแผนจําหนายสินคาประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับความตองการและการเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย 

(2) จากผลการศึกษาทัศนคตดิานกลยทุธแสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสราง ของลูกคาชาวลาว 
พบวากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการสงผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสราง ของลกูคาชาวลาวมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผล
จากการวิจัยของ ปาจรียแ ลาภธนไพบูลยแ (2556) ที่พบวาปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจซื้อวสัดุกอสรางรานธนไพบูลยแคาวัสดุไดแก ดาน
กระบวนการ ทั้งน้ีลูกคาชาวลาวสวนใหญใหความสําคัญกับ การใหบริการสงมอบสนิคา ระบบการสงมอบสินคาท่ีถูกตอง รวดเร็ว เน่ืองจากสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการเดินทางขามมารับสินคาดวยตนเองและการขนสงสินคาทางเรือโดยสารสาธารณะที่อาจจะไมคอยสะดวกนัก ปใจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออันดบั
รองลงมาไดแก ดานบุคลากร กลาวคือลกูคาจะพึงพอใจเม่ือไดรับบริการที่ดีจากพนักงาน ทั้งดานการแนะนําสินคา การใหบริการที่ยิ้มแยมแจมใส และการมี Service 
Mind ทีด่ี เน่ืองจากการเกิดความพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงสามารถเป็นตัวกําหนดในตัดสินใจวาจะเลือกซื้อสินคาน้ันๆหรือไมตามแนวคิดทัศคติของ Schiffman และ 
Kanuk (2000: 200 อางอิงใน เสรี วงษแมณฑา, 2542: 106)  และปใจจัยดานการจัดจําหนายเน่ืองจากการจัดชองทางในการจําหนายที่หลากหลายชวยใหลูกคาชาวลาว
เขาถึงการบริการและการซื้อสินคาไดงายและสะดวกซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกบัผลจากงานวิจัยของ ดลฤดี จันทรแแกว วิรินดา สุทธิพรม และคณะ (2559) ที่พบวา
ปใจจัยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคสนิคาและบริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา เชนเดียวกันกับงานวิจัย
ของ ฉัตรฤดี แกวระกา (2559) ที่พบวาปใจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อสินคาของลูกคาชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุมลูกคาชาวลาว ผูประกอบการหรือเจาของกิจการควรใชขอมูลดังกลาวเพื่อ (1) ขยายกลุมของลูกคาชาวลาวใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น (2) เพิ่มปริมาณสินคาในคลังสินคาใหเพียงพอตอความตองการสําหรับสินคาที่ไดรับความนิยมในการซื้อและมีการขยายตัวการจําหนายสินคา
ประเภทอื่นที่เกื้อกูลกันเชนการเสนอขายสินคาที่ใชในการวางโครงสราง การซอมแซม และการตกแตงเม่ือลูกคามีการเลือกซื้อสินคาประเภทเหล็ก (3) พัฒนารานคา
ของตนเองเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยศึกษากลยุทธแการขายจากรานที่ไดรับความนิยม (4) เพิ่มการประชาสัมพันธแไปยังคนในชุมชนเพื่อใหมีการแนะนํา
ในการซื้อสินคาในครั้งตอไปใหกวางขวางมากขึ้น (5) จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอในวันที่ลูกคานิยมซื้อสินคาและจัดการแสดงสินคาหรื อการสงเสริมการขายเพื่อเรียก
ความสนใจจากลูกคาในวันที่ลูกคานิยมมาซื้อสินคา และ (6) กระตุนใหมีการซื้อสินคาและขยายตลาดใหครอบคลุมในวัตถุประสงคแอื่นๆที่เกี่ยวของ  

จากผลการศึกษาทัศนคตดิานกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลอืกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของลูกคาชาวลาว 
ผูประกอบการหรือเจาของกิจการควรมีการสงเสริมกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดใหครบทั้ง 7 ดาน เน่ืองจากกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจ
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เลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาว ในระดับมากท่ีสุดไดแก ดานกระบวนการ ดานบุคลากร และดานการจัดจําหนาย โดยปใจจัยดาน
สินคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาชาวลาวอยูในระดับมาก ซึ่งใน
ภาพรวมกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการประเภทวัสดุกอสรางของผูบริโภคชาวลาว ในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเม่ือ
ผูประกอบการหรือเจาของกิจการใหความสําคัญและมุงเนนในการพัฒนากลยุทธแทางการตลาดจะสามารถสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจได 
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ๎มครองผ๎ูซ้ือรถยนต๑จากผ๎ูประกอบการจําหนํายรถยนต๑ใช๎แล๎ว: ศึกษากรณีมีความชํารุดบกพรํอง 
LEGAL MEASURES TO PROTECT CAR  BUYER FROM A USED CAR SALES :  

A CASE STUDY OF A DEFECTIVE GOODS DEALER 
          ปานใจ ยกกลิ่น1 
            Panjai Yokklin 

บทคัดยํอ 
วิจัยฉบับน้ีมุงเนนศึกษาปใญหาที่ผูบริโภคตองประสบในการซื้อรถยนตแจากผูประกอบการจําหนายรถยนตแใชแลวในประเด็น เรื่อง ความชํารุ ดบกพรอง จาก

การศึกษาพบวา ปใจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรถยนตแใชแลว คือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแวาดวย นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญาวาดวย 
ซื้อขาย พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเป็นธรรม พ .ศ.2540 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติ
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 แตพระราชบัญญัติ ดังกลาว ก็ยังไมสามารถแกไขปใญหาของการใหความคุมครองแกผูบริโภคที่
ไดรับความเดือดรอนจากการบริโภครถยนตแใชแลวที่มีความชํารุดบกพรองไดอยางเต็มที่ ในการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภครถยนตแ
ใชแลวของประเทศสหรัฐอเมริกา น้ัน ปรากฏวา ผูประกอบธุรกิจรถยนตแใชแลว ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบธุรกิจ คือผูประกอบธุรกิ จ
รถยนตแใชแลวตองจัดเตรียมเอกสารคําแนะนําผูซื้อใหแกผูซื้อโดยมีสาระสําคัญดังน้ีคือ (1) ตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตแใชแลว คือยี่หอ รถยนตแ รุน ปีที่ผลิตและ
รหัสหมายเลขตัวถังใหผูซื้อทราบชัดเจน (2) ระบุขอบเขตการรับประกันของผูประกอบธุรกิจ (3) ตองระบุในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการของผูประกอบธุรกิจ
ในกรณีท่ีมีการซอมหลังการขาย (4) ระบุช่ือและสถานที่ติดตอของผูประกอบธุรกิจ           

ในการนี้จึงขอเสนอแนะใหมีมาตรการทางกฎหมายคุมครองผูบริโภครถยนตแใชแลวคือ 
1.กําหนดใหการประกอบธุรกิจขายรถยนตแใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ .ศ. 2550 พรอมตองมีการจัดทําฉลากใหถูกตองตาม

ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2550) เรื่องใหรถยนตแใชแลวเป็นสินคาที่ควบคุมฉลาก และรถยนตแใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2541โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี    

1.1 บังคับผูประกอบธุรกิจมีการโอนทางทะเบียนรถยนตแใชแลวใหเป็นช่ือของผูประกอบธุรกิจกอนที่จะนํารถยนตแใชแลวมาจําหนาย 
1.2 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีการรับประกัน (Warranty) รถยนตแใชแลว 
1.3  กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองรับผิดในกรณีมีการแกไขปรับแตงเลขไมลแ 
1.4 ใหผูประกอบธุรกิจออกเอกสารคําแนะนําผูซื้อ ใหผูซื้อในลักษณะเชนเดียวกับแนวปฏิบัติของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใหเอกสารคําแนะนําผูซื้อเป็น

สวนหน่ึงของสัญญาเพื่อใชเป็นหลักฐานในการฟูองรองบังคับคดีตอไป 
2.กําหนดใหการประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนตแใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมฉลาก 
3.ควรสนับสนุนองคแกรอิสระภาคเอกชนใหมีบทบาทในการสงเสริมการปูองสิทธิของผูบริโภคเกี่ยวกับรถยนตแใชแลว 
4.องคแกรอิสระภาคเอกชนควรจัดทําหนังสือมาตรฐานราคากลางของรถยนตแใชแลว 

 

คําสําคัญ: ชํารุดบกพรอง 
 
Abstract 
  This thesis explores legal  issues on defect and eviction of used cars with respect to Sale contracts. The laws  governing the issues 
are the Civil and Commercial Code regarding  juristic acts, contracts, sale, and the Unfair Contract Act 1997; and the Consumer Protection 
Act 1979 with the 1998 amendment. According to this research, the laws do not provide adequate protection for consumers. Apparently, 
after examining the U.S. laws in this area that persons conducting used cars business in the U.S. shall provide a document call “Buyers  
Guide” for buyers. The Buyer  Gide shall have the following essentials: Firstly, it shall provide information of used car in including vehicle 
make, model manufacturing year, serial number of engine and  chassis, Secondly; it shall provide the details of seller’ warranty. Thirdly, 
stating the scope of services. Lastly, it must provide  name and address of entrepreneurs. 
 This  thesis proposes that the following legal measures to be practiced as consumer protection in such a way the U.S. law 
conducts. 
  1.  Business on selling used car shall be governed by the rules under the Consumer Protection Law 1979 with the 1998 
amendment which include: 
  1.1 Entrepreneurs  shall entitle licenses of used cars before  distribution. 

1.2 Entrepreneur  in the  used car business shall issue buyers warranties. 
1.3  Entrepreneur shall be liable for false mileage changes. 
1.4 Buyers Guide shall be provide for buyers in the same manner as the U.S. laws requires . All Buyer Guide document 

shall be deemed as a part of contract and can be used as evident. 
 2.Business on selling used cars shall be a label controlled business 
 3.Non-government organization should play role on promoting consumer protection. 
 4.The non-governmental  organization  should set up standard price of used cars. 
 
Keywords: Defective  Goods  Dealer 
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บทนํา 
ปใจจุบัน “รถยนตแ” เป็นทรัพยแสินอยางหน่ึงและถือไดวาเป็นปใจจัย 5 ที่มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับมนุษยแ ทั้งในการเดินทางและขนสงสิ่งของ รวมถึงเป็น

เครื่องมือในการทํามาหาเลี้ยงชีพ การติดตอทางการคามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ มนุษยแก็ตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ ไมวาจะเป็นรถบรรทุก (Truck) รถ
กระบะ(Pick-up)รถยนตแ (Car) รถจักรยานยนตแ (Motorcycle) ผูบริโภคมีความตองการใชรถยนตแมากขึ้น และสงผลใหตลาดของรถยนตแมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย แต
ก็ไมไดหมายความวาทุกครอบครัว หรือ ทุกคนในสังคมจะสามารถซื้อรถยนตแใหมไดทุกครอบครัว เน่ืองจาก ความจําเป็นของการใชรถยนตแน้ันยอมแตกตางกันออกไปตาม
ฐานะความเป็นอยูทางดานเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง แตดวยรายไดของแตละบุคคลมีไมเทากันและรายไดคอนขางจํากัดไมเพียงพอท่ีจะซื้อรถยนตแใหม (ปูายแดง) ดังน้ัน 
บุคคลที่มีความจําเป็นตองใชรถยนตแ จึงหันมาเลือกซื้อ “ รถยนตแใชแลว ” แทน เน่ืองจาก รถยนตแใชแลว มีราคาถูกกวา ซึ่งมีหลายรุนใหเลือกตามความตองการดานการ
นําไปใชงานใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต และอยูในกําลังท่ีผูซื้อระดับกลางสามารถจายได จึงทําใหประหยัดคาใชจาย จึงทําใหครอบครัวตางๆ สามารถครอบครองรถยนตแ
เป็นเจาของได เม่ือปริมาณความตองการมีรถยนตแเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลใหธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลวเกิดขึ้นตามสภาวะความตองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทําใหผู
ประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลวมีการแขงขันเพิ่มสูงข้ึน แตในขณะเดียวกันผูบริโภคที่ตองประสบปใญหาในกรณีซื้อรถยนตแ จากผูประกอบการจําหนายรถยนตแใชแลว 
พบความชํารุดบกพรองของเครื่องยนตแ สภาพของตัวรถยนตแ จะเห็นไดวา รถยนตแใชแลวที่ผลิตและจําหนายในทองตลาด ในปใจจุบันน้ัน ผูบริโภคที่ซื้อมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับ
ความไมพึงพอใจ กับการใชรถยนตแใชแลว ที่มีความชํารุดบกพรอง ที่ไมอาจตรวจพบไดเองในขณะซื้อ เน่ืองจาก รถยนตแใชแลว จะมีสวนประกอบตางๆ มากมาย ซึ่ง
สวนประกอบเหลาน้ันจะทําการผลิตแบบแยกสวนแลวจึงนํามาประกอบรวมกัน ซึ่งอาศัยกระบวนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรแที่มีวิธีการผลติที่ซับซอน มา
ใชในการผลิต ทําใหผูบริโภคไมสามารถท่ีจะหยั่งรูขอเท็จจริงของ รถยนตแใชแลวไดทั้งหมด และความชํารุดบกพรอง ดังกลาว มักจะถูกพบเม่ือมีการนํารถยนตแใชแลวไปใชงาน 
จึงเป็นปใญหาการชํารุดบกพรอง เม่ือซื้อไปแลวตองนําไปซอมภายหลัง ดังน้ัน จึงเป็นไปไมไดเลยที่ผูบริโภคจะตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองไดตนเอง ซึ่งจะผิดกับ 
ผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลวจะเป็นผูรูถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ รถยนตแคันท่ีขายน้ันเป็นอยางดี  ถือเป็นขอเสียเปรียบของผูบริโภค เป็นเหตุทําใหหลักเกณฑแที่
เคยถือวายุติธรรมหรือเป็นธรรมขาดความยุติธรรมเป็นธรรมรวมถึงขาดความรับผิดชอบของผูประกอบการจําหนายรถยนตแใชแลวทําใหภาระตกอยูแกผูซื้อ นั่นเอง และ
ตามปกติผูผลิต (Manfacturer) หรือผูจําหนาย (Dealer) รถยนตแมักจะไมรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง ดังกลาว ทั้งน้ี ผูบริโภคตองประสบปใญหาจากการซื้อรถยนตแใช
แลวจากผูประกอบการจําหนายรถยนตแยนตแใชแลว ดังตอไปน้ี 

1. ปใญหาความชํารุดบกพรอง ที่ซื้อจากผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลว มีความชํารุดบกพรองที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันเกิดจากการใชงานตามปกติ
ไดแก ความเสื่อมสภาพของเครื่องยนตแ ความเสื่อมสภาพของเครื่องยนตแ หรือความเสื่อมสภาพที่เกี่ยวของกับตัวถังของรถยนตแใชแลว เชนมี สภาพผุ กรอน สําหรับรถยนตแใช
แลว มักจะประสบปใญหา มากกวา แตในกรณีของรถยนตแใชแลว จะขึ้นอยูกับผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลว แตละรายวาจะมีระบบประกันสินคาหรือไม 

2. ผูประกอบการธุรกิจซื้อขายรถยนตแใชแลวบางแหงไดทําการตกแตง แกไข สภาพรถยนตแไมวาจะเป็นตัวถังรถยนตแ หรือเครื่องยนตแจนดูไมเหลือสภาพเดิม มี
สีสันสดใสทําใหรถยนตแอยูในสภาพที่ดูเหมือนใหมมาก ดึงดูดใจผูซื้อ ผูซื้อไมสามารถที่จะหยั่งรูขอมูลทั้งหมดอีกทั้งผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลวหรือผูขายบาง
รายใชกลอุบายในการขายดวยกลวิธีตางๆหรือปกปิดความจริงของสภาพรถยนตแที่ควรบอกใหแกผูซื้อรูเพราะผูขายกลัววาถาหากบอกความจริงไปจะทําใหผูซื้อไมซื้อรถ 
ดังน้ัน จึงทําใหขอมูลที่ ผูซื้อไดรับมาจาก ผูขาย คือ รถยนตแคันน้ีอยูในสภาพดีมาก ไมเคยผานการชนมากอนแตในความจริงแลวรถยนตแคันน้ัน อาจไดรับการชนมาแลว  

3. ผูขายอาจจะรับซื้อรถยนตแหรือซากรถยนตแคันน้ันในราคาที่ถูกมาก แตหลังจากท่ีทําการซอมแซมตัวรถยนตแแลวก็นํามาตั้งราคาขายที่แพงเกินจาก สภาพ
ความเป็นจริงของตัวรถยนตแ และผูบริโภคไมสามารถที่จะทราบไดถึงความชํารุดบกพรองของรถยนตแใชแลว เม่ือมีปใญหาเกิดขึ้นแลวผูบริโภคที่ซื้อรถยนตแใชแลวไม
สามารถเรียกรองใหผูประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนตแตองรับผิดในความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นตอรถยนตแใชแลว เพราะสวนใหญจะเกิดจากขอตกลงในสัญญาที่ ผูซื้อ และ 
ผูขายไดตกลงทําไวหรือกรณีคูสัญญาปลอยใหขอตกลงในเรื่องความชํารุดบกพรองเป็นไปโดยผลของกฎหมายซึ่งยากแกการฟูองรองบังคับคดีใหผูประกอบธุรกิจซื้อขาย
รถยนตแใชแลวตองรับผิด  
 4. ความชํารุดบกพรองที่เกี่ยวกับการปรับแตงเลขไมลแใหผิดไปจากความเป็นจริง เป็นวิธีการหน่ึงของผูประ กอบธุรกิจซื้อขายรถยนตแใชแลวบางราย โดย
แกไขจํานวนตัวเลขไมลแที่ปรากฏในหนาปใดรถยนตแใหมีจํานวนเลขไมลแนอยลงกวาความเป็นจริง3เป็นจูงใจใหผูบริโภคหลงเช่ือวารถยนตแดังกลาวไดมีการใชงานมานอย 
เม่ือผูบริโภคบางรายหลงเช่ือจึงตัดสินใจซื้อรถยนตแไปใช จึงมารูทีหลังวารถยนตแคันดังกลาวไดผานการใชงานมานานพอสมควรเน่ืองจากประสิทธิภาพของการทํางาน
ของเครื่องยนตแไมมีประสิทธิภาพ เม่ือเทียบกับจํานวนเลขไมลแที่ปรากฏในหนาปใด  

5. ผูประกอบธุรกิจรถยนตแตกแตงซอมแซมปกปิดอําพรางรถยนตแที่มีความชํารุดบกพรอง ทั้งสภาพของเครื่องยนตแ หรือ สวนประกอบของเครื่องยนตแที่ไดมา
จากการโจรกรรมแลวนํามาสวมปูายทะเบียนเดิม หรือตัดช้ินสวนแลวตอกหมายเลขตัวถังซึ่งอยูสวนลางใหมีหมายเลขใหมใหมีหมายเลขตรงกับหมายเลขในสมุดคูมือจด
ทะเบียนประจํารถยนตแที่กรมการขนสงออกใหซึ่งเป็นการปกปิดใหผูบริโภคหลงเช่ือทําการไปซื้อโดยผูประกอบธุรกิจจะเซ็นในใบโอนทางทะเบียนในฐานะผูโอนและสง
มอบใหผูซื้อไปดําเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจาของ บางรายผูบริโภคไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนโอนเปลี่ยนช่ือเป็นเจาของได เน่ืองจากไมผานการตรวจสอบจาก
เจาหนาที่ของกรมการขนสงทางบก ฯลฯ 

6. ความชํารุดบกพรองของรถยนตแใชแลว ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดที่เครื่องยนตแหรือสวนประกอบของเครื่องยนตแ ทําใหการทํา งานของ
เครื่องยนตแไมสามารถทํางานไดตามปกติ เชน เครื่องยนตแมีเสียงดังกวาผิดปกติ เครื่องยนตแมีความรอนขึ้น สูงผิดปกติ หรือเครื่องยนตแเดินไมเป็นปกติและนอกจากน้ัน
อาจเกิดที่ตัวถังรถยนตแ หรือสวนประกอบของตัวถังรถยนตแ ไดแก รถยนตแที่เกิดอุบัติเหตุอยางรุนแรง จนทําใหโครงสรางตัวถังในสวนสําคัญของตัวรถยนตแผิดไปจากเดิม 
ซึ่งทําใหการทรงตัวของรถยนตแใชแลวเสียการทรงตัว  หรือเสียศูนยแ เชน รถยนตแเม่ือว่ิงไปแลวตัวถังจะมีอาการสั่น 

7. ผูประกอบการธุรกิจขาดความรับผิดชอบในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค จึงทําใหภาระทั้งหมดตกแกผูซื้อ เป็นเพราะรถยนตแใชแลวบางคัน เม่ือผูซื้อ
รถยนตแไปแลวและเกิดปใญหาขึ้นผูซื้อก็ไมสามารถที่จะเรียกรองใหผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลวตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นจากตัว
รถยนตแใชแลวนั้นได 

ทั้งน้ี กฎหมายที่ใชบังคับประกอบกันอยูใน เรื่องซื้อขายรถยนตแใชแลวคือ นิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญาวาดวย ซื้อขาย กลาวคือ กฎหมายเคารพ ความ
ศักดิ์สิทธิของเจตนาและยอมใหตกลงไดตราบเทาที่ขอตกลงน้ันไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไมพนวิสัยและไมขัดตอกฎหมาย หรือ แมจะ
ขัดตอกฎหมาย แตถากฎหมาย นั้น มิใชกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลวเพียงแตขัดตอกฎหมายเชนวาน้ันก็ไมทําใหขอตกลงน้ัน
เสียไป ในกรณี ที่ซื้อรถยนตแใชแลว เกิดมีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้น ผูขายจะตองรับผิดก็ตอเม่ือในกรณีที่ทรัพยแสินชํารุดเสียหายจนเป็นใหเสื่อมราคา หรือเสื่อมความ
เหมาะสมแกประโยชนแอันมุงจะใชเป็นปกติตามวิสัย ของการใชทรัพยแสินหรือตามขอกําหนดในสัญญา ทั้งน้ี ไมวาผูขายน้ันรูอยูแลวหรือไมรูวามีความชํารุดบกพรองอยูก็
ตาม เป็นความรับผิดของผูขาย ผูขายควรตองตรวจตราดูวาทรัพยแสินของตนมีคุณภาพดีเหมาะสมแกการใชสอยหรือไม แตมีบทบัญญัติยกเวนความรับผิดของผูขายไววา
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หากเกิดกรณี ดังตอไปน้ี ผูขายศาสตราจารยแประพนธแ ศาตะมาน, ศาสตราจารยแไพจิตรแ  ปุญญญพันธุแ, พ.ศ.2500.ไมจําตองรับผิดในความชํารุดบกพรอง คือถาผูซื้อได
รูอยู แลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรองหรือควรจะไดรูเชนน้ันหากไดใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดแตวิญโูชน หมายความวา หากผูซื้อไดมีโอกาส
ตรวจตราทรัพยแสินจนมองเห็นสภาพความชํารุดบกพรองแลว หรืออยางนอยที่สุดก็ควรจะเห็นได ผูซื้อควรจะตองรับผิดซึ่งเจตนารมณแของขอ ยกเวนความรับผิดของ
ผูขายน้ีคือตองการลงโทษผูซื้อตามหลักท่ีวา “ผูซื้อตองระวัง” ซึ่งจะเห็นไดวากฎหมายแพง มีหลักเกณฑแที่กําหนดความสัมพันธแระหวางเอกชนตอเอกชนดวยกัน โดยถือ
วาทั้งสองฝุายตางอยูในฐานะท่ีเทาเทียมกันทั้งในดานอํานาจตอรองและความสามารถในการไตตรองกอนทําขอผูกพันกัน แตทั้งน้ีรถยนตแใชแลวที่ขายกันน้ันมีวิธีการผลิต
แบบสลับซับซอน ผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ีจะหยั่งรูขอเท็จจริงของรถยนตแไดทั้งหมดเพื่อตัดสินใจเขาทําสัญญาซื้อขาย ผิดกับผูขายเป็นผูรูถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับรถยนตแ
คันท่ีขายน้ัน เป็นเหตุทําใหหลักเกณฑแที่เคยถือวายุติธรรมหรือเป็นธรรมขาดความเป็นธรรม ทําใหภาระตกอยูแกผูซื้อหรือผูบริโภค วิษณุ เครืองาม, คําอธิบายประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนให พิมพแครั้งท่ี 8 ( กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ,2542) หนา 217-240.  

หากพิเคราะหแถึงกฎหมายที่ใหความคุมครองถึงสิทธิที่ผูซื้อรถยนตแใชแลวจะไดรับความคุมครองในฐานะผูบริโภคคือพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ .ศ. 
2522 และ(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541 มีความมุงหมายในการคุมครองผูบริโภค เน่ืองมาจากวาปใจจุบันความเป็นอยูของมนุษยแเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในรูปลักษณะและ
สวนประกอบของสินคา ความระมัดระวังในระดับวิญโูชนทั่วไปในการซื้อสินคามาบริโภคไมสามารถชวยใหผูซื้อปูองกันตนเองใหพนจากความเสียหายในการบริโภคได1

จึงกอใหเกิดแนวคิดใหมวา ความเสียหายอันเกิดจากทรัพยแสินที่บริโภคกันน้ี ควรไดรับการเยียวยาโดยอาศัยหลักกฎหมายลักษณะอื่นที่เปิ ดชองใหคูกรณีไดชดใชความ
เสียหายใหไดการชดใชความเสียหายใหไดรับความยุติธรรมมากข้ึน มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการคุมครองผูบริโภคนี้ มีหลายรูปแบบสุดแทแตละระบบของกฎหมาย
ประเทศใดเป็นไปในรูปแบบใด โดยประเทศไทยไดมีความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย เป็นรูปแบบของการออกกฎหมายเฉพาะซึ่ง  มี
หลักการ ของวิธีดําเนินการจะแตกตางกับกฎหมายตางๆที่เคยใชบังคับอยูกอนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ3 คือพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
และ(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) การใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคสิ่งสําคัญในการกําหนดมาตรการเพื่อคุ มครองผูบริโภคคือ การใหความหมายคําวา “ 
ผูบริโภค ” เพื่อกําหนดขอบเขตวา การคุมครองสิทธิจะคงมีอยูเฉพาะกรณีเป็นผูบริโภค เทาน้ัน 4ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคไดใหคํานิยามคําวาบริโภคไวใน
มาตรา 3จากคํานิยามแสดงใหเห็นวา กฎหมายคุมครองผูบริโภคฉบับน้ีมุงคุมครองบุคคลผูอยูในฐานะผูเชาซื้อ ผูซื้อ ผูเชาซื้อ ผูรับบริการโดยเสียคาตอบแทนและ
หมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเสียคาตอบแทน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 473 บัญญัติวา ผูขายไม
ตองรับผิดในกรณีดังจะกลาวตอไปน้ีคือ (1) ถาผูซื้อไดรูอยูแลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรอง หรือควรจะไดรูเชนน้ัน หากไดใชคว ามระมัดระวังอันพึง
คาดหมายไดแตวิญโูชน” 

นอกจากน้ี กฎหมายคุมครองผูบริโภค ไดกําหนดสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองไวในมาตรา 4  มี 5 ประการ  
 1. สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

3. สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
 4. สิทธิที่จะไดรับความเป็นธรรมในสัญญา 

5. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
สิทธิทั้ง 5 ขอ น้ี เป็นสิทธิที่ผูอยูในฐานะผูบริโภค เทาน้ันที่ไดรับการคุมครองให ดังน้ันจึงตองพิจารณากอนวาเป็นผูบริ โภคตามความหมายของ

พระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือไม ถาหาก วาไมเป็น คือไมอยูในความหมายของคําวา “ผูบริโภค” ก็ไมอาจจะใชสิทธิ หรือ เรียกรองใหมีการบังคับตามสิทธิตาม
พระราชบัญญัติน้ีได จากปใญหาที่ผูบริโภคซื้อรถยนตแใชแลวตองประสบคือ การท่ีผูขายหรือผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนตแใชแลว หรือผูขาย บางรายใช กลอุบาย
ในการขายดวยกลวิธีตางๆหรือปกปิดความจริงของ สภาพรถยนตแ ที่ควรบอกใหแกผูซื้อรู เพราะผูขายกลัววาถาหากบอกความจริงไปจะทําให ผูซื้อไมซื้อรถยนตแน้ันเลย 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541 น้ัน จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติ  ดังกลาว มีบทบัญญัติใหความคุมครองผูบริโภคที่
เกี่ ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนตแ ไว  3 ประการ  เทา น้ัน คือ  สุษม พัฒนะศิ ริ  การคุ มครองผูบริ โภคและการประกันคุณภาพสินค า  (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2543) หนา 177.  
  (1) คุมครองดานโฆษณา  
  (2) คุมครองดานฉลาก  
  (3) คุมครองดานสัญญา  

ดังน้ัน ในสวนที่เป็นบทกําหนดโทษ จึงมีบทบัญญัติเฉพาะกรณีฝุาฝืนบทบัญญัติในการคุมครองทั้ง 3 ประการนี้ เพื่อเป็นการแกไขปใญหาและปูองกันมิใหผูซื้อ
ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญา กับผูประกอบธุรกิจ โดยสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคตองมีลักษณะดังตอไปน้ีคือ 

 (1) ใชขอสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนน้ันจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 (2 ) หามใชขอสัญญาที่ไมเป็นธรรมตอผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจตองใชขอสัญญาตามที่กฎหมายกําหนด 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
1. เพื่อศึกษามาตรการตางๆทางกฎหมายวาคุมครองผูบริโภครถยนตแใชแลวอยางไร 
2. เพื่อศึกษาขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจรถยนตแใชแลวตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชยแวาดวยเรื่องนิติกรรมสัญญา และเอกเทศ

สัญญาวาดวยซื้อขายรวมถึงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเป็นธรรม พ.ศ.2540ประกาศคณะ กรรมการวาดวย
สัญญา เรื่องใหธุรกิจและรถจักรยานยนตแเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในการประกอบธุรกิจรถยนตแใช
แลว เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. เพื่อศึกษาปใญหาขอกฎหมายในการควบคุมธุรกิจรถยนตแใชแลววามีเพียงใดและสามารถคุมครองผูบริโภคในการประกอบธุรกิจรถยนตแใชแลว 
 4. เพื่อศึกษาและคนควาหามาตรการแกไขปใญหา ขอขัดของ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับกฎหมายประเทศไทยในปใจจุบันที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูซื้อ
รถยนตแใชแลวที่มีความชํารุดบกพรองใหมีความเหมาะสม 
สมมุติฐานของการวิจัย 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 285 
 
 

ประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจและการใหความคุมครองผูบริโภครถยนตแใชแลว กรณีท่ีมีความชํารุดบกพรองไวเป็นการ
เฉพาะ และจะเห็นไดวาบทกฎหมายที่บังคับใชอยูน้ันก็ไมสามารถใหความคุมครองผูบริโภคใชแลวไดอยางเพียงพอ เน่ืองจาก ปใจจุบัน น้ัน มีการแยกกฎหมายออก
จากกันคนละฉบับ จึงทําใหมีความเขาใจในกฎหมายไมชัดเจน  ดังน้ัน เห็นควรศึกษาเพื่อการนํากฎหมายที่บัญญัติไวมาปรับใช เพื่อหาทางคุ มครองผูซื้อรถยนตแใช
แลวที่สุจริต ในขณะเดียวกันก็ควร กําหนดความรับผิดใหแกผูประกอบการรถยนตแใชแลวในลักษณะที่ เอาเปรียบผูซื้อ โดยกําหนดใหการประกอบธุรกิจซื้อขาย
รถยนตแใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาควรมีคณะกรรมการใหความคุมครอง (สคบ) ดานการโฆษณา การคุมครองทางดานฉลาก และการคุมครองทางดานสัญญา  
โดยกําหนดกฎเกณฑแใหผูประกอบธุรกิจรถยนตแใชแลวมีหนาที่ตองเปิดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับรถยนตแใชแลวที่ขายใหผูบริโภคทราบ จึงจะทําใหเกิดความเป็น
ธรรมแกผูบริโภคมากยิ่งข้ึน  

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
  ทฤษฏีความรับผิดในทางสัญญา ( Contractuall  Liabillity  Theory ) 
  ทฤษฏีหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา (Principle of Autonomy of will) 
   ทฤษฏีหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ( Principle  of  Freedom  of Contract ) 
  ทฤษฏีทางสังคมในการทําสัญญาหรือสังคมพิทักษแ ( Paternalism ) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิจัยฉบับน้ีดําเนินการศึกษาคนควาและวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research)ซึ่งไดศึกษาคนควาจากเอกสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
ที่เกี่ยวของไมวาจะเป็นบทบัญญัติกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ คําอธิบาย หนังสือ บทความทางวิชาการของประเทศสหรัฐอเมริกา  รายงานการวิจัยขอคิดเห็นตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกฎหมายคุมครองผูซื้อรถยนตแใชแลวซึ่งไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารดังกลาวนํามาวิเคราะหแหาขอสรุปโดยรวบรวมเป็นการเขีย นในเชิงบรรยายและ
พรรณนาโวหาร 

   
ผลการวิจัย 
   การซื้อขายรถยนตแใชแลวเป็นธุรกิจที่มีผูประกอบธุรกิจเป็นจํานวนมากจึงมีการแขงขันหาวิธีในการดึงดูดใจผูซื้อ แลวไดทําการตกแตง แกไข สภาพรถยนตแ
ไมวาจะเป็นตัวถังรถยนตแ หรือเครื่องยนตแจนดูไมเหลือสภาพเดิม มีสีสันสดใส ดึงดูดใจผูซื้อ ทําใหรถยนตแอยูในสภาพท่ีดูเหมือนใหมมากและผูบริโภค ไมทราบ โดยมีการ
ขายรถยนตแใชแลวที่ไมมีคุณภาพ คือรถยนตแใชแลวที่วางจําหนายสวนใหญในวงการประกอบธุรกิจรถยนตแจะตกแตงซอมแซมปกปิดอําพรางรถยนตแ ที่มีความชํารุด
บกพรอง ทั้งสภาพของเครื่องยนตแหรือสวนประกอบของเครื่องยนตแที่ไดมาจากการโจรกรรมแลวนํามาสวมปูายทะเบียนเดิม หรือตัดช้ินสวนแลวตอกหมายเลขตัวถังซึ่ง
อยูสวนลางใหมีหมายเลขใหมใหมีหมายเลขตรงกับหมายเลขในสมุดคูมือจดทะเบียนประจํารถยนตแที่กรมการขนสงออกใหเป็นการปกปิดใหผูบริ โภคหลงเช่ือทําการไป
ซื้อโดยผูประกอบธุรกิจจะเซ็นในใบโอนทางทะเบียนในฐานะผูโอนและสงมอบใหผูซื้อไปดําเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจาของ บางรายผูบริโภคไมสามารถดําเนินการ
จดทะเบียนโอนเปลี่ยนช่ือเป็นเจาของได เน่ืองจาก ไมผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของกรมการขนสงทางบก ปใญหาความรับผิดที่เกิดจากความชํารุดบกพรองที่เกิด
จากรถยนตแใชแลวนั้นนับเป็นปใญหาหนัก สําหรับผูบริโภคที่ซื้อรถยนตแใชแลว ในปใจจุบันมี บทบัญญัติของกฎหมายที่ใหความคุมครองผูซื้อหรือ 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองรับผิดในกรณีมีการแกไขปรับแตงตัวเลขไมลแ การปรับแตงเลขไมลแใหผิดไปจากความเป็นจริง ใ นการน้ีผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะวา ควรกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติ คือ รถยนตแที่ใชแลวทุกคันที่ผูประกอบธุรกิจนํามาขาย ผูประกอบธุรกิจรถยนตแใชแลว
ตองมีการตรวจสอบเลขไมลแและรับประกันวาเป็นเลขไมลแที่สามารถใชงานไดตามปกติและถูกตองปราศจากการปรับแตงเลขไมลแใหผิดไปจากความจริง หากการ
รับประกันดังกลาวไมเป็นไปตามที่ไดรับประกันไวจริงผูประกอบธุรกิจยอมใหปรับได 

2. ใหผูประกอบธุรกิจออกเอกสารคําแนะนําผูซื้อในลักษณะเชนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหเอกสารคําแนะนําผูซื้อเป็ นสวนหน่ึง
ของสัญญาเพื่อใชเป็นหลักฐานในการฟูองรองบังคับคดีตอไป 
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มาตราการทางกฎหมายของอาเซียนในอาชญากรรมข๎ามชาติ ศึกษากรณี: การค๎ามนุษย๑ 
  LEGAL MEASURES OF ASEAN TO TRANSNATIONAL CRIME A CASE STUDY TRAFFICKING HUMAN 

 
          ปานใจ ยกกลิ่น1 
           Panjai Yokklin 

บทคัดยํอ 
  ปใจจุบันปใญหาการคามนุษยแเป็นปใญหาสําคัญที่ประเทศไทยและแมกระท่ังภูมิภาคอาเซียนของเรายังตองเผชิญอยูกับอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบการคา
มนุษยแ เม่ือ ค.ศ.2000 องคแการสหประชาชาติก็ไดมีการออกอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมขามชาติและไดมีพิธีสารตอทายอนุสัญญาการตอตานการคามนุษยแในสตรีและ
เด็กเพื่อมาบังคับในการตอตานอาชญากรรมการคามนุษยแ โดยประเทศตางๆ ไดมีการลงนามและการใหสัตยาบันแกอนุสัญญา รวมถึงพิธีสารตอท ายอนุสัญญา เพื่อ
บังเกิดผลประโยชนแในการมุงเนนคุมครองผูเสียหายหรือเหยื่อของการคามนุษยแที่เนนไปที่ผูหญิ งและเด็กเป็นสําคัญ ในสหภาพยุโรปที่ไดกอตั้งเป็นสหภาพก็ไดมี
อนุสัญญาที่เกี่ยวของในการตอตาน อาชญากรรมในรูปแบบการคามนุษยแถูกบัญญัติไวโดยชัดแจง และบทความน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากา รคามนุษยแภายใตบริบท
ประเทศไทยเป็นประเทศตนทาง ภูมิภาคอาเซียนมีสมาชิกท้ังสิบประเทศอันประกอบไปดวยราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐ มาเลยแเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐบูรไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพเมียนมารแ สาธารณรัฐสิงคโปรแ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ก็เป็นหน่ึงภูมิภาคที่ยังประสบกับมหันตภัยในรูปแบบการคามนุษยแอยูจึงเกิดประเด็นปใญหาวาภูมิภาคอาเซียนมีหลักประสานความรวมมือภายในภูมิภาคใน
รูปแบบความรวมมือ พหุภาคีที่เพียงพอหรือยังในระดับอนุสัญญาภายในภูมิภาค รวมถึงกฎหมายระดับรองที่ตอทายอนุสัญญา เชน พระราชบัญญั ติ พระราชกําหนด 
พระราชกฤษฎีกาตางๆที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางกฎหมายภายในภูมิภาคที่ยังมีความไมเทาเทียมกันและยังไมเป็นเอกภาพเทาที่ควรจะเป็น 
และมาตรการในดานปกปูองผลประโยชนแแกผูที่ตกเป็นเหยื่อรวมถึงการสอดประสานในดานความรวมมือในทางอาญาภาย ในภูมิภาคอาเซียน   ในการแกปใญหา
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบการคามนุษยแภายในภูมิภาคอาเซียนจะบรรลุ ถึงผลสําเร็จก็ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมไมวาจ ะเป็น ตํารวจ 
อัยการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวมมือในรูปของอนุสัญญาของภูมิภาควาดวยการตอตานการคา มนุษยแเพื่อจะไดลดความเหลื่อมล้ําทางกฎหมายดวยการใช
มาตรฐานทางกฎหมายในระดับเดียวกันทั้งสิบประเทศภายใน ภูมิภาคอาเซียนเพื่อบรรลุถึงผลที่ตั้งไว ตามที่ผูนําของรัฐประเทศตางไดประกาศชัดแจงในปี ค.ศ.2015 
อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมมีการแลกเปลี่ยนซึ่งขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันภายใน ประชาคมมีการเปิดรับขอมูลในดานการคามนุษยแท่ีมีระบบระเบียบมากยิ่งข้ึน  
 
คําสําคัญ:   การคามนุษยแ, อาชญากรรมขามชาติ, สิทธิมนุษยชน 
 
Abstract 
  At present, the human trafficking problem is one of the most urgent problems which Thailand and Even our region continue are 
confronting. form of transnational crime, human trafficking is on the 2000 UN Convention was a crime and a Protocol to the Convention on 
the fight against trafficking in women and children to come into force in the fight against human trafficking crimes by various countries have 
signed and ratified the Convention and the Protocol to the Convention for generating interest in focusing on victims or victims of human 
trafficking. focus on women and children is important. The European Union has established a union was involved in crimes against detainees 
are in the form of human trafficking is defined explicitly. This article aimed to study the processes of transnational human trafficking in 
Thailand. Incidentally, the ten ASEAN member countries Comprising, Kingdom of Thailand, Federation of Malaysia, Republic of the 
Philippines, Laos, Brunei Republic Darussalam, Kingdom of Cambodia, Union of Myanmar, Republic of Singapore, Republic of Indonesia, 
Socialist Republic of Vietnam. It is a region that has experienced a disaster what forms of trafficking is an issue that is a major regional 
cooperation within the region in the form of multilateral cooperation at a level sufficient regional conventions. Including the secondary at 
the end of the Convention, such as the royal decree involved in such matters in order to reduce the disparity of law within the region that 
are not equal and are not as unified as it should be, and measures in the field .protect the interests of the victims , including the 
coordination of cooperation in 
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บทนํา 
  ปใญหาการคามนุษยแ ถือเป็นมหันตภัยในรูปแบบอาชญากรรมขามชาติที่คุกคามดานความม่ันคงในรูปแบบใหม (Non-Traditional Security) หลายประเทศ
ทั่วโลกรวมถึงประเทศท้ังหลายในภูมิภาคอาเซียนยังตองเผชิญอยู การคามนุษยแ ยังทวีความรุนแรงในวงกวางมากขึ้น ซึ่งมีปใจจัยมาจากความยากจนของคนในประเทศ
น้ัน รวมถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตรแของประเทศ การศึกษา วัฒนธรรมของชนกลุมที่ไมไดรับการศึกษาอยางเพียงพอ และอาจเน่ืองมาจากปใจจัยจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองเองที่นําพาลูกบุตรหลานในความปกครองเขาสูขบวนการคามนุษยแ ในกลุมเด็กและผูหญิงยังเป็นกลุมเสี่ยงในการถูกลอลวงมาคาม นุษยแยังออนดอยใน
ประสบการณแจึงถูกนําพาเขาสูวงโคจรการคามนุษยแไดมากกวา ผูชาย และยังมีปใจจัยอื่นที่เป็นกลุมเสี่ยงในการถูกลอลวงมาคามนุษยแ เชน เด็กที่มีปใญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัวแตกแยก เด็กที่ติดเกมสแ เด็กที่ติดยาเสพติด และเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ก็อาจถูกนําพาเขามาสูวงจรของขบวนการคาม นุษยแไดในที่สุด ซึ่ง
อาชญากรรมขามชาติการคามนุษยแ  เป็นเรื่องยากในการที่จะขจัดปใญหาน้ีออกไปได เน่ืองจาก ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศตนทาง ประเทศทางผาน และประเทศ
ปลายทางของขบวนการคามนุษยแ ประเทศที่เป็นประเทศร่ํารวยก็ยอมตกเป็นเปูาหมายของการคามนุษยแ คือ เป็นประเทศทางผานของการคามนุษยแเ พื่อนําพาเหยื่อ
การคามนุษยแเขาไปในประเทศเปูาหมาย สวนประเทศท่ียากจนในภูมิภาคอาเซียนก็ยอมจะตกเป็นประเทศตนทางและปลายทางของขบวนการคามนุษยแในการสงเหยื่ อ
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การคามนุษยแเขาไปในประเทศ จึงมีความจําเป็นตองขอความรวมมือจากหลายฝุายไมวาจะเป็นในรูปแบบ สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสารตางๆ คว ามรวมมือในทาง
กฎหมายในระดับภูมิภาค เพราะการคามนุษยแถือไดวาเป็นการเหยียบหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ เป็นกระทําที่ลดทอน ศักดิ์ศรีและคุณคาความเป็นมนุษยแ อีกทั้งยัง
เป็นตนเหตุนําไปสูปใญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน ปใญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การลักลอบเขาเมือง การคาประเวณี (วารสารไทยคูฟูา, 2558, น. 9) รูปแบบการคามนุษยแมี
รูปแบบที่สําคัญมีอยู 2 รูปแบบดังน้ีรูปแบบการคามนุษยแเพื่อรูปแบบการคาการคาประเวณีทางเพศสวนใหญบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อในการคาประเวณีจะอยูในกลุมผูหญิง
และเด็กมากกวาผูชาย อีกรูปแบบหน่ึงคือการคามนุษยแเพื่อการเอาคนลงเป็นทาส หรือการบังคับคาแรงงานโดยไมเป็นธรรมและการตัดอวัยวะออกจากรางกาย ตาม
มาตรา 3 ของพิธีสารเพื่อตอตานการคามนุษยแในเด็กและสตรีตอทายอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานการคามนุษยแในสตรีและเด็ก เชน การใชแรงงานเด็กโดยไมเป็น
ธรรม บังคับใหเด็กไปเป็นขอทาน กลุมบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากขบวนการคามนุษยแมากท่ีสุดอยูในกลุมแรงงานตางดาว ชนกลุมนอย และบุคคลไรซึ่งสัญชาติ  สาเหตุมา
จากการที่บุคคลน้ันไมไดมีหลักแหลงที่อยูในประเทศที่แนนอน จึงอาจถูกลอลวงมาเป็นเหยื่อการคามนุษยแไดงาย ในกรณีแรงงานตา งดาวอาจถูกนายจางยึดหนังสือ
เดินทางและบัตรทํางานของคนตางดาว หรือในกรณีแรงงานตางดาวที่เขาเมืองมาโดยผิดกฎหมายลักลอบเขาเมืองมาก็ยอมเป็นกลุมเสี่ยงที่จ ะถูกลอลวงมาคาประเวณี
นําพามาสูขบวนการคามนุษยแ ทางดานภาษา การสื่อสาร ระดับการศึกษา ปใญหาของเด็กและหญิงที่เป็นชนกลุมนอยที่อาจเป็นกลุมเสี่ยงมาจากปใจจัยการไรซึ่งสัญชาติ
ซึ่งเด็กเหลาน้ันถูกบังคับใชแรงงานอยางทาสทารุณกรรมโหดราย เชน การใชแรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมโดยใชแรงงานเด็กหนักเกินขีดความสามารถของเด็ก บังคับ
เด็กขายดอกไมตามสี่แยกไฟแดง ตัดอวัยวะเด็กออกจากรางกายเพื่อบังคับใหเด็กเหลาน้ันไปน่ังขอทานตามสะพานลอย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเปูาหมายที่ขบวนการคามนุษยแจะนําเหยื่อเขามาแสวงหาผลประโยชนแจากการคามนุษยแซึ่งประเทศไทยเป็นทั้งประเทศตนทา ง 
ทางผาน และประเทศปลายทางของขบวนการคามนุษยแ 
 ประเทศต๎นทางคือ ประเทศท่ีมีการสงเด็กและหญิงไปคามนุษยแยังตางประเทศ 
 ประเทศทางผําน คือ ประเทศท่ีใชเป็นเสนทางคมนาคมผานของการนําเด็กและหญิงไปเพื่อการคาในประเทศตางๆ 
 ประเทศปลายทาง คือ ประเทศท่ีมีการนําเด็กและหญิงเขามาคาประเวณีหรือแสวงหาผลประโยชนแหรือมีการลวงละเมิดสิทธิในดานตางๆของเหยื่อการคา
มนุษยแเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคแของขบวนการคามนุษยแมากท่ีสุด วิวรรณ ตูแกว, (การคามนุษยแผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมโลก,1 ตุลาคม 2555.ประเทศ
ไทยเองเป็นประเทศทางผานสําหรับการสงเหยื่อการคามนุษยแจากประเทศ เกาหลีเหนือ จีน เวียดนาม ปากีสถาน และพมา เพื่อนําเหยื่อของการค ามนุษยแไปขายยัง
ประเทศ เชนมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปรแ รัสเซีย ยุโรปตะวันตก เกาหลีใตและสหรัฐอเมริกา วิวรรณ ตูแกว ,การคามนุษยแผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมโลก ,1 
ตุลาคม 2555  http//www.learners.in.th/bloges/posts/519083 ซึ่งประเทศตางๆที่ยากจนตางพากันอพยพเขามาดินแดนของประเทศไทยเพื่อท่ีจะหางานทํา โดย
สวนใหญอพยพเขามาโดยวิธีการที่ผิดกฎหมายไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และบางกลุมก็อพยพเขามาในดินแดนประเทศไทยเพราะเป็นกลุมบุคคลซึ่งไร
สัญชาติและอพยพเขามาสูดินแดนที่อุดมสมบูรณแเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและแรธาตุตางๆที่เต็มเปี่ยมไปดวยความอุดมสมบูรณแจึงเป็น ประเทศเปูาหมายของ
ขบวนการคามนุษยแที่จะเขามาแสวงหาผลประโยชนแจากดินแดนของประเทศไทย การคามนุษยแนํามาซึ่งโรคติดตอทางเพศสัมพันธแไมวาจะเป็น โรคเอดสแ วัณโรค ซึ่ง
บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคามนุษยแยอมไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคมเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม และบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคามนุษยแเป็น
ผูที่ถูกริดรอนสิทธิ บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อเหลาน้ันไมไดยินยอมเขาสูวงโคจรของขบวนการคามนุษยแแตอยางใด 
  การปูองกันรํวมกันในทางกฎหมายระหวํางประเทศขององค๑การสหประชาชาติ 
  องคแการสหประชาชาติเองก็ไดตระหนักถึงรูปแบบอาชญากรรมที่มีความรายแรงตอมวลมนุษยชาติอยางการคามนุษยแไว โดยในปี ค.ศ.2000 
องคแการสหประชาชาติก็มีพิธีสารเพื่อปูองกันและปราบปรามคามนุษยแไวโดยมีพิธีสารเพื่อตอตานการคามนุษยแในสตรีและเด็กตอทายอนุสั ญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานการคามนุษยแซึ่งมีลักษณะเป็นองคแกรขึ้นซึ่งเปูาหมายเพื่อที่จะใหทุกประเทศไดลงนามในพิธีสารฯเพื่อจะรวมมือในการตอตานรูปแบบอาชญากรรมขามชาติ
การคามนุษยแใหหมดสิ้นไปจากสังคม ซึ่งการคามนุษยแสามารถโยงใยความผิดไปสูหลายประเทศตั้งแตการวางแผน การตระเตรียมการถือวาเป็นอาชญากรรมขามชาติที่
ไมสามารถเกิดขึ้นไดเพียงบริเวณอาณาเขตประเทศใดประเทศหน่ึงได ในพิธีสารเพื่อปูองกันและปราบปรามและลงโทษการคามนุษยแโดยเฉพาะผูหญิงและเด็กซึ่งเป็น
สวนเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งองคแการสหประชาชาติเองก็ไดตระหนักในเรื่องน้ีไวเชนกันโดยจะตองอาศัยความรวมมือของประเทศ
ตนทาง ทางผาน ประเทศปลายทางของขบวน การคามนุษยแซึ่งในพิธีสารการตอตานการคามนุษยแกําหนดมาตรการหลายประการเพื่อแกปใญหาการคามนุษยแ ไมวาจะ
เป็นการกําหนดคํานิยามของการคามนุษยแ การกําหนดใหรัฐภาคีกําหนดการคามนุษยแเป็นความผิดทางกฎหมายอาญา การกําหนดมาตรการในการคุมครองเห ยื่อของ
ขบวนการคามนุษยแ การกําหนดมาตรการเหยื่อในการใหความชวยเหลือการคามนุษยแ การกําหนดใหความชวยเหลือและปูองกันการคามนุษยแ การกําหนดมาตรการใน
การแลกเปลี่ยนในการใหความชวยเหลือและปูองกันการคามนุษยแ การกําหนดมาตรการในการใหขอมูลขาวสารและการฝึกอบรม และการกําหนดมาตรการ ตามแนว
ชายแดน  
ความรํวมมือปูองกันในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ภูมิภาคอาเซียนยังไดตระหนักท่ีจะรวมมือกันผนึกกําลังที่จะตอตานของขบวนการคามนุษยแออกไปใหหมดสิ้นจากภูมิภาคโดยเรงดวน เพราะถื อวาภูมิภาค
อาเซียนเป็นอีกหน่ึงภูมิภาคที่ยังตองเผชิญกับอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบของการคามนุษยแอยู ซึ่งในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 13 เม่ือ ค.ศ.2007 ที่
ประเทศสิงคโปรแผูนําอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนและขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ.2015 ได
มีกฎบัตรของอาเซียนท่ีบัญญัติในเรื่องอาชญากรรมขามชาติไวซึ่งอยูในเสาการเมืองและความม่ันคง ซึ่งหน่ึงในน้ันรวมถึงรูปแบบอาชญากรรมขามชาติเรื่องการคามนุษยแ
ไวซึ่งรูปแบบการคามนุษยแยังคงเป็นสิ่งท่ีทาทายตอประเทศท้ังหลายในประชาคมอาเซียนท่ีจะตองขจัดอาชญากรรมน้ีใหหมดสิ้นไป 4 จากภูมิภาคโดยดวน เน่ืองมาจาก
อาชญากรรมรูปแบบการคามนุษยแในภูมิภาค ยังสามารถโยงใยไปสูรูปแบบดานอื่นๆในภูมิภาค เชน รูปแบบอาชญากรรมทางเพศดานยาเสพติด รูปแบ บการฟอกเงิน
การศึกษา เสถียรภาพและความม่ันคงของประเทศรวมทั้งดานเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจึงไดมีปฏิญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษยแในสตรีและเด็กซึ่ง
ตอทายในปฏิญญาฮานอยวาดวยการคามนุษยแ และความรวมมือของการตอตานการคามนุษยแในระดับภูมิภาครัฐตอรัฐ หรือ(MOU) ซึ่งในปใจจุบันมีเพียงไมกี่ประเทศ
เทาน้ันในอาเซียนท่ีตกลงความรวมมือระหวางรัฐตอรัฐซึ่งความรวมมือยังไมครอบคลุมทั้งสิบประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปีค.ศ. 2015 ประเทศทั้งหลายในภูมิภาค
อาเซียนไดรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแลวเปูาหมายของอาเซียนในการตอตานรูปแบบอาชญากรรมขามชาติในเรื่องการคามนุษยแก็คงที่จะมี การรวมมือกันอยาง
จริงจังมากยิ่งขึ้นเพราะในปใจจุบันภูมิภาคอาเซียนมีเพียงปฏิญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษยแยังไมถึงขั้นเป็นอนุสัญญาแมบท ของชาวอาเซียนที่จะ
ครอบคลุมในเรื่องการคามนุษยแท้ังสิบประเทศในภูมิภาคนี้ 
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 วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
  1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุปใญหาการคามนุษยแในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะหแถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการตอตาน
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบการคามนุษยแและศึกษาเปรียบเทียบกับกรอบนโยบายอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และปฏิญญาของอาเซียนในการตอตานการคามนุษยแใน
สตรีและเด็กตามปฏิญญาฮานอย 
  2) เพื่อศึกษาและวิเคราะหแที่จะนําตัวขบวนการคามนุษยแขามชาติมาลงโทษในประเทศไทยถาเกิดผูที่ตกเป็นเหยื่อเป็นคนไทยไดรองขอตอ
รัฐบาลไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน 
  3) เพื่อศึกษาและวิเคราะหแถึงการสรางกรอบประสานความรวมมือกันในทางอาญาระหวางประเทศ ของภูมิภาคอาเซียน ใน การใหความ
คุมครองชวยเหลือในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการตอตานขบวนการคามนุษยแขามชาติรวมถึงมาตรการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยแ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาและคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งจาก
หนังสือ บทความทางวิชาการตางๆวิทยานิพนธแ วารสาร อนุสัญญา พีธีสารตางๆ ความรวมมือในระดับภูมิภาค (MOU) และ เอกสารเผยแพรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งขอมูลทางอินเตอรแเน็ตทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยการเสนอขอมูลวิจัยในเชิงวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 มาตรการในการตอตานการคามนุษยแในภูมิภาคอาเซียนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลก็ดวยความรวมมือในลักษณะอนุสัญญาภายในภูมิภาคอาเซี ยน
ความรวมมือในรูปแบบขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐในรูปแบบ (MOU) ของภูมิภาคนั้นไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรท่ีจะสามารถแกปใญหา 5 อาชญากรรมขามชาติที่มีความ
เกี่ยวเน่ืองกับอาชญากรรมประเภทอื่นไดภูมิภาคอาเซียนจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะมีอนุสัญญาของภูมิภาคที่เกี่ยวกับเรื่องการคาม นุษยแเพื่อใหมีมาตรการทาง
กฎหมายในระดับเดียวกันทั้งสิบประเทศในภูมิภาคซึ่งตองสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาและคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งจาก
หนังสือ บทความทางวิชาการตางๆวิทยานิพนธแ วารสาร อนุสัญญา พีธีสารตางๆ ความรวมมือในระดับภูมิภาค (MOU) และ เอกสารเผยแพรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งขอมูลทางอินเตอรแเน็ตทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยการเสนอขอมูลวิจัยในเชิงวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูล 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่สะทอนใหเห็นวา ปใญหาการคามนุษยแน้ัน มักประสบกับความยากลําบากในการที่จะเขาไปแกไขปใญหา เพราะปใญหาตางๆที่กลาวมาในบทที่ 1 
เป็นปใญหาท่ีมีความเช่ือมโยง เกี่ยวพันกับเงื่อนไขปใจจัยอื่นๆอยางซับซอน พรอมทั้งยังมีความคลุมเครือในการตีความ เป็นตนวา ผูที่ตัดสินใจเขาสูกระบวนการคามนุษยแ 
เชน เด็กสาวมาขายบริการทางเพศ ซึ่งมองวาการขายริการทางเพศของตนเป็นหนทางหน่ึงในการสรางความกินดีอยูดีใหครอบครัว อันเป็นหนาที่ ของลูกสาวที่ดี พึง
กระทําเพื่อตอบแทนพระคุณบุพการี หรือในกลุมแรงงานขามชาติ ซึ่งมองวาการหลบหนีเขาประเทศไทย เพื่อไปแสวงหางานที่สรางรายไดที่ดีกวาประเทศของตนเป็นสิ่ง
ที่ตนเองในฐานะมนุษยแพึงกระทําได แมวาในบางครั้งจะถูกเอารัดเอาเปรียบก็จะยอม หรือกรณีแรงงานเด็กที่ตองออกมาทํางานชวยพอแมหาเลี้ ยงครอบครัว ก็มองวา
เป็นหนาที่ที่ตนเองพึงจะกระทํา เพื่อชวยพอแม รวมทั้งความลักลั่นของนโยบายในการบริหารประเทศ เชน การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงให
ความสําคัญกับการใชแรงงานราคาถูก แตหากแรงงานเขามามากจนเกิดไป นโยบายทางดานความม่ันคงก็จะกระทบ  

  
ข๎อเสนอแนะ 
  เรื่องความไมํเป็นธรรมและเอกภาพของกฎหมาย  
   1)  ภูมิภาคอาเซียนสมควรจะตองมีอนุสัญญาในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของกับการคามนุษยแและมีกฎหมายระดับรองลงมารองรับ เชน พระราชกําหนด พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงตางๆเพื่อท่ีจะมาบัญญัติรองรับอนุสัญญาเพื่อท่ีจะมาแกไขปใญหาอาชญากรรมขามชาติความไมเป็นธรรมและเอกภาพของกฎหมาย  
  2) ภูมิภาคอาเซียนสมควรมีคําจํากัดความของคําวา “เหยื่อ” ที่เพียงพอและมี ความครอบคลุมเหยื่อท่ีเป็นเพศชายดวยเพราะในปใจจุบันเหยื่อท่ีเป็นเพศชาย
ยังตองการคุมครอง 
  3)  ในอนุสัญญาควรมีมาตรการกําหนดใหแกเหยื่อการคามนุษยแไดรับถึงสิทธิในดาน ตางๆที่พึงจะไดรับ เชน มาตรการฝึกอบรมดานอาชีพ มาตรเยี่ยวยาแก
เหยื่อการคามนุษยแหลังกลับไป ดํารงชีวิตตามปกติในสังคม 
  4)  มาตรการคุมครองเหยื่อประเทศไทยและอาเซียนควรมีมาตรการในการออกวีซา ใหแกเหยื่อของการคามนุษยแอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการออ
กวีซาประเทศ T ใหแกผูที่ตก เป็นเหยื่อจากการคามนุษยแ ซึ่งบุคคลที่ถือวีซาประเภทดังกลาวน้ันจะไดรับความคุมครองในดานสังคมในการใหท่ีพักพิงอาศัยตลอดจนการ
รักษาในการเป็นพยานในศาล การฝึกอบรมดานอาชีพ การดูแล ดานสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพทางจิตใจ เหยื่อที่ไดถือวีซ าดังกลาวจะไดรับการคุมครองจากรัฐที่ให 
ความชวยเหลือ บุคคลที่ถือวีซา T จะไดการใหความชวยเหลือตลอดจนการปูองกันจากการถูกแกแคน ในการเป็นพยานหลักฐานในศาล ภูมิภาคของเราสมควรมีกรอบ
ประสานในการออกวีซาประเภท ดังกลาวเป็นอยางยิ่งเพื่อท่ีจะไดใหการชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษยแภายในภูมิภาครวมมือกันอยาง เป็นระบบทั้งสิบประเทศ  
  เรื่อง สภาพการบังคับตามกฎหมาย 
  การสงผูรายขามแดนของประเทศไทยน้ัน สวนใหญไดใชกันแบบวิธีปกติจะใชเวลาสงรวมประมาณหน่ึงเดือนถึงจะไดตัวบุคคลมาลงโทษตามกฎห มาย ซึ่ง
นับวาเป็นการเสียเวลาเป็นอยางยิ่ง ในภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศยังไมมีอนุสัญญาพหุภาคีวาดวยการสงผูรายขามแดนที่ใชรวมกันทั้งสิบประเทศ จึ งมีความจําเป็น
อยางยิ่งที่จะตองมีอนุสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนรวมกันภายในภูมิภาค และใหประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันและมีการลงนามในอนุสัญญา เพื่อจะไดใหความ
รวมมือในทางอาญาภายในภูมิภาคอยางจริงจังและควรมีการบัญญัติถึงวิธีการหลักการสงผูรายขามแดนแบบยอในอนุสัญญาดวยซึ่งจะทําใหการสงผูรายขามแดนมีความ
รวดเร็ว  
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บทคัดยํอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแคือ เพื่อศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาความสามารถ ทางการสื่อสาร

ภายใตวัฒนธรรมไทยของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีจํานวน 
400 คน สําหรับการวิเคราะหแขอมูลใชการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบคา One way ANOVA วิเคราะหแขอมูลหาความแตกตาง 

ผลการวิจัยสรุปความสามารถทางการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ขอมูลทั่วไป ไดดังน้ี ชาวจีนสวนใหญเป็น
เพศชาย คิดเป็นรอยละ 59.50 เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 40.50 สวนใหญมีอายุ 20-29 ปี คิดเป็นรอยละ 40.00 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเป็นรอยละ 42.30 
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นรอยละ 42.80 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 25,001-40,000 บาท คิดเป็นรอยละ 29.50 สวนใหญมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 66.00 สวนใหญพํานักอยูในประเทศไทย 2-5 ปี คิดเป็นรอยละ 55.30 และสวนใหญเคยเดินทางมาประเทศไทยแลว คิดเป็น
รอยละ 84.00  

ความสามารถทางการสื่อสารในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 3.00, S.D. = 0.247) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา
ความสามารถดานการพูดอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X  = 3.59, S.D. = 0.534) รองลงมาความสามารถดานการฟใง อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ( X = 3.32, S.D. = 0.483) และนอยท่ีสุดความสามารถดานการเขียน อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 2.45, S.D. = 0.452) 

ปรับตัวทางวัฒนธรรมสวนใหญ อยูที่ระดับ 2 ชวง Frustration คิดเป็นรอยละ 31.8 
ผลจากการทดสอบคา One way ANOVA วิเคราะหแขอมูลหาความแตกตาง พบวาไมมีความแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: ความสามารถทางการสื่อสาร, การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวจีน, จังหวัดชลบุร ี
 
Abstract 

The research aimed to study the adaptation to a new culture of Chinese people in Chinese people in Chonburi province and to 
study Thai cross-culture communication skills of the Chinese people Questionnaires were used as data collection tools 400 Chinese 
samples. For the data analysis, percentage, means and one way ANOVA were applied to fine the difference in this study. 

The result of a Communicative ability and adaptability on culture of Chinese who live in Chonburi Province. General Information 
found that of all Chinese people 59.5 percent were male, 40.5 percent were females. 40.00 percent were Chinese people age between 20-
29 years old. 42.3 percent were single. 42.8 percent were private employee. 29.5 percent of Chinese people salary range from 25,001 - 
40,000 Baht. 66.0 percent of Chinese people education were bachelor degree. 55.3 percent live in Thailand 2-5 year. The most 84.0 percent 
ever came to Thailand before. 

The overall communication ability is moderate. The average and the standard deviation are 3.00 and 0.247, respectively. When 
considering at each aspect, speaking ability is good 3.59 and 0.543. Then listening ability is moderate 3.32, 0.48. The writing ability is low 
2.45, 0.452. 

Cultural adaptation is mostly at level 2. Frustration range is 31.8%. 
The test results of one way ANOVA show no differences. 
 

Keyword: Communicative ability, adaptability on culture of Chinese people, live in Chonburi Province 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันสังคมมนุษยแไดเปลี่ยนจากสังคมเดี่ยว หรือเปลี่ยนจากการติดตอสื่อสารเฉพาะกลุมจากคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันมาเป็นการติดตอสื่อสารขาม
กลุม ขามพรมแดนกับบุคคลอื่น ๆ มากขึ้น ทั้งกลุมหรือบุคคลที่มีวัฒนธรรมเหมือนหรือใกลเคียงกัน และบุคคลหรือกลุมที่มีวั ฒนธรรมแตกตางกัน ดังน้ันในภาวะ
ปใจจุบัน มนุษยแจึงจําเป็นตองติดตอสื่อสารหรือพบปะกับผูคนจากหลากหลายวัฒนธรรม (Jandt, 1998) ในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 หลังจากที่โลกไดเขาสู ยุค
โลกาภิวัตนแ (Globalization) โลกของเราจึงเปรียบเสมือนกับ “สถานที่เดียวกัน” มีการเช่ือมตอระดับโลกเพิ่มขึ้นอยางไมเคยมีมากอน ทั้งในดานการคมนาคมขนสง
และการ จะเห็นไดวาโลกมีการเคลื่อนไหวเพื่อเช่ือโยงกันเป็นโลกเดียวตามสภาพพัฒนาการของการคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร และความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร 
(Jan Aart scholte, 2005) และดวยศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมน้ีเอง จึงเอื้ออํานวยใหผูคนในตางพรหมแดน ตางวัฒนธรรม สามารถ
ติดตอสื่อสารและไปมาหาสูกันไดอยางงายดายมากยิ่งข้ึน  

มนุษยแทุกคนจึงลวนแตจะตองพบกระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็กเม่ือคนเราเกิดจนโต ตางก็ตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ซึ่งเป็นการเรียนรูสิ่งตาง ๆรอบ ๆตัว และเลียนรูแบบแผน พฤติกรรมตาง ๆ ทางสังคมที่ถูกกําหนดโดยวัฒนธรรม (เมตตา วิวัฒนานุกูล , 2548) ทั้ง

                                                           
1 อาจารยแสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยนอรแทกรุงเทพ E-mail.thiradej.ha@northbkk.ac.th  
2 อาจารยแมหาวิทยาลัยนอรแทกรุงเทพ 
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วิธีการคิด วิธีการปฏิบัติ รวมถึงประเพณีหรือคานิยม เม่ือไดเขาไปอยูอาศัยในวัฒนธรรมที่แตกตางจากวัฒนธรรมเดิม การปรับตัวจึงเป็นเรื่องที่คนตางถิ่น หรือ
ชาวตางชาติทุก ๆ คนจะตองเผชิญ ทั้งในบริบทของการทองเที่ยว , การทํางาน, การแตงงาน, การประกอบธุรกิจ, การศึกษาและการเขาโรงเรียน (Cushner and 
Brislin, 1996) ซึ่งมนุษยแทุกคนลวนมีแรงผลักดันในการปรับตัวเพื่อใหเขากับสังคมที่ตนยายเขาไปอยู การปรับตัวทางวัฒนธรรมในการเขาสูวัฒนธรรมใหมน้ันเป็น
ขั้นตอนที่ซับซอน และเป็นกระบวนการปรับตัวท่ีกระทําผานกระบวนการสื่อสาร (Kim, 1995) เราจะเห็นไดวาในปใจจุบันประเทศไทยมีชาวตางชาติเขามาอาศัยอยู เป็น
จํานวนมาก ในแตละวัฒนธรรมจะมีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งรวบรวมสัญลักษณแท่ีกลุมคนในวัฒนธรรมน้ัน ๆใชและเขาใจ รวมถึงกฎเกณฑแตาง ๆ เชน การใชเสียง 
ไวยากรณแ มารยาทในการพูด รูปแบบการใชภาษาที่ดีและเหมาะสม ฯลฯ ดังน้ันเม่ือเราตองการสื่อสารในอีกภาษาหน่ึง สิ่งสําคัญที่เราตองทราบจึงไมใชแตเพียงคําศัพทแ
และสัญลักษณแของภาษาน้ันทาน้ัน แตตองเขาใจถึง วัฒนธรรม กฎเกณฑแทางการสื่อสารและสภาพแวดลอมทางสังคมดวย ( Berko, 1998) การสื่อสารในแตละ
วัฒนธรรมจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม วิถีชีวิต วิธีคิดและการมองโลกที่แตกตางกัน การสื่อสารเป็นเพียงหนทางเดียวเทาน้ัน ที่จะทําใหผูมาใหมเรียนรูสัญลักษณแ
ตาง ๆ และสามารถทํากิจกรรมของตนเอง และกิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางประสบความสําเร็จ (ธิดารัตนแ กนิษฐนาคะ , 2541) จะเห็นไดวาในการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของชาวตางชาติจะเช่ือมโยงกับการสื่อสาร ทั้งน้ีในการปรับตัวทางวัฒนธรรม ชาวตางชาติที่ไมสามารถปรับตัวไดก็จะมีผลกระทบทั้ง อาการทางกาย และ
อาการทางจิตใจ ไมวาจะเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสะอาด หรือ ความปลอดภัยความกลัวในการสัมผัสกับผูคนในวัฒนธรรมใหม ความเหงา ความโดดเดี่ยว 
ความสิ้นหวัง รูสึกไมมีพวก ซึ่งทั้งหมดลวนสงผลกระทบตอการใชชีวิตในประเทศไทยทั้งสิ้นดวยความสําคัญของการปรับตัวทางวัฒนธรรม ผูวิจัยจึงมีค วามสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมและความสามารถทางการสื่อสาร ของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาถึงความสามา รถทางการสื่อสารภายใต
วัฒนธรรมไทยของชาวจีนที่มีการปรับตัวอยูในระดับขั้นตอนที่แตกตางกัน 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาความสามารถทางการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี 

2.เพื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่พํานักอยูในประเทศไทย และ
ทานเคยมีประสบการณแในการเดินทางไปตางประเทศกอนที่จะมาพํานักอยูในประเทศไทยหรือไม กับความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี 
 
สมมุติฐานงานวิจัย 

1. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
2. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
3. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
4. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีอาชีพตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
5. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีรายไดตอเดือนตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
6. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
7. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย ตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีนที่อาศัยอยูในจั งหวัดชลบุรี

แตกตางกัน 
8. ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ที่มีประสบการณแในการเดินทางไปประเทศอื่นกอนมาพํานักที่ประเทศไทย ตางกันจะมีความสามารถทางการสื่อสาร

ของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ทฤษฎีการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคลเป็นปใจจัยที่สําคัญตอกระบวนการในการสื่อสารตาง ๆ ของมนุษยแซึ่งการสื่อสารระห วางบุคคล 
คือการสื่อสารที่ประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาทําการสื่อสารกันในลักษณะตัวตอตัว (Person-to-Person) และDean Barnlund (1975) นิยามของการ
สื่อสารระหวางบุคคลไววาเกี่ยวของกับการแสวงหาสถานการณแทางสังคมซึ่งมนุษยไ์ดเ์ผชิญซึ่งหนา และมีปฏิสัมพันธแโดยการแลกเปลี่ยนสั ญญาณทางวัจนภาษา
และอวัจนภาษา นิยามน้ีเนนคุณลักษณะที่สําคัญของการสื่อสารระหวางบุคคล 5 ประการดวยกัน คือ 1. ตองมีคนอยางนอยสองคนในสถานการณแน้ัน โดยตางก็รูตัววา
มีอีกบุคคลหน่ึงอยูดวย 2. มีการพึ่งพาอาศัยในการสื่อสารระหวางกัน 3. มีการแลกเปลี่ยนสาร 4. สารจะเขารหัสป็นวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา 5.ไมมีรูปแบบแนนอนไม
เป็นทางการ และมีการปรับเปลี่ยนไดเ์สมอ    
 แนวคิดเรื่องการสื่อสารตางวัฒนธรรม ความหมายของการสื่อสารตางวัฒนธรรมซึ่ง Lustig and koester (1993) ไดนิยามความหมาย “การสื่อสารตาง
วัฒนธรรม” หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณแในบริบทหน่ึง ๆ โดยบุคคลในกระบวนการสื่อสารน้ันมีความแตกตางทางวัฒนธรรมมากในระดับที่
มีการตีความและมีความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกตางกัน ซึ่งนําไปสูความหมายที่ไมเหมือนกัน 
 Gudykunst & Kim (1992) อธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลจากตางวัฒนธรรมและการทํานายผลของการสื่อสารโดยช้ีวา การเขาใจคน ๆหน่ึงจาก
วัฒนธรรมหน่ึง ๆ มีการรับรู ตีความและแสดงออกอยางไรน้ัน จะตองเขาใจอิทธิพล 4 อยาง คือ 1. อิทธิพลทางวัฒนธรรม ( culture influence)  คือ การมอง
วัฒนธรรมในวงกวางในดานคานิยมและโลกทัศนแ (world view) 2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคม (socio-culture influence) เป็นการมองวฒันธรรม ในระดับแคบลง
มา คือ การเขาใจวาคน ๆ นั้นเป็นกลุมคนไหนในสังคม เชน เพศ อายุ อาชีพ ชาติพันธุแ ฯลฯ ซึ่งคนแตละกลุมสังคมจะมีวัฒนธรรมยอย (Sub-culture) แตกตางกัน โดย
มองรวมถึงบทบาทและความสัมพันธแทางสังคมที่ถูกกําหนดมาและความคาดหวังตอ พฤติกรรมการแสดงออกของกลุมน้ัน ๆ ในสังคม  3. อิทธิพลทางวั ฒนธรรม
จิตวิทยา (psycho-cultural influence) คือ การเขาใจในกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใจตัวบุคคลไมวาจะเป็นรูปแบบความคิด ทัศนคติ การรับรู รวมถึงกระบวนการแยก
ประเภท/จัดกลุม (categorization) ภายในความคิดของบุคคลแตละวัฒนธรรม 4. อิทธิพลทางสภาพแวดลอม (environment influence) คือ การศึกษาถึงผลของ
สภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรมไมวาจะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฯลฯ 
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วิธีการดําเนินวิจัย 
เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชผูวิจัยเลือกใชเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและใชในการเก็บขอ มูลแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey research) โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาความสามารถทางการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวจีน ที่อาศัยอยูใน
จังหวัดชลบุรี โดยมีวิธีดําเนินงานตามลําดับข้ันตอน 
  ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ไดแก ไตหวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮอง กงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสิงคโปรแ 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ ชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีผูวิจัยจึงไดใชการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของประชากร โดยคํานวณจากสูตร 
Taro Yamane ที่ไมทราบขนาดของกลุมประชากร ดังน้ี                       
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โดยกําหนดให 
 N = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

P = คาเปอรแเซ็นตแที่ตองการสุมจากประชากรทั้งหมดมีคาเทากับ 0.5  
e = คาเปอรแเซ็นตแความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางมีคา 0.5 
Z = ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% Z มีคาเทากับ 1.96 
ผูวิจัยไดเก็บตัวอยาง กลุมเปูาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 
 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Date) โดยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน ซึ่งมาจากการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม (สูตร Taro Yamane) จากน้ันเลือกสถานที่ในการเก็บขอมูล คือ นิคมอุตสาหกรรม-ชลบุรี และหางสรรพสินคายานแหลมฉบัง 
โดยใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แจกแบบสอบ และทําการเก็บขอมูล คือ เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูล คือ พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

การดําเนินการวิเคราะหแขอมูลผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายขอมูล และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ไดแก ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
2. ใชสถิติทดสอบสมมุติฐานที่กําหนดไวดวยคา t-test แบบ independent 
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการปรับตัว จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ที่แบงออกเป็นมากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยการวิเคราะหแ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือการทดสอบคา F (F-test) และวิเคราะหแขอมูลหาความแตกตางของคาเฉลี่ยเป็นรายคูดวยวิธีการโดยวิธีเชฟเฟ 
(Scheffe’s Post hoc Comparison) 

 
ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการศึกษาคนควาและผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย แบงออกเป็น 4 ตอน 
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีที่ จากการวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของชาวจีน จํานวน 400 คนพบวา  
จําแนกตามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่พํานักอยูในประเทศไทย และทานเคยมี

ประสบการณแในการเดินทางไปตางประเทศกอนที่จะมาพํานักอยูในประเทศไทยหรือไม พบวาชาวจีนสวนใหญ  สวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 238 คน คิดเป็นรอยละ 
59.50 รองลงมา คือเพศหญิง จํานวน 162 คน  คิดเป็นรอยละ 40.50 สวนใหญมีชวงอายุ 20-29 ปี จํานวน 160 คน คิดเป็นรอยละ 40.00 รองลงมามีชวงอายุ 30-39 
คน จํานวน 84 คน คิดเป็นรอยละ 21.00 มีชวงอายุ 40-49 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นรอยละ 16.50 มีชวงอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 11.50 มี
ชวงอายุต่ํากวา 20 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นรอยละ 5.80 และ มีชวงอายุ 50-59 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นรอยละ 5.30 สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 169 คน 
คิดเป็นรอยละ 42.30 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 168 คน คิดเป็นรอยละ 42.00 มีสถานภาพแยกกันอยู จํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 9.50 และมีสถานภาพ
หยา/มาย จํานวน 25 คน คิดเป็นรอยละ 6.30 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน171 คน คิดเป็นรอยละ 42.80 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 155 คน คิดเป็นรอยละ 38.8 อาชีพอื่น ๆ จํานวน 22 คน คิดเป็นรอยละ 5.50 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับผูเกษียณอายุ/ผูที่ไมไดทํางาน มีจํานวน 18 คน
เทากัน คิดเป็นรอยละ 4.50 และนักเรียน/นักศึกษามีจํานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 4.00 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 25,001 -40,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเป็น
รอยละ 29.50 รองลงมามีรายไดตอเดือน 40,001-55,000 บาท จํานวน 91 คน คิดเป็นรอยละ 22.80 มีรายไดตอเดือน 55,001-70,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเป็น
รอยละ 20.00 มีรายไดตอเดือน 10,000-25,000บาท จํานวน 74 คน คิดเป็นรอยละ 18.50 มีรายไดมากกวา 70,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 9.00 และมี
รายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 0.30 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 264 คน คิดเป็นรอยละ 66.00 รอง ลงมาการศึกษา
ระดับอนุปริญญา จํานวน 99 คน คิดเป็นรอยละ 24.80 และ การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 37 คน คิดเป็นรอยละ 9.30  ส วนใหญระยะเวลาการพํานักอยูใน
ประเทศไทย 2-5 ปี จํานวน 221 คิดเป็นรอยละ 55.30 รองลงมาระยะเวลาการพํานักอยูในประเทศไทย 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 97 คน คิดเป็นรอยละ 24.30 ระยะเวลา
การพํานักอยูในประเทศไทย 6-9 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็นรอยละ 17.50 และระยะเวลาการพํานักอยูในประเทศไทยนอยกวา 1 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 
3.00 สวนใหญเคยมีประสบการณแในการเดินทางไปตางประเทศกอนที่จะมาพํานักอยูในประเทศไทย จํานวน 336 คน คิดเป็นรอยละ 84.00 และไมเคยมีประสบการณแ
ในการเดินทางไปตางประเทศกอนที่จะมาพํานักอยูในประเทศไทย จํานวน 64 คน คิดเป็นรอยละ 16.00 
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ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหแ เกี่ยวกับความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 1) ความสามารถในดานการอาน 
2) ความสามารถในดานการฟใง 3) ความสามารถในดานการพูด 4) ความสามารถในดานการเขียน ดังน้ี 

ความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ความสามารถทางการสื่อสารในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ           
( X  = 3.00, S.D. = 0.247) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาความสามารถดานการพูดอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X  = 3.59, S.D. = 0.534) รองลงมา
ความสามารถดานการฟใง อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 3.32, S.D. = 0.483) ความสามารถดานการอาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ( X = 2.65, S.D. = 0.491)  และนอยท่ีสุดความสามารถดานการเขียน อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 2.45, S.D. = 0.452) 

ความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ความสามารถในดานการอาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.65, S.D.= 
0.491) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา สามารถอานภาษาไทยได อยูในระดับมาก ( X = 3.43, S.D. = 1.106) รองลงมาไดแก สามารถอานคําศัพทแยาก ๆของภาษาไทย
ไดอยางถูกตอง อยูในระดับนอย ( X = 3.55, S.D. = 1.149) และนอยที่สุดคือ สามารถบอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง  ( X = 2.31, 
S.D. = 0.804)  

ความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ความสามารถในดานการฟใง  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.32, S.D.= 
0.483) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา สามารถฟใงภาษาไทยไดอยางเขาใจ อยูในระดับมาก ( X = 3.77, S.D.= 0.932) รองลงมาไดแก สามารถเขาใจเรื่องที่ฟใงจากสื่อ
ตาง ๆได อยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D.= 0.964) และนอยท่ีสุดคือ สามารถเขาใจเรื่องที่ฟใงจากสื่อตาง ๆได และสามารถวิเคราะหแเรื่องที่ฟใงไดอยางถูกตอง อยูใน
ระดับนอย ( X = 2.31, S.D.= 0.823) 

ความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ความสามารถในดานการพูด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.59, S.D.= 0.534) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา สามารถออกเสียงภาษาไทยไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก ( X = 3.70, S.D.= 0.981) รองลงมาไดแก สามารถพูดภาษาไทยไดอยาง
ถูกตอง อยูในระดับมาก ( X = 3.69, S.D.= 0.956) และนอยที่สุดคือ สามารถพูดโตตอบการสนทนาไดอยางคลองแคลวตอเน่ืองอยางเป็นธรรมชาติ  อยูในระดับมาก          
( X = 3.51, S.D.= 1.078) 

ความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ความสามารถในดานการเขียน  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.45, S.D.= 
0.452) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา สามารถเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตรแและไวยากรณแ  อยูในระดับนอย ( X = 2.57, S.D.= 0.861) 
รองลงมาไดแก สามารถเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง อยูในระดับนอย ( X = 2.42, S.D.= 0.831) และนอยที่สุดคือ สามารถเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ ได อยูในระดับนอย ( X = 2.38, S.D.= 0.884) 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหแ ระดับขั้นตอนของการปรับตัวทางวัฒนธรรม Stages of cultural adaptation พบวาชาวจีนสวนใหญ สวนใหญอยูในระดับ
ขั้นตอนของการปรับตัวทางวัฒนธรรม ระดับที่ 2 ชวง Frustration จํานวน 127 คน คิดเป็นรอยละ 31.80 รองลงมา อยูในระดับขั้นตอนของการปรับตัวทางวัฒนธรรม 
ระดับที่ 3 ชวง Readjustment จํานวน 122 คน คิดเป็นรอยละ 30.50 อยูในระดับขั้นตอนของการปรับตัวทางวัฒนธรรม ระดับที่ 4 ชวง Resolution จํานวน 95 คน 
คิดเป็นรอยละ 23.80 และ อยูในระดับขั้นตอนของการปรับตัวทางวัฒนธรรม ระดับที่ 1 ชวง Honeymoon จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 14.00 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหแขอมูลเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ความสามารถทางการ
สื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่พํานักอยูในประเทศไทย และทาน
เคยมีประสบการณแในการเดินทางไปตางประเทศกอนที่จะมาพํานักอยูในประเทศไทยหรือไม โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน เม่ือพิจารณาความสามารถทางการ
สื่อสารเป็นรายดาน ความสามารถในดานการอาน ความสามารถในดานการฟใง ความสามารถในดานการพูด และความสามารถในดานการเขียน ไมมีความแตกตางกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษาความสามารถทางการสื่อสารของชาวจีน ที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปราย ดังน้ี 
ผลจากการศึกษาดานการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรแพบวา ชาวจีนที่เขามาในประเทศไทยสวนใหญเป็นเพศชายมากกวาเพศหญิง เน่ืองจากสังคม

และวัฒนธรรมในประเทศจีน เพศชายจะไดรับสิทธ์ิตาง ๆ ที่มากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุวรรณี เตชะวิรัชชน (2541) เรื่องพฤติกรรมการสื่อสาร
กับความพึงพอใจในการทํางานและการปรับตัวในการทํางานของคนญี่ปุุนที่เขามาทางานในประเทศไทย โดยกลาววา สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอ การดํารงชีวิต
และการศึกษาของผูคนในสังคมน้ัน 

ทางดานความสามารถทางการสื่อสาร พบวา ชาวจีนสวนใหญสามารถสื่อสารภาษาไทยไดทั้งทางกาย หรือวาอวัจนภาษาไดเป็นอยางดี แตปใญหาหรือ
อุปสรรคที่พบคือเรื่องของภาษา ที่ชาวจีนยังขาดความสามารถในการสื่อสารที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนทักษะการเขียน ซึ่งสอดคลอ งกับแนวคิดของ 
Treholm & Jense (2000, อางถึงใน จันทรแทิพยแ ปาละนันทนแ, 2545) กลาววา ความสามารถทางการสื่อสารคือ ความสามารถใน เน้ือหาที่เป็นสากลที่เป็นนานาชาติ
เพิ่มมากขึ้นจะทําใหชาวจีนเองไดเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย การสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสังคมแสดงถึ งนัยยะ 2 ระดับ คือ
ความสามารถในระดับของการกระทําหรือพฤติกรรมการสื่อสารที่แสดงออกมา และระดับลึกลงไปคือความสามารถในการรูวาตองสื่อสารออกไปอยางไรจึงจะเหมาะสม 
ซึ่งหมายถึงการรูวาการกระทําใดจําเป็นตองใชความรูเรื่องใดในการสื่อสารใหออกมาอยางเหมาะสม ไดแก ความสามารถ ในดานเน้ือหาสาร ความสามารถในการ
ตีความหมาย แสดงใหเห็นวาความสามารถทางการสื่อสารยังคงเนนเรื่องของภาษา ซึ่งเม่ือศึกษาก็พบวา ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ชาวจีน จึงใหขอมูลที่มีความ
คิดเห็นที่ตรงกันเรื่องของภาษา ที่เป็นสิ่งจําเป็นในการใชชีวิตประจําวันยังประเทศตางแดน 

การปรับตัว ผลการศึกษาพบวา ชาวจีนสามารถท่ีจะปรับตัวเขากับสังคมใหมไดเป็นอยางดี เม่ือพิจารณาในองคแประกอบการปรับตัวทางสังคม สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม นักศึกษาจีนมองวา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนมีความคลายคลึงกัน ทาใหการปรับตัวเป็นไปไมยากนัก สามารถเรีย นรูประสบการณแใหม ๆ ได ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Kim (1994, อางถึงใน ธานิษฎแ กองแกว, 2544) กลาววา ผูที่เขามาอยูในสังคมที่มีวัฒนธรรมรูปแบบใหมไมวาจะเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรก็
ตาม จะเริ่มตนใชชีวิตในฐานะผูแปลกหนา ตองมีประสบกับสิ่งใหมฉ ความเช่ือ ทัศนคติตาง ๆ ที่อยูในจิตใตสานึก ไมสามารถนามาใชในวัฒนธรรมใหมได ผูแปลกหนา
จะประสบกับความกังวลใจและความไมแนใจ ซึ่ง Gudykunst (1998, อางถึงใน ธานิษฎแ กองแกว, 2544) 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงได ดวยความกรุณาและความอนุเคราะหแอย างยิ่งจากผูบริหารมหาวิทยาลัยนอรแท กรุงเทพ ในการอํานวยความสะดวกแก

ผูวิจัยในทุก ๆ ดาน  
ขอขอบคุณอาจารยแ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ไดแตงตําราและผลงานทางวิชาการอันมีประโยชนแอันมากลนที่ผูวิจัยสามารถนํามาใชในการทําวิจัยครั้งน้ี 
ขอขอบพระคุณชาวจีน ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เป็นประโยชนแ จนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณแ  
ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยแ และผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู และประสบการณแอันมีคาอยางยิ่งแกผูวิจัย ผูวิจัย

ตองขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 
คุณคาและประโยชนแที่ไดรับจากงานวิจัยฉบับน้ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูสืบตอไป 
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การศึกษาเปรียบเทียบ: สํานวนไทยและสํานวนจนี 
A Comparative Study: Thai Idioms and Chinese Idioms 

          
วันวิวาห๑ แซํช้ัน1 สมศักดิ์  คงเท่ียง2 

Wanwiwa Seachan Somsak Kongtieng 
 
บทคัดยํอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อเปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนจีนที่ โดยไดรวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสารตาง  ๆ ทั้งของไทยและของจีน โดย
ใชวิธีเปรียบเทียบและพรรณนาวิเคราะหแ ทําใหเห็น ความหมาย และที่มาของทั้งสํานวนไทยและสํานวนจีน และสภาพชีวิตความเป็นอยู ภูมิประเท ศ ภูมิอากาศ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ความคิดและทัศนคติที่ปรากฏใหเห็นในสํานวนไทยและสํานวนจีน ทั้งน้ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่เหมือนกัน คลายคลึงกัน และ
แตกตางกันดวย ผลการศึกษาสํานวนไทยและสํานวนจีนปรากฏวา การเปรียบเทียบความหมายของสํานวนไทยและสํานวนจีน พบวา สามารถแบงหมวดหมูได  10 
ประเภท คือ 1) ประสบการณแชีวิต 2) การแสดงออกและลักษณะนิสัย 3) การดํารงชีวิต 4) คนกับการกระทํา 5) คนกับอารมณแความรูสึก 6) คนกับคํา พูด 7) คนกับ
ความเช่ือ 8) ลักษณะคน 9) การคบคน 10) ทัศนคติ ที่มาของสํานวนไทยสํานวนจีนมีที่มาจากดานตาง ๆ เหมือนกันหรือคลายคลึงกันบาง คือ มีที่มาจากเรื่องเลาตาง ๆ 
มีที่มาจากการยืมสํานวนของตางชาติ มีท่ีมาจากประสบการณแของคนโบราณ มีที่มาจากประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ เป็นตน นอกจากน้ันบางสํานวนไมมีผูใดหรือเอกสาร
ใดกลาวหรือเขียนถึงที่มาของสํานวนน้ัน ดังน้ันผูวิจัยจึงใชวิธีสันนิษฐานไวหลังจากการไดศึกษาสํานวนน้ันดีแลว 

 
คําสําคัญ: ศึกษาเปรียบเทียบ, สํานวนไทย, สํานวนจีน 
 
Abstract 

This research aims to study a comparative between Thai idioms and Chinese Idioms Expression. The data were collected by 
books, documents, Thai students and researcher. Comparative and descriptive analysis were used to bring out both similarities and 
differences between Thai idiom and Chinese idioms expression in aspects of geography, climate, tradition and points of view.   

The study comparison between Thai idioms and Chinese idiom expression were divided into 10 types.  Both Thai idioms and 
Chinese idioms expression came from the same sources i.e. different stories, Borrowing a phrase from the foreign, the experiences for the 
ancient people, different cultural traditions etc. In addition, there was no researcher write about the origin of the phrase at all. Therefore, 
researcher used it after the study was assumed that phrase well.  

 
Keywords: The Comparative Study, Thais Idioms, Chinese Idioms.  
 
บทนํา 

การใชภาษาเป็นวิธีการสื่อสารอยางหน่ึงของมนุษยแ ที่เป็นกิจวัตรที่สําคัญในชีวิตประจําวันเป็นอยางมาก ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบภาษากับเครื่องมือของมีคม
ตาง ๆ หากเครื่องมือไมคมพอเทาที่ควรก็จะใชไดผลไมเต็มที่ เชนเดียวกันถาเราใชภาษาไดไมพอดี การสื่อสารก็อาจจะไมสัมฤทธิ์ผล ดังน้ัน การที่เราไดมีโอกาสไดฝึกฝน
จนมีความรูและความเช่ียวชาญในการใชภาษา จะทําใหเราสามารถใชอาวุธทางภาษาที่มีความแหลมคมไดอยางเหมาะสมและลึกซึ้ง 

เน่ืองจากมนุษยแตองใชภาษาอยูเป็นประจําทุกวัน จึงทําใหคุนเคยและเห็นการใชภาษาเป็นเรื่องธรรมดา แตแทที่จริงแลวการใชภาษาเป็นเรื่องที่สําคัญ และ
มีประโยชนแอยางยิ่ง การสืบทอดอารยธรรม วัฒนธรรมตลอดจนความเขาใจอันดีของมนุษยแจะไมอาจจะทําไดหากถาปราศจากภาษาเป็นเครื่องมือและวิธีการใชภาษาที่มี
ประสิทธิภาพ เหตุนี้การศึกษาเรื่องภาษาจึงนับวาเป็นประโยชนแ และมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง 

ในการศึกษาภาษาเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท จําเป็นตองศึกษาภาษาอยางลึกซึ้งถึงความหมายของคําและการใชคําหรือขอความตาง ๆ ทั้งน้ีเพราะ
บางขอความที่ปรากฏเป็นสํานวน อาจมีความหมายไมตรงตามรูปศัพทแ แตจะเป็นความหมายที่ข้ึนอยูกับสถานการณแที่แตกตางกันไปสํานวนเป็นสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นโดย
มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อเกิดประสิทธิผลในดานการสื่อความเขาใจ ความประทับใจ และเราอารมณแผูฟใงทั่ว ๆ ไป ในสํานวนมักจะสอดแทรกแนวคิด หลักธรรม 
ความรูสึก วัฒนธรรม วิถีชีวิต และลักษณะสังคมของมนุษยแปรากฏอยูเป็นจํานวนมาก “สํานวน” จึงเป็นเรื่องที่นาศึกษา เพราะนอกจากจะทําใหทราบถึงความหมาย
และวิธีการใชที่แตกตางไปตามสถานการณแแลว ยังทาใหทราบถึงที่มาและพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสานวนไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสรางสรรคแขึ้นจากประสบการณแ
เพราะไมวาจะเป็นกลุมใดก็ตาม เม่ือบรรพบุรุษไดประสบกับสิ่งตาง  ๆ ทั้งเป็นเรื่องดี เรื่องราย ความสุขหรือความทุกขแ ก็จะเกิดการเรียนรูและสั่งสมประสบการณแน้ันไว
แลวนํามาสั่งสอนลูกหลานและคนรุนหลังใหดําเนินชีวิตอยางราบรื่น ไมผิดพลาดเหมือนกับที่บรรพบุรุษไดประสบมา ซึ่งลูกหลานหรือคนรุน หลังเม่ือไดรับการสั่งสอน
จากบรรพบุรุษไมวาเรื่องน้ันจะถูกหรือผิด มักจะทําตามคําสั่งสอนน้ันเพราะมีความเคารพนับถือผูเฒา ผูมากดวยประสบการณแ เห็นวาสํานวนไทยกับสํานวนจีนมี
ลักษณะความหมายเหมือนหรือคลายคลึงกันหลายสํานวน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากท้ังประเทศไทยและประเทศจีน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู และวัฒนธรรมคลายคลึงกันรวมทั้ง
มีความสัมพันธแที่ดีตอกันตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน จึงอาจมีการถายทอดวัฒนธรรมระหวางกันอันเป็นผลใหมีความหมายของสํานวนไทยและสํานวนจีนคลายคลึงกัน 
หากแตการใชคําท่ีนํามาเปรียบเทียบอาจแตกตางกันไปบางเหมือนหรือคลายคลึงกันบาง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสํานวนไทย-สํานวนจีน 
2. เพื่อเปรียบเทียบสํานวนไทย-สํานวนจีน 
                                                           
1 อาจารยแสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยนอรแทกรุงเทพ e-mail-wanwiwa.sa@northbkk.ac.th 
2 อาจารยแสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยนอรแทกรุงเทพ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาภาพพจนแและสํานวนไทยและสํานวนจีน โดยไดแบงเน้ือหาของการทบทวนวรรณกรรม
ออกเป็น 3 ประเด็น 

1. คํานิยามและประเภทของภาษาภาพจนแ ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชคําวา “ภาพพจนแ” ตามการบัณญัติศัพทแของราชบัณฑิตยสถาน  
2. คํานิยามและลักษณะทั่วไปของสํานวน สํานวนหมายถึง โวหาร คารม ทํานองพูด ถอยคําท่ีเรียบเรียง ถอยคําท่ีมีความหมายไมตรงตัว แตก็เขาใจกัน หรือ

อาจจะกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา สํานวน คือถอยคํา กลุมคํา หรือความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงอุปมาอุปมัยโดยมีนัยแฝงเรนซอนอยูอยางลึกซึ้ ง แยบคาย เพื่อใหผูรับไดไป
ตีความ ทําความเขาใจดวยตนเองอีกข้ันหน่ึง ซึ่งอาจแตกตางไปจากความหมายเดิมก็ได สันนิษฐานวา สํานวนน้ันมีอยู ในภาษาพูดกอนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นในสมัย
สุโขทัย โดยเม่ือพิจารณาจากขอความในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงแลว ก็พบวามีสํานวนไทยปรากฎเป็นหลักฐานอยู 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาภาพพจนแ สํานวนไทยและสํานวนจีน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบ: สํานวนไทยและสํานวนจีน ที่มีความหมายเหมือนและคลายคลึงกันในครั้งน้ี ผูเขียนศึกษาและรวบรวม
ขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะการศึกษาสํานวนไทยและสํานวนจีนที่ไดรวบรวมในลักษณะขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใชศึกษาเป็น
แนวทางและขอมูลในการวิจัย โดยมีการวิเคราะหแขอมูล วิเคราะหแลักษณะทั่วไปและเปรียบเทียบความหมายและท่ีมาของสํานวนไทยกับสํานวนจีนที่มีความหมายเหมือน
และคลายคลึงกันจํานวน 100 คูสํานวน เชน 

สํานวนจีน คําแปล ใกล๎เคียงกับสํานวนไทย 

自作自受  เม่ือทําเองก็ตองรับผลกรรมท่ีตนทําไว กงเกวียนกําเกวียน 
井底之蛙 กบใตบอนํ้า กบในกะลา 
入乡随俗  เขาถิ่นตามธรรมเนียม เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม 
大海捞针  งมเข็มในมหาสมุทร งมเข็มในมหาสมุทร 

机不可失  อยาปลอยโอกาสใหพลาดไป นํ้าขึ้นใหรีบตัก 
 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

1. ทราบภาพภาษาภาพพจนแนสํานวนไทย สํานวนจีน 
2. ทราบถึงความเหมือนของภาษาภาพพจนแที่สะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเช่ือและวิถีชีวิตระหวางคนไทยและคนจีน 

 
วิธีการดําเนินวิจัย 

1. เก็บรวบรวมสํานวนไทยตาง ๆ โดยรวบรวมจากทั้งในหนังสือหลักภาษาไทยตาง ๆ พจนานุกรม และจากเว็บไซดแตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลของสํานวน
ไทยท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีมีจํานวน 100 สํานวน 

2. เก็บรวบรวมสํานวนจีนตาง ๆ โดยรวบรวมจากท้ังในหนังสือ พจนนุกรม และจากเว็บไซดแตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลของสํานวนจีนที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมี
จํานวน 100 สํานวน 

3. ตรวจสอบภาษาภาพพจนแที่ปรากฏในสํานวนไทย สํานวนจีน โดยยึดตามราชบัณฑิตยสถาน (2545) การแบงประเภทขอมูล ผูวิจัยไดนําสํานวนที่ไดม า
จัดแบงประเภทตัวอยางภาษาภาพพจนแในสํานวนไทย โดยยึดนิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2545)  ที่กําหนดไว ทั้ง 19 ประเภท ดังน้ี 1) การอางถึง 2) แนวเทียบ 3) 
ภาวะแยง 4) สมญานาม 5) สมมุติภาวะ 6) ความนึกเปรียบเทียบ 7) อติพจนแ 8) การแฝงนัย 9) อุปนิเสธ 10) อุปลักษณแ 11) นามนัย 12) การเลียนเสียงธรรมชาติ 13) 
ปฏิพจนแ 14) ปฏิทรรศนแ 15) บุคลาธิษฐาน 16) อุปมา  17) อุปลักษณแ 18) สัมพจมัย 19) ภาพพจนแลดคา 

 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
2. รวบรวมหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสํานวนไทยและสํานวนจีนเพื่อศึกษาสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยน้ี 
3. คัดเลือกสํานวนไทยและสํานวนจีนที่ จํานวน 100 คูสํานวน เพื่อนํามาวิเคราะหแ  
4. เปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนจีน 
5. เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะหแ  

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ศึกษาสํานวนไทยและสํานวนจีน: การศึกษาเปรียบเทียบ พจนานุกรมสํานวนไทย-จีน เว฿บไซคแ แบงออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบสํานวนไทย-สํานวนจีน ที่มีความหมายคลายคลึงตอภาพสะทอนวัฒนธรรม 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบภาพพจนแตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน ในสํานวนไทยสํานวนจีน 

 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
2. รวบรวมหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสํานวนไทยและสํานวนจีนเพื่อศึกษาสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยน้ี 
3. คัดเลือกสํานวนไทยและสํานวนจีนที่ จํานวน 100 คูสํานวน เพื่อนํามาวิเคราะหแ  
4. เปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนจีน 
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5. เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะหแ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

หลังจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมและแยกแยะประเภทขอมูลแลว ผูวิจัยวิเคราะหแถึงการใชภาษาภาพพจนแในสํานวนไทย สํานวนจีน ที่มีความหมาย
คลายคลึงกัน วามีการสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเช่ือและวิถีชีวิตอยางไรของคนไทยและคนจีน 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบสํานวนไทย-สํานวนจีน ที่มีความหมายคลายคลึงตอภาพสะทอนวัฒนธรรม 
ในการศึกษาสํานวนไทย-สํานวนจีน สามารถแบงออกตามลักษณะสะทอนทางวัฒนธรรม เชน ความคิด วัฒนธรรม ความเช่ือ และการดํารงชีวิตของคนไทย

และคนจีน พบวาสามาถแบงหมวดหมูที่พบได 10 ประเภท คือ 1) ประสบการณแชีวิต 2) การแสดงออกและลักษณะนิสัย 3) การดํารงชีวิต 4) คนกับการกระทํา 5) คน
กับอารมณแความรูสึก 6) คนกับคําพูด 7) คนกับความเช่ือ 8) ลักษณะคน 9) การคบคน 10) ทัศนคติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ประสบการณแชีวิต 
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. อาบนํ้ารอนมากอน 一日之长 
2. สิบปากวาไมเทาตาเห็น 百闻不知一见 

เน่ืองดวยคนไทยและคนจีน ตางมีประวัติศาสตรแอันยาวนาน ดังน้ันเรื่องของการถายทอดประสบการณแชีวิตจีงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะชวยใหคนรุนใหมไม
ตองเสียเวลาคลําทางอีก ดังน้ันในตัวอยางท่ีพบเกี่ยวกับประสบการณแชีวิต ในเรื่องสํานวนที่เกี่ยวกับประสบการณแน้ัน สํานวนที่กลาวถึงโดยสวนใหญจะพูดเกี่ยวกับการ
กระทําที่ผานมาแลว และถาการกระทําน้ันมันเกิดเหตุที่ผิดพลาด เราก็จะเก็บประสบการณแน้ันมาเป็นสิ่งท่ีสอนใหเราจดจําและเติมเต็มในสวนที่ขาดไปในการกระทําครั้ง
ตอไป ซึ่งแสดงใหถึงทัศนะคติของท้ังคนไทยและคนจีน ที่มองเห็นและใหความสําคัญกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลวในอดีต และนํามาเป็นสิ่ งเตือนใจ หรือนํามาปรับปรุงให
สิ่งใหมที่จะเกิดขึ้นน้ันสมบูรณแและดียิ่งข้ึน 

2. การแสดงออก และลักษณะนิสัย 
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. คางคกขึ้นวอ (การแสดงออก) 小人得志 
2. กระตายตื่นตูม (ลักษณะนิสัย) 大惊小怪 

ในการแสดงออกและลักษณะนิสัยแสดงใหเห็นวา คนไทยและคนจีนน้ันใหความสําคัญกับสิ่งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทั้งการแสดงออก และลักษณะนิสัยที่พบ
น้ีเป็นสิ่งท่ีไมสมควรปฏิบัติ คือ คนที่มีฐานะต่ําตอย พอไดดิบไดดีก็มักจะแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว และลักษณะนิสัยที่ใชเปรียบเทียบคนท่ีแสดงอาการตกใจงาย โดยไมทัน
สํารวจใหถองแทกอน ซึ่งเป็นการสั่งสอนใหนําไปสูการเขาสังคมรวมกับผูอื่นตอไป 

3. การดํารงชีวิต  
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. นกนอยทํารังแตพอตัว 量力而为/量力而行 
2. ปลาใหญกินปลาเล็ก 弱肉强食 

ในการดํารงชีวิตของชาวไทยและชาวจีน จากสํานวนที่ใชน้ัน แสดงใหเห็นถึง วัฒนธรรมการใชชีวิตของชาวไทยและชาวจีน ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน น่ันคือ จากสํานวน
ตัวอยางขางบน แสดงใหเห็นอยางชัดเจนที่วา ในการดํารงชีวิตในปใจจุบันน้ัน  การที่จะกระทําใด ๆ ควรทําใหเหมาะกับฐานะและความสามารถของตน อยางทําอะไรเกินตัว 
นอกจากน้ีสภาพในบัจุบันคนที่มีอํานาจเหนือกวาก็จะเอาชนะหรือเอาเปรียบคนที่มีอาจนอยกวาหรือกําลังนอยกวาเสมอเป็นทอด  ๆไป ดังน้ันเราตองรูสภาพและรูจักศัตรูดวย 

4. คนกับการกระทํา  
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. ไกงามเพราะขน ขนงามเพราะแตง 佛要金装，人要衣装 
2. ชักนํ้าเขาลึก ชักศึกเขาบาน 引狼入室 

การกระทําของคนเราน้ันเป็นสิ่งที่สําคัญ และในความคิดของชาวไทยและชาวจีนก็ใหความสัญตอสิ่งน้ีเป็นอยางมาก เพราะการกระทํามีผลทั้งส วนตนเอง
และผูอื่น นอกจากน้ีผลของการกระทําน้ัน จะทําดีหรือไมดีน้ัน ก็ขึ้นอยูกับสิ่งที่เรากระทําลงไป ซึ่งในมุมมองความคิดน้ีก็มาจากการที่เรานับถือศาสนาหรือลัทธิตาง ๆ 
เน่ืองจากทุกศาสนาทุกลักธิ สอนใหคนกระทําความดีละเวนความช่ัว ดังน้ันสํานวนที่เกี่ยวกับการกระทําจึงมีเป็นจํานวนมาก 

5. คนกับอารมณแและความรูสึก 
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. หมามองเครื่องบิน 癞蛤蟆想吃天鹅肉 
2. แมวไมอยู หนูราเริง 山中无老虎，猴子称大王 

จิตใจของคนเราเป็นสิ่งสัญ เพราะจิตใจของมนุษยแน้ันมีความรูสึกตาง ๆ ไมวาจะเป็นรัก โลภ โกรธ เกลียด ดีใจ เสียใจ ซึ่งความรูสึก เหลาน้ียากที่เราจะ
สามารถรับรูจิตใจผูอื่นได 

6. คนกับคําพูด 
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. ปากปราศรัยนํ้าใจเชือดคอ/ปากหวานกนเปรี้ยว 口蜜腹剑 
2. พูดเป็นตอยหอย 滔滔不绝 
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คนกับคําพูดคนเราน้ันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะสื่อสารกับบุคคลอื่น ดังน้ันวัฒนธรรมการพูดของชาวไทยและชาวจีน  จีงสะทอน
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่พูดนั้น บางครั้งคนเราอาจจะพูดตรงกับสิ่งท่ีเราคิด หรืออาจจะไมตรงกับสิ่งท่ีเราคิดอยูจริงก็ได และคําพูดเม่ือพูดไปแลวอาจจะเกิดผลดีและ
ผลเสียตอท้ังผูพูดและบุคคลอื่นก็ได ดังน้ัน คําพูดอาจพูดไดวาเป็นอาวุธอยางหน่ึงของมนุษยแเลยทีเดียว 

7. คนกับความเช่ือ 
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. ผีซ้ําด้ําพลอย 落井下石 
2. กงเกวียนกําเกวียน 自作自受 

ความเช่ือของคนไทยและคนจีน สวนมากมาจากการนับถือศาสนา ถึงแมวาชาวไทย ชาวจีน นับถือคนละศาสนา แตคําสั่งสอนหลักยังคงเหมือนกัน คือการทําความดี 
8. ลักษณะคน 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 
1. นกสองหัว 两面派 
2. หนาเน้ือใจเสือ 人面兽心 

สํานวนเกี่ยวกับลักษณะของคนไทยและคนจีน ยอมมีลักษณะและบุคลิกที่แตกตางกัน รวมถึงลักษณะนิสัยดวย ดังน้ันสํานวนที่เกี่ยวกับลักษณะของคนจึง
ปรากฏใหเราไดพบ เพราะสํานวนเหลาน้ีเป็นการสอนใหเรารูจักลักษณะของคนแลว ยังสงผลใหเรารูจักการคบคนตอไปอีกดวย 

9. การคบคน  
ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 

1. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บณัฑิตพาไป
หาผล 

近朱者赤，近墨者黑 

2. อยาไวใจทาง อยาวางใจคน 知人知面不知心 
จากสํานวนการคบคน สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทย และคนจีน ที่ใหความสําคัญกัน ดังน้ัน การที่เราจะคบคนน้ัน เราก็ตองรูจักเลือก และตองรูจัก

ตัวตนที่แทจริงของเขา จึงทําใหมีสํานวนในสวนน้ีใหเราไดพบในจํานวนไมนอยเลย 
10. ทัศนคต ิ

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน 
1. ระยะทางพิสูจนแมา กาลเวลาพิสูจนแคน 路遥知马力，日久见人心 
2. ตกนํ้าไมไหล ตกไฟไมไหม 真金不怕火炼 

จากสํานวนที่สะทอนใหเห็นทัศนคติ พบวามีรากฐานมาจากการนับถือศาสนาและลัทธิความเช่ือตาง ๆ โดยเนนการกระทําและเรื่องกรรมเป็นหลัก เพราะ
สํานวนโดยสวนใหญน้ัน จะกลาวถึงผลของกรรมหรือการกระทํา 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบภาพพจนแตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน ในสํานวนไทยสํานวนจีน 
ลําดับที่ ประเภทภาษาภาพพจน๑ สํานวนไทย สํานวนจีน 

1 การอางถึง ไมํม ี ไมํม ี
2 แนวเทียบ ไมํม ี มี 
3 ภาวะแยง มี มี 
4 สมญานาม มี ไมํม ี
5 สมมุติภาวะ ไมํม ี ไมํม ี
6 ความนึกเปรียบเทียบ ไมํม ี ไมํม ี
7 อติพจนแ มี มี 
8 การแฝงนัย มี ไมํม ี
9 อุปนิเสธ ไมํม ี ไมํม ี
10 อุปลักษณแ มี มี 
11 นามนัย มี มี 
12 การเลียนเสียงธรรมชาติ ไมํม ี ไมํม ี
13 ปฏิพจนแ มี ไมํม ี
14 ปฏิทรรศนแ มี ไมํม ี
15 บุคลาธิษฐาน มี ไมํม ี
16 อุปมา มี ไมํม ี
17 สัญลักษณแ ไมํม ี มี 
18 สัมพจนัย มี มี 
19 ภาพพจนแลดคา ไมํม ี ไมํม ี

 
แสดงใหเห็นวา ภาษาภาพพจนแ 4 ประเภท คือ อุปลักษณแ นามนัย อติพจนแ และภาวะแยง พบไดทั้งสํานวนไทยและสํานวนจีน 
 สํานวนไทยและสํานวนจีน ที่ใชภาษาภาพพจนแที่เหมือนกันคือ  สัมพจนัย สํานวนไทย จะพบสมญานาม และ ปฏิทรรศนแ และ สํานวนจีน จะพบ สัญลักษณแ  
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลสะทอนทางดานวัฒนธรรมของสํานวนไทย และสํานวนจีน ที่มีความหมายคลายคลึงกัน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงผลสะทอนทางดานวัฒนธรรมของ

สํานวนไทย และสํานวนจีน สามารถแบงหมวดหมูได 10 ประเภท ดังน้ี ประสบการณแชีวิต การแสดงออกและลักษณะนิสัย การดํารงชีวิต คนกับการกระ ทํา คนกับ
อารมณแความรูสึก คนกับคําพูด คนกับความเช่ือ ลักษณะคน การคบคน และทัศนคติ ซึ่งจากประเภททั้งหมดพบวา ประเภทของคนกับการกระทํา สะทอ นใหเห็น
วัฒนธรรมการนับถือศาสนาและความเช่ือของชาวไทยและชาวจีน ที่มีจุดมุงหมายหลักคือ สอนใหคนกระทําความดี ซึ่งการกระทําน้ัน คนเราสามารถหระทําไดทั้งดีและ
ช่ัว จึงสงผลใหมีสํานวนเกี่ยวกับการกรพทํามากท่ีสุด สําหรับประเภทของการดํารงชีวิต การคบคนและประสบการณแชีวิตน้ันก็มักจะตองดําเนินรวมกันไปกับการกระทํา
ของคนเชนกัน นอกจากสํานวนเหลาน้ีจะสะทอนวัฒนธรรมการนับถือศาสนาแลว ยังสะทอนวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยแจากประเภทการดํารงชีวิตอีกดวย คือ ในการ
ดํารงชีวิตของชาวไทยและชาวจีน จากสํานวนที่ใชแสดงใหเห็นถึง วัฒนธรรมการใชชีวิตของชาวไทยและชาวจีน ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน น่ันคื อ การกระทําสิ่งใดน้ัน
ตองทําใหพอเหมาะพอดี ไมมากเกินไปและไมนอยจนเกินไป  นอกจากน้ีสภาพทางสังคมปใจจุบัน เงินและอํานาจเป็นสิ่งสําคัญ หรือเรียกอีกอยางวาเป็นปใจจัยที่สําคัญ
มากในการดํารงชีวิตในปใจจุบัน และสังคมปใจจุบันเป็นสภาพที่คนที่มีความสามารถสูงก็จะมีโอกาสที่ดีกวาคนที่มีความสามารถนอย และยังได รับโอกาสที่ดีกวาดวย 
นอกจากน้ีสภาพในปใจจุบันคนที่มีอํานาจเหนือกวาก็มักจะอยูเหนือกวาคนท่ีมีอํานาจนอยกวาอีกดวย ดังน้ันเราตองรูสภาพและรูจักศัตรูดวย 

ผลของการศึกษาคนควาจะทําใหทราบถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  สภาพแวดลอมทางสงัคมและทางธรรมชาติ  ตลอดจนความเป็นอยูของชน
ชาติทั้งสองชนชาติคือ ชนชาติไทยและชนชาติจีน ซึ่งจะเป็นประโยชนแตอการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคน จีนและเป็นประโยชนแตอการเรียนการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสําหรับคนไทย รวมทั้งเป็น แนวทางในการศึกษาลักษณะของสํานวนของชาติตาง ๆ    

นอกจากน้ี สํานวนไทยและสํานวนจีน คนสวนใหญจะเลือกใชอุปลักษณแ นามนัย อติพจนแ ภาวะแยง ซึ่งเป็นประเภทของภาพพจนแที่ศึกษามากที่สุด 
นอกจากน้ียังพบวา ในสํานวนไทย สํานวนจีน ที่มความหมายคลายคลึงกันจะมีการชสํานวนที่เป็นภาษาแบบตรงไปตรงมาหรือการใชภาษาลักษณะการพรรณา มากกวา 
อันเน่ืองมาจากความงายตอการเขาใจ และไมตองตีความมากเหมือนกับภาษาภาพพจนแ เพราะสํานวนที่เป็นแบบลักษณะที่ตรงไปตรงมาน้ัน จะเหมาะสมแกความเขาใจ
ของคนในทุกระดับช้ันเพราะเป็นภาษางาย 

คนไทยและคนจีน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเจริญทางวัฒนธรรมทางภาษา สํานวนตาง ๆ จึงเกิดขึ้นอยางมากมาย  และ
สํานวนเหลาน้ันก็จะมีการใชภาษาแบงออกเป็น 2 ประเภทใหญ น่ันคือ การกลาวแบบตรงไปตรงมา กับการใชภาษาภาพพจนแ ซึ่งจากการศึกษาครั้ งน้ีพบวา สํานวนที่
พบในสํานวนไทยและสํานวนจีน ที่มีความหมายคลายคลึงกันน้ัน มีการใชภาษาแบบตรงไปตรงมามากกวาการใชภาษาภาพพจนแ เพราะการใชภาษาแบบตรงไปตรงมา
น้ัน งายตอความเขาใจความหมาย ซื่งไมตองตีความมากและไมวาคนท่ีใชภาษาในการสื่อสารกันน้ันจะเป็นคนชนช้ันใด ก็สามารถสื่อสารกันเขาใจ ผลที่สะทอนทัศนคติ
และวัฒนธรรมของคนไทย คนจีน พบวาเป็นการสะทอนวัฒนธรรมการนับถือศาสนาที่สอนใหคนกระทําความดี และสําหรับประเภทยอยที่เราพบน้ันพบวา ทั้ง 10 
ประเภทน้ัน ถาเรามองแลวมันสะทอนถึงวัฒนธรรมทางสังคม ซื่งมีความเกี่ยวของระหวางคนกับคนมากมาย 
 
ข๎อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยและรววบรวมขอมูลเกี่ยวกับสํานวนไทยและสํานวนจีนน้ัน ทําใหผูวิจัยสังเกตเห็นวา ยังมีเรื่องอื่น ๆที่นาสนใจเกี่ยวกับสํานวนไทยและ
สํานวนจีนที่ควรนํามาศึกษาวิจัย เชนการศึกษาโครงสรางทางไวยากรณแเปรียบเทียบระหวางสํานวนไทยและสํานวนจีน หรือการศึกษาสํานวนไทยและสํานวนจีนที่มักใช
ผิด เป็นตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงได ดวยความกรุณาและความอนุเคราะหแอยางยิ่งจากผูบริหารมหาวิทยาลัยนอรแท กรุงเทพ ในการอํานวยความสะดวกแก
ผูวิจัยในทุก ๆ ดาน  

ขอขอบคุณอาจารยแ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ไดแตงตําราและผลงานทางวิชาการอันมีประโยชนแอันมากลนที่ผูวิจัยสามารถนํามาใชในการทําวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยแ และผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู และประสบการณแอันมีคาอยางยิ่งแกผูวิจัย ผูวิจัย

ตองขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 
คุณคาและประโยชนแที่ไดรับจากงานวิจัยฉบับน้ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูสืบตอไป 
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอํการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแนวทางหลกัการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

People’s Opinions affecting the Administration of Administrative Organization as Good Governance Principle  
of Buengyitho Municipality, Thunyaburi District, Pathumthani Province 

 
สมชาย ศรีสุนทรโวหาร1 

Somchai   Srisunthornvoharn 
บทคัดยํอ 

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ของเทศบาลเมือง
บึงยี่โถอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี(Good Governance) (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพ ( 3) เพื่อ
ศึกษาปใญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล 

การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดผลการวิเคราะหแขอมูล ดังน้ี 
1. สถานภาพสวนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานีพบวา ประชาชนสวนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 194 คน คิดเป็นรอยละ51.5 

มีอาย2ุ1-30 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็นรอยละ 29.7 มีระดับการศึกษาสวนใหญปริญญาตรี จํานวน155 คน คิดเป็นรอยละ41.1 มีอาชีพคาขาย/ทําธุรกิจสวนตัวเป็นสวน
ใหญ จํานวน 137 คนคิดเป็นรอยละ 36.3 มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 212 คน คิดเป็นรอยละ 56.2และมีสถานภาพ สมรสสวนใหญจํานวน 196 คน คิดเป็นรอย
ละ 52.0 

2.ความคิดเห็นของประชาชนพบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
3.ประชาชนมีความคิดเห็นตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานีแตกตํางกันหรือไมํพบวา ความคิดเห็นของ

ประชาชน โดยภาพรวมแตกตํางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล พบวา ดานหลักความ
รับผิดชอบมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน, ดานหลักคุณธรรมและดานหลักความโปรงใสมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.ปใญหาและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถสวนใหญไดตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวคณะผูบริหารมากกวาองคแกรและมีผลในภาพรวมทั้ง 6 หลักอยูในระดับปานกลาง หากแตยังคงมีประชาชนเป็นบางสวนที่ยังมีความคิดเห็นวา
ผูบริหารมีความไมเป็นกลางทางดานการบังคับบัญชา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหไดเลื่อนช้ันเลื่อนตําแหนงรวมทั้งการไมคอยยอมรับ
ฟใงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา อุปกรณแในการทํางานที่ไมเพียงพอ การจัดบุคลากรไดไมเหมาะสมกับงานหรือการจัดใหทํางานมากจนเกินไปจนทําใหงานที่ทําน้ันเกิด
ความผิดพลาดไดงาย 
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน -หลักธรรมาภิบาล -  องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
Abstract  

The objectives of this research were 1) to study people’s opinions affecting the administration of administrative organization as good 
governance principle. 2) to comparepeople’s opinions that divided by sex , age , education level , occupation , income and status.3) to study 
problems and administration development approach as good governance principle of  municipality. The sample consists of 207 people and 
thedata was analyzed by mean, standard deviation. Hypothesis testing was conducted using the t test and F test and difference mean testing by 
Scheffe ‘s method of paired comparison. 
 The results have shown that; 
 1.  The personal status  of  people in Buengyitho municipality  area , Pathumthani province  found that  majority of people was 194  
female  at  51.5 % , 112  people who had age 21-30 years at 29.7 % ,  155 people who graduated bachelor level at 41.1%, 137 people who 
were private business at 36.3% , 212 people had less than 15,000 b at 56.2% and  196 people  were marital status  at 52.0%. 
 2. People’ opinions found that the overall was moderate level when considering individual aspects were at the moderate level. 

3. People‘s opinions   as good governance principle approach of Buengyitho  municipality,  
Pathumthani province found that the overall was different with at .05 level of significance as the hypothesis setting. When considering as good 
governance principle found that accountability aspect had the not different opinions, virtual and transparency aspects had the different opinions 
at .05 level of significance.   
  4.  Problems and administration development approach found that the overall of 6 aspects were at the moderate level. Some 
people ‘s opinions had the unfair in command line ,performance assessment aspect  and subordinate support to promotion. 
 
Key words:  People’s opinions    Good governance Principle – Local  Administrative Organization 
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บทนํา 
การปกครองทองถ่ินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย( Basic Democracy ) เพราะการปกครองทองถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครอง
ใหแกประชาชนใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครองเทศบาลถือวาเป็นหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่จั ดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มี
ความเจริญและใชในการบริหารเมืองเป็นหลักซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช“เทศบาล”เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ไดตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ขึ้น มีสาระสําคัญในการ
กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะ ระหวางรัฐกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงองคแประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไว 6 ประการ คือ “หลักธรร
มาภิบาล” 
    เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ไดรับการยกฐานะมาจาก "อบต.บึงยี่โถ" และ เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลบึงยี่โถ จนมาเป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถเม่ือพ.ศ.2555จนปใจจุบัน
ไดมีการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชเพื่อแกไขปใญหาอยางสม่ําเสมอจนไดรับการยอมรับจากประชาชน 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองบึง
ยี่โถอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีน้ีมี 
 
วัตถุประสงค๑ 

(1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี( Good 
Governance) 

(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพ 
(3) เพื่อศึกษาปใญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามกับประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เป็นประชาชนจํานวน377คน โดยการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่
จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิดและปลายเปิด ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูลที่ไดโดย หาคาความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test)  

ผลการวิจัย 
การศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาไดนํากรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เป็นแนวทางการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่ มีตอการ

บริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางและหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีซึ่งผูวิจัยได
แบงการนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

1. สถานภาพสวนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี พบวา ประชาชนสวนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 194 คน คิดเป็นรอยละ
51.5 มีอาย2ุ1-30 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็นรอยละ 29.7 มีระดับการศึกษาสวนใหญปริญญาตรี จํานวน155 คน คิดเป็นรอยละ41.1 มีอาชีพคาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว
เป็นสวนใหญ จํานวน 137 คนคิดเป็นรอยละ 36.3 มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 212 คน คิดเป็นรอยละ 56.2และมีสถานภาพ สมรสสวนใหญจํานวน 196 
คน คิดเป็นรอยละ52.0 

2.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีพบวา  
ประชาชนมีความคิดเห็นตอหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดานพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

3.ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานีแตกตํางกันหรือไมํ
พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล เมืองบึงยี่โถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมแตกตํางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล 
พบวา ดานหลักความรับผิดชอบมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน, ดานหลักคุณธรรมและดานหลักความโปรงใสมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.ปใญหาและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานีตาม
ความคิดเห็นของประชาชน 

ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ซึ่งไดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวคณะผูบริหารมากกวาองคแกรและมีผลในภาพรวมทั้ง 6 หลักอยูในระดับปานกลาง หากแตยังคงมีประชาชน
เป็นบางสวนท่ียังมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีความไมเป็นกลางทางดานการบังคับบัญชา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหไดเลื่อนช้ัน
เลื่อนตําแหนงรวมทั้งการไมคอยยอมรับฟใงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา อุปกรณแในการทํางานที่ไมเพียงพอ การจัดบุคลากรไดไมเหมาะสมกับงานหรือการจัดให
ทํางานมากจนเกินไปจนทําใหงานที่ทําน้ันเกิดความผิดพลาดไดงาย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญและนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
1 การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จากการวิจัยโดยรวมของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ สวนใหญอยูในระดับปานกลางทุกขอ ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาคณะผูบริหารและบุคลากรใน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ยังไมคอยดีพอและยังไมเป็นที่นาพอใจของประชาชนในหลายๆดานดังน้ันคณะผูบริหารและบุคลากรควรที่จะพิจารณาขอผิดพลาด บางสวนของ
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การบริหารงานเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานของเทศบาลตอไป การศึกษาโดยรวมพบวาองคแกรยังขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ขาดการติดตอ และขาด
อุปกรณแการทํางานที่ไมเพียงพอตอการทํางาน  

1.1หลักนิติธรรม จากการวิจัย พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานีสวนใหญอยูในระดับที่ปานกลาง ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา จัดใหมีการทําประชาพิจารณแในการออกขอกฎหมายหรือกฎระเบียบ/ขอบังคับที่จะมีผล
บังคับใชกับชุมชนและไมคอยเปิดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับตางๆที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน รองลงมาคือเรื่องการรับเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชนแลวเรงดําเนินการและรายงานผลใหทราบ,การบริหารงานของเทศบาลมีความชัดเจนของการปฏิบัติใหเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและขอบังคับ ,การ
บริหารงานของเทศบาลมีการกระจายอํานาจยังไมทั่วถึง ,ผูบริหารมีนโยบายรณรงคแใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือหลักความชอบธรรมและเทศบาลมีการปฏิรูป
กฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณแเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อยูในระดับที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง 

1.2หลักคุณธรรม จากการวิจัย พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาการบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ ไดแก ผูบริหารสมาชิกและพนักงาน
ไมมีมนุษยสัมพันธแไมความสุภาพออนโยนและมีไมตรีจิตพรอมใหบริการและการบริหารงานของเทศบาลไมคอยไดรับการยอมรับจากประชาชนรองลงมาคือเรื่อง 
ผูบริหารสมาชิกและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยไมความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม , ผูบริหารสมาชิกและพนักงานไมคอยมีความซื่อสัตยแสุจริตยึด
ม่ันในศีลธรรมและจริยธรรม, ผูบริหารสมาชิกและพนักงานปฏิบัติอยูในศีลธรรมกระทําตนเป็นตัวอยางท่ีดีในสังคม,ผูบริหาร สมาชิกพนักงานมีจิตสํานึกยึดม่ันหลักการ
และภาคภูมิใจตอการใหบริการประชาชนและผูบริหาร สมาชิกและพนักงานบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตองและเป็นธรรม 

1.3 หลักความโปรํงใส จากการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นผูบริหารเทศบาลใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเนนความเป็น
ธรรมตามระเบียบของทางราชการ เพื่อปลูกฝใงใหบุคลากรของเทศบาลเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย การบริหารงานตามหลักนิติธรรมน้ี เป็นแนวทางใหขาราชการไม
วาจะเป็นผูบริหาร พนักงานราชการ เจาหนาที่และลูกจางของเทศบาลจะตองนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใหเป็นไปในแนวทางเดียวกันสร างความเป็นระเบียบ
วินัยใหเกิดขึ้นในองคแกร ทุกคนจะตองยอมรับกฎระเบียบ ขอบังคับที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นและปฏิบัติตามอยางเครงครัดโดยยึดหลักความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
  1.4หลักการมีสํวนรํวม จากการวิจัย พบวา ประชาชนมี“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทาง
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี”สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีการบริหารงานของเทศบาลตามหลักธรร
มาภิบาลในหลักการมีสวนรวม เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา การบริหารงานของเทศบาลเมืองบึงยี่โถไดแก การเปิดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอชุมชน , เปิดโอกาสใหประชาชนเสนอความคิดเห็นดานการบริหารงานของเทศบาลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น , ในการ
ประชุมของเทศบาล ประชาชนสามารถเขาเป็นผูสังเกตการณแไดโดยไมจํากัดสิทธิของประชาชน, ผูบริหารงานและเจาหนาที่ของเทศบาลรับฟใงและนําขอเสนอแนะขอ
รองเรียนไปดําเนินการอยางรวดเร็วและเต็มความสามารถ , เทศบาลเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน , เปิดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความ
คิดเห็นในการแกปใญหาและสมาชิกเทศบาลทุกคนมีอิสระในความคิดสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะและสามารถตรวจสอบผูบริหารไดอยางแทจริงขอคนพบ
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาในการบริหารงานตามหลักการมีสวนรวมของเทศบาลยังไมคอยเปิดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมมากเทาไหร ดังน้ั นเทศบาลควรเปิด
โอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง 

1.5หลักความรับผิดชอบ จากการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 
สวนใหญอยูในระดับที่ปานกลาง มีการบริหารงานขององคแการบริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาลในหลักความรับผิดชอบเม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ
พบวาการบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับมากไดแกการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคแการบริหารสวนตําบลคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ร องลงมาคือเรื่องนํา
โครงการกิจกรรมหรือแผนงานที่แถลงไวไปดําเนินการใหเห็นเป็นรูปธรรมตามที่ไดกําหนดไว, เทศบาลเอาใจใสตอปใญหาของประชาชนและชุมชน, เทศบาลจัดใหมีการ
บริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงทุกชุมชน,การใหบริการตางๆของเทศบาลใหดวยความรับผิดชอบและตอบสนองความตองการของชุมชน ,เจาหนาที่เทศบาล
มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ใสใจตอปใญหาที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะแกไขและผูบริหารและเจาหนาที่ขององคแการบริหารสวนตําบลมีความกล าหาญพรอมที่จะ
ยอมรับผลจากการกระทําของตน ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลมีความตั้งใจและเอาใจใสตอการบริหารงานและคํานึ งถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมอยูในระดับที่ปานกลาง 

1.6หลักความคุ๎มคํา จากการวิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี สวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา มีการบริหารงานของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลในหลักความคุมคา เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแตละขอพบวาการบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับปานกลาง ไดแกการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอสวนรวมและชุมชน, มีการรณรงคแ
ใหประชาชนประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณแจัดไดมีความเหมาะสมสงางามและมีความทันสมัย , การจัดสรรตําแหนง
บุคลากรมีความเหมาะสมและความชํานาญเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาที่ , การใชงบประมาณมีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับผลงานที่ชุมชนไดรับ , เทศบาลมีการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานอยูอยางสมํ่าเสมอและการปฏิบัติงานของเทศบาลมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขอคนพบดังกลาวแสดงให
เห็นวาบุคลากรของเทศบาลไดใหความสําคัญในการใชจายงบประมาณและการใชจายทรัพยากรตางๆที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
 
ข๎อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.ควรเปิดโอกาสใหประชาชนในเขตเทศบาลไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกันการดําเนินงานตางๆ มีความโปรงใสตรวจสอบได 
2.ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธแใหกับ ชุมชนหรือประชาชนในเขตเทศบาลมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
3.รณรงคแใหผูบริหารและเจาหนาทีของเทศบาลใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองคแกรอยางจริงจังสรางจิตสาธารณะใหบุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ท่ีตนไดรับมอบหมาย 
4. ในดานการบริการควรใหความเสมอภาคแกทุกฝุาย โดยไมมีการเลือกปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
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5.ผูบริหารควรกําหนดนโยบายมีแผนแมบทอยางชัดเจนเป็นลายลักษณแอักษรและสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได 
6.จากผลการวิจัยดานหลักนิติธรรมพบวาผูบริหารเลือกใชงานเลือกปฏิบัติในแตละบุคคลขอบังคับ ระเบียบคําสั่งยังลาสมัย การทํางานยังไ มมีมาตรฐาน

เดียวกัน มีเสนสาย ขาดความยุติธรรม และมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานยังไมทั่วถึงมีการรวมศูนยแอํานาจอยูเพียงแคผูบริหารเพียงคนเดียวเทาน้ัน  
7.จากผลการวิจัยดานหลักคุณธรรม พบวาเรื่องของระบบอุปถัมภแ การทํางานของขาราชการยังขาดความความทุมเทและเสียสละมีการแบงพรรคพวกในกา

ปฏิบัติงาน 
8.จากผลการวิจัยตามดานความโปรงใส พบวามีปใญหาเรื่องผลประโยชนแการตรวจสอบภายในยังทําไดไมดีเทาที่ควรและความโปรงใสยังไมครอบคลุมทุก

หนวยงาน 
9.จากผลการวิจัยดานหลักการมีสวนรวมพบวาเรื่องนโยบายที่ไมชัดเจนจึงทําใหบุคลากรระดับลางที่ไมไดรวมงานไมมีโอกาสรับรูและยั งขาดความรวมมือ

จากบุคลากรทุกระดับ 
10.จากผลการวิจัยดานหลักความรับผิดชอบ พบวา ผูบริหารมอบหมายงานไมเหมาะสมกับตําแหนงงานที่ทําอยูมีการซับซอนในการทํางานของผูอื่น

บุคลากรหรือขาราชการบางคนยังมีความรับผิดชอบในการทํางานนอยเม่ือการทํางานเกิดปใญหาข้ึนจะอางวาเป็นความผิดของผูปฏิบัติงานหรือ 
11.จากผลการวิจัยตามหลักความคุมคาพบวา บุคลากรบางทานไมทุมเทในการปฏิบัติงานเทาที่ควรเม่ือชํารุดก็ไมมีการซอมแซมและนํากลับมาใ ชใหม จึง

ตองซื้อวัสดุอุปกรณแใหมอยูเสมอ มีการนําวัสดุอุปกรณแของหนวยงานไปใชสวนตัวบางครั้ง  
 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตํอไป 

จากการวิจัยน้ีผูวิจัยไดใชพื้นท่ีในการศึกษาภายในเทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นท่ีเดียวในการศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งตอไปน้ัน  
ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยเปลี่ยนขนาดพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยใหกวางและขนาดใหญข้ึนอาจเป็นระดับจังหวัด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเลมน้ีสําเร็จไดดวยความมุมานะ ทรหดอดทนหากไมไดความตั้งใจท่ีมุงม่ัน งานวิจัยที่คงคางก็คงคางอยูเชนน้ันช่ัวนาตาปี   
ขอบคุณดวงจิตที่ยังแข็งแกรงที่ไมยอมแพตอโชคชะตา ขอบคุณเพื่อนมิตรที่กรุณา เอาใจใสและใหความชวยเหลือรวมทั้งใหคําแนะนําอยางดียิ่ง ผูชวยศาส

ตาจารยแดร.อธิพงษแ เพชรสุทธ์ิที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษาและช้ีแนวทางท่ีเป็นประโยชนแ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อความถูกตอง ผูศึกษาจึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา  ณ ที่น้ี  

ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการทํางานวิจัยในครั้งน้ี ขอบคุณมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัย ขาพเจาหวังอยางยิ่งวางานวิจัยเลม
น้ีจะเกิดประโยชนแกับผูสนใจในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคุมคากับทุนอุดหนุนที่ไดกรุณา 

ทายที่สุดน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารยแทุกทานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชา รวมทั้งขอขอบพระคุณเจาของตํารา เอกสาร งานวิจัยทุกช้ินที่ไดอางอิงไว 
และขอขอบคุณครอบครัวและลูกศิษยแทุกคนท่ีใหกําลังใจตลอดในการทําวิจัยในครั้งน้ีดวยดีเสมอมา 
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ป๓จจัยที่มีผลตํอการให๎บริการสาธารณะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: 
กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

Factors Affecting Public Service of Local Administrative Organization: 
In case Municipality in MuengPathumthani District,  Pathumthani Province 

 
สมชาย ศรีสุนทรโวหาร1 

Somchai   Srisunthornvoharn 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ  1) เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี2) เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยท่ีมี
ผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานีจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของ
ประชาชนตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานีโดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 399 คน  และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหแไดแก คาเฉลี่ย  (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)  และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test  และ  F-test  และทดสอบความ
แตกตางคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟุ 
 ผลการวิจัยพบวา  ปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและผลการ
เปรียบเทียบปใจจัยท่ีมีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี พบวา ประชาชนที่มีเพศและอายุตางกันมีความคิดเห็น
ตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ประเด็นสําคัญรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานสาธารณสุข  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ดานสวัสดิการ พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมากดานสิ่งแวดลอม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางดานการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากดานสังคมและความปลอดภัย พบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลางดานการจัดการบริหารการเมืองการปกครอง พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ: การบริการสาธารณะ/การปกครองสวนทองถิ่น/ปใจจัยสําคัญ 
 
Abstract  

The objectives of this research were 1) to study factors affecting public service of local administrative organization of municipality in 
MuengPathumthanidistrict, Pathumthani province. 2) to compare factors affecting public service of local administrative organization of municipality in 
MuengPathumthani district,  Pathumthani province that divided by sex, age and education level. 3)to study the suggestion of people on public 
service of local administrative organization of municipality in MuengPathumthanidistrict, Pathumthani province. The sample consists of  399 
people and thedata was analyzed by mean, standard deviation. Hypothesis testing was conducted using the t test and F test and difference 
mean testing by Scheffe‘s method of paired comparison. 
 The results have shown that factors affecting public service of local administrative organization of municipality in 
MuengPathumthanidistrict, Pathumthani province, the overall was at the moderate level and the comparative result of factors affecting public 
service of local administrative organization of municipality in MuengPathumthanidistrict, Pathumthani province found that  the different sex and 
age of people had the opinions to factors affecting public service of local administrative organization of municipality in MuengPathumthanidistrict, 
Pathumthani province, the overall was not different but the different education level of people with the opinions , the overall was different 
at.01 level of significance. 
 The significant of result found that the infrastructure aspect found that the overall was at the high level; public health aspect , the 
overall was at the moderate level, The welfare aspect found that the overall was at the high level.  The economic and tourism aspect 
found that the overall was at the moderate level. The education, sport and creation aspect found that the overall was at the moderate 
level. The religion and art and cultural traditional aspect found that the overall was at high level. The social and safety aspect found that 
the overall was at the moderate level  and the political administrative aspect found that the overall was at the moderate level. 
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บทนํา 
 เทศบาลในประเทศไทยไดถือกําเนิดขึ้นมาภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475โดยพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แนวความคิดและ
รูปแบบโครงสรางของเทศบาลจัดไดวาเป็นหนวยปกครองทองถิ่นของไทยที่มีรูปแบบการปกครองเชนเดียวกับประเทศตะวันตกและนับเป็นหนวยปกครองทองถิ่น
ไทยที่มีลักษณะใชหลักการกระจายอํานาจมากที่สุด 

                                                           
1 คณะรัฐศาสตรแ   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 089-1143284 
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เน่ืองจากทองถิ่นในประเทศไทยมีสภาพแตกตางกันบางแหงเป็นชุมชนใหญและบางแหงก็เป็นชุมชนเล็กปใจจุบันการยกฐานะของทองถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาล
และเป็นระดับใดน้ันจําเป็นตองยึดถือความสําคัญของทองถิ่นจํานวนราษฎรของทองถิ่นชุมชนน้ันความหนาแนนของราษฎรและรายไดที่คาดวาจะสามารถเก็บมาเป็น
คาใชจายตามทีก่ฎหมายเทศบาลไดกําหนดใหจดัเก็บเป็นหลักรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลพ.ศ. 2542 มีผลทําใหสุขาภิบาลจํานวน 981 แหงตองเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตําบลซึ่งมีผลในวันที่ 25 พฤษภาคมพ.ศ. 2542 

การกระจายอํานาจการจัดทําบริการสาธารณะไปสูองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีพื้นฐานมาจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พ.ศ. 2542 ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการโอนถายภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไป
ใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีการกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติหลักการสําคัญสวนหน่ึงที่ตอบสนองตอเจตนารมณแท่ีจะ
สงเสริมความเป็นอสิระขององคแกรปกรองทองถิ่นในการกําหนดนโยบายการจดัการบรกิารสาธารณะการบริหารงานบุคคลทองถิ่นภายใตกรอบของกฎหมายและการจัดแบงภารกิจ
ในการบริการสาธารณะระหวางรัฐบาลและองคแกรปกครองทองถิ่น 

อํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของเทศบาลน้ัน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคแการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนแของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง จํานวนทั้งสิ้น 31 ประการ 

จากความสําคัญของการบริการสาธารณะของขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองทําหนาที่ในการใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลางดังกลาวขางตน ผูศึกษาซึ่งอยูในเขตพื้นท่ีเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการประชาชนในพื้นท่ีได
อยางเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป  

 
วัตถุประสงค๑ของการศกึษา 
 1.  เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยท่ีมีผลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา 
 
วิธีวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ซึ่งผูศึกษาไดกําหนดการนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยเสนอผลการวิเคราะหแ
ขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 สวนที่  1 วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 สวนที่  2 วิเคราะหแขอมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 สวนที่  3 วิเคราะหแเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีตามตัว
แปรเพศ  อายุ และระดับการศึกษาโดยใชสถิติ t-test  และ  F-test (One-Way-ANOVA) เม่ือพบความแตกตางใชวิธีทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู โดยใช
วิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe Test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีสรุปไดดังน้ี 
 1.ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนมากเป็นหญิง คิดเป็นรอยละ 49.62สวนมากมีอายุ 20-40 ปีคิดเป็นรอย
ละ35.11และสวนมากมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 51.91 
 2.ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพบวา
ความคิดเห็นของประชาชนตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางสรุปผลในแตละ
ดานดังน้ี 
 2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นสูงสุดในขอการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่รองลงมาไดแก การวางผังเมืองสอดคลองกับทิศทางของการ พัฒนาและความตองการของ
ประชาชน และความคิดเห็นต่ําสุดในขอการขยายไฟฟูาประปาครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
 2.2 ดานสาธารณสุข พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นสูงสุดในขอมีรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อสง
ผูปุวยไปยังสถานพยาบาล รองลงมาไดแก การปูองกันควบคุมโรคติดตอที่เป็นอันตรายตอชีวิตและโรคที่เกิดจากสถานการณแตางๆมีประสิทธิภาพและความคิดเห็น
ต่ําสุดในขอมีการปรับปรุงและบูรณะตลาดสดของเทศบาลใหไดมาตรฐานสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
 2.3 ดานสวัสดิการพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวาความคิดเห็นสูงสดุในขอมีการสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและรองลงมาไดแก มีการอบรมศึกษาดูงานใหกับชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและความคิดเห็นต่ําสุดในขอมีกิจกรรมการเพิ่มรายไดของประชาชนการ
รณรงคแใหประชาชนเห็นความสําคัญของการออม 
 2.4 ดานสิ่งแวดลอม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นสูงสุดในขอเทศบาลมีการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนแของชุมชนใหสวยงาม และรองลงมาไดแก มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพและความคิดเห็นต่ําสุดในขอเทศบาลสนับสนุนใหมีเมรุ
ปลอดสารพิษไรกลิ่นไรควัน 
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 2.5 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นสูงสุดในขอเทศบาล
สนับสนุนใหมีตลาดนํ้าและถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงดึงดูดนักทองเที่ยวและรองลงมาไดแก เทศบาลสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลและ
ความคิดเห็นต่ําสุดในขอมีสวนสาธารณะในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
 2.6 ดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นสูงสุดในขอมีศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง และรองลงมาไดแก เทศบาลสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอยางจริงจังอยูในระดับปานกลาง และความคิดเห็นต่ําสุดในขอมี
แหลงเรียนรูตลอดชีวิตศึกษาคนควาพัฒนาเทคโนโลยี 
 2.7 ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นสูงสุดในขอมีเทศบาล
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาทั้งในโรงเรียนและชุมชนและความคิดเห็นต่ําสุดในขอเทศบาลสนับสนุนใหมีงานประเพณีที่โดดเดนประจําป ี
 2.8 ดานสังคมและความปลอดภัย พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอพบวาความคิดเห็นสูงสุดในขอมีกลองวงจรปิด
ที่ทันสมัยใหครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลและรองลงมาไดแก มีอาสาสมัครปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชุมชนและความคิดเห็นต่ําสุดในขอเทศบาลมีมาตรการ
ปูองกันแกไขปใญหายาเสพติดอยางจริงจัง 
 2.9 ดานการจัดการบริหารการเมืองการปกครอง พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นสูงสุดในขอมีเทศบาล
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุขและรองลงมาไดแก ระบบการปฏิบัติงานและ งานบริการของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและความคิดเห็นต่ําสุดในขอเทศบาลมีการสนับสนุนความสัมพันธแกับทุกภาคสวนในการพัฒนาและแกไขปใญหาในทองถ่ิน  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี ตามตัว
แปรเพศ อายุ และระดับการศึกษา (การวิเคราะหแขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน) พบวา 
 3.1 ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.2 ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี  โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัด
ปทุมธานีโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1.  ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็น

เพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีมีการจัด บริการสาธารณะตามกรอบของกฎหมายที่ไดใหอํานาจไวซึ่งมีความครอบคลุมภารกิจที่ตองกระทําภายในเขต
เทศบาล แตในการจัดบริการสาธารณะก็ควรคํานึงถึงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนเป็นหลักจึงจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางแทจริงจึงทําใหประชาชนในพื้นท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัด
ปทุมธานีมีประเด็นสําคัญรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
 1.1  ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานี มีการวางแผนการพัฒนาอยางเป็นระบบจึงมีการพัฒนาที่ไดมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ แตในสวนของไฟฟูาและประปาน้ันยังอาจมีบางพื้นที่ที่ยังไมครอบคลุมซึ่ง
เป็นสิ่งที่เทศบาลจะตองนํามาแกไขและปรับปรุงเพื่อใหการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางครอบคลุม  
 1.2  ดานสาธารณสุข  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะงานดานสาธารณสุขมีทั้งดานการบริการและการปูองกันที่ตอง
ตอบสนองความตองการของประชาชนในดานสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะคุณภาพของงานดานน้ีจะหมายถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ดวย และ
ในทุกเทศบาลปใญหาการมาตรฐาน ความสะอาดของตลาดสดก็ยังตองไดรับการแกไขและปรับปรุงจึงทําใหความคิดเห็นดานน้ีอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน 
 1.3  ดานสวัสดิการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหชุมชนมีความ
เขมแข็ง รวมถึงการใหความสําคัญกับกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน จึงทําใหประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก 
 1.4  ดานสิ่งแวดลอม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีมีการวางแผนผังเมืองที่ดี จึงทําใหเกิดการ
พัฒนาสภาพแวดลอม มีการปรับภูมิทัศนแของชุมชนและมีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 1.5  ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีมีการสนับสนุนใหมีตลาด
นํ้าและถนนคนเดินเพื่อเป็นแหลงดึงดูดนักทองเที่ยว และมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่พอสมควร แตตลาดนํ้าและถนนคนเดินก็ไมประสบ
ความสําเร็จในแงของการเป็นแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวเทาที่ควรซึ่งเป็นสิ่งที่เทศบาลจะตองมีการพัฒนาตอไปเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน 
 1.6  ดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีเป็น
เทศบาลที่มีศูนยแพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน และมีโรงเรียนเทศบาลที่คอยสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษาใหกับประชาชนแตสิ่งที่ควรจะไดรับการปรับปรุง
คือแหลงคนควางานดานการศึกษายังมีคอนขางจํากัด 
 1.7ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีมีการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาทั้งในโรงเรียนและชุมชนเสมอมาจึงทําใหความคิดเห็นของประชาชนอยูในระดับมาก 
 1.8  ดานสังคมและความปลอดภัย พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีไดให
ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาลจึงไดจัดใหมีกลองวงจรปิดที่ทันสมัยครอบคลุม พื้นที่ในเขตเทศบาลแตเรื่องที่ควรมีการปรับปรุงแกไขคือ
เทศบาลควรมีมาตรการปูองกันแกไขปใญหายาเสพติดอยางจริงจังกวาน้ี 
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 1.9  ดานการจัดการบริหารการเมืองการปกครอง พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีแมจะ
มีการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุขเป็นอยางดีและมีการบริหารที่ สนับสนุนความสัมพันธแกับทุกภาคสวนในการ
พัฒนาและแกไขปใญหาในทองถิ่นแตก็เป็นเรื่องที่ยังตองมีการสงเสริมใหการมีสวนรวมของประชาชนเขามามีสวนในการบริหารงานมากขึ้นตั้งแตการวางแผนจนถึงการ
ประเมินผลงานเพื่อใหการบริหารจัดการตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาล ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี ตามตัว
แปรเพศ อายุ และระดับการศึกษา จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 2.1  ประชาชนที่มีเพศ และอายุตางกันมีความคิดเห็นตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ในเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานีนั้นเป็นไปเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  โดยตามแผนการพัฒนาเทศบาลมีภารกิจที่ตองบริหารจัดการความตองการพื้นฐานของ
ประชาชนอยางครบถวน ความคิดเห็นของประชาชนตอปใจจัยท่ีมีผลตอการบริการสาธารณะจึงไมแตกตางกัน 
 2.2ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีอําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดับการศึกษาจะสงผลตอการ
เรียนรูและประสบการณแตอการรับบริการสาธารณะที่ตางกัน ซึ่งนาจะสงผลตอความคาดหวังจากการไดรับบริการสาธารณะที่ตางกันดวย 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1.  ข๎อเสนอแนะทั่วไป 
จากการวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอปใจจัยที่มีผลตอการบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางพัฒนาดังน้ี 
 1.1 ดานโครงสรางพื้นฐานเทศบาลควรใหความสําคัญกับการขยายไฟฟูา และประปาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะไฟฟูาบริเวณริมถนนในเขต
ชุมชนควรใหมีแสงสวางที่เพียงพอเพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชถนน 
 1.2 ดานสาธารณสุข เทศบาลควรมีการปรับปรุงและบูรณะตลาดสดของเทศบาลใหไดมาตรฐานสะอาดและถูกสุขลักษณะเพื่อใหประชาชนมีตลาดสด
ที่สะอาดไดมาตรฐาน 
 1.3 ดานสวัสดิการเทศบาลควรมีกิจกรรมการเพิ่มรายไดของประชาชนโดยเฉพาะการใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับอาชีพเสริม 
 1.4 ดานสิ่งแวดลอมเทศบาลควรสนับสนุนใหมีเมรุปลอดสารพิษไรกลิ่นและไรควันโดยเฉพาะวัดที่อยูใกลกับชุมชนควรเป็นเมรุปลอดสารพิษทุกท่ี เพื่อ
ปูองกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นและทําลายสุขภาพของประชาชน 
 1.5 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว เทศบาลควรปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลใหนารมรื่น และมีความปลอดภัยเพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดเขาไปใชเป็นแหลงพักผอนหยอนใจและดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวดวย 
 1.6 ดานการศึกษากีฬาและนันทนาการเทศบาลควรพัฒนาใหมีแหลงเรียนรูตลอดชีวิตศึกษาคนควาพัฒนาเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานเชน จัดใหมีหอสมุด
มาตรฐานที่ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาสามารถเขาไปหาคนควาหาความรูได 
 1.7ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีเทศบาลควรสนับสนุนใหมีงานประเพณีที่โดดเดนประจําปีเพื่อเป็นการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชม
ประเพณีทองถิ่นและยังเป็นการรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นดวย 
 1.8 ดานสังคมและความปลอดภัยเทศบาลควรมีมาตรการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดอยางจริงจังเพื่อปูองกันเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
เขาไปพัวพันกับยาเสพติดและสรางปใญหาสังคม 
 1.9  ดานการจัดการบริหารการเมืองการปกครองเทศบาลควรสนับสนุนความสัมพันธแกับทุกภาคสวนในการพัฒนาและแกไขปใญหาในทองถิ่นโดยการจัด
เวทีรับฟใงปใญหาและความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนําปใญหามาปรึกษาหารือและแกไขรวมกัน ซึ่งจะทําใหการแกปใญหาสามารถทําไดตรงจุดยิ่งข้ึน 

2.  ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
จากการวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น:กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัด

ปทุมธานีควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอแผนการพัฒนาในแตละดานเพื่อใหทราบความคิดเห็นของประชาชนตอปใจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานตามแผนดังกลาว และนําปใจจัยท่ีมีผลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเลมน้ีสําเร็จไดดวยความมุมานะ อุสาหะทรหดอดทนของขาพเจา หากไมไดจิตใจท่ีมุงม่ัน งานวิจัยที่คงคางก็คงคางอยูเชนน้ันช่ัวนาตาปี   
ขอบคุณความคิดจิตใจท่ียังแข็งแกรง ขอบคุณเพื่อนมิตรที่กรุณา เอาใจใสและใหความชวยเหลือรวมทั้งใหคําแนะนําอยางดียิ่งขอบคุณ ผูช วยศาสตาจารยแ ดร.อธิพงษแ 
เพชรสุทธ์ิที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษาและช้ีแนวทางท่ีเป็นประโยชนแ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อความถูกตอง ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยางสูงมา  ณ ที่น้ี  

ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการทํางานวิจัยในครั้งน้ี ขอบคุณมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัย ขาพเจาหวังอยางยิ่งวางานวิจัยเลม
น้ีจะเกิดประโยชนแกับผูสนใจในการศึกษา งานวิจัยเรื่องปใจจัยท่ีมีผลตอการใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน: กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตอําเภอ
เมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี คุมคากับทุนอุดหนุนที่ไดกรุณา 

ทายที่สุดน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารยแทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมทั้งขอขอบพระคุณเจาของตํารา เอกสาร งานวิจัยทุกช้ินที่ไดอางอิงไว 
และขอขอบคุณครอบครัวและลูกศิษยแทุกคนท่ีใหกําลังใจตลอดในการทําวิจัยในครั้งน้ีดวยดีเสมอมา 
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ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 
Three Years Development Plan Achievement of Local Administrative Organization in Sub district 

Municipality Level ,Mueng District, Pathumthani Province 
 

สมชาย ศรีสุนทรโวหาร1 
Somchai   Srisunthornvoharn 

 
บทคัดยํอ 
 ผลสัมฤทธิ์การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อใหไดแนวทางที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคแของการศึกษาไว ดังน้ี (1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  (2)เพื่อเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบงํออกเปน็ 2 ตอนดังนี ้
ตอนที ่1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยสํวนบุคคลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตร ีมีสถานภาพการปฏิบัติงานสวน

ใหญเป็นผูทรงคุณวุฒแิละ สวนใหญเคยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
ตอนที ่2 การวิเคราะห๑สภาพการณ๑การดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบลสามป ีพบวํา 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล มีการวิเคราะหแศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพหรือไม สวนใหญมีความคิดเห็นวา มีการ

วิเคราะหแ -เปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน-ผูปฏิบัติงานสามารถนําแผน ไปปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงคแที่กําหนด -มีงบประมาณเพียงพอ-มี
วัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพียงพอ-มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยางเพียงพอ-มีการกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจกอนการจัดทําแผน-มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาชาติ-สามารถประกาศใชแผนไดทันเวลาที่กําหนดและมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน-มีความครอบคลุม
เพียงพอ-มีการบริหารจัดการองคแกรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล-แลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด-ผูปฏิบัติงานใหการยอมรับ-การติดตามประเมินผล ทําเป็นระบบอยาง
มีประสิทธิภาพ  

2.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมและรายดานพบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับ
มากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ ดานความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผน ( X = 3.85) ดานการพฒันาบุคลากร ( X = 3.84) และดาน
ความสามารถในการปรับตัว( X = 3.83) ตามลําดับ  

2.2 ความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์จําแนกตาม สถานภาพการปฏิบัติงานพบวาทุกดานผานเกณฑแที่กําหนดรอยละ 70  
2.3 ความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์จําแนกตาม สถานภาพการปฏิบัติงานของแตละเทศบาลตําบล พบวาทุกเทศบาลผานเกณฑแที่กําหนดรอยละ70 

  
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ /  แผนพัฒนาทองถ่ิน / การมีสวนรวม 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study three years development plan achievement of local administrative organization 
in sub district municipality level in Mueng district, Pathumthani province . 2) to compare the achievement level that divided by personal 
factors.  
 The results have shown that; 
 1. The majority sample was  male with bachelor degree , working status with expert position  and they had ever participated in sub 
district development plan. 
    2. Three years development plan of municipality had analyzed of  local capability , mostly , people was participated in plan 
doing, the worker can take this plan to do as the objective setting ,  the sufficiency budget , materials , tools in performance, the sufficiency 
potential people, the mission and vision determination  before plan doing, three years development plan was according  to provincial and 
nation plans,  organization administrative as good governance and  was success in time, the worker was accepted and  evaluated  by the 
efficiency systems.  
  2.1 The achievement level , the overall and each aspect  were at the high level when considering each aspect found that  all 
aspect were at the high level ( X = 3.75);ranking in descending order of mean: capability performance planning aspect  ( X = 3.85) , 
personnel development aspect  ( X = 3.84) and adaptive capability aspect  ( X = 3.83) respectively. 
  2.2 The opinions of the achievement result that divided by performance status found that all aspects were passed the 
determination criteria 70 %. 
  2.3 The opinions of the achievement result that divided by performance status of each sub district municipality found that all 
municipalities passed the determination criteria 70% 
 
Key words: The achievement / local development plan / Participation  
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บทนํา 
 การพัฒนาเมืองเป็นสวนหน่ึงในนโยบายของรัฐที่กําหนดไวเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศซึ่งนับวาเป็นนโยบายที่คอนขางใหมเม่ือเทียบกับ นโยบาย
ทางดานการพัฒนาชนบททั้งน้ีเน่ืองจากสภาพปใจจุบันของเมืองตางๆมีการเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วอาจกลาวไดวาขณะน้ีมีประชากรประม าณรอยละ 40 ของ
ประเทศอาศัยอยูในเมืองโดยมีผูอพยพมาจากชนบทคอนขางสูงจึงตองมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับการขยายตัวของเมืองทําใหเมืองมีความเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วโดยขาดการวางแผนที่ชัดเจนมารองรับอยางสมดุลจึงกอใหเกิดปใญหาเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและปใญหาในรูปแบบตางๆมากมาย 
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในปีงบประมาณท่ีผานมาไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสาม
ปี เพื่อเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางในการดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคแที่ตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพและประชาชนไดรับประโยชนแจากการวิเคราะหแ
ปใญหาความตองการของประชาชน แตในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปีที่ผานมาพบปใญหาและอุปสรรคสําคัญ คือ ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปี ไดมีการจัดทํา
ประชาคมหมูบานเป็นไปตามขั้นตอน และนําโครงการ/กิจกรรมที่ไดจัดลําดับความสําคัญในที่ประชุมประชาคมมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปี เป็นไปตามระเบียบของ
การจัดทําแผน แตเม่ือจะดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายพบวา แผนพัฒนาตําบลสามปีเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหไดงบประมาณ
มาดําเนินการเทาน้ัน 
 จากปใญหาดังกลาวจึงมีความจําเป็นอยางยิ่ง ที่จะศึกษาปใญหาการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555–2557) ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อใหไดแนวทางที่สามารถปฏิบัติไดจริง การบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี  ประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคแที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคแของการศึกษาไว ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามกับประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลตําบล อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เป็นประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจํานวน 8 แหง โดยการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ผูวิจัยใช
แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูลที่ไดโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test)  
 
ผลการวิจัย 

1 การวิเคราะหแขอมูลปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเป็นรอยละ 94.44 เพศหญิงจํานวน 
4 คน คิดเป็นรอยละ 5.56 มีอายุไมเกิน 40 ปีจํานวน 44 คน คิดเป็นรอยละ 61.11 อายุ 41-48 ปีจํานวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 23.61  อายุ 49-56 ปี จํานวน 6 คน 
คิดเป็นรอยละ 8.33 อายุ  57 ปี ขึ้นไปจํานวน 5 คน   คิดเป็นรอยละ 6.95 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นรอยละ 58.33 อนุปริญญา จํานวน 21 
คน คิดเป็นรอยละ 29.17 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 4.16 และต่ํากวาประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 
3 คน คิดเป็นรอยละ 4.16 และมีสถานภาพการปฏิบัติงานสวนใหญเป็นผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 58 คน คิดเป็นรอยละ 80.56  เป็นผูบริหารฝุายราชการและขาราชการ
ผูปฏิบัติงาน/พนักงาน จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 6.94 และผูบริหารฝุายการเมือง จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 5.56และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล สวนใหญเคยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลจํานวน 60 คน คิดเป็นรอยละ 83.33และไมเคยจํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 
  2 สภาพการณแดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบล 3 ปี ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพบวา  

2.1 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มีการวิเคราะหแศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพ คิดเป็นรอยละ 88.89 / เปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปี คิดเป็นรอยละ 63.89 /  สามารถนํา
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล ไปปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงคแที่กําหนด คิดเป็นรอยละ 94.44 / มีงบประมาณท่ีจะนําไปปฏิบัติไดอยางเพียงพอ คิดเป็นรอยละ79.17/
มีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพียงพอ คิดเป็นรอยละ 97.22 /   มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยางเพียงพอ คิดเป็นรอยละ 94.44  / มีการกําหนด
วิสัยทัศนแ พันธกิจกอนการจัดทําแผน คิดเป็นรอยละ 97.22 /มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาชาติ คิดเป็นรอยละ 95.83 / สามารถประกาศใช
ไดทันเวลาท่ีกําหนด คิดเป็นรอยละ 100 
 เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 
หรือไม สวนใหญมีความคิดเห็นวา มี คิดเป็นรอยละ 100  
 ตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มีความครอบคลุมเพียงพอหรือไม สวนใหญมีความคิดเห็นวาเพียงพอ คิดเป็นรอยละ 
90.28  และไมเพียงพอ คิดเป็นรอยละ 9.72    
 เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มีการบริหารจัดการองคแกรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม สวนใหญมีความคิดเห็นวาใช คิดเป็นรอย
ละ 72.22   และไมใช  คิดเป็นรอยละ  27.78    
 ผูปฏิบัติงานสามารถนําแผนพัฒนาตําบลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไปปฏิบัติแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดหรือไม สวนให ญมี
ความคิดเห็นวาเสร็จ คิดเป็นรอยละ  76.39  และไมเสร็จ  คิดเป็นรอยละ  23.61   
 ผูปฏิบัติงานใหการยอมรับแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหรือไม สวนใหญมีความคิดเห็นวายอมรับ คิดเป็นรอยละ  100     
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตําบลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ทําเป็นระบบอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สวนใหญมีความ
คิดเห็นวาใช คิดเป็นรอยละ 75   และไมใช  คิดเป็นรอยละ  25   
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2.2 ระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
และรายดานพบวา ระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ ดานความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามแผน ( X = 3.85) ดานการพัฒนาบุคลากร ( X = 3.84) และดานความสามารถในการปรับตัว( X = 3.83) ตามลําดับ  

2.3 ความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีจําแนก
ตาม สถานภาพการปฏิบัติงานพบวา ทุกดานผานเกณฑแที่กําหนดรอยละ 70  
 ผู๎บริหารฝุายการเมือง มีความเห็นวาดานที่ผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนดานความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและดานความสามารถในการปรับตัว มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 
 ผู๎บริหารฝุายข๎าราชการ มีความเห็นวาดานที่ผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานการพัฒนาบุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มากท่ีสุด 
 เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน มีความเห็นวาดานที่ผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานการพัฒนาบุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 
 ผู๎ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวาดานที่ผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผน มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 
3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 

2.4 ความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีจําแนก
ตาม สถานภาพการปฏิบัติงานของแตละเทศบาลตําบลพบวา 
 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลบางหลวงผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและดานความสามารถในการปรับตัว มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 
3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 
 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลบางกะดี ผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานการพัฒนา
บุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มากท่ีสุด 
 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาลตําบลหลักหกผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานการพัฒนา
บุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 
 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลบางเดื่อผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผน มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานีมากท่ีสุด 

ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลบ๎านกลางผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและดานความสามารถในการปรับตัว มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 
3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 
 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลบางพูนผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานการพัฒนา
บุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มากท่ีสุด 
 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลบางขะแยง ผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดานการ
พัฒนาบุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 
 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ ผานเกณฑแที่กําหนดไว ประกอบดวย ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผน มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานีมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 

ผูวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญภายหลังทําการศึกษา จึงนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  สภาพการณแปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาตําบลสามปีของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยสวนใหญจะมีสภาพการณแปฏิบัติงานที่มุง
ผลสัมฤทธิ์อาทิเชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปีมีการวิเคราะหแศักยภาพของทองถ่ิน กําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจในการปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนา การพัฒนาทองถิ่นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับแผนจังหวัดและแผนชาติ การปฏิบัติตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว รวมทั้งการมี
งบประมาณและวัสดุ อุปกรณแ เพียงพอที่จะใชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นตอไป แตอยางไรก็ตามยังพบนัยที่สําคัญจะทําใหการปฏิบัติ งานตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีขาดผลสัมฤทธิ์คือ โดยสวนใหญคิดวาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามีนอย 
เน่ืองจากบุคลากรยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนคิดวาเรื่องแผนพัฒนาเป็นเรื่องเฉพาะของงานแผนและงบประมาณ รวมทั้งเรื่องของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่
ไมเป็นระบบ ทําใหขาดความนาเช่ือถือ และไมสามารถนําผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาไปเป็นแนวทางในการแกไข ปรับปรุง แผนพัฒนาในปีตอไปได 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี  ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะเพื่อใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 สรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีใหกลาคิด กลาทํา กลาเสนอแนะ เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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1.2 สงเสริม สนับสนุนใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนา การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ไมใชดําเนินการไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไวเทาน้ัน 

1.3 กําหนดนโยบายงานดานประชาสัมพันธแใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน การบรรจุแตงตั้งเจาหนาที่ประชาสัมพันธแ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการ
ประสานงานที่ดียิ่งข้ึน 

1.4 กําหนดนโยบายใหรายงานผลการปฏิบัติงานหรือความคืบหนาของโครงการเป็นประจําทุกเดือน 
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

2.1 การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตําบลสามปีของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตองมีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

2.2 สรางจิตสํานึกใหบุคลากรภายในองคแกรเห็นความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนา การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
เพื่อการดําเนินงานไมใชเป็นการกระทําตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเทาน้ัน 

2.3 บุคลากรภายในองคแกรตองใหความสําคัญกับการประสานงานและการประชาสัมพันธแทั้งภายในและภายนอก 
2.4 บุคลากรตองศึกษา ขอระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานใหม ๆ อยางสมํ่าเสมอเป็นประจํา 

 3. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
3.1 ศึกษาดานวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 
3.2 ศึกษาดานความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเลมน้ีสําเร็จไดดวยความมุมานะ อุสาหะทรหดอดทนของขาพเจา หากไมไดจิตใจที่มุงม่ัน งานวิจัยที่คงคางก็คงคางอยูเชนน้ันช่ัวนาตาปี  ขอบคุณ
ความคิดจิตใจท่ียังแข็งแกรง ขอบคุณเพื่อนมิตรที่กรุณา เอาใจใสและใหความชวยเหลือรวมทั้งใหคําแนะนําอยางดียิ่งขอบคุณ ผูชวยศาสตาจารยแ ดร.อธิพงษแ เพชรสุทธิ์
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษาและช้ีแนวทางท่ีเป็นประโยชนแ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อความถูกตอง ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยาง
สูงมา  ณ ที่น้ี  

ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการทํางานวิจัยในครั้งน้ี ขอบคุณมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัย ขาพเจาหวังอยางยิ่งวางานวิจัยเลม
น้ีจะเกิดประโยชนแกับผูสนใจในการศึกษา งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี คุมคากับทุนอุดหนุนที่ไดกรุณา 
ทายที่สุดน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารยแทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมทั้งขอขอบพระคุณเจาของตํารา เอกสาร งานวิจัยทุกช้ิน ที่ไดอางอิงไว และ
ขอขอบคุณครอบครัวและลูกศิษยแทุกคนที่ใหกําลังใจตลอดในการทําวิจัยในครั้งน้ีดวยดีเสมอมา 
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ป๓ญหาและอุปสรรคของการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น 
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดปทุมธาน ี

Problems and Obstacles of People Participation in the Election of Local Council Members and Local 

Administrators of Pathumthani Provincial Administrative Organization 
 

สมชาย ศรีสุนทรโวหาร1 
Somchai  Srisunthornvoharn 

บทคัดยํอ 
การวิจัยเรื่องปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นองคแการบริหารสวน

จังหวัดปทุมธานีน้ีมีวัตถุประสงคแของการวิจัยดังน้ี(1)เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลื อกตั้งสมาชิกสภาและ
ผูบริหารองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมือง ของประชาชน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีและการเป็นสมาชิกของกลุมทางสังคม สรุปผลการวิจัยพบวา 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชายจํานวน 229 คนมีอายุ 41-50 ปีจํานวน 115 คนระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือปวส. จํานวน 143 คนอาชีพสวนใหญมีอาชีพคาขาย / รับจางท่ัวไปจํานวน 113 คนและมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท / เดือนจํานวน 150 คน 

2. ผลการวิเคราะหแระดับปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาตามรายดานทั้ง 
4 ดาน มีดังน้ี (1) ดานการไมรวมรณรงคแทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (2) ดานการไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (3) ดานการไม
สนใจตอกิจกรรมทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (4) ดานการไมมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบปใญหาและอุปสรรคแของการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหารองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีมีดังน้ี
(1)ประชาชนในทองถ่ินที่มีเพศตางกันมีปใญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งในภาพรวมไมแตกตางเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการใชสิทธิเลือกตั้งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 (2)ประชาชนในทองถ่ินที่มีอายุตางกันในภาพรวมมีปใญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวามีปใญหา
และอุปสรรคดานการรวมรณรงคแทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05(3)ประชาชนในทองถิ่นที่มีการศึกษาตางกันในภาพรวมและรายดานมีปใญหา
และอุปสรรคของในการเลือกตั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (4)ประชาชนในทองถิ่นที่มีอาชีพตางกันในภาพรวมและรายดานมีปใญหาและอุปสรรคในการ
เลือกตั้งไมแตกตางกัน(5)ประชาชนในทองถิ่นที่มีรายไดตอเดือนตางกันในภาพรวมมีปใญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งไมตางกันและเม่ือพิจารณารายดานพบวามี
ปใญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม/การเลือกตั้ง/องคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study problems and obstacles of people participation in the election of local council 
members and local administrators of Pathumthani provincial administrative organization. 2 )  to study problems and obstacles of people 
participation such as sex, age, education level , occupation , income and the resident period in Pathumthani provincial administrative 
organization  and social group members. The results have shown that; 

1. The general  information of respondents , the majority was 229 males , 115 people who aged between 41-50 years old , 143 
people who graduated  certificate and diploma level , 113 people who were seller / freelancer  and 150 people who had less than 5,000 b. 

2. The analysis result of problems and obstacles level of people participation in the election , the overall was at the high level. and 
when considering  in  4 aspects as 1 ) no participate in political campaign aspect was at the moderate level   2) no use the voting right aspect  
was at the high level 3) no interest to political activities aspect was at high level no political movement role aspect was at the high level.  

3. The problems and obstacles in comparative of  political participation in the election of localcouncil members and local 
administrators of  Pathumthani provincial administrative organization as follow as 1) the different sex of local people  had the problems 
and obstacles in election, the overall was not different . When considering each aspect found that use voting right aspect was different 
at.05 level of significance. 2) the different age of local people  had the problems and obstacles in election, the overall and each aspect 
found that use political campaign aspect  was different at.05 level of significance. 3)the different sex of local people  had the problems and 
obstacles in election, the overall and each aspect found were different at.01 level of significance.4 ) the different occupation  of local 
people  had the problems and obstacles in election, the overall and each aspect were not different. 5) the different monthly income of 
local people had the problems and obstacles in election, the overall was not different .When considering each aspect was different at.01. 
 
Key words: Participation / election / Local administrative Organization  
 
 บทนํา 
 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 ไดจุดประกายขยายสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยมีบทบัญญัติใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมือง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550นอกจากขยายสิทธิแลวยังคุมครองสิทธิใหประชาชนกลา
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ที่จะเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน การมีสวนรวมของประชาชนจึงเป็นองคแประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคัญ ทั้งน้ีเพราะการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเป็นการยอมรับวา
ระบอบการปกครองของประเทศน้ันเป็นการปกครองของประชาชน  โดยประชาชน  และเพื่อประชาชน   
 การมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแตระดับรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ ดังน้ัน ถาหากประชาชนมีสวนรวมตั้งแต
เริ่มกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ ในทองถิ่นแลว จะทําใหบริการสาธารณะตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถ่ินสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นมากท่ีสุด
วิธีการเขามามีสวนรวมของประชาชนน้ันมีหลายวิธี เชน การลงสมัครเป็นผูบริหารหรือสมาชิกสภา อปท. การสนับสนุนคนดีมีความสามารถใหเขาไปบริหารงานใน อปท. การ
ไปเลือกตั้งผูบริหารหรือสมาชิกสภา อปท. การเสนอใหมีการออกขอบัญญัติทองถ่ิน การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ ที่ อปท. จัดเก็บเพื่อนํามาใชในการบริหารงาน
ภายในทองถ่ิน การใหขอเสนอแนะแกผูบริหารทองถ่ินในการดําเนินงาน/โครงการตางๆ เป็นตน เน่ืองจากการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับทองถิ่นเป็นเรื่อง
ที่ใกลตัวประชาชน  และมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  โดยที่ประชาชนเองเป็นผูมีสิทธ์ิในการเลือกผูแทนมาบริหารงานและพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา  และผูที่ไดรับ
การเลือกตั้งจะมีอํานาจในการบริหารงานเต็มที่   จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ประชาชนตองเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากขึ้น  เพื่อใหผูที่เป็นตัวแทนจะบริหารงาน  และ
พัฒนาพื้นท่ีใหประชาชนไดรับประโยชนแสูงสุด   
 องคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีเป็นหนวยงานปกครองทองถิ่น  มีการปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชนในเขตการปกครอง จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 62 กลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2540 โดยใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นตนมา และจากความสําคัญในบทบาทขององคแการบริหารสวนจังหวัด เจตนารมณแตามรัฐธรรมนูญที่ตองการใหเกิดผล
ของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา  เรื่องปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  
กรณีศึกษาเฉพาะการเลือกตั้งองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากขอมูลการเลือกตั้งผูบริหารองคแการฯตําแหนงนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดในครั้งที่ผานมา มี
สถิติที่นาสนใจของจํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งแคเพียง 346,484 คน คิดเป็นจํานวนรอยละ 48.06 %. เทาน้ันจากจํานวนผูมีสิทธิ์จํานวน720,858 คนเพื่อศึกษาถึงลักษณะ
ปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม และปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในการเลือกตั้งทั้งในระดับผูบริหารและในระดับสมาชิกสภา ทั้งน้ีเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดรับมาใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหารองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
2.  เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง ของประชาชน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตอบจ.  และ

การเป็นสมาชิกของกลุมทางสังคม 
 
วิธีการวิจัย 

ไดทําการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน560ตัวอยางและทําการสุมตัวอยางเฉพาะเขตเลือกตั้งที่เลือกไว
ดวยวิธีจับฉลาก ใชวิธีการสุมแบบสอบถามแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)และทําการวิเคราะหแขอมูลที่ไดโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาที(t-test) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงจํานวน 279 คน (รอยละ 63.43) มีอาย ุ41-50 ปีจํานวน 115 คน (รอยละ 31.86) ระดับการศึกษา
สวนใหญมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส . จํานวน 143 คน (รอยละ 39.61) อาชีพสวนใหญมีอาชีพคาขาย / รับจางทั่วไปจํานวน 113 คน (รอยละ 31.30) และมี
รายไดต่ํากวา 5,000 บาท / เดือนจํานวน 150 คน (รอยละ 41.55)  
 2. ผลการวิเคราะหแระดับปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่นเขตเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก            
(X = 3.57) และเม่ือพิจารณาตามรายดานทั้ง 4 ดาน มีดังน้ี (1) ดานปใญหาและอุปสรรคการรวมรณรงคแทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (X = 3.48)              
(2) ปใญหาและอุปสรรคดานการใชสิทธิเลือกตั้งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.65) (3) ปใญหาและอุปสรรคดานการแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมืองโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (X = 3.51) (4) ปใญหาและอุปสรรคดานการมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.62) 
 3. การเปรียบเทียบปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถ่ินจังหวัดปทุมธานีมีดังน้ี 
 3.1 ประชาชนในทองถ่ินที่มีเพศตางกันปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมในภาพรวมไมแตกตางเม่ือพิจารณารายดานพบวาปใญหาและอุปสรรคดานการใช
สิทธิเลือกตั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 3.2 ประชาชนในทองถ่ินที่มีอายุตางกันในภาพรวมปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดานพบวาปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนดานการรวมรณรงคแทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนปใญหาและอุปสรรค
ดานการใชสิทธิเลือกตั้งและปใญหาและอุปสรรคดานการแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
 3.3 ประชาชนในทองถิ่นที่มีการศึกษาตางกันในภาพรวมและรายดานปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01  
 3.4 ประชาชนในทองถ่ินที่มีอาชีพตางกันในภาพรวมและรายดานปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไมแตกตางกัน 
 3.5 ประชาชนในทองถิ่นที่มีรายไดตอเดือนตางกันในภาพรวมปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไมตางกันและเม่ือ
พิจารณารายดานพบวาปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 4.การเปรียบเทียบปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่นจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมระหวางการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินกับผูบริหารทองถ่ินไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

ประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งสวนใหญมีการจัดตั้งการมาใชสิทธิโดยหัวคะแนนเป็นสวนใหญมีเพศหญิงสูงอายุ(แมบาน)มากกวาเพศชาย เป็นผูมีรายได
นอยหรือไมมีงานทํา สวนใหญมาโดยไดรับผลประโยชนแเป็นคาตอบแทนปใญหาอุปสรรคของการมีสวนรวมคือสวนมากไมไดรับประโยชนแจึงไมมาเลือกตั้ง 
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ปใญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถ่ินเขตเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมากเพราะมีผูมาใชสิทธิในการเลือกตั้งไม
ถึง50%ของจํานวนผูใชสิทธิทั้งจังหวัด 

เม่ือพิจารณาตามรายดานทั้ง 4 ดานพบวามีปใญหาอุปสรรคอยูมากแทบทุกดานมีเพียงการรวมรณรงคแทางการเมืองเทาน้ันโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
สําหรับการเปรียบเทียบปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการเลือกตั้งพบวาความแตกตางทางเพศและอายุไมมีความแตกตางดานการศึกษามีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญโดยขอสังเกตเปรียบเทียบจํานวนผูมาใชสิทธิในเขตชุมชนเมืองและทองถิ่นแตกตางกันแมอาชีพไมมีความแตกตางแต ชัดเจนที่สุดก็คือรายได
ของผูมีสิทธิในการเลือกตั้งจะเป็นปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมอยูในระดับมาก  

อยางไรก็ตามแมจะมีปใญหาและอุปสรรคสวนใหญจะเกิดจากฝุายจัดการเลือกตั้งที่ปลอยปะละเลยทําใหเกิดปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม ของ
ประชาชนในการเลือกตั้งขึ้น เชนการรณรงคแไมเพียงพอ การโฆษณาประชาสัมพันธแที่ไมทั่วถึง การไมเขมงวดกับผูกระทําผิดตอกฎหมาย ผูสมัครรับเลือกตั้งกับผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งก็เป็นปใญหาอุปสรรคดวยเชนกัน เชน ผูสมัครทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินซึ่งอยูในทีมเดียวกันซึ่งตามเจตนารมณแในกฎหมายเลือกตั้งได
หามไว ยังคงจองที่จะทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในเรื่องการซื้อเสียงและการใชพาหนะรับสงผูมาลงคะแนนเสียง นอกจากน้ันยังพบการซื้อสิท ธิเพื่อไมใหไปลงคะแนนอีก
ดวยซึ่งนับเป็นปใญหาอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนอยางยิ่งยวดที่เดียว 
 
ข๎อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินองคแการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานีผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อใชเป็นแนวทางในการแกไขปใญหาและอุปสรรคดังกลาวในอนาคตดังน้ี 

1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 จัดรูปแบบการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเฉพาะการเลือกตั้งสําหรับทองถ่ินโดยเฉพาะ 
1.2 แกไขระเบียบขอกําหนดในการเลือกตั้งใหรัดกุมมากกวาเดิมโดยเฉพาะการตั้งทีมสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีผูบริหารทองถิ่นเป็นผูนําทีมหรื อผูสนับสนุน

อยางเปิดเผยตองมีขอหามอยางชัดเจน 
1.3 ตองมีการรณรงคแใหการศึกษาตอประชาชนถึงบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกอนการเลือกตั้งทุกครั้ง 
1.4 คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดการอํานวยความสะดวกตอประชนชนในการเดินทางรวมทั้งความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนใหมากกวาเดิม 
2.ขอเสนอเชิงปฏิบัติ 
2.1 การจัดการเลือกตั้งตองคํานึงถึงความสะดวกคลองตัวในการออกมาใชสิทธิของประชาชนโดยมตองใชกฎหมายบังคับ 
2.2 เจาหนาที่ผูปฎิบัติตามกฎหมายตองเขมงวดมิใหมีการกระทําที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นเชนเขมงวดในการตรวจจับการซื้อสิทธิโดยการยึดบัตรประชาชนไว

เขมงวดในการตรวจจับผูจัดพาหนะรับสงประชาชนไปยังหนวยเลือกตั้ง หรือผูกระทําผิดกฎหมายอื่นๆ 
2.3 หากผูใชสิทธิในหนวยใดมีผูมาใชสิทธิ์ไมถึง50%หนวยเลือกตั้งน้ันตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน3วันหรือ7วันและระหวางรอผลหามมีการนับ

คะแนนประกาศผลการเลือกตั้งในหนวยอ่ืน 
3. ขอเสนอเชิงวิชาการ 
3.1 คณะกรรมการการเลือกตั้งทองถ่ินตองจัดใหมีการอบรมใหความรูประชาชนอยูเสมอเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ิน 
3.2 คณะกรรมการการเลือกตั้งทองถ่ินตองจัดใหมีสื่อประชาสัมพันธแเชิญชวนประชาชนออกมาใชสิทธ์ิในการเลือกตั้งทองถ่ิน 
3.3 กฎหมายควบคุมการเลือกตั้งตองใหประชาชนมีความรับรูและเขาใจดวยวานอกจากการบังคับมิใหมีการกระทําผิดกฎหมายแลวกฎหมายเลือกตั้งยัง

คุมครองประชาชนใหไดรับประโยชนแในการออกมาใชสิทธิอีกดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเลมน้ีสําเร็จไดดวยความมุมานะ อุสาหะทรหด อดทนของขาพเจา หากไมไดจิตใจท่ีมุงม่ัน งานวิจัยที่คงคางก็คงคางอยูเชนน้ันช่ัวนาตาปี   
ขอบคุณความคิดจิตใจที่ยังแข็งแกรงที่ไมยอมแพตอโชคชะตา  ขอบคุณเพื่อนมิตรที่กรุณา เอาใจใสและใหความชวยเหลือรวมทั้งใหคําแนะนํา อยางดียิ่ง 

ขอบคุณ ผูชวยศาสตาจารยแ ดร.อธิพงษแ เพชรสุทธิ์ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษาและช้ีแนวทางที่เป็นประโยชนแ ตลอด จนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อ
ความถูกตอง ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา  ณ ที่น้ี  

ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการทํางานวิจัยในครั้งน้ี ขอบคุณมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัยขาพเจาหวังอยางยิ่งวางานวิจัยเลมน้ี
จะเกิดประโยชนแกับผูสนใจในการศึกษางานวิจัยเรื่องปใญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถ่ินองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีคุมคากับทุนอุดหนุนที่ไดกรุณา 

ทายที่สุดน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารยแทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมทั้งขอขอบพระคุณเจาของตํารา เอกสาร งานวิจัยทุกช้ินที่ไดอางอิงไว 
และขอขอบคุณครอบครัวและลูกศิษยแทุกคนท่ีใหกําลังใจตลอดในการทําวิจัยในครั้งน้ีดวยดีเสมอมา 
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ป๓จจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจของผ๎ูปกครองในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียน 
โรงเรียนสามโคก สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

factor affect to decision making  of  parents to enroll their children to Samkhok school pathumthani 
provincial administration organization , Pathumthani. 

 
พลเรือโท ดร.นิทัศน๑ เพชรน๎อย1 ดร.สมชาติ อํอนประดิษฐ๑2 ดร.ธัญพร จันทร๑หนู3 

 

บทคัดยํอ   
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแและพยากรณแปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรี ยนโรงเรียนสามโคก 

สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดาน
ความสัมพันธแกับชุมชน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  ผูปกครองนักเรียนท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 260 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม  เรื่องปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล คือคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน การวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 ผลการศึกษาพบวา   
 1. ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดาน
ภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธแกับชุมชน  ทุกดานอยูในระดับมากและแตละดานมี
ความสัมพันธแกัน 

2. ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธแกับชุมชน เป็นปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปใจจัยดานภาพลักษณแของโรงเรียนเป็นปใจจัยท่ีสงผลทางออม 

 

คําสําคัญ  :  1) การตัดสินใจ  2) ผูปกครอง 3)  โรงเรียน 
 

Abstract 
The objectives of this  research were to study factor affect to decision making  of  parents to enroll their children to Samkhok 

school pathumthani provincial administration organization , Pathumthani. In the image of school, academic personnel,  premises and 
environment, community relations. The samples were 260 student’s parents of Samkhok school pathumthani provincial administration 
organization , Pathumthani. The instruments used to collect data was questionnaire. Data were analyzed by a computer program. Statistical  
tools  employed   for  analysis  of  data  are  percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient. 

The results of research are as follow : 
1. The factor affect to decision making of parents to enroll their Children to  Samkhok school pathumthani provincial administration 

organization, Pathumthani. included image of the school, academic personnel, premises and environment and community relation  overall 
were more level and each part  had consistent.  

2. The academic personnel, premises and environment and community relation  factors  were factor  affect  to  decision  making  of  
parents  to  enroll  their  Children  to Samkhok school pathumthani provincial administration organization, Pathumthani.  But  the  image of 
the school  factors affecting indirectly. 

 
Key word :  1) Decision  2) Parents  3) School 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2553 ทําใหสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทยอยางชัดเจน โดยเฉพาะในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการได
กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา  ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จากบทบาทหนาที่
ดังกลาวสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งถือไดวาเป็นสถาบันทางสังคมท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่สรางและพัฒนาคนใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ น่ันคือ เป็นคนดี คนเกง และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  จึงตองเผชิญกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบท่ีซับซอนแปลกใหม  และทาทายตอการบูรณาการศาสตรแตางๆ มาใชใน
การบริหารงาน บริหารคน ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีศิลป เพื่อนําไปสูการบรรลุเปูาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพในที่สุด จาก ความคาดหวังของ
สังคมไทยที่มีตอการจัดการศึกษาดังกลาว เป็นผลทําใหสถานศึกษาไดรับความสนใจ  เพราะฉะน้ันโรงเรียนดีมีคุณภาพตองปราศจากมลพิษทางสังคม เช น ปลอดยา
เสพติด ครูอาจารยแมีความรัก ความสามัคคีเอื้ออาทรตอเพื่อนครูและศิษยแ  โรงเรียนมีระเบียบวินัยในระดับที่จะทําใหนักเรียนเป็นคนดี คิดเป็น ทําเป็น และแกปใญหาได  
มีความสุขอยูในสังคมและพรอมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผเจือจุนสังคมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพตอไป (สงบ  ประเสริฐพันธุแ, 2543:7) 
 โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน โดยทําหนาที่ใหการศึกษา อบรม ขัดเกลาพัฒ นาเยาวชนใหมีความรู
ความสามารถทางดานวิชาการ สนับสนุนและสงเสริมใหมีความเป็นพลเมืองดี มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต โรงเรียนมีหนาที่สรางมาตรฐานทาง 

                                                           
1 อาจารยแพิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, สาขารัฐประศาสนศาสตรแ 
2 อาจารยแพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, สาขารัฐประศาสนศาสตรแ 
3 นักวิชาการอิสระ 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 317 
 
 

วิชาการ พัฒนาทางดานการเรียนการสอนรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  เพื่อใหโรงเรียนมีช่ือเสียง มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก เป็นที่นิยม เช่ือถือศรัทธาของ
ผูปกครอง ดังน้ันโรงเรียนจะตองนํามาตรการในกระบวนการบริหารมาใชอยางจริงจัง  โรงเรียนเป็นสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันแรกในชีวิต เพราะเด็กตองใชเวลา
ในชวงชีวิตสวนใหญของการเจริญเติบโตและการสะสมวิชาความรู   ประสบการณแชีวิตจากโรงเรียน  สิ่งที่เด็กไดรับจึงไมใชแตเพียงการเจริญเติบโต  พัฒนาการทาง
สติปใญญา  ความรู ความเฉลียวฉลาด แตยังครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดีดวย ในปใจจุบันโรงเรียนตางๆ ไดพัฒนาตนเ องและแขงขันดาน
การศึกษากันมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูปกครอง จึงตองมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาโรงเรียนของตนเพื่อใหเป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับของ
นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป  (ลชนา  ชมตระกูล, 2550:1) 
 โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นองคแกรหนึ่งที่ไดรวมรับภาระการจัดการศึกษามีหนาที่สําคัญอยางหน่ึง คือ การ
จัดการศึกษาใหกับประชาชนในพื้นท่ี ตามบริบทและความตองการของคนในทองถิ่น ดังน้ันองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีจึงตระหนักถึงค วามสําคัญของการให
การศึกษากับเด็กและเยาวชน จึงมีความตองการที่จะพัฒนาทางดานการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด ใหกาวทันกับ การเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปใจจุบันและยังมีเจตนาที่จะปรับปรุงพัฒนาใหการศึกษาที่มีมาตรฐานและ มีคุณภาพเพิ่มยิ่งข้ึน เพื่อใหผูปกครองไดมีทางเลือกและเกิดความเช่ือม่ันในตัวของ
โรงเรียนมากข้ึน และนําบุตรหลานใหเขามาเรียนในโรงเรียนสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด  เพราะผูปกครองทุกคนยอมมีความคาดหวังกับสถานที่และการศึกษาที่ดี
ใหกับบุตรหลานที่เขามาเรียน เพื่อที่บุตรหลานไดรับการศึกษาที่ดีที่สุดและสามารถที่จะแขงขันกับสถานศึกษาอื่น ที่มีช่ือเสียงไดและยังมีความหวังวาเด็กจะตองมี
พัฒนาการในดานสติปใญญา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานวินัยและดานสังคมที่ดี จากความคาดหวังที่หลากหลายของผูปกครอง จึงเป็นสาเหตุที่ทํา ใหโรงเรียนสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีความตื่นตัวท่ีจะตองพัฒนาในดานการจัดการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูปกครองที่นําบุตรหลานเขา
มาเรียนในโรงเรียนสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี และในปใจจุบันโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มมากขึ้น
ในทุกๆ ปี  ซึ่งเป็นสิ่งบงบอกถึงความเช่ือม่ันของผูปกครองที่นําบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี แล ะองคแการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานียังมีจุดเนนในการจัดการศึกษาใหแตกตางจากโรงเรียน ในสังกัดอื่น คือ ไดนําหลักสูตรภาษาตางประเทศเขามาเป็นหลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกชวยใหผูปกครองตัดสินใจในการสงบุตรหลานใหเขามาเรียนในโรงเรียนสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี นอกจาก
หลักสูตรภาษาตางประเทศและทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดมีอาชีพเป็นการชวยแบงเบาภาระจากผูปกครองไดอีกดวย 

 จากผลการจัดการศึกษาที่ผานมามุงหวังใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ สรางความเช่ือม่ันใหกับผูปกครอง วาโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานีสามารถจัดการศึกษาไวอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันและความไววางใจ
ของผูปกครอง เพื่อจะไดนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการที่จะเป็นโรงเรียนในดวงใจของผูปกครองนักเรียน รวมถึงเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานทุกๆ ดานรวมทั้งผลงานของการศึกษาอาจจะเป็นประโยชนแตอผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะนําเอาปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองไปใชกับโรงเรียน
ของตนเอง  เพื่อสนองตอปใจจัยในอันที่จะสงผลตอการตัดสินใจและเป็นที่ยอมรับของผูปกครองนักเรียนในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ในดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  ดานบุคลากร  ดานความสัมพันธแกับชุมชน  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  ดานบุคลากร  ดานความสัมพันธแกับชุมชน  
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ใน
ดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานความสัมพันธแกับชุมชน มีความสัมพันธแกัน 

2. ปใจจัยดานภาพลักษณแของโรงเรียน  ดานวิชาการ  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร  ดานความสัมพันธแกับชุมชน  สงผลตอกา ร
ตดัสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปี
การศึกษา 2559 โดยมีปใจจัยในการตัดสินใจ จํานวน  5  ดาน  คือ   

1. ดานภาพลักษณแของโรงเรียน  2. ดานวิชาการ 3. ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
4. ดานบุคลากร                    5. ดานความสัมพันธแกับชุมชน   
2. ขอบเขตด๎านประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผูปกครองนักเรียนท่ีสงบุตรหลานเขาเรียน 
โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2560 จํานวน ผูปกครองท้ังสิ้น  800  คน 

3. ขอบเขตด๎านระยะเวลาท่ีใช๎ในการวิจัยตั้งแตวันที่  16 พฤษภาคม  2560 - 30 ตุลาคม  2560 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
การเลือกแนวทางปฏิบัติที่เห็นวาดีที่สุดจากทางเลือกหลายๆ ทาง บนพื้นฐานของสมมติฐานที่เป็นไปได เพื่อที่จะนําสูการบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแที่

ตองการมากท่ีสุด 
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1.  ความหมายของการตัดสินใจ 
 มีผูใหความหมายของคําวา  “การตัดสินใจ”  หรือ  “การวินิจฉัยสั่งการ”  ไวตางๆ ดังน้ี   

บุญยงคแ  โตจินดา (2548:178)  กลาววา  การวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง  การวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก  เพราะการวินิจฉั ยสั่งการจะเป็นการเลือกทางเลือก ดําเนินการที่ดีที่สุดในบรรดา
ทางเลือกหลายๆ ทาง  

สมคิด  บางโม (2548:175) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู เปูาหมายที่วางไว  การตัดสินใจน้ี
อาจเป็นการตัดสินใจที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งหลายอยาง เพื่อความสําเร็จตรงตามที่ตั้งเปูาหมายไว  ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวของกับปใญหาที่
ยุงยากสลับซับซอน และมีวิธีการแกปใญหาใหวินิจฉัย  มากกวาหน่ึงทางเสมอ ดังน้ันจึงเป็นหนาที่ของผูวินิจฉัยปใญหาวาจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใด จึงจะบรรลุ
เปูาหมายอยางดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชนแสูงสุดแกองคแการนั้น 

กริฟฟิท  (Griffiths, 1964:125)  ใหความหมายวา การตัดสินใจเป็นกระบวนการรวบรวมแนวความคิด และการปฏิบัติเพื่อใหเกิดสภาวะแหงการสั่งการที่จะ
นํามาใชในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย ทั้งสวนตนและสังคมหรือขององคแการตามที่กําหนดไว 
 ไซมอน  (Simon, 1977:111)  ไดใหความหมายของการตัดสินใจเชิงกระบวนการวา การตัดสินใจเป็นกระบวนการกิจกรรมตางๆ 3  ประการ  คือ 
 1.  กิจกรรมดานเชาวแปใญญา ซึ่งเนนการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีจะนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

2.  กิจกรรมดานการลอกเลียนแบบ คือ การนําขอมูลมาวิเคราะหแหาแนวทางท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ 
3. กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
แฮริสัน (Harrison,1981:25)  ไดสรุปนิยามของการนําไปสูการตัดสินใจวาเป็นขบวนการประเมินผลที่เกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะนําไปสูการบรรลุเปู

หมาย การคาดคะเนผลที่เกิดจากการปฏิบัติตางๆ  บีบบังคับใหมีผูตัดสินใจตัวเลือกทางปฏิบัติที่จะสงผลตอการบรรลุเปูาหมายมากท่ีสุด 
มูดี  พอล  (Moody, Paul, 1991:25)  ใหความหมายวา การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ตองทําเม่ือไมมีเวลาท่ีจะหาขอเท็จจริงอีกตอไป ปใญหาที่เกิดขึ้นก็คือ

วา เม่ือใดถึงจะตัดสินใจควรหยุดหาขอเท็จจริง  ขอยุติ (Solution) จะแปรเปลี่ยนไปตามปใญหาท่ีตองการ แกไข ซึ่งรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวพันกับการใชจายและการใช
เวลา 

สรุปไดวา ความหมายของการตัดสินใจ คือ ขั้นตอนการใชความคิดอยางมีเหตุผล พิจารณาทางเลือกจากหลายทางเลือกอยางเป็นระบบ แลวประเมินความ
เป็นไปไดของทางเลือกน้ัน  เพื่อทําการตัดสินใจใหบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแใหมากท่ีสุด 

2.  ความสําคัญของการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ  ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญที่มีตอการบริหารตลอดมาไมวาจะ เป็นการศึกษาคนควาในแนวใดก็ตาม มักจะตองศึกษาในเรื่องของการ

ตัดสินใจควบคูกันไปกับการเรียนทฤษฎีทางบริหารเสมอ  ตามแนวคิดทางการบริหาร (ภารดี  อนันตแนาวี, 2551:159)   
1. การบริหารองคแการผูบริหารจะตองทํางานทั้งในดานการตัดสินใจสั่งการพอๆ กับการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งเดิม ผูบริหารมักจะเนนการลงมือกระทํา (doing)  

มากกวาการตัดสินใจ  (decide)  ปใจจุบันผูบริหารมักจะเป็นผูตัดสินใจมากกวาการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  (the executive is a decider and not a doer ) 
2. หนาที่หลักของการบริหาร  คือ การควบคุมและอํานวยการขบวนการตัดสินใจใหเหมาะสมกับงานปฏิบัติ 
3. การตัดสินใจไดรับการยอมรับวา เป็นหัวใจของหนวยงานและเป็นกระบวนการที่สําคัญมากทางการบริหาร 
3. ขอบขํายของการตัดสินใจ 
ในการตัดสินใจจําเป็นตองสํารวจวาการตัดสินใจตางๆ เกิดขึ้นไดอยางไร  ทําไมบางครั้งบางคนไมเขารวมในการตัดสินใจ แตบางครั้งก็เข ารวมอยางเต็มที่ 

สํารวจวาในสถานศึกษาก็จะประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาหมวดวิชา ครู คนงาน ภารโรง นักเรียน  และบางครั้งมี
ศึกษานิเทศกแเขามาอยูรวมดวยเม่ือพิจารณาบุคลากรเหลาน้ี  จึงสามารถมองเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวพันกับฐานะตําแหนง ความคิด ความรู สึกของบุคคลเหลาน้ีวาจะมี
เกณฑแและหลักการอยางกวางๆ วาควรมีสวนรวมตัดสินใจและเป็นผูตัดสินใจได ซึ่งขอบขายมองออกไดเป็นสองประการ  คือ  (ภารดี  อนันตแนาวี, 2551:202)   

    1.  การตัดสินใจสั่งการโดยอาศัยขอบขายทางกฎหมาย (the legal framework) ในทางการศึกษาของเราไดมีการมอบหมายอํานาจหนาที่  และความ
รับผิดชอบตางๆ ลงมาตามสายงาน เชน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจากระทรวงเป็นผูกําหนดนโยบาย มีปลัดกระทรวงเป็นผูรับ
นโยบายมาปฏิบัติและสั่งการถึงอธิบดี จากอธิบดีถึงผูอํานวยการ จากผูอํานวยการถึงผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งผูอํา นวยการสถานศึกษาก็จะเป็นผูบริหารสูงสุดใน
สถานศึกษา อํานาจในเรื่องการตัดสินใจตางๆ ไดมีการกําหนดไวเป็นกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวามีอํานาจท่ีจะทําไดหรือไม  มิฉะน้ันถาพลาดขึ้นมาก็อาจเป็นอันตราย
ตอตนเอง ตอบุคคลและหนวยงานขึ้นมาได ผูบริหารเม่ือเขารับงานจําเป็นตองศึกษากฎหมายและระเบียบขอบังคับใหละเอียดถองแท  เพื่อชวยใหการตัดสินใจได
ถูกตองและรวดเร็วข้ึน  และตองระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ผูบริหารจะตองศึกษาใหทันตอเหตุการณแ 

2.  การตัดสินใจสั่งการ โดยอาศัยขอบขายทางสังคม (the social framework) การตัดสินใจสั่งการ  บางครั้งเราจะอาศัยเพียงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
เพียงอยางเดียวไมได บางครั้งเราจําเป็นตองอาศัยคุณธรรมและระบบคานิยมของสังคมเป็นเครื่องมือช้ีขาดตัดสิน ผูบริหารจึงควรจะศึกษ าถึงแนวคิด  ความเช่ือ 
คุณธรรมและระบบคานิยมในชุมชนที่เขายึดถือกัน ถาหากเราทําตัวไมสนใจคุณธรรมและระบบคานิยมของสังคมในชุมชนแลว เราก็อาจจะเผชิญกับปใญหาตางๆ อีก
มากมาย  เพราะวาการตัดสินใจของเราจะตองไดรับการยอมรับจากชุมชน การดําเนินชีวิต (the way of life) ของการเสมอภาคการเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
จริยธรรมที่สรางขึ้นในชุมชน ความรูสึกแนวความเช่ือถือและความเขาใจซึ่งกันและกัน เป็นเกณฑแพิจารณากอนการตัดสินใจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่
ยึดถือก็เป็นอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งการ (ภารดี  อนันตแนาวี, 2551:160) 

4.  ประเภทของการตัดสินใจ 
การทํางานในแตละหนาที่ตองจัดระบบการทํางานของตนเอง  และบางครั้งตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทํา เพราะฉะน้ันตองเลือกวิธีการที่ เหมาะสมใน

การตัดสินใจ  
บารแนารแด (Barnard, 1956:134) ไดจําแนกการตัดสินใจออกเป็น 2 แบบ  คือ  
1. การตัดสินใจขององคแการ (organization  decision) เป็นการตัดสินใจที่สามารถกระจายอํานาจของการตัดสินใจได  การตัดสินใจจะผานไปจากบุคคล

หลายคนแตในทายที่สุดก็จะตองมีผูบริหารสูงสุดขององคแการเป็นผูตัดสินใจเพียงผูเดียว 
2. การตัดสินใจสวนบุคคล  (personal  decision)  เป็นการตัดสินใจดวยบุคคลเดียว  โดยไมมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหแกผูอื่น 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ผูศึกษาใชแนวคิดจากงาน สริญญา ชัยนุวัฒนแ (2554:8) จํานวน  5  ดาน  ดังน้ี 
 1.  ดานภาพลักษณแของโรงเรียน หมายถึง ผลของการแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถ  ประสบการณแ ทั้งที่เป็นของนักเรียนและโรงเรียน จนไดรับ การ
ยกยองจากหนวยงานและสาธารณชนโดยทั่วไป 

2.  ดานวิชาการ หมายถึง  สิ่งที่เป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณแที่มุงให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถข้ันพื้นฐานใหอานออกเขียนได คิดคํานวณได มีสื่อการสอนท่ีทันสมัย จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
มีผลงานทางดานวิชาการและพัฒนางานอยางตอเน่ืองทําใหเป็นที่ยอมรับของสังคม   

3.  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  หมายถึง  การบริหารงานเกี่ยวกับคุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีพึงประสงคแในดานของอาคารสถานที่  สามารถ
ตอบสนองประโยชนแใชสอยไดสูงสุด โดยตองมีความเพียงพอในดานตางๆ เชน อาคาร หองเรียน หองใชประโยชนแตางๆ วัสดุ สนามเด็กเลน สถานที่พักผอน  หองสวม
และอื่นๆ มีความเหมาะสมในดานที่ตั้งของอาคาร  สถานที่  ลักษณะของพื้นที่ และการจัดอาคารสถานที่ มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และอื่นๆ มีสุขลักษณะ
หางไกลจากมลภาวะทางอากาศ มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่อยูเสมอ 

4.  ดานบุคลากร หมายถึง ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ผูบริหารตองความรู  ความสามารถมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีวิสัยทัศนแ  และมุงตอความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนตามเปูาหมายของการจัดการศึกษา ครูมีความรู  ความสามารถในการสอน มีมนุษยสัมพันธแ  มี
คุณธรรมจริยธรรม เอาใจใสนักเรียน พูดจาไพเราะ ออนโยนเป็นแบบอยางที่ดี ใหความสนใจนักเรียนทุกคน รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู ใหเป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนแสูงสุดตามเปูาหมายขององคแกร   

5.  ดานความสัมพันธแกับชุมชน หมายถึง การบริหารเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน เป็นการสรางความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน เชน การจัดประชาสัมพันธแโรงเรียน เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุกๆ ดานแกชุมชน ในอันที่จะสรางความเขาใจอันดีให
เกิดขึ้นระหวางโรงเรียนและชุมชน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนแในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  และประโยชนแอื่นที่จะเกิดขึ้นแกชุมชนน้ันๆ รวมถึงการจัดบริการแกชุมชน
ในดานตางๆ ตามความจําเป็น 

 
แผนภูมิแสดงกรอบความคิดในการวิจัย 
                      ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตาม 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ประชากรและกลํุมตัวอยําง 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูปกครองนักเรียนที่สงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 800 คน       

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก ผูปกครองนักเรียนที่สงบุตรหลานเขาเรียน โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ปีการศึกษา  2560  ที่สุมมาจากประชากรโดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแแกน (Robert V.Krejcie and Earyle W.Morgan 
Educational and Psychological Measurement,1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยางจํานวน  260 คน จากน้ันสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย  

3. วิเคราะหแคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson  product  Moment  Correlation  coefficient)  
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลในการวิจัย 
1.  สถิติเชิงพรรณนา   (Descriptive  Statistics)   

                   1.1  รอยละ  1.2  คาเฉลี่ย 1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         2.  สถิติเชิงอนุมาน   (Inferential  Statistics)  2.1  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน   
 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 260 คน โดยผูปกครองท่ีมีอายุต่ํากวา 35 ปี จํานวน  120  คน  คิดเป็นรอยละ  46.15  อายุ 36 ขึ้นไปจํานวน 
120 คน คิดเป็นรอยละ 46.15 สวนระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน  98  คน  คิดเป็นรอยละ  37.69 ปริญญาตรี  จํานวน  140 คน  คิดเป็นรอยละ  53.85  
สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 22 คน  คิดเป็นรอยละ 8.46 และมีอาชีพรับราชการ จํานวน 50 คน คิดเป็นรอยละ 10.77  ธุรกิจสวนตัว  จํานวน 95 คน  คิดเป็นรอยละ 
19.23  รับจาง/ลูกจาง/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 115 คน  คิดเป็นรอยละ  44.23 

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหาร

สวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

       
       ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
       1.  ดานภาพลักษณแของโรงเรียน 
       2.  ดานวิชาการ   
       3.  ดานอาคารสถานที่และ 
           สภาพแวดลอม 
       4.  ดานบุคลากร  
       5.  ดานความสัมพันธแกับชุมชน  
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 1. ปใจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้ง  
5  ดาน  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมา คือ ดานภาพลักษณแของโรงเรียน  และดานวิชาการมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น 
       1.1 ดานภาพลักษณแของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนทุกขออยูในระดับมาก  โดยโรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นที่รูจักและเป็นที่ยอมรับของชุมชนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา  คือ  โรงเรียนมีผูบริหารและครูมีความรู
ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และโรงเรียนเนนภาพของความซื่อสัตยแสุจริต  การใหความรวมมือเป็นสําคัญ  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด    
       1.2 ดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนทุกขอ
อยูในระดับมาก  โดยโรงเรียนมีสื่อและอุปกรณแการสอนที่ทันสมัยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  และโรงเรียนรายงานผล
ความกาวหนา  ดานการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด   
        1.3 ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนทุกขออยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีอาคารหองเรียนหองใชประโยชนแตางๆ อยางเพียงพอมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือมีการจัดมุม / แหลง
เรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน  และการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบรอย รมรื่น สวยงาม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
        1.4 ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา  ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ทุกขออยูในระดับมาก โดยครูผูสอนปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  ยุติธรรม  ซื่อสัตยแ   สุจริตและซื่อตรงตอหนาที่ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา  คือ ครูมีสัมพันธภาพกับ
ผูปกครองเป็นอยางดี  และโรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด   
       1.5 ดานความสัมพันธแกับชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนทุกขออยูในระดับมาก  โดยโรงเรียนเป็นสวนหน่ึงของชุมชนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา  คือ  โรงเรียนเป็นสถานที่บริการชุมชน เชน  การใหประชาชนใน
ทองถ่ินไดใชหองประชุมโรงเรียนเป็นสถานที่จัดงานตางๆ ตามความเหมาะสม  และโรงเรียนเป็นองคแกรในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด   
 2.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางดานภาพลักษณแของโรงเรียน  ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  ดานบุคลากร  ดานความสั มพันธแกับ
ชุมชน  กับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแระหวางตัวแปรทั้งหมดที่มีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01 และที่ระดับ   .05  พบวา 
 ดานภาพลักษณแของสถานศึกษามีความสัมพันธแกับดานวิชาการ  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  ดานบุคลากร    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผล
การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
 ดานวิชาการมีความสัมพันธแกับดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  ดานบุคลากร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และผล
การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นอกจากน้ี ยังมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  กับดานความสัมพันธแกับชุมชน 
 ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมมีความสัมพันธแกับดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานบุคลากร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และผล
การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นอกจากน้ี  ยังมีความสัมพันธแกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กับดานความสัมพันธแกับชุมชน   

ดานบุคลากรมีความสัมพันธแกับ ดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
      ดานความสัมพันธแกับชุมชนมีความสัมพันธแกับ  ผลการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และยังมีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 กับดานวิชาการ และดานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม   
  ผลการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธแ
กับตัวแปรทุกตัว  ไดแก  ดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานสัมพันธแกับชุมชน   
  3.  ผลการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน  โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวั ดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี และสมการพยากรณแหรือสมการถดถอยเชิงเสนตรง  คาสัมประสิทธิ์ต างๆ ของตัวแปรพยากรณแที่สงผลตอตัวแปรเกณฑแ คือ การตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน  ในภาพรวม พบวา  ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  ดานบุคลากร  ดานความสัมพันธแกับชุมชน เป็นปใจจัย
ที่สงผลของการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 
อภิปรายผลในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปใจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ผูวิจัยขอนําเสนออภิปรายผล  ดังตอไปน้ี 
 1. ผลการวิจัย  พบวา ปใจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี  พบวาตัวแปร  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม เป็นตัวท่ีพยากรณแท่ีดีที่สุด รองลงมา คือ ดานวิชาการ  ดานบุคลากร และดานความสัมพันธแกับ
ชุมชน โดยทั้ง 5 ตัว อธิบายไดดังน้ี 
  1.1 ดานภาพลักษณแของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา   ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนทุกขออยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะองคแการบริหารสวนจังหวัดใหความสําคัญกับการสรางความม่ันใจใหกับผูปกครองรวมทั้งองคแการบริหารสวน
จังหวัดมีงบประมาณท่ีมากสามารถดําเนินการดานตาง ๆ ไดดี เชน เทคโนโลยี การบริหารจัดการ เป็นตน ซึ่งสอดคลองกับอมลสิริณ กันชัย (2553:90) ไดศึกษาปใจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนนางรอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยแ  เขต 3 โดยมุงศึกษาปใจจัยใน  5  ดาน  
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ผลการศึกษาพบวาปใจจัยทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงจาก คือ  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานบทบาทของครู  ดานช่ือเสียงของโรงเรียน ดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม และดานบริการและงานสัมพันธแชุมชน 
 1.2  ดานวิชาการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ดานวิชาการของโรงเรียนเป็นดานที่ผูปกครองใหความสําคัญมากดานหน่ึง  เพราะโรงเรียนที่มีผลงานดานวิชาการหรือการ
ประกวดแขงขัน จะเป็นตัวสงผลใหโรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม และในดานการเรียนการสอนก็ตองมุงใหนักเรียนมีความ รู  โดยใหอานออกเขียนได  
คิดคํานวณได ซึ่งครูตองมีสื่อและอุปกรณแที่ทันสมัยเพื่อใชในการสอน ครูตองมีการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ และ
ตองมีการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามใหแกนักเรียนโดยสอดแทรกในการเรียนการสอน  ตลอดจนโรงเรียนตองมีการรายงานผลความกาวหน าดานการเรียน
ของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางสมํ่าเสมอ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สรินญา  ชัยนุรัตนแ  (2554:101-102)  ไดศึกษา  ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบวาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผู ปกครอง สังกัดเทศบาล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลากร ดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานผลการสอบ 
ดานความสัมพันธแกับชุมชน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานกฎระเบียบ ดานการเดินทาง 

1.3 ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  เป็นอันดับแรก ทั้งน้ีเน่ืองจาก  การจัดการดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมก็เป็นสิ่งหน่ึงที่สําคัญที่สงผล
ตอการเรียนและการดํารงชีวิตในโรงเรียน  เพราะการที่โรงเรียนมีอาคาร หองเรียน หองใชประโยชนแตางๆ อยางเพียงพอจะทําใหนักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี
เอื้อตอการเรียนรู และในหองเรียนก็ควรที่จะมีอากาศถายเทไดสะดวก  สะอาดและมีแสงสวางเพียงพอ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนตองสะอาด 
เรียบรอย รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัยสําหรับนักเรียน  มีการจัดมุมแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน  เพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดตลอดเวลา มีหองสุขาที่เพียงพอ
สะอาด และในบริเวณตางๆ ในโรงเรียนควรตองมีการกําหนดเครื่องหมาย  ปูายตางๆ ใหสะดวกตอการที่ผูปกครองมาติดตอหรือใชงาน  และโรง เรียนมีการปรับปรุง
และพัฒนาอาคารสถานที่อยูเสมอ เพื่อใหพรอมกับการใชงานอยูตลอดเวลา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรินญา ชัยนุรัตนแ  (2554:101-102)  ไดศึกษา  ปใจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบวาปใจจัยที่มีผลตอ การตัดสินใจของ
ผูปกครอง  สังกัดเทศบาล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ  ดานบุคลากร ดานภาพลักษณแของโรงเรียน  
ดานวิชาการ ดานผลการสอบ ดานความสัมพันธแกับชุมชน  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานกฎระเบียบ ดานการเดินทาง   

1.4 ดานบุคลากร ผูปกครองคิดวา ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนแกาวไกลและมุงม่ันในการพัฒนาโรงเรียน  จะเป็นตัวหลักที่จะขับเคลื่อนใหนําโรงเรียนไปสูเปูาหมาย  
เป็นที่ยอมรับของผูปกครองและสังคม  ผูบริหารตองมีบทบาทหลายอยาง  เชน  มีการสงเสริมพัฒนาใหบุคลากรมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  ประพฤติตน
เป็นแบบอยางท่ีดทีั้งในและนอกโรงเรียน  จัดใหครูสอนตรงตามวุฒิการศึกษาที่จบมา  ครูเอาใจใสในการเรียนการสอน  ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  ยุติธรรม  ซื่อสัตยแ
สุจริตและซื่อตรงตอหนาที่  และครูตองมีสัมพันธภาพกับผูปกครองเป็นอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิรินพร สันติเมทนีดล (2552:73)  ไดศึกษา เรื่องปใจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาล  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ลาดพราว  ผลการศึกษาพบวา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาล  อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับปใจจัยดังน้ี ดานครูผูสอน ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานคาใชจาย ดานอาคาร สภาพแวดลอมสถานศึกษา ดานการอํานวยความสะดวกและบริการดานประสานสัมพันธแกับชุมชน ดานจิตวิทยา และดาน
สังคม ตามลําดับ   

1.5 ดานความสัมพันธแกับชุมชน การที่โรงเรียนเป็นสวนหน่ึงของชุมชนไดก็เน่ืองมาจาก  โรงเรียนเป็นสถานที่ใหบริการชุมชน  เชน การใหป ระชาชนใน
ทองถิ่นไดใชหองประชุมเป็นสถานที่จัดงานตางๆ  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชนในวันสําคัญ และตองเป็นองคแกรในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน  โดย
โรงเรียนตองมีสวนรวมในการพัฒนาตลอดจนการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพหรือกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนได  และโรงเรียนมีการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกแกผูปกครองหรือผูที่มาติดตองานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินพร สันติเมทนีดล (2552:73)  ไดศึกษา  เรื่องปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ลาดพราว  ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาล อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับปใจจัยดังน้ี ดานครูผูสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานคาใชจาย ดานอาคาร 
สภาพแวดลอมสถานศึกษา ดานการอํานวยความสะดวกและบริการดานประสานสัมพันธแกับชุมชน ดานจติวิทยา และดานสังคม ตามลําดับ 
 ปใจจัยดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานสัมพันธแกับชุมชน ของการตัดสินใจของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียน โรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธแกันซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว 

2. ผลการศึกษาปใจจัยที่สัมพันธแกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ดานภาพลักษณแของโรงเรียน ดานวิชาการ  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานสัมพันธแกับชุมชน แตมีเพียง 4 ปใจจัยที่สงผลโดยตรงกับ
การตัดสินใจสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ปใจจัยดานภาพลักษณแของโรงเรียนเป็นปใจจัยท่ีสงผลทางออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพพล  เล็กพันธแ (2553:77) ไดศึกษา ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขารับการพัฒนาศักยภาพที่ศูนยแการศึกษาพิเศษจังหวัดพิษณุโลก พบวาตัวแปรพยากรณแ คือ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
ดานการประชาสัมพันธแ ดานบทบาทครูและดานการใหสวัสดิการแกนักเรียน เป็นปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผู ปกครองในการสงบุตรหลานเขารับการพัฒนา
ศักยภาพที่ศูนยแการศึกษาพิเศษจังหวัดพิษณุโลก ปใจจัยดานภาพลักษณแของสถานศึกษาเป็นปใจจัยท่ีสงผลทางออม 
 
ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 
 เรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
มีบางขอมีคาเฉลี่ยที่ต่ําสุดสมควรไดรับการเพิ่มเติมเพื่อใหงานสมบูรณแยิ่งขึ้น ดังตอไปน้ี 

1.  ดานภาพลักษณแของโรงเรียนพบวา โรงเรียนเนนภาพของความซื่อสัตยแสุจริต การใหความรวมมือเป็นสําคัญมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังน้ันคณะผูบริหารตลอดจนผู
ที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนเชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง สมควรเขามารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น และควรเนนภาพของความซื่อสัตยแสุจริต  
และสงเสริมการใหความรวมมือใหมากข้ึน 
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2.  ดานวิชาการพบวา โรงเรียนรายงานผลความกาวหนา  ดานการเรียนของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดที่สุด ดังน้ันคณะผูบริหารตลอดจนผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับโรงเรียนตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหมากขึ้นเพราะปใจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวมเร็ว และควร ใหความสนใจการ
รายงานผลความกาวหนา ดานการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ   

3. ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมพบวา การจัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบรอย รมรื่น สวยงาม  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังน้ันคณะ
ผูบริหารตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนตองรวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมไดแก ตนไม ความสะอาด หองนํ้า ตลอดจนควรใหความสนใจการควบคุมดูแล การบํารุง 
รักษา การพัฒนาอาคารตางๆ การจัดบริเวณโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีสวยงามเหมาะสมและสามารถสนองความตองการไดอยางเพียงพอ   

4.  ดานบุคลากรพบวา  โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังน้ันคณะผูบริหารตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
โรงเรียนไดแกผูบริหาร กรรมการสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับศักยภาพของบุคลากร และควรสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.  ดานความสัมพันธแกับชุมชนพบวา โรงเรียนเป็นองคแกรในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังน้ัน คณะผูบริหารตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับโรงเรียนตองรวมมือในกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นเนนการประชาสัมพันธแทางสื่อออนไลนแเพราะ “ภาพหน่ึงภาพดีกวาคําพูดพันคํา” ควรใหความสนใจใน
ดานสัมพันธแกับชุมชนเพิ่มมากข้ึน ควรสงเสริมใหโรงเรียนเป็นสวนหน่ึงของชุมชน โดยเขารวมกิจกรรมของชุมชนในวันสําคัญ เป็นสถานที่ใหบริการแกชุมชนในงานตางๆ 
มีการจัดประชาสัมพันธแโรงเรียน  เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุกๆ ดานแกชุมชน  มีการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูปกครองที่มาติดตองาน 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปใญหา ความตองการ และปใจจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 
พัฒนากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 3) ประเมินกลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิจัยกระทําเป็น  3 
ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปใญหา ความตองการ และปใจจัยท่ีเกี่ยวของ โดยการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 92 คน และการสนทนากลุม จํานวน 12 
คน  2) การพัฒนากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยการวิเคราะหแสภาพแวดลอมและจัดทํารางกลยุทธแโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 20 คน และตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของรางกลยุทธแ โดยการสัมมนา อิงผูเช่ียวชาญ  จํานวน  8  คน 3) ประเมินกลยุทธแโดย ประเมินดาน
ความสอดคลอง ความเหมาะสมความเป็นไปได และความเป็นประโยชนแ โดยใหผูเช่ียวชาญทางกลยุทธแ จํานวน 17 คน 
 ผลการวิจัยปรากฏวา 1) สภาพการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการวางแผนการ การจัดโครงสราง การนํา การควบคุม และการ
ประเมิน และสถานศึกษามีการนิเทศฝึกงานอยูในระดับปานกลาง สวนความตองการในการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก และมากที่สุด 
2) การนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสรุปไดกลยุทธแ 7 กลยุทธแ 12 ตัวช้ีวัด และ 32 มาตรการ 3) ผลการประเมินกลยุทธแ โดยผูเช่ียวชาญ ปรากฏวา
กลยุทธแที่สรางขึ้นมีความสอดคลอง ความเหมาะสม และความเป็นได อยูในระดับมาก สวนความเป็นประโยชนแอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: กลยุทธแ, การนิเทศฝึกงาน, อาชีวศึกษา 
 
ABSTRACT 

The objective of this research were, 1) to study the supervision operations, problem and needs including related factors. 2) to 
developing strategies for supervisions by Information Technology System. 3) to evaluate the strategies supervisions by Information 
Technology System. The research was conducted in 3 step 1) to study the supervision operation, problems and needs including related 
factors by using the questionnaire as a tool to collect data from 92 sample including a focus group of 12 people concerned 2) to develop 
supervisions operation by Information Technology System by studying from two successful institute.And then analysis environmental factors 
and draft strategies 3) to evaluate the strategies by 17 connoisseurs on the relevancy, suitability feasibility and usefulness of the strategies.  

The research revealed that 1) the supervision operations by Information Technology System there were the planning to structure 
control and evaluate and statutes have the apprenticed training was found to be in the middle level and needs for supervision by 
Information Technology System were at a high and highest level. 2) The supervision by Information Technology System which be concluded 
7 strategies 12 measures and 32 index. 3) The result of evaluate by connoisseurs were at strategies supporting supervision by Information 
Technology System revealed that the consistency propriety and feasibility was at a high level and utility was at the highest level. 

 
Key words : Academic administration strategies, Supervision Training 
 
บทนํา 
  การจัดการฝึกงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น  เป็นงานในสวนหน่ึงของงานบริการวิชาการชองฝุายวิชาการซึ่งมีอาจารยแที่รับผิดชอบโดยตรง
เป็นผูดูแลและวางแผนการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับงานฝึกงานในสถานประกอบการใหสอดคลองกับหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ซึ่งท่ีผาน มาจํานวนนักศึกษาฝึกงาน
ในแตละปีการศึกษาเป็นจํานวนมากซึ่งพบปใญหาในการดําเนินงาน คือ ปใญหาการนิเทศฝึกงานของนักศึกษาหรือการติดตามดูแลนักศึกษาในขณะฝึกงาน กรณีที่
นักศึกษาฝึกงานในหนวยงานที่มีระยะทางไกลจากวิทยาลัยมาก ทางวิทยาลัยจึงไมไดเดินทางไปนิเทศนักศึกษาไดโดยตรงเน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรที่จะ
เดินทางไปนิเทศ  รวมถึงงบประมาณท่ีตองใชในการเดินทางดวย จึงใชวิธีการนิเทศทางโทรศัพทแคุยกับหัวหนางานและนักศึกษา ซึ่งบางครั้งไมพบและไมสามารถติดตอ
กับนักศึกษาไดและนักศึกษาไมติดตอกลับทางโรงเรียนเพื่อรายงานตัว ทําใหการติดตามดูแลนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพและขาดความเช่ือม่ัน จากหนวยงานสถานที่
ฝึกงาน อีกทั้งวิทยาลัยมีขอจํากัดในการนิเทศทําใหตลอดระยะเวลาการฝึกงานวิทยาลัยมีการนิเทศไดจํานวน 2 ครั้ง ทําใหทางวิทยาลัยยังขาดความตอเน่ืองในการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานความรวมมือในการควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษาจึงยังไมเต็มที่เทาที่ควร  รวมถึงเม่ือนักศึกษาเกิดปใญหาในการฝึกงานการไมได
รับคําแนะนําแนวทางแกไขปใญหาอยางรวดเร็วทําใหเกิดความลาชาในการแกไขปใญหาหรือแกไขปใญหาน้ันไดไมเหมาะสม 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศตาม ของ ประทีป นานคงแนบ (2553) ระบุไววา ลักษณะการสื่อสารการนิเทศจะแบงไดเป็น 2 แบบ คือการนิเทศ
แบบเผชิญหนาและการนิเทศแบบออนไลนแ  ซึ่งการนิเทศแบบเผชิญหนา  (Face-to-Face Supervision) ซึ่งเป็นการนิเทศแบบปกติ (Traditional Supervision) 
เพราะมีการพบปะระหวางผูนิเทศกับผูเขารับการนิเทศโดยตรง  สวนการนิเทศแบบออนไลนแ (Online Supervision) ซึ่งเป็นการนิเทศโดยใชการออนไลนแผานชองทาง
อินเทอรแเน็ต จากการศึกษาพฤติกรรมของวัยรุนน้ัน ไดพบวามีความสนใจในการใชคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ตเป็นอยางมาก จากปใจจัย พื้นฐานดานคอมพิวเตอรแและ
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อินเทอรแเน็ตซึ่งมีอยูทุกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีใชในสถานประกอบการจึงเห็นวาควรจะนํา การนิเทศออนไลนแเขามาเสริมใน
การจัดการนิเทศการฝึกงาน เพื่อแกปใญหาเน่ืองจากขอจํากัดของสถานศึกษาเกี่ยวกับจํานวนยานพาหนะซึ่งมีนอย ซึ่งการกระจัดกระจายของสถานประกอบการ  และ
สถานที่ตั้งสถานประกอบการอยูหางจากสถานศึกษาอาจอยูในตางจังหวัดการจัดตารางสอนที่ไมอาจอํานวยใหผูนิเทศเดินทางไปเป็นคณะหรือไปพรอมกันหลายคนไดใน
สวนของระบบในการนิเทศตองสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีออนไลนแเขามารวมในระบบการนิเทศตองสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูออน ไลนแแตเพื่อใหเกิดความ
แข็งแกรงในการนิเทศฝึกงานและจากความตองการของสถานประกอบการและสถานศึกษาซึ่งตองการใหมีการนิเทศแบบเผชิญหนาหรือการนิเทศแบบปกติจึงเห็นวา
ควรพัฒนารูปแบบการนิเทศท่ีมีการนิเทศออนไลนแ า 
 จากปใญหาสําคัญที่กลาวมา ผูศึกษาจึงไดศึกษากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อใชในการติดตามดูแลนักศึกษาฝึกงาน ในขณะฝึกงานโดยใชเทคโนโลยีและอินเทอรแเน็ตเป็นสื่อกลางมีการนิเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของการติดตอ
ประสานงานระหวางวิทยาลัย กับหนวยงานสถานที่ฝึกงานและการติดตามดูแลนักศึกษาไดอยางตอเน่ือง  อีกทั้งยังเป็นขอมูลสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ของวิทยาลัย ทําใหสามารถจัดหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพ ปใญหา ความตองการและปใจจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธแการนิเทศฝึกงาน ดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
 2.  เพื่อพัฒนากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
 3.  เพื่อประเมินกลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศฝึกงาน 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แนวคิดเกี่ยวกบักลยุทธแ 
4. อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

 5. วิจัยที่เกี่ยวของ 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนการดําเนินการ วิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบดวย  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปใญหา และปใจจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก โดยเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางซึ่งไดแก ผูบริหาร  หัวหนาแผนก และครูนิเทศ รวมจํานวน 92 คน ตามลําดับ ดวยแบบสอบถาม ดําเนินการ
วิเคราะหแขอมูลโดยการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ประกอบดวยครูพี่เลี้ยงจากสถาน
ประกอบการ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน  จํานวน 12 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  โดยการยกรางกลยุทธแ
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการประชุม เชิงปฏิบัติการผูเกี่ยวของกับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 12 คน เพื่อวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอก และครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการยกรางกลยุทธแ                  
โดย  ผูบริหารสถานศึกษา ผูเช่ียวชาญดานกลยุทธแ ผูเชียวชาญดานการนิเทศฝึกงานและผูเช่ียวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 12 คน และตรวจสอบกลยุทธแที่
ยกรางและ แกไขรางกลยุทธแ   ใหมีคุณภาพโดยการประชุมสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 8 คน      

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในสถาน ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประเมิน 4 ประเด็น 
ไดแก ความสอดคลอง ความเหมาะสม  ความเป็นไปได  และความเป็นประโยชนแ  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน โดยใชแบบประเมินกลยุทธแ 
วิเคราะหแขอมูลโดย การคํานวณ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินตามเกณฑแที่กําหนด 

 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพ ปใญหา ความตองการ และปใจจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก  มีดังน้ี 
  1.1 สภาพของการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย การวางแผน การจัดองคแกร การนํา การควบคุม และการประเมิน
พบวา ดานการวางแผนรายการ ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการกําหนดแนวทาง  แผนงานปฏิทินการติดตามการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศ ( X = 4.25)  
รองลงมา คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมายการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศอยางเหมาะสมชัดเจน ( X = 4.12) ดานการจัดองคแกร รายการที่มีคาเฉลี่ย              
มากท่ีสุด คือ มีการวิเคราะหแความสอดคลองของโครงสรางการบริหารการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศกับเปูาหมายของสถานศึกษา ( X = 4.10) รองลงมา คือ มี
การจัดบุคลากรที่รับผิดชอบการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสมสอดคลองกับความรูความสามารถ ( X = 4.00)  ดานการนํา รายการที่มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือมีการกําหนดขั้นตอนเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานใหบรรลุเปูาหมายในการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศ ( X = 4.10) รองลงมาคือ มีการริเริ่ม
และพัฒนาการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง ( X = 3.99)  ดานการควบคุม รายการที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือมีการกําหนดบทบาทการดําเนินงานดาน
การนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามควบคุมอยางชัดเจน ( X = 3.99) รองลงมา คือ มีการกําหนดขอมูลดานการดําเนินงานดานการ
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นิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศติดตามควบคุมอยางชัดเจน ( X = 3.82)  และดานการประเมิน รายการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการ
นําขอมูลรอบดานเพื่อการสรุปผลการประเมินการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศ ( X = 4.12) รองลงมา คือ มีคะแนนเทากัน 2 ขอ คือ มีการนําผลการประเมินการ
นิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาและ มีการใชขอมูลที่เป็นจริงเพื่อสรุปผลการประเมินการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศ ( X = 4.08) 
  1.2 ปใญหาของการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยปใญหาเกี่ยวกับการนิเทศ
ฝึกงานดวยระบบสารสนเทศในดานการวางแผน คือ การขาดการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในการนิเทศฝึกงาน  ดวยระบบสารสนเทศแบบมีสวนรวม  
เพื่อใหไดขอมูลสภาพจริง  ที่มีประโยชนแในการวางแผนดานการนิเทศฝึกงาน (รอยละ 59.08)  ในดานการจัดองคแกร คือ ขาดการจัดบุคลากรที่รับผิดชอบการนิเทศ
ฝึกงานดวยระบบสารสนเทศไดเหมาะสมสอดคลองกับความรูความสามารถ (รอยละ 45.49) ในดานการนํา คือ ขาดการริเริ่มพัฒนาการนิเทศฝึกงานดวยระบบ
สารสนเทศอยางตอเน่ือง (รอยละ 48.55)  ในดานการควบคุม  คือ ขาดการกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศ  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการติดตาม  ควบคุมอยางชัดเจน(รอยละ 42.89) และในดานการประเมิน คือ ขาดการนําผลการประเมินการนิเทศดวยระบบสารสนเทศไปใชพัฒนาการจัด
การศึกษา  (รอยละ 49.70) 
  1.3 ความตองการเกี่ยวกับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานและทุกรายการความตองการที่มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือมีความตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนและแกไขปใญหาในเรื่องของงบประมาณในการนิเทศฝึกงาน (รอยละ 62.44) 
  1.4 ปใจจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศฝึกงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และทุกรายการปใจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนกระบวนการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศ (รอยละ 55.65) 
 2. ผลการพัฒนากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มี 7 กลยุทธแ  ไดแก 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการวางแผนการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) มีการรวมมือการจัดทําแผนการนิเทศฝึกงานโดยการมีสวนรวม 3) ปรับโครงสรางการ
นิเทศฝึกงานภายในสถานศึกษาใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 4) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน
ระดับอาชีวศึกษา 5) สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการนิเทศฝึกงานมีคุณภาพ  6) สงเสริมระบบการควบคุมติดตามการนิเทศฝึกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) สงเสริมการนําผลการประเมินการพัฒนาระบบการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง  
 3. ผลการประเมินกลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลยุทธแที่สรางขึ้นมีความ
สอดคลอง ความเหมาะสม และความเป็นได อยูในระดับมาก สวนความเป็นประโยชนแอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ป๓ญหา ความต๎องการใน และป๓จจัยที่สํงผลตํอการพัฒนากลยุทธ๑การนิเทศฝึกงานด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
  1.1 ผลการศึกษาสภาพการศึกษาสภาพการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการจัดองคแการ พบวา สวนใหญอยูในระดับมากโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีการวิเคราะหแความสอดคลองของโครงสรางการ
บริหารการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศกับเปูาหมายของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุม
ภาคเหนือตอนลาง  สวนใหญจะจัดโครงสรางการนิเทศฝึกงานไวคอนขางเป็นระบบ เพราะทุกสถานศึกษาเช่ือวาการจัดองคแการเป็นสวนสําคัญของการบริหารองคแกร 
สอดคลองกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษแ  (2546) ที่กลาวไววาการจัดโครงสรางใหเป็นผังองคแการจะตองกระทําอยางพิถีพิถัน ใหสอดคลองเป็นไปตามความจําเป็นและ
ตองการขององคแการ เพื่อใหสะดวกท่ีฝุายจัดการจะอยูทํางานและบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ผลการศึกษาปใญหาการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกจากการศึกษาพบวา 
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการวางแผน ปใญหาที่สําคัญพบวาการขาดการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในการนิเทศฝึกงานดวยระบบ
สารสนเทศแบบมีสวนรวม  เพื่อใหไดขอมูลสภาพจริงที่มีประโยชนแในการวางแผนดานการนิเทศฝึกงานมีการกําหนดแนวทาง แผนงาน ปฏิทิน การติดตามการนิเทศ
ฝึกงานดวยระบบสารสนเทศไมเพียงพอ และขาดการกําหนดขอมูลอยางครบถวนเพื่อกําหนดมาตรฐานการนิเทศฝึกงานดวยระบบสารสนเทศ มาจากแนวความคิดของ 
ธงชัย  สันติวงษแ (2546) กลาว ไววา การวางแผนจะเป็นงานบริหารประการแรกท่ีตองทําและจะครอบคลุมถึงงานตางๆ ทุกอยาง ที่จะตองมีการนํามาพิจารณาจากพื้นฐาน
ขอเท็จจริงที่เป็นอยู การวางแผน เป็นความพยายามที่จะเพิ่มความสําเร็จใหสูงขึ้น แผนงานที่กําหนดขึ้นทุกชนิดไมวาจะเป็นวัตถุประสงคแ นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
และแผนดําเนินงาน  เพื่อใหผูทํางานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มาจาก 
  1.3 ผลการศึกษาความตองการในการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษา
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกความตองการเกี่ยวกับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูง คือ ดานการประเมินผล และดานความ
รวมมือกับสถานประกอบการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา การนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สวนใหญเนน
ใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความสามารถและมีทักษะที่หลากหลาย ผูบริหารและครูนิเทศจึงมีความตอง โดยเฉพาะดานการประเมินผล และดา นความรวมมือกับ
สถานประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพลขําจิตรแ (2550) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเพิ่มคุณภาพนักศึกษา
ตามความตองการกําลังคนระดับอาชีพเทคนิค พบวา ประกอบดวย 7 ดาน ดังน้ี 1) ดานความรวมมือสรางความเขาใจและกําหนดเปูาหมาย 2) ดานการจัดองคแกรใน
การดําเนินงาน 3) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4) ดานสงเสริมการศึกษาและอาชีพโดยใชสื่อและวิธีการที่หลากหลาย 5) ดานการประชาสัมพันธแดวย
ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 6) ดานการติดตามและประเมินผลโดยความรวมมือกําหนดหลักเกณฑแ และ  7) ดานการพัฒนาบุคลากรดวย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  1.4 ผลการศึกษาปใจจัยในการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาพบวา 
ปใจจัยท่ีเกี่ยวของอยูในระดับมาก 5 ปใจจัย ไดแก ดานครูนิเทศ ดานงบประมาณ  ดานเศรษฐกิจ  ดานวัสดุอุปกรณแ และดานผูบริหาร ซึ่งปใจจัยที่มีระดับมากกวาดานอื่น 
ไดแก ดานครูนิเทศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาดานครูนิเทศเป็นบุคคลสําคัญที่ตองใกลชิดทั้งกับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานประก อบการซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของ สมคิด บางโม (2551) ไดอธิบายวาการบริหารกิจการตาง ๆ จําเป็นตองมีทรัพยากรอันเป็นปใจจัยพื้นฐานทางการจัดการ โดยทั่วไปมี 4 ประการ ไดแก 
1) คน (Men) เป็นผูปฏิบัติกิจกรรมขององคแการน้ัน ๆ  2) เงิน (Money) เป็นคาใชจายในการดําเนินการ 3) วัสดุ สิ่งของ (Material) เป็นอุปกรณแเครื่องใช เครื่องมือ
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ตาง ๆ รวมทั้งสถานที่ดวย 4) ความรูดานการจัดการ (Management) หมายถึงความรูเกี่ยวกับการจัดการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมพล มุลาลี (2547)                  
ไดทําการศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในระบบทวิภาคี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 พบวา ปใจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
ระบบทวิภาคี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 ไดแก  ปใจจัยดานดานครู ปใจจัยนักเรียน ปใจจัยดานอาคารสถานที่ และปใจจัยดานสถานประกอบการ 
 2. ผลการพัฒนากลยุทธ๑การนิเทศฝึกงานด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
  กลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นกลยุทธแที่ผานกระบวนการ พัฒนาดวย
การประยุกตแรูปแบบการวางแผนกลยุทธแแบบตาง ๆ แลวมาเป็นรูปแบบการพัฒนากลยุทธแ ที่ประกอบ ดวยการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอก การกําหนดทิศทางขององคแกร ในเรื่องของ วิสัยทัศนแ พันธกิจ ประเด็น กลยุทธแ และเปูาประสงคแ และการกําหนดกลยุทธแ มาตรการและตัวช้ีวัด สอดคลองกับ
แนวคิดของ สมชาย ภคภาสวิวัฒนแ (2551) คือการยึดหลักการพิจารณาความเหมาะสม (Suitability) ซึ่งเป็นการประเมินดูวากลยุทธแ หรือทางเลือกเชิงกลยุทธแที่ใชน้ัน
เหมาะสมเพียงไร คําวาเหมาะสมเพียงไรน้ันหมายถึง พิจารณาควบคูไปกับการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายนอก เหมาะสมเพียงไรใน น้ันกลาวถึง กรณีน้ีอาจจะ
หมายความวา เป็นกลยุทธแที่สามารถนํามาใชเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเป็นภยันตราย  (Threat)  หรืออาจจะเป็นกล
ยุทธแที่อาศัยชองวางท่ีเปิดกวางในแงของโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม (Opportunity) หรืออาจเป็นกลยุทธแที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงจุดแข็ง พูดงาย ๆ 
ก็คือ  ใชจุดแข็งใหเป็นประโยชนแในการดําเนินการ หรืออาจจะหมายถึง เป็นกลยุทธแที่เหมาะสมในแงที่หลีกเลี่ยงซึ่งสวนที่เป็นผลมาจากจุดออนแอ  (Weakness) เป็น             
กลยุทธแที่พยายามแกไขจุดอุดตันที่เป็นปใญหา กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือเกณฑแในการที่จะดูความเหมาะสม น้ันก็คือ พิจารณากลยุทธแคูไปกับเรื่องของ  SWOT Analysis  
น่ันเอง  หากกลาวถึงหลักเกณฑแพื้นฐานในการประเมินกลยุทธแประการที่สองก็คือ การพิจารณาบนพื้นฐานซึ่งอยูบนหลักเกณฑแความเป็นไปได (Feasibility) กลาวคือ 
เป็นลักษณะของการประเมินกลยุทธแที่นํามาใชน้ันมีโอกาสเป็นไปไดมากแคไหน  สามารถดําเนินการไดดวยทรัพยากรท่ีเรามีอยูน้ัน เป็นกลยุทธแที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึง
ความเป็นไปไดของภายในกรอบขององคแกร  ซึ่งหากมองถึงความเป็นไปไดในเรื่องของทิศทาง พูดงายๆ  ก็คือ เป็นการประเมินวากลยุทธแน้ัน  มีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จบนพื้นฐานของทรัพยากรท่ีมีอยูในองคแกร และพื้นฐานของสภาพแวดลอมแคไหนน่ันเอง ซึ่งเซอรแเมอรแ ฮอรแน (Schermerhorn, 2005, หนา 62)  ไดกลาวไววา 
แผนแมบทหรือแผนปฏิบัติการหลักสําคัญขององคแกร ซึ่งองคแกรใชเป็นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานระยะยาว  รวมทั้งใชเพื่อเป็นแนวทางในการใชทรัพยากรเพื่อให
บรรลุเปูาหมาย โดยทําใหไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืน และสอดคลองกับแนวคิดของ บอสม็อง (Boseman et al., 1986) กลาวไววา การวิเคราะหแ  SWOT ของ
องคแกรมีขอที่ควรคํานึง 4 ประการ คือ 1) องคแกรตองกําหนดกอนวา องคแกรตองการที่จะทําอะไร 2) การวิเคราะหแโอกาสและอุปสรรคน้ันตองกระทําในชวงเวลา
ขณะน้ัน ไมควรวิเคราะหแไวเน่ินนานจนเกินไปเพราะเหตุการณแอาจจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหโอกาสและอุปสรรคเปลี่ยนแปลงได 3) องคแกรตองกําหนดปใจจัยหลัก (Key 
Success Factors) ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานใหถูกตอง 4) องคแกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง 
  จากการพัฒนากลยุทธแดังกลาวทําใหไดประเด็นกลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 5 ประเด็นไดแก 1) การสงเสริมการวางแผนการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ  2) การพัฒนาโครงสรางการนิเทศ
ฝึกงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) พัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของในการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  4) สงเสริมควบคุมการ
นิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเป็นที่ยอมรับ  และมีกลยุทธแรวม 7 กล
ยุทธแ สามารถนํากลยุทธแมาอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 
  การพัฒนากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือ
ตอนลาง มีรายละเอียดดังน้ี 
  วิสัยทัศน๑  
  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีการนิเทศฝึกงานแบบบูรณาการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

พันธกิจ  
 1. วางแผนพัฒนาการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ 

  2. พัฒนาโครงสรางการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. พัฒนาการดําเนินงานที่สนับสนุนการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาการควบคุมการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เปูาประสงค๑ 
  1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
  2. สถานศึกษามีโครงสรางการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สนับสนุนการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน 
  4. สถานศึกษามีการควบคุมการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5. สถานศึกษามีระบบการประเมินการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นกลยุทธ๑ 
  1. การสงเสริมการวางแผนการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ 
  2. การพัฒนาโครงสรางการนิเทศฝึกงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. พัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของในการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. สงเสริมควบคุมการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเป็นที่ยอมรับ 
  2.1 ประเด็นกลยุทธแที่ 1 การสงเสริมการวางแผนการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ   มี 2 กลยุทธแ  ไดแก กลยุทธแที่ 
1.1เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการนิเทศฝึกงาน ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลยุทธแที่ 1.2 บูรณาการความรวมมือการจัดทําแผนการนิเทศฝึกงานโดยการมี
สวนรวมซึ่งเป็นกลยุทธแเกี่ยวกับสถานศึกษาตองใหความรูและทักษะในการวาง เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถรวมกันวางแผนไดอยาง มีและปฏิบัติตาม
กระบวนการวางแผนไดถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุวัฒนแ  ศิรินิรันดรแ (2550) ไดกลาวถึงกระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดและถายทอดกลยุทธแไววา  



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 327 
 
 

กระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดและถายทอดกลยุทธแ เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของการดําเนินธุรกิจหรือพัฒนาองคแการ  เปรียบเสมือนการกําหนดยุทธศาสตรแ  ยุทธวิธีในการ
สูรบกับขาศึกของทหาร  ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดไมวาจะจากขั้นตอนใด  ก็อาจจะเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงขึ้นได และสอดคลองกับ เดนนิส และคนอื่นๆ 
(Dennis, et al., 1997) ไดวิจัยเรื่อง ระบบในการวางแผนกลยุทธแ มีวัตถุประสงคแเพื่อกําหนดมิติของระบบในการวางแผนกลยุทธแ  ผลการวิจัยพบวา ระบบมี 4 มิติ คือ 
กระบวนการวางแผนกลยุทธแ  ดานการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวางแผนกลยุทธแ ดานการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการวางแผนกลยุทธแ 
ดานการจัดโครงสรางบริหารงาน 
  2.2 ประเด็นกลยุทธแที่ 2 การพัฒนาโครงสรางการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 กลยุทธแ ไดแก กลยุทธแ ที่ 2.1ปรับโครงสรางการ
นิเทศฝึกงานภายในสถานศึกษา ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  เป็นกลยุทธแเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากร ไดตระหนักและปฏิบัติการวางแผนงานตาง ๆ ใหมีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ ธงชัย  สันติวงษแ  (2546) ที่กลาวไววา การจัดโครงสรางใหเป็นผังองคแการจะตองกระทําอยางพิถีพิถันใหสอดคลองเป็นไปตาม
ความจําเป็นและตองการขององคแการ เพื่อใหสะดวกท่ีฝุายจัดการจะอยูทํางานและบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ประเด็นกลยุทธแที่ 3 พัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของในการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2 กลยุทธแ ไดแก กลยุทธแ
ที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับอาชีวศึกษา กลยุทธแที่ 3.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการนิเทศฝึกงานมีคุณภาพ  เป็นกลยุทธแเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางการจัดองคแกรและบทบาทหนาที่ของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ นิคม เหลี่ยมจุย (2559) การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะในการแกไขปใญหาใหกับบุคคลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนทําใหองคแการประสบ
ความสําเร็จในการจัดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการตองวางแผนเพื่อใหเกิดสิ่งท่ีคาดหวัง คือ 1) เพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานในตําแหนงใหกับบุคคลในตําแหนงงาน
น้ันๆ 2) พัฒนาทักษะที่สําคัญใหกับบุคคล และ 3) สงเสริมการพัฒนาตนเองของของบุคคล เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ  
 2.4 ประเด็นกลยุทธแที่ 4 สงเสริมควบคุมการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี 1 กลยุทธแ ไดแก กลยุทธแที่ 4.1 สงเสริมระบบการ
ควบคุมติดตามการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธแที่สําคัญสําหรับการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา
ถาการติดตามและควบคุมของสถานศึกษากับสถานประกอบการไมมีประสิทธิภาพ การนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมบรรลุเปูาประสงคแ สอดคลอง
กับ ประภาส เกตุไทย (2557) ระบบติดตามผลการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธแเชิงแกไขจุดออนเพื่อฉกฉวยโอกาส (WO) เป็นกลยุทธแที่
มีจุดออนแตมีโอกาสสนับสนุน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา ระบบติดตามผลการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการดําเนินการนอยหรือขาดความตอเ น่ือง แตโอกาส
ภายนอกเอื้อ ผูบริหารและผูเกี่ยวของ ตองสนใจและดําเนินการพัฒนา เพราะการติดตามเป็นเรื่องสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และสอดคลองกับแนวคิดของ 
รังสรรคแ  ประเสริฐศรี (2549, หนา 13-14) ไดกลาววา การควบคุมและติดตามการดําเนินงาน เป็นขั้นตอนที่บุคคล กลุม หรือองคแ การ มีการติดตามการทํางานและ
ปฏิบัติการแกไขหรือหมายถึง กระบวนการวัดผลการทํางานและการแกไข เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวาไดผลลัพธแตามที่ตองการ 

 2.5 ประเด็นกลยุทธแที่ 5 พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเป็นที่ยอมรับ  มี 2 กลยุทธแ  ซึ่งไดแก กลยุทธแ
ที่ 5.1 สงเสริมการนําผลการประเมินการพัฒนาระบบการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ (2550) กลาวถึงประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไววา เม่ือผูเรียนฝึกอาชีพครบตามแผนการที่กําหนด ตองการประเมิน
ติดตามใหการฝึกประสบการณแวิชาชีพใหผานมาตรฐาน โดยคณะกรรมการรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษาเป็นผูกําหนดและดําเนินการสอบมาตรฐาน
ฝีมือเพื่อเป็นหลักประกันในการฝึกอาชีพ 
 
ข๎อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
  1.1  ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหแสภาพแวดลอมของสถานศึกษาและใชกลยุทธแหรือแนวทางการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมจากการวิจัยน้ี ในการพัฒนาการนิเทศฝึกงานของสถานศึกษา โดยเลือกหรือสราง วิธีการที่ชัดเจนและนําไปปฏิบัติพรอมทั้งปรับปรุงอยางตอเน่ือง  
  1.2  ควรนํากลยุทธแไปใชพัฒนาสภาพการนิเทศฝึกงาน การวางแผน การจัดองคแกร การนํา การควบคุม และการประเมิน  เพื่อแกปใญหาการนิเทศ
ฝึกงานอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
  1.3  ควรนํากลยุทธแดานการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพไปใชใหเกิดรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะการจัด โครงสราง
และสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ จะสามารถพัฒนาการนิเทศฝึกงานใหบรรลุเปูาหมาย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองจริงจัง  จะสงเสริมให 
สามารถปฏิบัติการนิเทศฝึกงานไดสมบูรณแที่สุดได 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการวิจัยเพื่อติดตาม ประเมินผลการนํากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีไปใชในสถานศึกษา 
  2.2  แตละสถานศึกษาควรมีการวิจัยเพื่อจัดทํากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอง เพื่อใหมีความสอดคลอง ความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตนเองและเป็นประโยชนแกับสถานศึกษา 
  2.3  ควรทําวิจัยโดยมีกระบวนการพัฒนาดังงานวิจัยน้ีในประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนากลยุทธแในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.4  สถานศึกษาควรศึกษาปใจจัยและสภาพของปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูล
ที่เป็นปใจจัยสําคัญในพัฒนาระบบกลไกการนิเทศติดตามตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ขวัญดาว แจมแจง และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.รัชนี นิธากร  ที่ใหคําปรึกษาและความ
ชวยเหลือทั้งในดานคําแนะนําเชิงวิชาการ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนรวมทั้งติดตาม และใหกําลังใจดวยดีเสมอ มา ผูวิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ดร.จันทรา สงศรี  และ ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ ที่รับเป็นผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ขอบพระคุณคณะครูอาจารยแสังกัดอาชีวศึกษาพิษณุโลก ที่ใหความรวมมือเป็นอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
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ความคิดเห็นของข๎าราชการตํารวจตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงศูนย๑ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง 
Opinion of police officers on change leader chip Regional Police Training Center 5 Lampang 

  
นวภัทร  โตสุวรรณ๑1 

 Nawapaht Tosuwan 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ลําปางในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิ งสํารวจ 
(Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการ
ตํารวจตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง จําแนกคุณลักษณะสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ ขาราชการตํารวจ
ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 จํานวน 41 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูลประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 
  1. ขาราชการตํารวจสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ปี รอยละ 51.22 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 90.24 อายุราชการต่ํากวา 5 ปี รอยละ 
36.59 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท    รอยละ 48.78 และช้ันยศสิบตํารวจตรี รอยละ 26.83 
 2. ความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง  ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา อันดับแรกดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ รองลงมา ดานการกระตุนใหใชปใญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ และดานการคํานึงถึงปใจเจก
บุคคล เป็นลําดับสุดทาย  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปางที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได และช้ันยศ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ขาราชการตํารวจ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง   
 
Abstract 
 A study of the opinions of police officers on change leadership Regional Police Training Center 5 Lampang. This is a survey study 
(Survey Research). For the purpose Study leadership change Regional Police Training Center 5 Lampang and to compare the opinions of 
police officers on change leadership Regional Police Training Center 5 Lampang. Identify personal attributes The samples used in this study 
were Police officer Regional Police Training Center 5 number 41 people The instrument used in this study was a questionnaire Statistics 
used for data analysis consisted of Frequency, percentage, mean, standard deviation The study found that 
  1. Most of the police officers were under the age of 30 years, 51.22%. 90.24% of undergraduate students studied. 
Government officials under 36.59% under 5 years old. The average monthly income of less than 10,000 Baht 48.78%. And class rank Ten 
police officers 26.83% 
 2. Opinions of police officers on change leadership Regional Police Training Center 5 Lampang The overall picture is very high 
when considering each side found   first, the influence of ideology. Second, the stimulation to use intelligence. The motivational side, 
respectively. And the individual considerations. The last one. 
 3. Test results hypothesis found that Police officer Regional Police Training Center 5 Lampang The age, education, age, income, 
and rank are different. Have a positive opinion on change leadership  The overall picture is no different. 
 
Keywords : police officers,  change leader chip. 
 
บทนํา 
 โลกาภิวัตนแเป็นสัญลักษณแของการเปลี่ยนแปลงของโลก ไมวาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการ
แขงขัน การแขงขันมีหลายรูปแบบแตกตางกันที่สงผลใหตองปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับเปลี่ยนองคแการ ปรับเปลี่ยนประเทศใหสามารถกาวตามทันการเปลี่ยนแปลง (กิติมา 
จันทรแสม, 2553 : 20-25) ซึ่งหากองคแการไมสามารถพัฒนาศักยภาพของหนวยงานตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกองคแการก็ไมสามารถตอสูงแขงขันเพื่อการอยู
รอดไดซึ่งแรงผลักดันที่ทําใหองคแการมีการเปลี่ยนแปลงเกิดมาจากความตองการใน 3 กลุมหลัก คือความตองการของสังคม ความตองการขององคแการ และความตองการ
ของเจาหนาที่ซึ่งโดยสภาพทั่วไปแลวความตองการทางสังคมจะเป็นตัวช้ีนํา ใหความตองการขององคแการเปลี่ยนไปหรือถูกปรับปรุงใหเหมาะกับสถานการณแ แตในองคแการ
น้ันประกอบดวยเจาหนาที่ท่ีทําหนาที่ตางๆ กันดังน้ันความตองการของเจาหนาที่จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะมีผลตอการพัฒนาองคแการ (เพ็ญณี แนรอท, 2553: 1-4 ) 
 การพัฒนาบุคคลน้ันจะตองเขาใจความตองการสวนบุคคล รูจุดเดน จุดดอย ซึ่งการที่ทํา ใหเจาหนาที่มองเห็นความสําคัญเหลาน้ีทํา ได โดยการกระตุน ซึ่ง
สิ่งท่ีจะทํา ใหเจาหนาที่มองเห็นถึงความสําคัญน้ันตองเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตอเจาหนาที่ ซึ่งในองคแการผูที่มีอิทธิพลในการกระตุนใหเจาหนาที่มองเห็นความสําคัญในการ
พัฒนา คือ ผูนํา หรือหัวหนางาน เน่ืองจากผูนํา เป็นบุคคลที่ตองเป็นแบบอยางท้ังดานปฏิบัติงาน และเป็นผูนํา ทางดานแนวคิดใหแกเจาหนาที่ ดังน้ันบทบาทของผูนํา 
จึงมีความจํา เป็นอยางยิ่ง ซึ่งปใจจุบันบทบาทของผูนํา ที่ไดรับความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพการในปใจจุบันน้ันคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  E-Mail : nawaphat112@hotmail.com 
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 ภาวะผูนําเป็นศิลปะที่จําเป็นและสําคัญยิ่งตอนักบริหารที่จะนําองคแการไปสูความสําเร็จ ผูนําเป็นผูตัดสินใจ กําหนดปใญหา วางแผนและรับผิดชอบตอความ
อยูรอดหรือการพัฒนาองคแการ หรือภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใชอํานาจและจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามจนบรรลุเปูาหมายขอ งองคแการ 
(Organizational goals) การบริหารองคแการเพื่อใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุตามเปูาหมายที่องคแการกําหนดไวน้ันมีปใจจัยหลายอยาง
ที่เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ ทั้งที่สงผลโดยตรงและโดยออม ในกลุมตัวแปรเหลาน้ัน มีตัวแปรที่เป็นความสามารถ ในการนําของผูนํารวมอยูด วยซึ่งเรียกวา “ภาวะผูนํา” 
(พิมพแอร สดเอี่ยม, 2549 : 3-5) 
 นับแตในอดีตนักบริหารตํารวจทั้งหลายซึ่งตระหนักดีวา การทํางานใหญไมอาจสําเร็จลงไดโดยลําพังบุคคล ดวยเหตุน้ี แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร
องคแการหรือหนวยงานตํารวจจึงไดรับการคิดคนและพัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวมบุคคล และทรัพยากรดานตาง ๆ ทั้งวัสดุอุปกรณแงบประมาณ เทคโนโลยี วิธีการและเวลา
เขาดวยกันแบบบูรณาการ โดยมุงการดําเนินงานไปสูเปูาประสงคแและวัตถุประสงคแที่กําหนดไว การบริหารจัดการองคแการจึงเป็นทั้งศาสตรแทั้ งศิลปจําเป็นสําหรับนัก
บริหารตํารวจตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งองคแการหรือหนวยงานตํารวจหรือหนวยงานตาง ๆ ไดถูกจัดตั้งข้ึนมา เพื่อมุงบรรลุถึงเปูาหมายขององคแการหรือหนวยงานอยาง
มีประสิทธิภาพ มีเปูาประสงคแและวัตถุประสงคแหลายประการ โดยรวมถึงการควบคุมอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบรอย การบริการชุมชน การรักษาความม่ันคง
ภายใน และการปูองกันการรุกรานโดยฉับพลันจากกองกําลังภายนอกประเทศให มีประสิทธิภาพเชนกันจากความสําคัญของการบริหารงานของตํารวจดังที่กลาวมา
ขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของการบริหารงานของตํารวจที่มีเปูาประสงคแและวัตถุประสงคแที่หลากหลาย เป็นปใจจัยหน่ึงที่ทําใหองคแการหรือหนวยงานตํารวจที่
มีการบริหารงานที่สลับซับซอนภายในโครงสรางขนาดใหญและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมปใจจุบัน 
  ดังน้ัน  การบริหารงานตํารวจจึงเป็นหัวขอควรคาแกการศึกษาคนควาเป็นอยางยิ่ง ประกอบกับผูบริหารและนายตํารวจสัญญาบัตรจําเป็นตองเป็นผูนําที่มี
ภาวะผูนํา (leader) ซึ่งเป็นปใจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จขององคแการท้ังน้ี เพราะผูนํามีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองวางแผนสั่งการ
ดูแล และควบคุมใหบุคลากรขององคแการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย และวัตถุประสงคแที่ตั้งไว ปใญหาท่ีเป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคล
ทั่วไปอยูตรงท่ีวา ผูนําทําอยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชา หรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเทความสามารถ และพยายามที่จะทําใหงาน
สําเร็จดวยความเต็มใจ  
 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ลําปาง ใหผูบั งคับบัญชาเป็นผูมีความคิดสรางสรรคแ จะชวยทําใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและบรรลุเปูาหมายในชีวิตอีกทั้งยังสงผลตอความสําเร็จขององคแกร  ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ สงผลตอความคิด
สรางสรรคแของขาราชการตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง  เพื่อประโยชนแตอการพัฒนาการบริหารงานของนายตํารวจระดับผูบังคับบัญชาในการรับมือ
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในสังคมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของขาราชการตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดคิดเห็นของขาราชการตํารวจ ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 1.  ขาราชการตํารวจที่มีอายุตางกันมีความคิดคิดเห็นตอภาวะผูนําการศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง  
 2.  ขาราชการตํารวจที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง แตกตางกัน 
 3.  ขาราชการตํารวจที่มีอายุราชการตางกันมีความคิดคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง แตกตางกัน 
 4.  ขาราชการตํารวจที่มีรายไดตางกันมีความคิดคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง แตกตางกัน 
 5. ขาราชการตํารวจที่มีช้ันยศตางกันมีความคิดคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการศกึษา 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษามุงศึกษาและคนควาเกี่ยวกับเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและเรื่องความคิดสรางสรรคแ ประกอบดวย 4 
ดาน ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปใญญา และดานการคํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล 
 2.ขอบเขตดานประชากร  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก ขาราชการตํารวจใน ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง จํานวน 41 คน 
 3. ขอบเขตดานเวลา ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือน กรกฎาคม2560 - พฤศจิกายน 2560 
 
ประโยชน๑ที่ได๎รบัจากการศึกษา 
 1. ทราบถึงระดับความคิดเห็นของขาราชตํารวจภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง  
 2. ผลการศึกษาใชเป็นแนวทางสําหรับการออกแบบ วางแผน สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคแ ความสุข และภาวะผูนาํ ใหกับขาราชการตํารวจได
อยางถูกตองเหมาะสม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู การบริหารงานที่ใชในงานตํารวจ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ความหมายของผูนํา 
 สวนที่ 2 ความหมายของภาวะผูนํา 
 สวนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 สวนที่ 4 แนวคิดการบริหารงานที่ใชในงานตํารวจ 
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 สวนที่ 5 ขอมูลทั่วไป ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง 
 สวนที่ 6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สวนที่ 7 กรอบแนวคิด 
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหแเน้ือหาที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง และสรางเครื่องมือแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 2 ไดสรางแบบสอบถามแบบสอบถาม  โดยการกําหนดประเด็นใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการศึกษา(conceptual  framework) ทั้งตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม  โดยกําหนดวตัถุประสงคแของแบบตรวจรายการ (check  list) และแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  scale)  
 ขั้นตอนที ่3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใช(try out) กับขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรตาก จังหวัดตาก ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งน้ี จํานวน 30 คน แลวตํามาหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (conbach’s alpha  coefficient)  ไดคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.952 
          ขั้นตอนที่ 4 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลในการศึกษาตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 1.ขอมูลปใจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
 ขาราชการตํารวจสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ปี รอยละ 51.22 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 90.24 อายุราชการต่ํากวา 5 ปี รอยละ 36.59 รายได
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 48.78 และช้ันยศสิบตํารวจตรี รอยละ 26.83 
 2. ความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา อันดับแรกดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ รองลงมา ดานการกระตุนใหใชปใญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ และดานการคํานึงถึงปใจเจก
บุคคล เป็นลําดับสุดทาย  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ขาราชการตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได และช้ันยศตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย
ผล ดังน้ี  
 1.ความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง  
 ขาราชการตํารวจมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา อันดับแรก คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูนําศูนยแฝึกอบรมฯ ไดประพฤติตนเป็นแบบอยางทําใหผูใต บังคับบัญชายกยอง เคารพ
นับถือ ศรัทธาไววางใจ เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งผูนํายังมีวิสัยทัศนแ สามารถถายทอดความรูสึกท่ีดีไปยังผูใตบังคับบัญชา มีความสมํ่าเสมอ ไมใชอารมณแ มีศีลธรรมและ
มีจริยธรรมสูง ปฏิบัติงานดวยคุณธรรมและไมใชอํานาจ เพื่อประโยชนแสวนตน เหลาน้ีจึงทําใหทุกคนท่ีเป็นผูใตบังคับบัญชาตองการที่จะปฏิบัติตนเลียนแบบผูนํา ดังน้ัน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปูาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับยุคลแ (yukl. 1994 : 317) ที่กลาววา  การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณแเป็นรูปแบบอิทธิพลที่ไมใชมาจากอํานาจหนาที่โดยตําแหนง (Formal authority) หรือตามประเพณี แตสังเกตไดจากการรับรูของผูตามวา
ผูนําเป็นผูที่มีคุณสมบัติที่พิเศษ ลักษณะดังกลาวของผูนําจะทําใหผูตามเกิดการยอมรับและมีการเช่ือม่ันวาผูนําจะสามารถนําพวกเขาเอาชนะอุปสรรคตางๆ ได อีกทั้งยัง
สอดคลองกับแบส (Bass. 2543 : 43) ไดศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาของผูนําดานทหารอุตสาหกรรมและการศึกษาพบวา ผูนําที่มีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณแตามการรับรูของผูใตบังคับบัญชาคือผูที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอ บหมาย เป็นผูกอใหเกิดความ
จงรักภักดีตอการเป็นผูซึ่งไดรับความเคารพนับถือจากทุกคน เป็นผูซึ่งมีพรสวรรคแพิเศษในการมองเห็นวาอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่แทจริง และเป็นผูมีอุดมการณแใ นการ
ปฏิบัติงาน  ผูใตบังคับบัญชามีความศรัทธาในตัวผูนําอยางแทจริง และมีความภาคภูมิใจที่ไดอยูใกลชิดกับผูนํา และเช่ือวาจะเป็นสัญลักษณแของการบรรลุความสําเร็จ
ของผูตาม การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแของผูนําเป็นสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา การมีอิทธิพลอยางมีอุ ดมการณแจะมีอยูเฉพาะ เม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามบอกวาผูนําเกิดขึ้นเม่ือมีภาวะวิกฤติทางสังคม หรือ เม่ือเกิดภาวะวิกฤติในองคแกร ผูนํามีคุณสมบัติพิเศษเกิดพรอมกับวิสัยทัศนแที่ยิ่งใหญ ที่
สามารถแกภาวะวิกฤติและจะไดรับการยอมรับนับถือจากผูติดตามวาเป็นผูที่มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจั ยของกัลยาณี พรมทอง 
(2550 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธแระหวางความฉลาดทางอารมณแกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในวิทยาลัยพลศึกษา ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารในวิทยาลัยพลศึกษา มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายดาน ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปใญญา 
และการคํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล อยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณารายดานพบวา การคํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล การกระตุนทางปใญญา  และการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณแ มีคาเฉลี่ยสูงเทากัน  
 1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ 
 ขาราชการตํารวจมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ ภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก เป็นผูที่โนมนาว
จิตใจเพื่อรวมงานใหเกิดการยอมรับ นับถือ และศรัทธา อาจเน่ืองจากผูนําของศูนยแฝึกอบรมไดแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทําหนาที่เ ป็นกระบวนการ ทําให
ผูรวมงานมีการยอมรับ เช่ือม่ัน ศรัทธา ภาคภูมิใจ และไววางใจในความสามารถของผูนํา มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะมีการประพฤติตน
เพื่อใหเกิดประโยชนแแกผูอื่น เสียสละเพื่อประโยชนแของกลุม เป็นตัวอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา เหลาน้ีจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับ เช่ือถือและศรัทธาไม
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วาผูนําจะสั่งการสิ่งใดก็ใหความรวมมือในงานน้ันๆ จนสําเร็จเสร็จสิ้นอยางสมบูรณแ ซึ่งสอดคลองกับเมอรแเนอรแ (Marriner. 1993 : 11) ไดกลาวถึงการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณแตอการเปลี่ยนแปลงวาเป็นพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดการเรียนรูในกระบวนการทางสังคม บุคคลจะสังเกตพฤติกรรมของผูอื่นและจะเกิดความคิดวาจะแสดง
พฤติกรรมใหมอยางไร และความคิดน้ันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเวลาตอมาเชนเดียวกับกระบวนการเรียนรูทางสังคมภายในองคแกร ผูใตบั งคับบัญชาจะสังเกต
พฤติกรรมของผูนําและมีแนวโนมจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูนํา เน่ืองจากตําแหนงอิทธิพลและประสบการณแตางๆ ที่สูงกวา และหากผูใตบังคับบัญชารับรูวาผู นํามี
ความสามารถและประสบการณแความสําเร็จ ผูใตบังคับบัญชาก็มีแนวโนมที่จะเลียนแบบผูนํามากขึ้น นอกจากน้ีในการเปลี่ยนแปลงตางๆ น้ัน ก ารมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณแเพียงอยางเดียวไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงผูตามได ดังน้ันผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณแควบคูไปกับองคแประกอบอื่นๆ เชน การ
กระตุนปใญหา การคํานึงถึงปใจเจกบุคคล และการสรางแรงบันดาลใจ โนมนาวจิตใจใหผูตามทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานทําใหองคแการบรรลุเปูาหมายตามที่
ผูนําคาดหวังไว 
 1.2 ดานการกระตุนใหใชปใญญา  
 ขาราชการตํารวจมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการกระตุนใหใชปใญญา ภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูนําของศูนยแฝึ กอบรม
ตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง น้ัน กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ ขึ้นมา เพื่อรวมกันแกไขปใญหาหรื อ
ขอสรุปใหมๆ ที่ดีกวาเดิม เป็นการสงเสริมความคิดสรางสรรคแไปพรอมๆ กันดวย อีกท้ังผูนํายังแสดงใหเห็นวาทุกปใญหาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทาทาย และตอง
แกไขใหหมดไปไดดวยการที่ทุกคนเขามามีสวนรวม ชวยกันคิด ชวยกันทําทุกอยางก็จะผานพนไปดวยดี ดังกลาวน้ีแสดงใหเห็นผูนํามี การกระตุนทางปใญญา พัฒนา
ความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก เขาใจและแกไขปใญหาดวยตนเอง ซึ่งสอดคล องกับแบส (Bass. 1985 : 102) ที่กลาววา ผูนําจะตองมีสติปใญญาที่จะ
วิเคราะหแกําหนดปใญหา เลือกวิธีการแกปใญหา และตองกระตุนปใญญาใหผูตามสามารถมองเห็นปใญหาชัดเจนขึ้นและสามารถตัดสินใจหาทางเลือกในการแกปใญหาได 
 1.3 ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
 ขาราชการตํารวจมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจาก ผูนําศูนยแฝึกอบร ม
ตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง เป็นผูนําที่คอยกระตุนจิตวิญญาณของผูใตบังคับบัญชาใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน  โดยการสรางเจตคติที่ดีและการ
คิดในแงบวก อีกทั้งคอยสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน และคอยชวยใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาความผูกพันในหนวยงาน สรางแรงบันดาลใจให
สรางสรรคแทํางานอยางมีความสุข นอกจากน้ันผูนําศูนยแฝึกอบรมยังสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทดลอ งปฏิบัติงานใหมๆ ใหไดแสดงถึงความสามารถและรวมกัน
รับผิดชอบงาน โดยการสรางการสื่อสารรวมกันในหมูคณะ มอบความไววางใจตางๆ เหลาน้ี ซึ่งผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในการสรางแรงจูงในภายในใหกับผูรวมงาน
 1.4 ดานการคํานึงถึงปใจเจกบุคคล  
 ขาราชการตํารวจมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการคํานึงถึงปใจเจกบุคคล ภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการปฏิบัติตนของผูนํา
ศูนยแฝึกอบรม ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเราอยูเสมอ สอบถามความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา เปิดโอก าสใหไดแสดงความ
คิดเห็นสวนตน เพื่อแกปใญหาสวนรวม มีความเขาใจผูใตบังคับบัญชา และมีเทคนิคในการมอบหมายงานผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความสุขและเต็มใจ 
 2.เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ลําปาง โดยจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และช้ันยศ  
 2.1 อายุ จากผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมไมแตกตางกัน เน่ืองจาก  
ปใจจุบันชีวิตใจการทํางาน อายุเป็นเพียงคุณสมบัติหน่ึงเทาน้ัน แตดานความรับผิดชอบแลวอายุไมเป็นเงื่อนไขการทํางานแตอยางใด 
 2.2 ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมไม
แตกตางกัน เป็นเพราะปใจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอการทางการศึกษากวางข้ึน โดยไมมีขอจํากัดทางการศึกษา 
 2.3 อายุราชการ จากการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางกัน เพราะกา ร
ปฏิบัติงานในปใจจุบันสามารถเรียนรูและเขาสูระบบไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน อีกท้ังมีรองรอยและหลักฐานใหรุนหลังไดศึกษาอยางชัดเจน 
 2.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน จากการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีรายไดเฉลี่ยตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไมแตกตา งกัน 
เน่ืองจากปใจจุบันการเรียนรู การศึกษาหาขอมูลน้ันสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วและเทาทันกันเสมอ 
 2.5 ช้ันยศ จากการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีช้ันยศตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางกัน เป็นเพราะในการปฏิบัติงาน
มีความโปรงใส เปิดเผยใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานและการแสดงออก 
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บทคัดยํอ   
 การศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแเพื่อ
ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก จําแนกตามปใจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลการศึกษาครั้งน้ีเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ กลุมประชากรคือประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก โดยมีการเก็บรวบรวมกับ กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 ราย เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานไดแก การทดสอบ t-test,   F-test ผลการศึกษาพบวา  
 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จงัหวัดตากในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมกําหนดปใญหาและวางแผน รองลงมา 
คือ ดานการมีสวนรวมปฏิบัติงาน และนอยท่ีสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดที่แตกตางกันมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปราม  ยาเสพติดไมแตกตางกัน สวนปใจจัยดานระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีแตกตางกัน ระดับการมีสวนรวมใน
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม,  การปูองกัน, การปราบปราม 
 
ABSTRACT 
 The study of People’s Participation in Drug Prevention and Suppression in Area of Maesot Police Station Tak Province. The purpose 
of this study was to study the level of public participation in drug prevention and suppression in Maesot Police Station Tak province, to 
compare the levels of public participation in drug prevention and suppression in Maesot Police Station Tak province by personal factors, this 
study is quantitative research. The population is the people living in Maesot Police Station area in Tak province, collected with the instrument 
used to collect data was a questionnaire. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, frequency, percentage, mean, 
standard deviation. And the inferential statistics for the hypothesis test are t-test, F-test. 
 The study indicated that the level of public participation in narcotics prevention and suppression revealed that the level of public 
participation in drug prevention and suppression in Maesot Police Station Tak province as a overview at a high level. The highest mean is 
participation, problem determination and planning, followed by participation. And the least is Participation in monitoring and evaluation. The 
hypothesis test showed that gender, age, educational level, occupation, income, and different levels of participation in drug prevention and 
suppression were not significantly different, the temporal factors living in the area differ, the level of participation in narcotic prevention and 
suppression differed significantly at .05 level. 
 
Keywords : Participation, Drug Prevention, Suppression. 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันปใญหาเกี่ยวกับยาเสพติดถือไดวาเป็นปใญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา แตการขจัดปใญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนับวันจะ
ยิ่งยากลําบากมากข้ึน และแนวโนมการเพิ่มจํานวนกลุมประชากรที่ใชยาเสพติด พื้นที่ ประเภท และชนิดของยาเสพติดที่ใชเสพ ตลอดจนวิธีการเสพ ซึ่งนําไปสูสภาวะ
การติดยาที่เพิ่มมากข้ึนตามขอมูล (สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , 2559: 29) แสดงจํานวนผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศ 
จําแนกเป็นผูปุวยใหมและผูปุวยเกา ปี 2556 – 2559  ตัวอยาง เชน จํานวนผูเขารับการบําบัดยาเสพติด ปี พ.ศ. 2550 จํานวน 34,128 คน ปี พ.ศ.2551 จํานวน 
59,238 คน ปี พ.ศ.2557 จํานวน 40,397  คน พ.ศ. 2558 จํานวน 59,238 คน พ.ศ. 2559  จํานวน 60,254 คน ปรากฏวา จํานวน ผูเขารับการบําบัดยาเสพติด
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยกระจายตัวไปทั่วทุกภาคของประเทศ และขยายฐานผูเสพจากกลุมผูใชแรงงานอุตสาหกรรม ผูขับรถยนตแประเภทตาง  ๆ และกลุมเกษตรกร 
ไปสูกลุมผูวางงานนอกจากน้ีปใจจุบันกําลังระบาดไปสูกลุมเยาวชน นักศึกษา และนักเรียนในอัตราท่ีสูงข้ึนทุกปี  
 ปใญหายาเสพติด นับเป็นปใญหาสําคัญระดับชาติในยุคปใจจุบัน ที่มีสถานการณแการแพรระบาดของยาเสพติดไดทวีความรุนแรงและพัฒนารูปแบบการผลิต 
การจําหนายและการเสพอยูตลอดเวลาจากปใญหาดังกลาวรัฐบาล นําโดย พลเอก ประยุทธแ จันทรแโอชา ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแกไข
ปใญหายาเสพติดปี 2559 รวม 6 ยุทธศาสตรแ ไดแก 1) ยุทธศาสตรแการแกไขปใญหาผูเสพผูติดยาเสพติด 2) ยุทธศาสตรแการปูองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยา
เสพติด 3) ยุทธศาสตรแการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 4) ยุทธศาสตรแความรวมมือระหวางประเทศ 5) ยุทธศาสตรแการมีสวนรวมของภาคประชาชน และ 6) 
ยุทธศาสตรแการบริหารจัดการอยางบูรณาการ โดยมีกลไกการบริหารจัดการ ดังน้ี 1) กลไกในระดับนโยบาย มี ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ. 2519 ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการการดําเนินงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป
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ปฏิบัติ  2) กลไกอํานวยการ มี ศอ.ปส. ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ส. ไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลสําเร็จ   3) กลไกระดับ
ภารกิจ มีศูนยแอํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/หนวยงาน ทําหนาที่ในการอํานวยการแผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในภารกิจ
และบทบาทท่ีรับผิดชอบ 4) กลไกระดับพื้นท่ี มีศูนยแอํานวยการและศูนยแปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและอําเภอ ทําหนาที่ในการอํานวยการและ
ปฏิบัติการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในจังหวัดและอําเภอ (ทําเนียบรัฐบาล, 2559: ออนไลนแ) 
 ในการปราบปรามยาเสพติดเจาหนาที่ที่ดําเนินการจะตองมีจํานวนเพียงพอ ประกอบไปดวยศักยภาพ คุณภาพ มีความตั้งใจในการทํางานแลว เครื่อ งมือ
อุปกรณแในการทํางานก็จะตองมีความทันสมัย นอกจากน้ันแลวกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปราบปรามก็จะตองทันตอเหตุการณแมีเน้ื อหา
ชัดเจนไมคลุมเครือและที่สําคัญสามารถนํามาบังคับใชไดจริงปใจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดน้ันมีอยูหลาย ฉบับ เชน พ.ร.บ. ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2519, พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522, พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท พ.ศ. 2518, พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑแ พ.ศ. 2495, 
พระราชกําหนดปูองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 เหลาน่ีตาง ๆ เป็นตน แตวาการดําเนินการกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. 2522 และ ตาม พ.ร.บ. อื่น ๆ น้ันสวนมากจะมุงเนนที่ตัวผูกระทําความผิดเป็นหลัก ซึ่งในปใจจุบันการประกอบอาชญากรรมดานยาเสพติดน้ันมีกา ร
พัฒนาการดําเนินการใหเป็นรูปขบวนการมากขึ้น จนถึงมีการจัดตั้งในรูปแบบเป็นอาชญากรรมองคแกร (Organied Crime) ยากตอการที่จะสืบสวนจับกุมใหไดทั้ง
ขบวนการ เน่ืองจากกฎหมายที่ใชอยูไมเอื้อตอการดําเนินการ ตอมาจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายที่มีเจตนารมณแเพื่อที่จะดําเนินการกับผู กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดที่เป็นขบวนการเรียกวา “พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534” โดยเขียนเจตนารมณแของการตรากฎหมาย
ฉบับน้ีไวตอนทายวา “เหตุผลในการประกาศใช พ.ร.บ.ฉบับน้ีคือเพื่อใหการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําเป็นตองมีการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการปรามปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาวขึ้น โดยเฉพาะจึงจําเป็นตองตราพระราช บัญญัติน้ี” 
(สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555: ออนไลนแ) 
 สถานการณแการแพรระบาดของสารเสพติดในประเทศไทยทวีความรุนแรงและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางกวางขวาง ทั้งในรูปแบบการออกฤทธิ์
ของตัวยาและกลุมผูใชยาที่ขยายกวางจากกลุมใชแรงงานมาสูกลุมเด็กและเยาวชน และลุกลามเขาไปในชุมชน กอใหเกิดการสูญเสียของเศรษฐกิจของครอบครัว ปใญหา
สุขภาพรางกาย ปใญหาอาชญากรรม และปใญหาอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอยางยิ่ง 
จากท่ีกลาวถึงสภาพปใญหาท่ีเกิดขึ้นในปใจจุบัน ซึ่งปใญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตองไดรับการประสานรวมมือในการดําเนินการระหวางภาครัฐและชุมชน มีการบูรณาการ
แผนรวมกันเพื่อหาทางแกไขปใญหาอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดําเนินการอยางตอเน่ืองจนกวายาเสพติดจะหมดไปจากประเทศของเรา 
สิ่งเหลาน้ีเองที่ทําใหผูศึกษามองเห็นถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนกับหนวยงานภาครัฐในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดใหหมดไปโดยเร็วจาก
ขอมูลการปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก ในปี พ.ศ.2556 จําหนาย 124 คน ครอบครอง  388 คน และเสพ 47 คน ในปี 2557 
จําหนาย 87 คน ครอบครอง 294 คน และเสพ 24 คน  พ.ศ. 2557 จําหนาย 95 คน ครอบครอง 398 คน และเสพ 50 คนจะเห็นไดวาปใญหายาเสพติดเขาถึงในทุก
พื้นที่ ไมเวนในพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก เป็นเพราะมีแหลงชุมชนที่หลากหลาย และเป็นเสนทางการขนสงยาเสพติด ในสว นการมีสวนรวมของ
ประชาชนในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก  ประชาชนยังใหความรวมมือในการวางแผนนอย เน่ืองจากประชาชนไมคอยไดเขารวมประชุมในการ
คัดเลือกโครงการตาง ๆ เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปใญหาใหเหมาะสมกับพื้นที่งบประมาณ สถานการณแ และระยะเวลาในการดําเนินการ 
ผูศึกษามีความเห็นวา  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพปใญหาในแต
ละพื้นที่เป็นการขจัดปใญหาท่ีถูกตองและยั่งยืน  ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต
พื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติโดยสวนรวมและเพื่อจะนําไปใชประโยชนแตอการปฏิ บัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจและเปูาหมายสุดทายเพื่อใหเกิดความสงบสุขข้ึนในชุมชนสังคม อยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก จําแนกตาม
ปใจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 1. ประชาชนที่มีเพศตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน 
 2. ประชาชนมีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน 
 3. ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน 
 4. ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน 
 5. ประชาชนที่มีรายไดตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน 
 6. ประชาชนที่มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก  
ประกอบดวย  3  ดาน  คือ  ดานการมีสวนรวมกําหนดปใญหาและวางแผน  ดานการมีสวนรวมปฏิบัติงาน  ดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
 2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลํุมตัวอยําง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก  ประชาชนที่มีอายุตั้งแต  18  ปีขึ้นไป  และอาศัยอยูในเขตทองที่ความรับผิดชอบของสถานี ตํารวจภูธรแมสอด 
จังหวัดตาก จํานวน 179,422 คน (จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแของจังหวัดตาก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560) 
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 กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปีข้ึนไป และอาศัยในเขตทองที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก โดยทําการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ทาโรยามาเนและสุมอยางงาย จํานวน 399 คน 
 3. ขอบเขตด๎านระยะเวลา 
 ผูศึกษาไดเริ่มตน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลาศึกษา 6 เดือน  
ประโยชน๑ที่ได๎รับจากการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาทําใหทราบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก 
 2. ขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานี
ตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาจากเอกสาร  (Document  Study)  โดยศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสารทางการศึกษา  บทความ  วิทยานิพนธแ  รายงานการวิจัยตาง  ๆ  ที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบ  อางอิง  และเป็นแนวทางในการศึกษา 

2.  ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม  (Field  Study)  โดยการสัมภาษณแเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง  (Unstructured  In-depth  Interview)  ซึ่งเป็นระเบียบ
วิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ดําเนินการสัมภาษณแผูรับผิดชอบโดยตรง  และผูที่เกี่ยวของกับสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก  และใชการวิเคราะหแขอมูลแบบการ
วิเคราะหแสาระ  (Content  Analysis)  
 ประชากร (population) ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ  ประชาชนที่มีอายุตั้งแต  18 ปีขึ้นไป  และอาศัยอยูในเขตทองที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร
แมสอด จังหวัดตาก  จํานวน  179,422  คน 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ประชาชนที่มีอายุตั้งแต  18 ปีขึ้นไป  และอาศัยอยูในเขตทองที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก  จํานวน  
399  คน  โดยทําการคํานวณขนาดของกลุม ตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane  อางถึงใน  นพพล  มุขมา,  2545: 42) และสุมอยางงาย (Simple   
random  sampling) 
 
ผลการวิจัย 

มีผลการวิจัยเสนอตามลําดับการดําเนินการวิจัยดังน้ี      
 1.จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนพบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 28-37 ปี มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. มีอาชีพ 
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ สวนใหญ มีรายไดตอ 10,000-20,000 บาท โดยมีระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นท่ี มากกวา 10 ปี ขึ้นไป  
 2.วิเคราะหแระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก   
   2.1ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมกําหนดปใญหาและวางแผน 
รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมปฏิบัติงาน และนอยท่ีสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
   2.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธร แมสอด จังหวัดตาก ดานการมีสวนรวม
กําหนดปใญหาและวางแผน ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ในขอทานเคยเขารวมประชุมในการคัดเลือกโค รงการตาง ๆ เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญของปใญหาใหเหมาะสมกับพื้นที่งบประมาณ สถานการณแ และระยะเวลาในการดําเนินการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ 
ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางแกไขปใญหายาเสพติดในพื้นที่ อยูในระดับมาก  ทานมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชนแตอการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด ทานมีสวนรวมในการคัดเลือกกิจกรรม/โครงการที่นํามาแกไขปใญหายาเสพติดในพื้นท่ี อยูในระดับปานกลาง 
    2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก ดานการมีสวนรวมปฏิบัติงาน
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ในขอทานรวมตัวเป็นกลุมกระตุนใหคนในหมูบานรวมกันปูองกันและปราบปรามยาเสพติดมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ  ทานเสียสละเวลาและแรงงานเพื่อชวยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด อยูในระดับมา ก 
ทานไดใหคําแนะนําหรือสอนเยาวชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดอยูในระดับมาก  และนอยที่สุด ทานไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน ลานกีฬาตานยาเสพติด กิจกรรม
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ กิจกรรมดนตรี ฯลฯ อยูในระดับปานกลาง 
   2.4 การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก ดานการมีสวนรวมการติดตาม
ประเมินผล  พบวา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ในขอทานมีสวนรวมในการตรวจสอบความกาวหนาของกิจกรรม/
โครงการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อปรับปรุงโครงการตางๆ ใหมี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ อยูในระดับปานกลาง ในขอทานนําปใญหาหรืออุปสรรคที่พบเห็นในการจัดกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวกับการแกไขปใญหายาเสพติด มารายงาน
เจาหนาที่ตํารวจ อยูในระดับปานกลาง และนอยที่สุดคือ ทานมีสวนรวมในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด อยูในระดับปานกลาง  
 
สรุปและอภิปรายผล 

1.  จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตากอยูในระดับ
มาก โดยพบวาดานการมีสวนรวมกําหนดปใญหาและวางแผน พบวามีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่สถานีตํารวจภูธร แมสอดอยูบริเวณที่เป็นศูนยแกลางการ
ทองเที่ยว ทางสถานีตํารวจจึงมีโครงการเกี่ยวกับการรณรงคแเพื่อปูองกันยาเสพติดแบบมีสวนรวมและการประชาสัมพันธแใหกับประชาชนใหเขารวมวางแผนและกําหนด
ปใญหาท่ีเกี่ยวกับการปูองกันปราบปรามยาเสพติดอยางตอเน่ือง เพื่อที่จะทําใหพื้นที่บริเวณดังกลาวปลอดยาเสพติดมากท่ีสุด และเป็นการปูองกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
จากยาเสพติด ทั้งน้ีจะเห็นไดวาสวนใหญใหความเห็นวา ประชาชนเคยใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อนํามาจัดทําแผนหรือจัดทําโครงการในการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดมากท่ีสุด ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับ มานัส หอเย็น (2548) ศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด: 
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ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนรอบพื้นที่กองทัพอากาศในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเขามามีสวนรวมดานการ
คนหาปใญหาและสาเหตุของปใญหามากที่สุด และสอดคลองกับ อธิศ ลานเจริญ , ดาบตํารวจ (2552) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูอง กันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับมาก   
 2. ผลการศึกษาการวิเคราะหแเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธร แมสอด 
จังหวัดตาก จําแนกตามปใจจัยลักษณะสวนบุคคลพบวา   
  2.1 เพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไมแตกตางกันผลการศึกษา
สอดคลองกับ  อธิศ ลานเจริญ (2552) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา ประชาชนที่เพศตางกันมี อธิศ ลานเจริญ (2552) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขัดแยงกับ วรรณิกาณแ ภูมิวงศแพิทักษแ (2546: 32) กลาววา เพศ เป็นอีกหน่ึงปใจจัยที่มี
ผลตอการมีสวนรวม และยังขัดยังกับผลการศึกษาของ ชํานาญ มีกะจิตรแ (2555) การศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ของชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มี เพศ ตางกัน มีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ของชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวดชลบุรีแตกตางกัน ประชาชนที่มีเพศตางกันมีสวนรวมในการแกไข ปใญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตําบล
พลวง ไมแตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงในพื้นที่ เทศบาลตําบล
พลวงไดเขารวมในการดําเนินการเรื่องการแกไขปใญหายาเสพติดในกิจกรรมหลาย ๆ ดานที่แตกตางกันไปตามลักษณะของกิจกรรม จึงทําใหประชาชนที่มีเพศตางกันมี
สวนรวมใน 68 การแกไขปใญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตําบลพลวงไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา ของวุฒิชัย สอนประสาน (2547) ไดศึกษาการมีสวน
รวมในการแกไขปใญหายาบาของสมาชิก สภาองคแการบริหารสวนตําบล จังหวัดราชบุรี จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน ไมมี  ผลตอการมีสวนรวมใน
การแกไขปใญหายาบาของสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบล อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตขัดแยงกับการศึกษาของเพลินสุข ทองคําม่ัน (2546) ได
ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในกิจกรรมประชาคมหมูบานตานยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลมวงคํา อําเภอ พาน จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่
มีเพศตางกัน มีผลตอการมีสวนรวมใน กิจกรรมประชาคมหมูบานตานยาเสพติดตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
  2.2 อายุ ผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไมแตกตางกันสอดคลองกับ 
อธิศ ลานเจริญ (2552) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี พบวา อายุตางกันมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับศุภกร ธัญญกรรม 
(2548) ศึกษาการมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุมผูใชแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบวา อายุมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม
ในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุมผูใชแรงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในการแกไข ปใญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพลวงแตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนที่มีอายุตางกัน ทําใหมีสภาพ
รางกายที ่แตกตางกันตามอายุจึงใหความสนใจที่จะเขารวมในการแกไขปใญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาล ตําบลพลวงไมเหมือนกัน ทําใหอายุที่ตางกันของประชาชนมี
ผลตอการมีสวนรวมในการแกไข ปใญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตําบลพลวงแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของนธิมา อนุพันธแ  (2547) ไดศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมในการแกไขปใญหายาเสพติดของกํานัน-ผูใหญบานในอําเภอ กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จากผลการศึกษาพบวา อายุตางกัน ไมมีผลตอการมีสวนรวมใน  การ
แกไขปใญหายาเสพติดของกํานัน-ผูใหญบาน และการศึกษาของนิติกานตแ วงคแนุปิง (2547) ไดศึกษาวิเคราะหแการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปราบปรามยาเสพติด:
กรณีศึกษาตําบล เมืองพาน  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวา ตัวแปรการศึกษา ไมมีความสัมพันธแกับ  ระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการ
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ แตสอดคลองกับการศึกษา ของสุดเขต แจงกระจาง (2547) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการปูองกันยาเสพติดของครูระดับ 
ประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบวา อายุท่ีตางกัน มีผลตอ การมีสวนรวมในการปูองกันยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไมแตกตาง
กัน ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับ อธิศ ลานเจริญ (2552) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจภูธร
คลองสิบสอง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับ ประยูร ศรีประสาธนแ (2542: 5) ไดนําเสนอปใจจัยของการมีสวนรวม วาอายุเป็นหน่ึงในปใจจัยสวนบุคคลที่เป็นปใจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
จึงทําใหประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการ แกไขปใญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตําบลพลวงแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพีรพันธุแ  
สังขแเรือง (2549) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการปูองกันและ แกไขปใญหายาเสพติด:กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแมริม อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงราย จากการศึกษา พบวา ปใจจัยดานบุคคลไดแกระดับการศึกษา มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลแมริม ตอการดําเนิน
โครงการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดของเทศบาลตําบล แมริม สอดคลองกับการศึกษาของเพลินสุข ทองคําม่ัน (2546) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมใน กิจกรรม
ประชาคมหมูบานตานยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลมวงคา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวา การศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจกรรม ประชาคมหมูบานตานยาเสพติดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตขัดแยงกับการศึกษา ของวุฒิชัย สอนประสาน (2547) ไดศึกษา
เรื่องการมีสวนรวมในการแกไขปใญหายาบาของสมาชิก สภาองคแการบริหารสวนตําบล จังหวัดราชบุรี จากการศึกษาพบวา ปใจจัยดานระดับการศึกษาไมมีผล  ตอการมี
สวนรวมในการแกไขปใญหายาบาของสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบล อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.4   อาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไมแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดว า
ประชาชนสวนใหญในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ เน่ืองดวยพื้นที่ดังกลาวมีหนวยงานราชการที่
สําคัญ รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูในบริเวณรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก โดยประชาชนเหลาน้ีคอนขางใหความรวมมือในการ
เขารวมโครงการเกี่ยวกับการตอตานยาเสพติดที่ทางสถานีตํารวจภูธรแมสอดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐจัดทําโครงการขึ้น ทําใหประชาชนเขามีบทบาทและสวนรวมที่
ดีในทุกระดับอาชีพ และไดความรู ความเขาใจ ที่ดีเกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด สงผลใหระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกันผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับ ขัดแยงกับ 
อธิศ ลานเจริญ (2552) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับ 
วรรณิกาณแ ภูมิวงศแพิทักษแ (2546: 32) กลาววาปใจจัยดานอาชีพที่มีผลตอการมีสวนรวม 
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 2.5  รายได พบวา ประชาชนที่มีรายไดตางกัน  มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการศึกษาสอดคลองกับอธิศ 
ลานเจริญ (2552) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี พบวา ประชาชนที่มีรายไดตางกันมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับ ศุภกร ธัญญ
กรรม (2548) ศึกษา การมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุมผูใชแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ระดับรายไดมีอิทธิพลตอ
การมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุมผูใชแรงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ป๓จจัยจูงใจตํอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวใต๎  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
The motivation factor for household Waste separation Of The People in  Nongbuatai  Subdistrict 

Administrative Meaung  District, Tak Province. 
         สุข  บุปผา1 

 Suk  Bubpha  
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษา เรื่อง “ปใจจัยจูงใจตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวใต   อําเภอเมือง  จังหวัดตาก”  วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพ
ขอมูลปใญหาขยะ แนวทาง รูปแบบ และกระบวนการจูงใจตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลหนองบัวใต   
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก จํานวน 358 ราย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี แบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นขอมูลทั่วไป ของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 เป็น
ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ตอนที่ 3 เป็นขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยจูงใจที่มีผลในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
อื่นๆ และแบบสัมภาษณแ แบงเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นขอมูลทั่วไป ของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 เป็นขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยจูงใจท่ีมีผลในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสถิติ 
สหสัมพันธแเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ใชตรวจสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร 
 
คําสําคัญ : แนวทาง รูปแบบ  กระบวนการจูงใจตอการคัดแยกขยะครัวเรือน 
 
Abstract 
 Research Education “The motivation factor for household Waste separation Of  The  People in  Nongbuatai  Subdistrict 
Administrative Meaung  District, Tak  Province.”  Objective To study  Conditions Information form and motivation processes waste issues 
guidelines on the separation of household waste in khanejue Subdistrict  Administrative Organization, Mae Ramat District, Tak  Province. 
 This study A quantitative  And qualitative research.  The sample used in this research.Including The resident population in  
khanejue Subdistrict  Administrative Organization, Mae Ramat District, Tak  Province. in this study consisted of 208 people, The instrument 
used in this study questionnaires.  
 Divided into three episodes, the first is general. The second sample is all about knowledge and understanding of waste separation 
at the household level three is all about motivation factors that result in segregation of waste from households, the other four 
recommendations. And interviews were divided into three episodes, the first is general. The second sample is all about motivation factors 
that result in waste separation at the household level 3 the other suggestions. Data were analyzed using frequency, percentage (Percentage) 
Average (Mean) and standard deviation (Standard Deviation) statistics, Pearson correlation (Pearson's Product Moment Correlation) to 
determine the relationship between two variables. 
 
Keywords: The Guidelines, form and motivation processes for the separation of household waste. 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันประชากรเพิ่มอยางรวดเร็วมีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยูอาศัย เป็นเหตุใหมีเศษสิ่งเหลือใชปริมาณมากขึ้น กอใหเกิดปใญหาของขยะมูล
ฝอย ขยะ หรือมูลฝอยหรือของเสีย เป็นเหตุสําคัญประการหน่ึงที่กอใหเกิดปใญหาสิ่งแวดลอม และมีผลตอสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียกําลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และทางอุตสาหกรรม นับเป็นปใญหาที่สําคัญของชุมชนซึ่งตองจัดการ และแกไขปริมาณกากของเสียและสาร
อันตราย ไดแก ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปื้อนอยูในแหลงนํ้า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางสวนตกคางอยูในอาหาร ทําใหประชาชนทั่วไปเสี่ยงตออันตรายจาก
การเป็นโรคตาง ๆ เชน โรคมะเร็ง และโรคผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นตน ขยะเป็นสิ่งที่คนเราไมตองการ เป็นสิ่งที่เรามองไมเห็นคาของขยะ เม่ือใชแลวก็ไมไดใสใจกับขยะ อาจ
เป็นดวยเวลา และการขาดความรับผิดชอบและขาดจิตสํานึกของแตบุคคล ดังที่เราสามารถเห็นไดจากสถานที่บางแหงก็มีคนทิ้งขยะกันตามสะดวก โดยนําไปเทกองรวมกันไว
ริมทางเดินบาง โคนตนไมบาง ทําใหมีการหมักหมมเนาเปื่อยสิ่งกลิ่นเหม็นคลุง บางครั้งอาจมองเห็นหนอนจํานวนมากมายไตออกมาจากกองขยะ ดูนาขยะแขยง นอกจากน้ัน
กองขยะยังเป็นแหลงชุมนุมของสัตวแนําโรคสารพัดชนิด เชน ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ ฯลฯ ยามที่ฝนตกลงมานํ้าฝนก็ชะเอาสิ่งสกปรกเนาเหม็นในกองขยะไหลไปยังพื้นที่
ใกลเคียง และอาจจะไหลลงทอระบายนํ้า และแมนํ้าลําคลองใกล ๆ อีกดวย การทิ้งขยะลงทอระบายนํ้าทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรง คือ ทําใหทอระบายนํ้าอุดตัน เม่ือฝนตก
ก็ไมสามารถระบายนํ้าฝนได จึงเกิดสภาพนํ้าทวมขังตามถนนสายตาง ๆ ตามตรอกซอกซอย และผลที่ตามมาก็คือ การเดินทางไปมาตามเสนทางเหลาน้ันลําบากขึ้น การจราจร
ก็ติดขัดและถนนหนทางอาจจะไดรับความเสียหาย ซึ่งเม่ือนํ้าลดลงสูสภาพปกติก็ตองซอมแซมใหม ทําใหตองสิ้นเปลืองงบประมาณ บานเรือนที่มีขยะมูลฝอยรกรุงรังอยูภายใน
บานเรือนบริเวณบาน นอกจากจะดูสกปรกไมนาดูอยูแลว ก็ยังเป็นที่ชุมนุมของหนู แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนําโรคทางเดินอาหารมาสูคน และยังกอความรําคาญให
อีกดวย ซึ่งในปใจจุบันประเทศไทยสรางขยะถึงปีละ14,381,000 ตัน  
( ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ สรุปสถานการณแมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2554 ) ซึ่งมีปริมาณเกือบเทากับปริมาณขาวสารรอยละ 60 ของชาวนาไทยรวมกันผลิตได 
 ปใญหาขยะเป็นวาระแหงชาติ โดยเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผานมารัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดอนุมัติโรดแมพและระเบียบ
ปฏิบัติในการจัดการขยะในประเทศไทย เริ่มดวยกําจัดขยะตกคางสะสมหรือขยะเกาประมาณ 30 ลานตัน ใหหมด มีการจัดการโดยแบงเป็น 3 ระยะคือ 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   Tel. 0840288739 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 339 
 
 

 ระยะเรงดวน 6 เดือน ดําเนินการในพื้นที่เปูาหมาย 11 จังหวัด กําจัดขยะเกา 6 จังหวัด จาก 619 องคแการบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) และนํารองรูปแบบใหม 5 
จังหวัด จาก 13 อปท.ระยะปานกลาง 1 ปี พื้นที่เปูาหมาย 20 จังหวัด 2,172 อปท. 
 ระยะยาว 1 ปี ขึ้นไป พื้นที่เปาูหมาย 46 จังหวัด 4,979 อปท. เม่ือขยะเกาถูกจัดการแลว ขยะใหมจะถูกจัดการดวยรูปแบบใหมคือมุงไปสูการเปลี่ยนเป็นพลังงาน
โดยแบงการจัดการเป็น  3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ ขนาดใหญเม่ือขยะเกิน 300 ตันตอวัน คือในเมืองใหญ ไดแก กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต หาดใหญขนาดกลางปริมาณ 50-
100 ตันตอวัน เชน เทศบาลเมืองนาน เทศบาลตําบลเมืองแกลงจังหวัดระยอง เป็นตน และขนาดเล็กปริมาณนอยกวา 50 ตันตอวัน เชน จังหวัดบุรีรัมยแ เป็นตน นอกจากน้ี 
บอขยะจากเกือบ 2,500 แหง อาจจะลดลงเหลือ 300-400 แหง เม่ือใชวิธีการที่เหมาะสม โดยขนาดใหญจะมีเรื่องเตาเผาเขามาเกี่ยวเพื่อจะสามารถนําขยะไปผลิตเป็นพลังงาน
ตอไป ถาเล็กลงมาอาจจะเป็นการฝใงกลบแลวนําก฿าซมาใช หรือจะทําเป็นอารแดีเอฟ ทั้งน้ี แนวทางสําคัญ 10 ขอ ประกอบดวย 
 1. หามเทกองแบบกลางแจง  
 2. จัดการกับบอขยะเดิมที่ไมถกูตอง  
 3. ใหผูวาราชการจังหวัดเป็นผูกํากับดูแลในภาพรวม  
 4. มีแผนแมบทการจัดการขยะของประเทศ  
 5. คัดแยกขยะตั้งแตตนทาง  
 6. รูปแบบใหมในการกําจัดขยะชุมชน โดยกําจัดแบบรวมศูนยแและแปรรูปเป็นพลังงาน หากจะใหสามารถจัดการกับขยะได 300 ตันตอวันตอแหง  
 7. สรางระบบจัดการของเสียอันตราย 
 8. สงเสริมใหภาคเอกชนมาลงทุนหรือดําเนินงานระบบ หากทําไดดีกวาหรือถูกกวารัฐ 
  9. สรางวินัยคนในชาติใหมีจิตสํานึกในการ 
 10. มุงสูการจัดการอยางยั่งยืน 
(ที่มา : แนวทางนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ) 
 จากแนวทางนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาททําใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนจําเป็นจะตองเพิ่มบทบาทในการกระตุนใหประชาชน และภาคเอกชน มี
สวนรวมในการจัดการขยะและขยะสินคาอุตสาหกรรม หน่ึงประสบการณแของประเทศพัฒนาแลวพบวา หากไมมีการใหความรู และปลุกจิตสํานึกของประชาชนแลว โอกาสที่
จะจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไมไดเลย  เพราะยิ่งประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นก็จะมีการบริโภคมากขึ้น และกอใหเกิดขยะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในประเทศที่พัฒนา
แลวการกระตุนใหประชาชนใชซ้ํา (Reuse) หลีกเลี่ยง (Reject) และลดการใชสินคาประเภทใชแลวทิ้ง เชน ผาออมเด็ก แบตเตอรี่ที่ชารแจไฟไมได โฟมใหคัดแยกขยะเพื่อแปล
รูปนํากลับมาใชใหม (Recycle) มีตนทุนต่ําลงเป็นเรื่องจําเป็นมาก สอง กากสินคาอุตสาหกรรมเหลาน้ีมีสวนประกอบของสารอันตรายอยู เชน เศษกระจกมีสารปรอท ซึ่งหาก
รางกายสะสมไวมากจะเกิดอาการปวดหัว ออนเพลีย ปุวยเป็นโรคสมองอักเสบ ถานไฟฉายที่มีแมงกานีสเจือปน ซึ่งหากสะสมในปริมาณมากก็จะทําเกิดอาการประสาทหลอน 
เป็นตะคริวสารตะก่ัวจากแบตเตอรี่รถยนตแทําใหปวดหัว ซึมเศรา และทําใหทารกมีไอคิวต่ํากวาปกติ แบตเตอรี่มือถือก็มีสวนประกอบที่เป็นโลหะหนัก เชน แคดเมียม ใน
ปใจจุบันสารพิษเหลาน้ีเหลือตกคางอยูในกองขยะชุมชน  มีโอกาสที่จะสรางปใญหาใหแกชุมชนในระยะยาวซึ่งตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก หลีกเลี่ยงไมได
เชนเดียวกับเมืองอื่น ๆ  
 ปริมาณขยะมูลฝอยของตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง  จังหวัดตาก ทั้ง 7  หมูบานมี ประมาณโดยเฉลี่ย 1.5-2  ตันตอวัน และจะมีเพิ่มมากข้ึนในชวงฤดูฝน
เน่ืองจากประชาชนยังไมตระหนักถึงปใญหาของขยะและยังไมมีการคัดแยกขยะโดยยังคงมีการทิ้งขยะอินทรียแที่สามารถยอยสลายไดหรือขยะเปียกและของเสียอันตรายลงไป
กับขยะทั่วไป รวมทั้งโยนขวดหรือบรรจุภัณฑแที่บรรจุสารพิษอันตรายลงตามสถานที่สาธารณะ ปุาเขา  ลําธาร  และแมนํ้าปิง จํานวนมาก เน่ืองจากตําบลหนองบัวใต อําเภอ
เมือง เป็นเขตเกษตรกรรมมีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรจํานวนมากมีเศษขยะมีพิษตกคางจํานวนมากโดยเฉพาะฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูแหงการทําการเกษตรและฤดูที่มีอาหาร
ปุาจากปุาจําพวก เห็ด หนอไม บุก ผลไม จํานวนมากทําใหเกิดขยะในชวงน้ีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เชน ปใญหานํ้าเสีย กลิ่น มลทัศนแ การจัดการ
ขยะโดยภาครัฐก็ประสบปใญหาดานงบประมาณ การหาพื้นที่ที่เหมาะสม การตอตานจากประชาชน และยังเป็นการแกปใญหาท่ีปลายเหตุ ถึงแมวาจะมีการงานวิจัยที่ได
กลาวถึงแนวคิด บริบทและเทคโนโลยีในการจัดการขยะชุมชนที่ดี แตถาขาดเสียซึ่งความรวมมือและจิตสํานึกจากชุมชน ที่เป็นตนกําเนิดในการสรางขยะแลวการจัดการขยะ
ชุมชนอยางยั่งยืนก็จะไมประสบความสําเร็จ   
 จากสาเหตุดังกลาวขางตนผูศึกษาไดสนใจที่จะศึกษาปใจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อที่จะนําไปแกไขปรับปรุงในการบริหารจัดการขยะ และเพื่อเป็นประโยชนแตอการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปใญหาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 2. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 3. เพือ่ศึกษาวิธีการจูงใจในการคัดแยกขยะท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชนตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ผูศึกษาวิจัยมุงศึกษาถึงปใจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 2.1. พื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 2.2. ประชากร จํานวน 3,456 ราย สุมกลุมตัวอยาง ดวยสูตรของ Yamane 1967 ซึ่งการศึกษาครั้งน้ี ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนในการสุมรอยละ 5 ผล
การคํานวณปรากฏตองใชตัวอยางในการวิจัยอยางนอย 358 ราย จึงทําการสุมตัวอยางอยางงาย จากประชากรเปูาหมาย 
 3. ขอบเขตดานเวลา 
 การศึกษาครั้งน้ีมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการศึกษาวิจัยในชวงเดือนตุลาคม   - เดือน ธันวาคม  2560 
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สมมุติฐานที่ใช๎ในการศกึษา 
 1. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวั ดตาก 
ดานขอบัญญัติ  
 2. ความรูความใจเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบั วใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดาน
ขอบัญญัติ 
 3. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวั ดตาก 
ดานกระบวนการคัดแยกขยะ 
 4. ความรูความใจเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดาน
กระบวนการคัดแยกขยะ 
 5. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ดานการประชาสัมพันธแ 
 6. ความรูความใจเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานการ
ประชาสัมพันธแ 
 7. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อํา เภอเมือง จังหวัดตาก 
ดานการเพิ่มมูลคาขยะ 
 8. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะมีความสัมพันธแตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดาน
การเพิ่มมูลคาขยะ 
 
คําถามที่ใช๎ในการศึกษา 
 แนวทางรูปแบบจูงใจมีผลตอการในการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนหรือไมอยางไร 
 
ประโยชน๑ที่ได๎รบัจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบถึงสภาพปใญหาการบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบขององคแการบริหารสวนตําบลหนองบัวใต 
  2. ทําใหทราบถึงปใจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 3. ทําใหสามารถนําผลการศึกษามาปรับปรุง แนวทาง รูปแบบและกระบวนการที่ใชในการจัดการปใญหาขยะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ประโยชน๑ที่ได๎รบัจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบถึงสภาพปใญหาการบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบขององคแการบริหารสวนตําบลหนองบัวใต 
 2. ทําใหทราบถึงปใจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 3. ทําใหสามารถนําผลการศึกษามาปรับปรุง แนวทาง รูปแบบและกระบวนการที่ใชในการจัดการปใญหาขยะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาตํารา เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเป็นแนวทางการวิจัยและไดแบงสาระไวโดยมีเน้ือหาดังน้ี 
 สวนที่ 1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ทฤษฎีการบริหาร และกระบวนการจัดการ 
 สวนที่ 2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะและการจัดการขยะ 
 สวนที่ 3  กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 สวนที่ 4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สวนที่ 5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สวนที่ 6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี  
 1. ศึกษาทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับ ปใจจัยจูงใจตอการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก จาก
เอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เพื่อใชเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
          2. วิเคราะหแเน้ือหา กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแของการศึกษา 
 3. ศึกษาวตัถุประสงคแ สมมติฐาน และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 4. นิยามตัวแปรสรางแบบสอบถาม 
 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาสาระ และความเที่ยงตรงของเน้ือหาโด ยใชแบบ
ตรวจเครื่องมือสําหรับผูเช่ียวชาญนํามาหาคา IOC (Index Of Item Objective Congruence)   ซึ่งไดคาเฉลี่ยทั้งฉบับระหวาง  0.5–1.00 
 6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปทดลองใชกับประชาชนที่มีกลุมตัวอยาง ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
ที่จะเก็บขอมูล จํานวน 30 ชุด โดยครอบคลุมประชากรทุกกลุมเปูาหมาย แลวนํามาลงขอมูลโดยใชวิธีคํานวณเพื่อหาคา Reliability Analysis – Scal (ALPHA คา
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สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของแบบสอบถาม  พบวา มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .7446 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและความ
เช่ือม่ันไปใชจริงกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดการวิจัยครั้งน้ี การศึกษาครั้งน้ี เป็นการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 1.ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา มากกวากึ่งหน่ึง เป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ 62.02 อายุระหวาง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส 
เกือบกึ่งหน่ึงมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกินกึ่งหน่ึงมีอาชีพเกษตรกร รายไดตอเดือน 6,001–9,000 บาท เกือบทั้งหมดอาศัยอยูในพื้นที่เทศบาล
หนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก มากกวา 5 ปี สวนใหญมีการรับรูขอมูลขาวสารจากผูนําชุมชน คิดเป็นรอยละ 70.67 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับ ความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ในภาพรวมพบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน 
คิดเป็นรอยละ 93.84   
 3. ขอมูลปใจจัยจูงใจท่ีมีผลในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ในภาพรวมเชิงปริมาณพบวา อยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.64 หากจําแนกในแต
ละระดับ ลําดับท่ี1ดานการเพิ่มมูลคาขยะ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.97 ลําดับท่ี 2 ดานการประชาสัมพันธแ คาเฉลี่ย 3.81 ลําดับท่ี 3 ดานขอบัญญัติ คาเฉลี่ย 3.43 ลําดับที่ 
4 ดานกระบวนการจัดการและการคัดแยกขยะ มีคาเฉลี่ย 3.36 ซึ่งตรงกับขอมูลเชิงคุณภาพ   
  4. ผลวิเคราะหแการทดสอบสมมติฐานตรวจสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร สรุปไดวา การรับขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจ                 
มีความสัมพันธแกับการคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชนดานขอบัญญัติ ดานกระบวนการคัดแยกขยะ ดานการประชาสัมพันธแ ดานการเพิ่มมูลคา ขยะในภาพรวม             
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ องคแการบริหารสวนตําบลจะตองออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเพิ่มเติมใหครอบคลุม และจ ะตองขอ
ความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อจัดการขยะที่ตกคางอยูในบางพื้นที่  
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ตองมีการตั้งงบประมาณเพื่อนําไปซื้อท่ีดินวางเปลาเพื่อใชเป็นสถานที่ท้ิงขยะ และกอสรางโรงกําจัดขยะในทองถ่ิน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่เป็นรูปแบบการจัดการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยกลยุทธแการพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี  
 ดานขอบัญญัติ พบวา ขอบัญญัติเป็นปใจจัยสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหทุกครัวเรือนเกรงกลัวและยอมปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดแยกขยะและทุกครัวเรือนมีการ
ทิ้งขยะมูลฝอยมากนอยอาจไมเทากัน แตคาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี ควรจะมีการปรับปรุงอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอยตามปริมาณปริมาตรของขยะมูลฝอยตามความเหมาะสมและยุติธรรมตอชาวบานและถังขยะมีเพียงพอตอปริมาณขยะมูลฝอย  อัตราคาธรรมเนียมในกา รเก็บขน
ขยะมูลฝอยตองเพิ่มขึ้นมากกวาอัตราคาธรรมเนียมในปใจจุบัน เป็นการกระตุนใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและลดคาใชจายใน
การบริหารจัดการขยะ และควรมีขอกฎหมาย ขอบัญญัติควบคุมลงโทษผูกระทําผิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะท่ีเขมงวดและจริงจังในการใชขอบัญญัติควบคุม ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย คือ  1. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยแกําจัดขยะมูลฝอยใชรวมกันหลายชุมชน  2.สงเสริมการลงทุนรวมจาก
ภาคเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย และนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนแ  3. สนับสนุนภาคเอกชนดําเนินธุรกิจการจัดการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ 4. ใช
หลักการผูกอมลพิษเป็นผูจายอยางยุติธรรมและเสมอภาค  5. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับอัตราคาธรรมเนียมคาบริการเก็บขนสงและกําจัดให
สอดคลองกับคาดําเนินการ  6. ปลูกฝใงทัศนคติที่ถูกตองแกเยาวชน โดยใหการศึกษาและรณรงคแใหเกิดความรวมมือปฏิบัติ รวมทั้งใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวน
รวมมากข้ึน  7.  ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและเอกชน และ 8. สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย
อยางมีระบบ   
 ดานกระบวนการจัดการและคัดแยกขยะ พบวา กระบวนการคัดแยกขยะสามารถลดปริมาณขยะใหลดลงได โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นประเภทตาง ๆ 
เชน เศษอาหารนําไปทําปุยหมักหรือปุยอินทรียแ ขยะทั่วไป ขยะพิษ/สารเคมีใหเทศบาลตําบลหนองบัวใต เก็บขนไปทําลาย ขยะที่สามารถนําไปใชใหมไดก็ใหนําไปขาย
หรือไปแลกเครื่องอุปโภคและบริโภคที่รานคา 0 บาท หรือธนาคารขยะในโรงเรียน การกําจัดขยะมูลฝอยทําไดหลายวิธี เชน การเผา การฝใ่งกลบ เศษอาหาร ซากพืช 
ซากสัตวแนําไปทําปุยหมักหรือปุยอินทรียแ ขยะรีไซเคิลสามารถนํากลับไปใชใหม เป็นการลดมลภาวะเป็นพิษลงไดมากและเทศบาลตําบลหนองบัวใต  ตองมีการ
ประชาสัมพันธแกระบวนการคัดแยกขยะอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะของปรีดา แยมเจริญวงศแ (2531 : 63) ซึ่งไดจัดแบงขั้นตอน
ในการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยที่สําคัญไว 4 ขั้นตอน คือ 1 .การเก็บรวบรวม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตการขยะมูลฝอยใสในภาชนะไปจนถึงการรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหลงตาง ๆ แลวไปใสในยานพาหนะเพื่อขนสงตอไปยังสถานที่กําจัดหรือทําประโยชนแอื่น 2. การขนสง เป็นการนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหลงชุมชนขนสงไป
ยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย หรือนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดไปรวบรวมไวที่สถานีขนถายขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยคราวละมาก ๆ และ ขนสงตอไปยัง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย หรือนําไปทําประโยชนแอยางอื่น 3.การแปรสภาพ เป็นการทําใหขยะมูลฝอยสะดวกตอการเก็บขนหรือนําไปทําประโยชนแอยางอื่น หรือการ
นําไปกําจัด การแปรสภาพน้ีอาจทําไดโดยการบดอัดเป็นกอนคัดแยก เอาสวนที่ยังใชประโยชนแไดออกไป เป็นตน และ 4. การกําจัดหรือการทําลายเป็นวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยในขั้นสุดทายเพื่อใหมูลฝอยน้ันไมกอใหเกิดปใญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมอันจะมีผลกระทบตอสุขภาพและความเป็นอยูของมนุษยแ  
 ดานการประชาสัมพันธแ พบวา ควรการประชาสัมพันธแที่มากพอและตอเน่ืองสมํ่าเสมอจะทําใหประชาชนเกิดความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการขยะ
และเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ ท่ีสําคัญคือประชาชนของตําบลหนองบัวใต จํานวนมากถึง 9 หมูบานจาก 14  หมูบาน เป็นชาวเขาเผากระเหรี่ยงซึ่งมีปใญหา
ดานการสื่อสาร ฉะน้ันการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแ การประชาสัมพันธแเสียงตามสายจําเป็นตองประชาสัมพันธแเป็นภาษากระเหรี่ยงดวย และต องแสดงตัวอยางดวยวา
ขยะแตละประเภทมีลักษณะเป็นอยางไร แยกอยางไร โดยอาจตองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ ซึ่งสอ ดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ศรัณยพงศแ ไชยเสริม 
(2555: บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา 1) บุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เห็นดวยท่ีจะมีการนําขยะรีไซเคิลกลับมาใช หรือสรางมูลคาเพิ่ม มีการนํากระดาษหนาเดียวกลับมาใช และบุคลากรสวนใหญใหความคิดเห็นวาควรมีการ
ประชาสัมพันธแ รณรงคแ และสรางแรงจูงใจในการลดใชขยะพลาสติกอยางจริงจัง ถึงแนวปฏิบัติใหชัดเจน นโยบาย และถือเป็นแนวปฏิบัติรวมกั นอยางชัดเจน หากไม
ปฏิบัติตามควรไดรับการลงโทษอยางเด็ดขาด  
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 ดานการเพิ่มมูลคาขยะ พบวา เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน หมูบาน ควรสรางแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการเพิ่มมูลคาขยะโดยการ
จัดการประกวดหมูบานที่ลดปริมาณขยะลงได หมูบานไหนลดปริมาณขยะในเดือนปใจจุบันไดมากที่สุดใหงดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการขยะในเดือนถัดไป และไป
เพิ่มคาธรรมเนียมในการจัดการขยะในหมูบานที่ลดปริมาณขยะนอยที่สุดแทน วิธีน้ีจะเป็นการเพิ่มมูลคาขยะในการลดคาธรรมเนียมคาจัดเก็บขยะของครัวเรือนได ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาขยะ คือ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ ยั่งยืนและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ขยะมูลฝอยมี 5 แนวทางดวยกัน ไดแก  1. นําไปหมักเพื่อผลิตปุยอินทรียแ เกษตรกรสามารถนําไปใชปรับปรุงคุณภาพดินหรือเป็นอาหารของพืชผักไมผลในสวนได  2. 
ผลิตเป็นพลังงานทดแทน ดวยการทําเป็นพลังงานเช้ือเพลิงอัดแทง  3. การนําขยะกลับไปใชประโยชนแใหมหรือรีไซเคิล (Re-cycle) และรียูส (Re-use) เชน ขยะจําพวก
แกว กระดาษ พลาสติก โลหะตาง ๆ  4. นําขยะไปเป็นอาหารสัตวแ เชน ขยะจําพวกเศษอาหาร ผัก ผลไม สามารถนําไปเลี้ยงสัตวแได เชน หมู วัว เป็ด ไก แพะ แกะ 
ปลา 5. นําไปใชในการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งเป็นวิธีกําจัดขยะที่นิยมกันแพรหลายในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากสามารถกําจัดขยะไดโดยไมตองคัดแ ยกขยะและ
สามารถปรับปรุงพื้นที่ใหเป็นพื้นท่ีที่ดีมีประโยชนแได เชน ถมและปรับพื้นที่เป็นสนามเด็กเลน สนามกีฬาหรือท่ีพักผอนหยอนใจ เป็นตน 
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ประสิทธิภาพการให๎บริการของสํวนสวัสดิการองค๑การบริหารสํวนตําบลประดาง อําเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 
Satisfaction of Community Toward Infrastructure Service at Pradang Sub-District Administrative Organization 

in Wang Chao District , Tak Province 
   อธิพันธุ๑  วิไลลักษณ๑1  

                 Athiphan  Wilairak 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของสวนสวัสดิการสังคมขององคแการบริหารสวนตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัด

ตาก เพื่อจําแนกตามภูมิหลังของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการองคแการบริหารสวนตําบลประดางเป็นรายแรกของแต
ละวัน จํานวน 30 คน ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 30 ราย โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางเอง สถิติที่ใชไดแก การแจงนับ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิภาพท่ีมีตอการใหบริการของสวนสวัสดิการสังคม องคแการบริหารสวนตําบลประดาง อยูในระดับมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและรายดาน 
 

Abstract 
In this research. The objective is to study the public's satisfaction with the welfare section of the coral of subdistrict administrative 

organization-dash David d. Amphoe Wang Chao of Tak to distinguish by their backgrounds. Samples used in this study include the public 
service administration forcefully da is first each day. The number of people between 30 April to July 30 roster number 2560 by random 
coincidence. Tools used in this research is the research that created the query itself. The statistics include average percent enumeration, 
and the standard deviation. 

The study found that 
Satisfaction of the public service of social welfare section Subdistrict administrative organization-dash David d most levels both in 

the overall picture and list of the side 
บทนํา 

        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปใจจุบัน(2560) ใหความสําคัญกับการปกครองสวนทองถิ่น โดยวางหลักกา รในเรื่องดังกลาวไวในมาตรา 
87,282,290 ของรัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณแใหมีการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น โดยเนนใหทองถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกําหนดทิศทางในกา ร
บริหารทองถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งดานการบริหารกําลังคนพุทธภาษิตที่กลาววา  “อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไมมีโรค เป็นลาภอยาง
ยิ่ง   เป็นความจริงยิ่งกวาความจริงใด ๆ สุขภาพเป็นปใจจัยพื้นฐานแหงชีวิตและความสําเร็จ จึงเป็นยอดปรารถนาของมนุษยแทุกคน การรับประทานอาหารที่มีประโยชนแ 
เป็นปใจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหมีสุขภาพ สมบูรณแแข็งแรง แตปใจจุบัน คนไทยยังประสบปใญหาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนตาง ๆ หรืออาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานที่เต็มไปดวยสารปรุงแตงอาหาร ทําใหเกิดผลกระทบ สุขภาพทรุดโทรม 
เกิดการเจ็บปุวยเรื้อรัง สงผลกระทบตอสมรรถภาพการทํางาน หรืออาจถึงข้ันเสียชีวิต  ดวยสาเหตุดังกลาว จึงทําใหมีผูสนใจการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยใหความ
สนใจในปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยการบริโภคอาหาร และทําใหเกิดธุรกิจผลิตภัณฑแอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมุงเนนดานการปรับปรุงระบบภูมิคุ มกันของรางกาย  การ
ปรับปรุงระบบและสภาพการทํางานของรางกาย ตลอดถึงการชะลอการเสื่อมโทรมของอวัยวะตาง ๆ เป็นที่แพรหลายในปใจจุบัน  

    อาหารเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานสําหรับทุกคน เพื่อประโยชนแในการเสริมสรางใหรางกายแข็งแรง เจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอ คานิ ยมและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนแตละวัยในสังคมมีลักษณะที่ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต สงผลถึงอารมณแและปใญหาสุขภาพดวย (จันทนา เวสพันธแ แ ละคณะ. 2547, 
หนา 1) การบริโภคอาหารของมนุษยแในปใจจุบัน นอกจากมีวัตถุประสงคแเพื่อใหมนุษยแดํารงชีวิตอยูได มนุษยแยังนําอาหารมาบ ริโภคเพื่อบํารุงสุขภาพและชวยในการ
รักษาโรคและอาการบางอยางดวย (คณะกรรมการบริหารวิชาการบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. 2545, หนา 175) แมในทางพระพุทธศาสนา พระพุ ทธองคแทรง
ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย กายน้ีดํารงอยูไดดวยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได ขาดอาหารก็ดํารงอยูไมได” ดังน้ัน หลักโภชนาการตามจึงเป็นหลักทางปทัฏฐานของการ
บริโภคอาหาร  แตจากสภาพสังคมยุคปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม ทําใหสภาพของเมืองใหญ ๆ เชน กรุ งเทพมหานคร และ
จังหวัดใหญ ๆ ซึ่งเป็นทั้งศูนยแกลางของธุรกิจประเภทตาง ๆ มีทั้งสถานที่ทํางาน สถานศึกษา และโรงงาน ตางก็มีผลกระทบซึ่งกันและกันในการที่จะตองอยูในชุมชน
แออัดแหงเดียวกัน ปใญหาที่เกิดขึ้นคือการจราจรติดขัด การทํางานอยางเรงดวน ผูคนจึงจําเป็นตองแบงเวลาใหกับการเดินทางมากขึ้น น อกจากเวลาที่มีจํากัดในการ
รับประทานอาหารแลว ประชาชนสวนใหญ ไมมีเวลาในการประกอบอาหารดวยตนเอง ดังน้ัน อาหารที่สนองความตองการไดอยางดีในแตละม้ือ ก็คือ อาหารสําเร็จรูป 
หรืออาหารที่ซื้อใสถุงพลาสติก ถาดแผนโฟม ไปรับประทานตามความสะดวกของแตละคน เชน รับประทาน ณ ที่ทํางานหรือนํามาอุนรับประทานที่ บาน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกระทบตอวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย อีกประการหน่ึง ไดแก การไมรับประทานอาหารเชา ซึ่งถือวาเป็น ม้ือที่สําคัญที่สุด แตวา
รับประทานอยางอ่ืนแทน ที่เป็นเครื่องดื่มมากกวาที่จะเป็นอาหาร  
    ในขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป แตพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่อยูคูกับคนไทยมาชานาน  คนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา คําสอนของ
พระพุทธเจามีมากวา 2,600 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันวา หลักคําสอนของพระพุทธศาสนามีความสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตรแซึ่งสามารถพิสูจนแใหเห็นได และมี
อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนไทยเป็นอยางยิ่ง  ยังมีองคแความรูที่ซอนอยูในหลักคําสอนของพระพุทธเจา ในเรื่องโภชนาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปรากฏใน
คัมภีรแพระไตรปิฎก รวมถึงอรรถกถา ฎีกา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการดูแลรักษาสุขภาพ โดยหลักของการรับประทานอาหารที่ดี  ทําใหมีสุขภาพที่สมบูรณแ แข็งแรง เหมาะ
แกภาวะของการปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชน นับวาเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีนอกเหนือจากการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักของวิทยาศาสตรแโภชนาการ 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขวิชารัฐศาสตรแ คณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน E-Mail: yurathorn_27@hotmail.com  Tel. 085-0343620  
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    คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่ อนําองคแความรูที่ไดจากการวิจัยมา
ถายทอด เผยแพรใหแกพุทธศาสนิกชน ตลอดถึงประชาชนผูสนใจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหาร นอกเหนือจากหลักโภ ชนาการตาม
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ และเพื่อเป็นการเผยแผเกี่ยวกับหลักโภชนาการแกพุทธศาสนิกชน เพื่อการบริ โภคอาหารที่ถูกตองแกตนเองและการเลือกถวายอาหารที่
เหมาะสมแกพระภิกษุ รวมทั้งรูจักปรารภการบริโภคอาหารเพื่อจิตภาวนา อันจะกอใหเกิดประโยชนแทั้งตอวงการวิชาการดานโภชนาการ วงการ ดานศาสตรแแหง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งจะไดรวมกันสืบทอดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เพื่อใหคงอยูคูชาติไทยในอนาคตสืบไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
        เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสวนสวัสดิการสังคมองคแการบริหารสวนตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เพื่อเปรียบเทียบ
ประชาชนที่มีภูมิหลังแตกตางกันที่มีความพึงพอใจในดาน 1 เจาหนาที่ผูใหบริการ 2 การรับบริการ 3 สิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
         ผูวิจัย ไดศึกษาวิเคราะหแ ขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเป็นแนวทางในการวิจัย ประกอบดวยการทบทวนเอกสาร เก่ียวกับแนวคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสวนสวัสดิการสังคมองคแการบริหารสวนตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  
 บดินทรแ   จิตตแเจริญ (2555) ไดศึกษา “การรับรูหลักโภชนาการในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาชาวพุทธที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนาในเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูเรื่องอาหารเพื่อจิตภาวนาอยูในระดับสูงสุด และประเภท ลักษณะอาหาร การเลือก อาหารที่เหมาะกับ
ตนเอง โภชนสัปปายะ สวนดานการรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร โภชเนมัตตัญโุตา กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง โดยมีความแตกตางในระดับการ
รับรู รวมทุกทาน กลุมตัวอยางมีความแตกตางในระดับการรับรูในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษาแผนกบาลี ประสบการณแ
การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่บอยท่ีสุด  มีความแตกตางกันในระดับการรับรูหลักโภชนาการตามหลักพระพุทธศาสนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 สวน
กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในสถานภาพของชาวพุทธ เรื่องสถานภาพสมรส  ไมมีความแตกตางกันในระดับการรับรูสภาวะโภชนาการตามหลักพระพุทธศาสนา 
 พระพิชิตยแ  ปญญาวชิโร (เหมาะเหมาะดี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “มโนทัศนแเรื่องอาหารในพุทธปรัชญาเถรวาท”  ผลการวิจัยพบวา อาหารเป็นของกินหรือ
เครื่องดื่มค้ําจุนชีวิต หรือเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต เม่ือรับประทานเขาไปแลวทําใหเกิดประโยชนแตอรางกาย รางกายเจริญเติบโต มีภาวะโภชนาการที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยู
ได ซึ่งมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อาหารยังสงผลตอจิตใจ สติปใญญาของคนเราอีกดวย สําหรับมโนทัศนแของอาหารในพุทธปรัชญา อาหารเป็นปใจจัยนํามา หรือ
สภาพซึ่งนําผลมาใหแกสิ่งท่ีมีชีวิตที่ดํารงอยู และเหลาสิ่งมีชีวิตที่แสวงหาภพที่เกิด อาหารในพุทธปรัชญา หมายรวมถึง สิ่งท่ีเป็นปใจจัยสงผลซึ่งกันและกัน และเกิดขึ้นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม สําหรับการบริโภคอาหารน้ันพุทธปรัชญาสอนใหรูจักประมาณในการบริโภคเทาที่จําเ ป็นตอรางกาย สวนเปูาหมายของการบริโภคอาหารที่
แทจริงน้ันก็เพื่อใหชีวิตดํารงอยูได กําจัดทุกขเวทนา คือ ความหิว และเพื่อสรางคุณงามความดีแกตนเอง และผูอื่น ชวยเหลือสังคม บานเมือง ประเทศชาติ ใหอยูอยาง
เป็นปกติสุขตอไป 
 พระอุทัย  มหาปุญโญ (ภิญโญ) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหแทัศนะเรื่องอาหารในพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา อาหารเป็นสิ่งที่นําไปหลอเลี้ยง
ชีวิตของมนุษยแใหดําเนินตอไปยังจุดหมายปลายทางท่ีไดตั้งเอาไว ซึ่งประกอบดวย อาหารกายน้ันคือปใจจัยสี่ สวนอาหารใจน้ันคือหลักของศีลธรรมและ พระธรรมวินัย 
และมีการบริโภคอาหาร 2 ลักษณะ คือ การบริโภคเพื่อสิ้นไปแหงอาสวะ คือ การบริโภคอาหารของพระภิกษุ สวนการบริโภคเพื่อใหเขาถึงความสง บสุขน้ัน เป็นการ
บริโภคของคฤหัสถแ ดังน้ัน อาหารในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญเกี่ยวกับการแสวงหาและการบริโภคอยู ๒ ประการ คือ การบริโภคอาหารของพระภิกษุ
สงฆแในพระพุทธศาสนาที่มีทัศนะในการบริโภคอาหารเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวกิเลสทั้งปวง โดยการยึดเอาหลักของพระธรรมวินัยเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
สวนการบริโภคอาหารของคฤหัสถแในพระพุทธศาสนาน้ันมีทัศนะในการบริโภคอาหารเพื่อใหเกิดความสงบสุข แกตน แกผูอื่น และเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคม 
ประเทศชาติ โดยการยึดหลักของศีลธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาจากคัมภีรแทางพระพุทธศาสนา และมีวิธีการวิจัย ดังน้ี 
ขอบเขตด๎านเนื้อหา   ประกอบดวย 
         1. แนวคิด ความหมาย ประเภทของอาหาร ในพระพุทธศาสนา 

              2.  หลักโภชนาการ การบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา 
              3.  หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบบันทึกขอมูล จากการอาน คัมภีรแพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามเน้ือหาที่
ผูวิจัยตองการ 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
   เน่ืองจากการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ดังน้ันเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองตรงกับวัตถุประสงคแและเน้ือหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังน้ี 
   1. ผูวิจัยจัดหาแหลงขอมูล รวบรวมเอกสารคัมภีรแพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก งานวิจัย เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวของกับอาหารในพระพุทธศาสนาและ
อาหารเพื่อสุขภาพ 
   2. ตรวจสอบคุณภาพของความนาเช่ือถือของเอกสารงานวิจัย โดยพิจารณา 2 ประการ คือ      2.1 การวิพากษแภายนอก ( External Criticism) 
หรือการพิจารณาขั้นต่ํา พบวา เอกสารมีทั้งภาษาไทย และภาษาบาลี 
      2.2 การวิพากษแภายใน ( Internal Criticism) หรือการพิจารณาขั้นสูง พบวา เอกสารที่รวบรวม เป็นเอกสารทางวิชาการที่มีความนาเช่ือถือ ทั้ง
พระไตรปิฎก เอกสารงานวิจัย เอกสารบทความ เป็นตน 
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  3. ผูวิจัยอานเน้ือหาและบันทึกขอมูลพุทธโภชนาการในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรแและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปจัดประเด็น แยกเป็นหมวดหมูตาม
หัวขอท่ีตองการศึกษา 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
 ผูวิจัยศึกษาเน้ือหา คัมภีรแพุทธศาสนาที่กลาวถึงอาหาร และหลักโภชนาการ พรอมบันทึกขอมูล จัดเรียบเรียงเน้ือหาผลการวิจัยเป็นหมว ดหมู เพื่อตอบ
จุดประสงคแของการวิจัย ตามหัวขอ ไดแก แนวคิด ความหมาย ประเภทของอาหาร ในพระพุทธศาสนา, หลักโภชนาการ การบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา  , 
หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา แนวทางการปฏิบัติ ในการบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา เรียบเรียงขอมูล พรอมนํา เสนอผลการ
วิเคราะหแขอมูลในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
          1. แนวคิด ความหมาย ประเภทของอาหาร ในพระพุทธศาสนา พบวา อาหาร หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รับเขาสูรางกาย จะโดยวิธีใดก็ตาม ไมวาจะเป็นการกิน 
การดื่มหรือฉีด แลวเกิดประโยชนแแกรางกายโดยใหสารอาหารอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย ๆ อยาง เป็นเครื่องค้ําจุนชีวิต หลอเลี้ยงชีวิต ซึ่งทางพระพุทธศาสนาใหคํา
นิยามอาหารวา เป็นปใจจัยท่ีนําซึ่งรูปท่ีมีโอชาเป็นที่ 8 อันหมายถึงรางกาย อาหารมีความสําคัญไมเพียงอยูที่มีคุณสมบัติทําใหรางกายของมนุษยแและสัตวแสามารถดํารง
อยูไดเทาน้ัน ในพระพุทธศาสนาอาหารยังเป็นสิ่งท่ีบุคคลกลืนกิน หรือสิ่งท่ีนํามาซึ่งรูป เป็นปใจจัยค้ําจุน อุดหนุน สงเสริมใหมนุษยแบรรลุธรรมได หากรางกายมนุษยแไมมี
อาหารหลอเลี้ยงหรือไดรับอาหารไมเพียงพอก็ไมสามารถบรรลุธรรมหรือไมสามารถท่ีจะปฏิบัติธรรมใหบริบูรณแได ตัวอยางเชน พระพุทธเจาเม่ือครั้งบําเพ็ญทุกกรกิริยา
ในวาระท่ี 3 คือ ทรงอดพระกระยาหารทรมานพระวรกาย ก็ไมสามารถตรัสรูธรรมได  อาหารในพุทธศาสนาจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “โอชา” เทียบไดกับสารอาหาร 
ชวยบํารุงเลี้ยงรางกายใหเจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย   
            ประเภทของอาหารตามทัศนะของพระพุทธเจา มี 4 ประเภท คือ 1. กวฬิงการาหาร คือ อาหารที่ตองทําเป็นคํา ๆ แลวกลืนกิน 2. ผัสสาหาร ไดแก อาหาร 
คือ การสัมผัส หรือการบรรจบกันแหงอายตนะภายใน 6 คือ ตาเห็นรูป หูฟใง เสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกตองสิ่งท่ีกระทบ ทําใหเกิดเวทนา คือ ความรูสึกขึ้นมา 
3. มโนสัญเจตนาหาร ไดแก อาหาร คือ ความจงใจ ซึ่งเป็นปใจจัยใหเกิดการกระทํา การพูด การคิด 4. วิญญาณหาร ไดแก อาหาร คือวิญญาณ ที่เป็นปใจจัยใหเกิดนาม
รูป ทําหนาที่รับรูสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น  จึงสรุปความไดวา อาหารในพระพุทธศาสนามีทั้งอาหารทางกายและอาหารทางใจ 
 2. หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในพุทธศาสนา พบวา พระพุทธเจาทรงเป็นตนแบบของแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดย
พิจารณาจากจริยวัตรของพระพุทธองคแ ทรงผานชีวิตแบบฆราวาสหรือชีวิตแหงการครองเรือนแบบชาวโลกมากอน ฉะน้ัน สิ่งที่พระองคแทรงปฏิบัติเป็นกิจวัตรน้ัน คือ 
การแสดงไวเป็นแบอยางตามที่ทรงสั่งสอนเอาไว พระองคแตรัสสอนไวเสมอวา การที่จะสอนผูอื่นคุณสมบัติเชนใด จะตองมีคุณสมบัติเชนน้ั นเสียกอน การสอนจึงจะ
สัมฤทธิ์ผลและทําใหไมเดือนรอนภายหลัง พุทธจริยาวัตรเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ประกอบดวย การไมบริโภคอาหารมากเกินไป , การไมบริโภคอาหารนอยเกินไป, 
การบริโภคอาหารนั้นมีทั้งคุณประโยชนแ มีท้ังโทษ หากบริโภคอาหารโดยไมพิจารณาใหถองแท,  ทรงบริโภคอาหารโดยไมยึดติดในรสชาติของอาหาร คือ บริโภคเพื่อให
ชีวิตสามารถดํารงอยูได,  ทรงบริโภคอาหารโดยไมชมหรือตําหนิในอาหารนั้น, ทรงบริโภคเพียงวันละ 1 ม้ือ,  พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อ เป็นแนวทางการ
บริโภคอาหารแกพระภิกษุสงฆแ  โดยทรงไดกําหนดอาหารที่บรรพชิตสามารถบริโภคได เชน โภชนะ 5 ชนิด คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เน้ือ เหลาน้ีบรรพชิด
สามารถบริโภคได แตตองบริโภคภายในเวลาที่กําหนด และอาหารที่ทรงกําหนดเวลาในการบริโภคเรียกวา กาลิก ประกอบดวย ยาวกาลิก คือ อาหารและผลไมที่รับ
ประเคนไวและเคี้ยวกินไดที่จํากัดเวลาคือ ช่ัวเวลาเชาถึงเที่ยงวัน ยามกาลิก คือ อาหารชนิดที่รับประเคนไวและสามารถเก็บไวบริโภคไดช่ัวยาม สัตตาหกาลิก คือ 
อาหารที่รับประเคนและสามารถเก็บไวบริโภคไดภายใจ 7 วัน ยาวชีวิก คือ อาหารชนิดที่รับประเคนแลวสามารถเก็บไวบริโภคไดตลอดชีวิต เชน ของที่ใชปรุงเป็นยา    
นอกจากน้ีพระพุทธองคแยังทรงหามใหพระสงฆแบริโภคอาหารประเภทเน้ือสัตวแ 10 ชนิด ไดแก เน้ือมนุษยแ เน้ือชาง เน้ือมา เน้ือสุนัข เน้ืองู เน้ือราชสีหแ เน้ือเสือโครง 
เน้ือเสือเหลือง เน้ือหมี และเน้ือเสือดาว     
 ในสวนของมารยาทในการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆแ พระพุทธเจาไดทรงกําหนดมารยาทอันเหมาะสมกับสมณสารูปเพื่อใหเป็นที่เลื่อมใสของผูพบเห็น 
เรียกวา “เสขิยวัตร” 30 ขอ เชน ใหรับแกงพอเหมาะพอควรกับขาวสุก , รับอาหารบิณฑบาตแตพอเสมอของปากบาตร ไมกลบแกงหรือกับขาวดวยขาวสุกเพราะ
อยากจะไดมาก , ฉันแกงพอสมควรกับขาวสุก, ไมทําคําขาวใหใหญเกินไป, เม่ือขาวยังอยูในปาก จักไมพูด, ไมฉันเสียงดังซูดๆ ,ไมฉันเลียมือ, ไมฉันเลียริมฝีปาก เป็นตน 
          3. หลักธรรมที่เกี่ยวของกับอาหารเพื่อสุขภาพในพระพุทธศาสนา ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาการบริโภคอาหาร นอกจากจะเป็นคําสอนที่เป็นพุทธพจนแ 
หรือคําพูดของพระพุทธเจาแลว ยังปรากฏหลักธรรมที่เป็นเน้ือหาคําสอนในเรื่องของการรูจักบริโภคอาหาร  ไดแก     
         โภชนเน มัตตัญโุตา  ความรูจักประมาณในการบริโภค ซึ่งหากไมรูจักพอประมาณในการบริโภค ยอมกอใหเกิดโทษแกรางกายในที่สุด 
         หลักธรรมเพื่อพิจารณาอาหาร ๓ วาระ พระพุทธเจา ทรงตองการใหพระภิกษุสงฆแไมหลงเมามัวในรส รูป สัมผัสของการบริโภคอาหาร จึงไดทรงสอนพระภิกษุ
สงฆแใหรูจักพิจารณาในการบริโภคอาหารในเชิงสัมปชัญญะ บริโภคอยางมีสติ ไมยึดติดในรสแหงอาหารบริโภคดวยปใญญา รูจุดมุงหมายของการบริโภค เพื่อสนองความ
พอดีกับความตองการของรางกาย จํากัดประเภทอาหารใหพอดีที่จะไดสิ่งท่ีมีคุณคาเป็นประโยชนแและไดสัดสวน พิจารณาวันละ 3 วาระ คือ ธาตุปใจจเวกขณแ  พิจารณา
กอนการบริโภคบิณฑบาต  ตังขณิกปใจจเวขณแ  ขณะบริโภคบิณฑบาตและอตีตปใจจเวขณแ  หลังการบริโภคบิณฑบาต               
  โภชนสัปปายะ  อาหารที่เหมาะสม เชน ถูกกับรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก  
เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก บางแหงเรียก อาหารสัปปายะ คือ อาหารที่พอจะบิณฑบาต หรือแสวงหาได พอเลี้ยงชีวิตใหเกิดความสุข ไมขั ดของ ไมลําบาก สามารถ
สงผลตอสุขภาพรางกาย และการปฏิบัติธรรมดวย  และยังจัดประเภทของคนมีราคจริต   ชอบอาหารที่มีรสหวานจัด และเม่ือบริโภคก็ทําคําขาวก ลมกลอม ไมใหญ
จนเกินไป มีความตองการรสเป็นสําคัญ บริโภคอยางไมรีบรอน และไดอาหารที่ดี ๆ แลวจะเป็นอะไรก็ตามยอมดีใจ  คนโทสจริต  ชอบอาหารที่ไมประณีต มีรสเปรี้ยว 
และเม่ือบริโภคก็ทําคําขาวใหญเสียจนเต็มปาก ไมตองการโอชารส บริโภคอยางรีบรอนและไดอาหารที่ไมดีแลวจะเป็นอะไรก็ตามยอมดีใจ คนโมหจริต  ไมชอบรสอะไร
แนนอน และเม่ือบริโภคก็ทําคําขาวเล็ก ๆ ไมกลมกลอม ทําเม็ดขาวหกเรี่ยราดในภาชนะ ริมฝีปากเปื้อนเปรอะ บริโภคอยางมีจิตฟุูงซาน นึกพลานไปถึงสิ่งน้ัน ๆ 
           หลักธรรม สันโดษ (สันตุฎฐิดา) แปลวา ความยินดีพอใจดวยของที่เป็นของตน ดวยของที่ตนมีอยู และยินดีพอใจโดยสมํ่าเสมอ มี 3 คือ  ยถาลาภสันโดษ 
ความยินดีพอใจตามที่ได  ยถาพลสันโดษ ความยินดีพอใจตามกําลัง ยถาสารูปสันโดษ ความยินดีพอใจตามสมควร เม่ือนํามาประยุกตแใชเป็นจริยธรรมในการบริโภค
อาหาร จึงเป็นลักษณะของการประกอบกิจการในเรื่องของอาหารดวยตนเอง คือ เป็นการสงเสริมใหทําอาหารกินเองในครอบครัวอยางหน่ึงซึ่งปใจจุบันจะหาครอบครัวที่
ประกอบอาหารรับประทานกันเองแทบจะไมไดอยูแลวเพราะปใจจัยตาง ๆ ทางสังคมเมืองในยุคโลกาภิวัตนแหรือไมเชนน้ัน ก็พอใจกับอาหารตามที่ตนได รับหรือตามที่
แมบานทําให จะมีรสชาติอยางไร ก็ยินดีพอใจตามน้ัน ตามสมควร  
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สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกับการวิจัยของผูที่วิจัยในเรื่องอาหารในพุทธศาสนาไดแก พระพิชิตยแ  ปญญาวชิโร และสอดคลองกับ พระอุทัย  
มหาปุญโญ (ภิญโญ)  ตลอดถึงผลการศึกษาของ บดินทรแ   จิตตแเจริญ ที่กลาวสรุปไดวา   อาหารในทัศนะของพระพุทธศาสนา ไดแก อาหาร  4  คือ กวฬิงการาหาร  
ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร  วิญญาณาหาร เป็นทั้งอาหารทางกายและอาหารทางใจ หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในพุทธศาสนา ไดแก พุทธจริ ยาวัตรของ
พระพุทธเจาในการบริโภคอาหาร  ทรงเป็นแบบอยางท่ีดีของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ตลอดถึงไดทรงบัญญัติพระวินัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆแ นอกจากน้ี หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร ไดแก หลักโภชเนมัตตัญโุตา คือ รูจักพอประมาณในการบริโภคอาหาร , 
หลักธรรมพิจารณาอาหาร  3 วาระ กอนบริโภคอาหาร  ขณะที่รับประทานอาหาร  หลังการบริโภคอาหาร  , หลักโภชนสัปปายะ โดยพิจารณาอาหารที่เอื้อตอการอยูดี
มีสุข ถูกกับสภาพรางกาย มีความเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ไมลําบาก อนุเคราะหแตอพรหมจรรยแ และ หลักสันโดษ คือความพอใจในอาหารที่บริโภค 
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ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ 
The performance of the welfare of the elderly 

   
 ดร.เอกอนันต๑ ณ เชียงใหมํ1  

                 Dr.Aekana N Chiangmai   
 

บทคัดยํอ 
            การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจักสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดย
ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น กลุมยกตัวอยาง 120 คน 

ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยระ 63.30 อายุระหวาง 60-69 ปี คิดเป็นรอยละ 51.70 สถานะภาพสมรส คิดเป็นรอยละ 45.50 
รายไดตอเดือน 1,000-3,000 บาท คิดเป็นรอยละ 40.00 มีรางกายที่ปกติ คิดเป็นรอยละ 46.70 สามารถมารับเบี้ยผูสูงอายุดวยตนเองคิดเป็นรอยละ 75.00 และมีการ
รับขอมูลขาวสารจากการสงหนังสือราชการคิดเป็นรอยละ 76.70 ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
พบวา มากท่ีสุดไดแก ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพขอเสนอเชิงนโยบาย ควรเพิ่มอัตราบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานสวัสดิการสังคม ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ควรสงเสริมการจัดสวัสดิการทางเลือกสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบ พหุลักษณแ ที่ครอบคลุม ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุควรประชาสัมพันธแ  
 
Abstract 
 The study of the efficiency of the welfare of the elderly is quantitative research. The objective to study the welfare 
performance by using the generated query. A sample of 120 people. 
 The study found that the majority of the 63 percent of women between the ages of 60-69 …30 years 51.70%  marital status, 
45.50% monthly income 1,000-3,000 THB  40.00  percent have a regular body 46.70 percent to get the elderly manually and 75.00 percent 
have received news from the official lotter sent  76.70 percent efficiency on many levels.then considering a side list, Sorted by desending 
order of found that most often include the disbursements offers policy recommenndations should increase the rate of people that are 
comperent in the social welfare of the eldery in altetnative formats phahu look that covers the practical suggestions shoulf stengthen the 
citizens informed about the welfare for the elderly should be publicity about the operation elderly to continusly. 

 
บทนํา 
 เทศบาล เป็นองคแกรที่มีความใกลชิดกับปใญหาและความตองการของประชาชน ดังน้ันองคแกรปกครองสวนทองถิ่ นจึงตองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอ
ชีวิตและความเป็นอยุของประชาชนในทองถิ่น อํานาจและหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะเป็นไปตามที่มีการบัญญัติไวในกฎหมาย ซึ่ง ระบุถึงกรรมที่ทองถิ่น
สามารถจําดําเนินการ หรือทําไดทั้งน้ี กฎหมายที่ระบุถึงภารกิจหนาที่องคแการปกครองสวนทองถิ่นลักษณะของกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546 แบงออกเป็น 2 กลุมใหญ ไดแก 
 หน่ึง หนาที่ท่ีตองจัดทํา ซึ่งหมายถึง ภารกิจที่องคแกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําหรือจัดใหมีขึ้นภายในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง 
 สอง  หนาที่ที่ตองจัดทํา ซึ่งหมายถึง กลุมภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสใหกับทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําได หากทองถิ่นมีความพรอมและศักย ภาพ
เพียงพอ 
 ประกอบกับ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 16 แหงพระร าชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติถึงอํานาจและหนาที่ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาพื้ นที่ และ
โดยเฉพาะมาตรา 50 (7) ของกฎหมายเทศบาลและมาตรา 16 (10)  ไดกลาวถึงการทําหนาที่ของเทศบาลตําบลในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สงเคราะหแใหแกกลุมเปูาหมายในพื้นท่ีไววา เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทํา ในการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ทั้งน้ี การปฏิบัติหนาที่ของ
เทศบาลตามที่ไดกลาวถึงน้ัน ยอมมีเปูาหมายสําคัญยิ่งอยูที่ประชาขนหรือกลุมเปูาหมายที่มารับบริการตามที่ไดปรากฎอยูในพระราชฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการ
บริการกิจการบานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 กลาวไววา การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนแสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนยแกลา งเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ภาครัฐมีสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณแ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

การจัดสวัสดิการสังคมดานการสงเคราะหแเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเป็นภารกิจหน่ึงที่เทศบาลตํายบไดรับการถายโอนมาจากกรมประชาสงเคราะหแและสํานัก
งบประมาณ ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรวบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหองคแกรปกครองสวทองถินดําเนินการ  (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน, 2550 ก)  กลาวถือ การถายโอนงานทั้งดานระเบียบการดําเนินงานและดานงบประมาณ ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมดานการสงเคราะหแเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  แนวทางและเงื่อนไขการจายเบี้ยยังชีพตามเกณฑแมาตรฐาน สวนภารกิจดานงบประมาณ สํานักงบประมาณไดถายโอนภารกิจแกเทศบาลตําบลใหดําเนินการ
จายเงินสงเคราะหแเบี้ยยังชีพตั้งแตปี พ.ศ.2546 จํานวน 500 บาทตอคน แตมีการแกไขเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ จะไดรับเบี้ยยังชีพ ดังน้ี 

ผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับเบี้ยยังชีพ  600  บาท 
ผูสูงอายุ 70-79 ปี จะไดรับเบี้ยยังชีพ  700  บาท 
ผูสูงอายุ 80-89 ปี จะไดรับเบี้ยยังชีพ  800  บาท 
ผูสูงอายุ 90-69 ปี ขึ้นไป  จะไดรับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน E-Mail: johnny53450303@hotmail.com Tel. 088-5426399 

mailto:johnny53450303@hotmail.com


 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 348 
 
 

การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยูในความรับผิดชอบของงานสวัสดิการ สังคม สํานักปลัด เทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดังน้ี 

คุณสมบัติของผุ๎มีสิทธิจะได๎รับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ
ผูมีคุณสมบัติไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองเป็นผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตอไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเทศบาลตําบลวังเจา ตามทะเบียนบาน 
(3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณแ (ในกรณีท่ีในทะเบียนราษฎรไมปรากฏวันที่ เดือนเกิดใหถือวาบุคคลน้ันเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีน้ัน)  

 (4)  ไมเป็นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนแอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด 
บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานการณแสงเคราะหแของรัฐ หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงิ นเดือน คาตอบแทน รายได
ประจํา หรือผลประโยชนแตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคแกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดใหเป็นประจํา ยกเวนผูพิการและผูปุวยเอดสแตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ขั้นตอนการยืน่ขอลงทะเบียนรับเบี้ยยงัชพีผู๎สูงอายุ 
 ใหผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลวังเจา ในระหวางวันที่ 1 -  
30  พฤศจิกายนของทุกปี ตั้งแตเวลา 08.30น.  -  16.30น. เวนวันหยุดราชการ พรอมหลักฐานตอไปน้ี 
 (1)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
        1. ศึกษาปใญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ เทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

   2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดกิารเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ เทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
   3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผูสงูอายุ เทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล ตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ผูวิจัยไดทําการศึ กษาคนควาจาก
เอกสาร ตํารา งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย และนําผลที่ไดไปใชเป็นขอมูลในการพัฒนาปใจจัยตางๆ ที่จะชวยสงเสริมใหเทศบาลสามารถดําเนินงานสวัสดิกา ร
สังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินตอไป โดยประกอบดวยสาระสําคัญดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแบบมีสวนรวม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
4. บทบาทหนาที่ ภารกิจหนาที่ โครงสรางเทศบาล 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
7. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
8. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
           ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบล วังเจาอําเภอวังเจา จังหวัดตาก มีวัตถุประส งคแ เพื่อการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตลอดจนปใญหาของการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อหาแนวทางในการแกไขปใญหาหรือแนวทา งในการพัฒนา
ประสิทธิภาพจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อหาแนวทางในการแกไข หรือแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจาตอไป 
ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาวิจัย ตามแนวทางดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของกับเรื่องการจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ การใหบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ          

2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูสูงอายุที่มารับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 2.กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการที่ศาลยุติธรรม จํานวน 170 คน    

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของกับเรื่องการจัด
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ การใหบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ          

2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
แยกเป็นหมวดหมูตามหัวขอท่ีตองการศึกษา 
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ผลการวิจัย 
          การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในดาน
กระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ ดานเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมเปูาหมายหลัก คือ  ผูสูงอายุ และใหทราบความ
ตองการ ตลอดจนปใญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ทั้งน้ีสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเป็นขอ มูล
ในการพัฒนาดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ จํานวน 120 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 60 -69 ปี สถานะภาพสมรส มีรายไดตอเดือน 1,000 –3,000 บาท มี
รางกายที่ปกติ สามารถรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง และมีการรับขอมูลขาวสารจากการสงหนังสือราชการ 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดานพบวาทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ การเบิกจายเบี้ยยังชีพ รองลงมาคือ ดานเจาหาที่ผูปฏิบัติงาน ดานสิ่ง อํานวยความสะดวก และดานการขึ้น
ทะเบียนผูสูงอายุ ตามลําดับ พบวา 
 1. ดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา 
อําเภอวังเจา จังหวัดตากดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีการอธิบายกระบวนการขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางชัดเจน รองลงมา คือ การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเป็นไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม สวนการคัด เลือกตามเกณฑแผูรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุมีความยุติธรรมและท่ัวถึงตามลําดับ 

2. ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ พบวา ผูสูงอายุมีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวัง เจา อําเภอวังเจา 
จังหวัดตาก ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ อยูในระดับมาก ผลการพิจารณารายตัว พบวา การอํานวยความสะดวกในกรณีจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหแกผูรับมอบอํานาจมา
รับแทน รองลงมา คือ ขั้นตอนการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามกําหนดทุกเดือน 

3. ดานการปฏิบัติงาน พบวา ผูสูงอายุมีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก ดานการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายขอ พบวาเจาหนาที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแกผูสูงอายุที่มารับบริการ เชน ยิ้มแยมแจมใส พูดจา
ไพเราะ มีความสุภาพ      

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวัง
เจา จังหวัดตากดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีการจัดพื้นท่ีสําหรับกรอกแบบฟอรแมตางๆ อยางเพียงพอ 
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ภาพลักษณ๑ของศาลยุติธรรมไทย 
Problems of Interpretation of Constitiution Court 

 
   พีรพล สิมมา1 บรรจง วงศ๑สุนะ2  พรสุพพัต นันต๏ะ3 

                 Peerapol simma , Banjong wongsuna , Pornsupat nanta 
 

บทคัดยํอ 
            การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณแของศาลยุติธรรมไทย ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบภาพลักษแของศาลยุติธรรมไทย จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษา
ความสัมพันธแของการเปิดรับขาวสารของประชาชนกับภาพลักษณแของศาลยุติธรรม กลุมตัวอยางจํานวน 270 คน ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล การ
วิเคราะหแขอมูลใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test  (ANOVA)  การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเปียรแสัน  (Pearso  Coefficient) และ
ประมวลผลขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแ 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเป็นเพศขาย อายุระหวาง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 15 ,000 บาท เป็นสวนใหญ การเปิดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับศาลยุติธรรม พบวา ความถี่ในการเปิดรับจางสารเกี่ยวกับศาลยุติธรรม  3  อันดับแรก คือ หนังสือพิมพแ โทรทัศนแ อินเตอรแเน็ต สวนภาพลักษณแของศาล
ยุติธรรมโดยรวมอยูในระดับดี ผุตอบแบบสอบถามมีความหวังวาศาลยุธรรมพิจารณาคดีดวยความเที่ยงตรง ยุติธรรมสูงสุด จากการทดสอบสมมติฐานพบว า ผูตอบ
แบบสอบถามมีปใจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นดานบาทบาทอํานาจหนาที่ ดานบุคลากรและบริการแตกตางกันเป็นสวนนอย และสวนใหญเห็นวาดานความ
รับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน ในดานการรับสื่อวารสารของศาลยุติธรรม โปสเตอรแของศาลยุติธรรม มีความสัมพันธแกับความคิดเห็นที่ดีในดานบทบาทอํานาจหนาที่
ของศาลยุติธรรมมาก การรับสื่อโทรทัศนแ วารสารศาลยุติธรรม แผนพับของศาลยุติธรรม โปสเตอรแของศาลยุติธรรม หนังสือ/คูมือใหความรูเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ผู
พิพากษา/เจาหนาที่ศาลยุติธรรมที่ออกเผยแพรความรูเรื่องกฎหมาย มีความสัมพันธแกับความคิดเห็นที่ดีในดานบุคลากรและบริการของศาลยุติธรรมมาก สวนการรับสื่อ
วารสารศาลยุติธรรม แผนพับของศาลยุติธรรม โปสเตอรแของศาลยุติธรรม หนังสือ /คูมือใหความรูเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ผูพิพากษา/เจาหนาที่ศาลยุติ ธรรมที่ออก
เผยแพรความรูเรื่องกฎหมาย มีความสัมพันธแกับความคิดเห็นที่ดีในดานความรับผิดชอบตอสังคมของศาลยุติธรรมมาก 
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respondents’personal factors are different. The role duty. Personnel and service different  minority. And the most that the social 
responsibility is no different. In the Journal of the court, the poster of the court of justice.Related to good reviews on the role and authority 
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about the court of of justice. Justice justece officiald issucd the dissemination of knoeledge about the law. Related to good reviews in the 
personnel and service of court of justice. The media receiving justice of the court of justice of brochures poster of court of justice . Book / 
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บทนํา 
 ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักในการผดุงและรักษาไวซึ่งความยุติธรรม ทั้งน้ีเพื่อความสวบเรียบรอยของบานเมือง และความเสมอภาคของประชาชนใน
สังคม ซึ่งระบบศาลยุติธรรมมีมากกวา 700 ปี เริ่มตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีพระมหากษัตริยแ ทรงเป็นผูใชอํานาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีใหแกประชาชน 
โดยไดรับอิทธิพลแนวความคิดจาก “พระธรรมศาสตรแ” เรื่อยมาจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทรแตอนตนจึงไดมีการตั้งศาลขึ้นประจําหนวยงานตางๆ 
เพื่อพิพากษาคดีตางพระเนตรพระกรรณและนําเอากฎหมายของกรุงศรีอยุธยามาปรับปรุงและบัญญัติขึ้นใหม เรียกวา “กฎหมายตราสามดวง” ตอมาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปการศาลเสียใหมโดยทรงรวบรวมศาลตางๆ มาอยูในสังกัดเดียวกันและจัดระบบกฎหมายเสียใหมเพื่อใหทั กเทียมกับนานา
อารยประเทศ โดยมีพระเจาบรมวงศแเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นกําลังสําคัญในการจัดรูปบบกฎหมายและระบบการศาลยุติธรรมอันเป็นรากฐานสําคัญใหศาล
ยุติธรรมเจริญรุงเรือง เป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมใหแกประชาชนสืบมา ( สํานักงานศาลยุธรรม, 2548, 3 – 4 )  
 .ในยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและท่ัวถึงท้ังโลก ที่เรียกกันวายุคโลกาภิวัฒนแ นั้น ไดสงผลสะเทือนอยางสําคัญตอชุมชน สังคม การเมือง และ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคแกรและโครงสรางขององคแกรที่กําหนดขึ้นตามภารกิจและความจําเป็นในแตละยุคสมัย จําเป็นตองปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยอยางท่ัวถึงรอบดาน มิฉะน้ัน อาจกลายเป็นองคแกรที่ลาสมัยและหมดความจําเป็นไปในที่สุด ศาลยุติธรรมกอกําเนิดกอนมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ตอมาเม่ือมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว ศาลยุติธรรมก็กลายเป็นองคแกรทางตุลาการที่ไดรับการรับรองและมีหลักประกันอันแข็งแกรง ใหถือวาเป็นองคแกรที่มี
ภารกิจสําคัญในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง (วิชา มหาคุณ , 2548 , 118) ศาลยุติธรรมเป็นองคแกรที่ใชอํานาจ 
ตุลาการซึ่งเป็นสวนหน่ึงของอํานาจอธิปไตยของรัฐตามหลักและทฤษฎีการแบงแยกอํานาจท่ีใหรัฐเป็นผูใชอํานาจบริหารรัฐสภาเป็นผูใชอํานาจนิติบัญญัติ และศาลเป็น
ผูใชอํานาจตุลาการ ศาลยุติธรรมมีภาระหนาที่ ความรับผิดชอบหลักที่สําคัญคือการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน โดยพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเป็นไปโดย
ความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว และมีความเที่ยงธรรม แตผลของการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลยุติธรรมน้ัน ยอมจะตองกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพและ
ทรัพยแสินของประชาชน ดังน้ัน อํานาจของศาลยุติธรรมจึงตองมีขอบเขตจํากัด คือตองปฏิบัติตามหนาที่ท่ีรับผิดชอบภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายเทาน้ัน รัฐธรรมนูญ
ของประเทศท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย สวนใหญจึงไดบัญญัติ ใหศาลหรือผูพิพากษามีความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีใหเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ัน เพื่อให
ศาลหรือผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมตกอยูภายใตอํานาจและอิทธิพลใดๆ 
 ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีอยูทั่วราชอาณาจักร และระบบศาลยุติธรรมสามารถแบงออกไดเป็น  3 ช้ัน คือศาลขั้นตน ศาล
อุทธรณแ ศาลฎีกา 
 ดังน้ันการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมจะเปิดกวางที่จะใหประชาชนเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดเวลา เพื่อใหเป็นสถาบันสุดทายที่เป็น ที่พึ่งของ
ประชาชนผูไดรับความไมเป็นธรรมจากคดีความ ศาลยุติธรรมจึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนผู รับความเดือดรอนอยูแลวมาเรียกรองหาความยุติธรรมตามกฎหมาย โดย
มุงหวังท่ีจะใหประชาชนไดรับประโยชนแคือ  1) ประชาจะเขาใจและเช่ือม่ันไดวาอํานาจตุลาการมีความเป็นอิสระอยางแทจริง สามารถเป็นหลักประกันการอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชาชนแมในกรณีท่ีประชาชนมีคดีพิพาทกับฝุายบริหารก็ตาม 2)ประชาชนจะรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการรับบริการ เน่ืองจากศาลยุติธรรมมี
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอื่นๆ ทําใหสามารถพัฒนาองคแกรใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และแกไขปใญหาอุป สรรคในการ
ปฏิบัติงานที่เดิมเคยมีใหลุลวงไปได  3) ระบบการบริหารงานบุคคลและการบริหารจักการโดยมีบุคคลภายนอกเขามารวมรับรูและตรวจสอบ เชน การเขามาเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ของศาลยุติธรรม ไมวาจะเป็นก.ต. ก.บ.ศ. หรือ ก.ศ. ยอมทําใหประชาชนมีความม่ันใจในความโปรงใสของการบริหารจักการศาล
ยุติธรรม 4) ระบบศาลยุติธรรมเป็นระบบที่อํานวยความยุติธรรมไดทักเทียมกับนานาอารยประเทศทําใหชาวตางประเทศที่มีคดีความหรือคิดจะลงทุนหรือทําการคาใน
ประเทศเกิดความม่ันใจวาประเทศไทยมีสถาบันตุลาการที่เป็นอิสระ และมีเสถียรภาพไมถูกแทรกแซงจากฝุายใด ผลงานจากการปฏิบัติ หนาที่ของศาลยุติธรรมในการ
ดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีเป็นสวนหน่ึงของระบบกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ศาลเป็นผูใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อกอใหเกิดความสงบเ รียบรอยแก
ประชาชนทุกหมูเหลา ศาลไมสามารถเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึงใหเกิดค วามแตกตางกันในทางกฎหมายได ศาลตองดําเนินกระบวนวิธี
พิจารณาคดีใหเป็นไปตาม บทบัญญัติที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ที่จะพึงไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของศาล
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกันทุกคน (สํานักงานยุติธรรม, 2545,  13) 
 การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลเป็นไปตามหลักเกณฑแที่มีแบบแผน และวิธีปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑแที่ถูกกําหนดไวอยางแนนอนตามบ ท
กฎหมาย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติใหใชพระธรรมนูญศ าลยุติธรรม 
พ.ศ.2543 ทุกประการ ศาลไมสามารถท่ีจะกําหนดรูปแบบและวิธีการพิจาณาคดีไดตามอําเภอใจของตนเองและไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการพิ จารณาคดีให
แตกตางไปจากที่กฎหมายกําหนดไวได นอกจากศษลยุติธรรมจะมีภาระหนาที่ในงานการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นความรับผิดช อบหลักแลว ศาลยุติธรรมยัง
จําเป็นตองมีงานอีกประเภทหน่ึงซึ่งมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นงานการใหความชวยเหลือดานงานธุรการของศาลยุติธรรม 
 ภาพลักษณแของศาลยุติธรรมยอมสงผลตอการยอมรับความนาเช่ือถือ ศรัทธาปรากฏ สูสายตาประชาชนในลักษณะตางๆ เชน การพิจารณาคดี ควา ม
เที่ยงตรงยุติธรรมการใหบริการ หรือการรับผิดชอบตอสังคม การไดรับขาวสารจากสื่อเป็นตัวการสําคัญที่ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูลข าวสารของศาลยุติธรรมในคดี
ตางๆ เชน 
 คดีนายถาวร เสนเนียม ฟูอง พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ   นายปริญญา นาคฉัตริยแ และ นายวีระชัย  แนวบุญเนี ยน  (กกต.)   เป็นจําเลยในความผิดฐาน
รวมกันปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ กระทําผิด พ.ร.บ. วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งศาลไดตัดสินวา จําเลยทั้งสามมีความผิดตาม พ.ร. บ. วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.   
และ  ส.ว.  พ.ศ.2541  มาตรา 24 และ 42  จําคุกจําเลยทั้งสามคนละ 4 ปี โดยไมรอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจําเลยคนละ 5 ปี สงความผิดฐานปฏิบัติหนาที
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  ศาลยกฟูอง   (Komchadluek,2549) 
 ศาลพิพากษายกฟูองคดีพนักงานอับการเป็นโจทยแฟูองพลตํารวจเอกประทิน สันติประภพ อดีตสามาชิก  วุฒิสภากรุงเทพมหานคร เป็นจําเลยฐานทําราย
รางกาย นายอดุลยแ วันไชยธนวงศแ อดีตสมาชิกวุฒิสภาแมฮองสอน  (ยกฟูองประทิน, 2549,  19) 
 คดีอื่นๆ ที่ข้ึนสูศาลไมวาจะเป็นคดีที่ประชาชนฟูองรองกันเอง หรืออัยการเป็นผูฟูองรองโดยศาลไดพิจารณาคดีไปแลวประชาชนมีทั้ง เห็นดวยและไมเห็น
ดวยกับผลการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม 
 ดังน้ันการสรางภาพลักษณแของศาลยุติธรรมจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธแหนวยงาน รวมถึงบทบาทอํานาจหนาที่ของศาล
ยุติธรรมใหเขาถึงประชาชนโดยทั่วกัน เพื่อเสริมสรางภาพลักษณแที่ดีและถูกตองใหเกิดขึ้นกับประชาชนที่มาใชบริการ ซึ่งศาลยุติธรรมเป็นองคแกรที่มีความสําคัญและ
เกี่ยวของในการเอื้อประโยชนแใหกับประชาชนโดยตรง และในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผุวิจัยตองการศึกษาถึงการเปิดรับขาวสารเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ตลอดจนภาพลักษณแ
ของศาลยุติธรรม อันจะสงผลตอความกาวหนาในการพัฒนาประเทศไทยตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
        1. เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณแของศาลยุติธรรม จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล    
        2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแของการเปิดรับขาวสารของประชาชนกับภาพลักษณแของศาลยุติธรรม    
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ในการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณแของศาลยุติธรรมครั้งน้ี มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยไดเลือกนํามาใชในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม       
2.  แนวติดเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่และโครงสรางของศาลยุติธรรม   
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับขาวสาร       
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณแและการประชาสัมพันธแ  
    

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของกับเรื่องการจัดสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ การใหบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ          
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนอายุระหวาง 21 – 60  ปี ไมจํากัด เพศระดับการศึกษา รายได สาเหตุที่เลอืกกลุมบุคคลดังกลาวน้ัน 
เน่ืองจากผูที่มีอายุ 21 ปีข้ึนไปถือวาบรรลุนิติภาวะและสามารถคิดคําตอบไดดวยตนเอง  การจํากัดอายุผูตอบแบบสอบถามเพียง 60 ปีน้ัน ผูที่มีอายุเกิน 60 ปี อาจมี
ความสนใจเรื่องขาวสารนอย และในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนที่มาใชบริการที่ศาลยุติธรรมมากท่ีสุด 
 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survery Research) ซึ่งมีแบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
ผลการวิจัย 
          ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 270 ชุด จึงไดดําเนินการประมวลผลโดยผลการวิเคราะหแสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ข๎อมูลทั่วไป 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุระหวาง21–30 ปี รองลงมา41–50ปี และ 51 – 60 ปี ตามลําดับ สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

รองลงมาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพขาราชการ อาชีพนักการเมือง อาชีพทนายค วาม นักศึกษา 
อาชีพคาขาย อาชีพรับจาง ในจํานวนเทาๆ กันรองลงมาเป็นอาชีพนักธุรกิจ และอาชีพสื่อมวลชน สวนใหญมีรายไ ดต่ํากวา 15,000 บาท รองลงมามีรายไดระหวาง 
15,001–40,0000 บาท และสูงกวา 40,000 บาท ตามลําดับ    
 2.  ความถี่ในการรับสือ่         

ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับขาวสารของศาลยุติธรรมทางหนังสือพิมพแสูงที่สุด รองลงมาโทรทัศนแ  อินเตอรแเน็ต วิทยุ ญาติ/เพื่อน/
บุคคลในครอบครัว วารสารศาลยุติธรรม โปสเตอรแของศาลยุติธรรม แผนพับของศาลยุติธรรม หนังสือ/คูมือใหความรูเกี่ยวกับศาลยุติธรรม นิ ตยสารรายสัปดาหแ ผู
พิพากษา/เจาหนาที่ศาลยุติธรรมที่ออกเผยแพรความรูเรื่องกฎหมาย ลําดับ       
 3.  ความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ๑ของศาลยุติธรรม 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ศาลยุติธรรมมีภาพลักษณแดานบทบาทอํานาจหนาที่ที่สุดรองลงมาดานความรับผิดชอลตอสังคม และดานบุคลากรและบริ การ 
ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามีความเห็นวา ศาลยุติธรรมมีการติดตั้งระบบเครือขายความเร็วสูงมาใชในการสืบพยานทางไกลผานจอภาพสําหรับพยานที่อยูตางพื้นที่ 
หรือการฝากขังระหวางศาลกับเรือนจําเป็นสิ่งท่ีดีที่สุด รองลงมาศาลยุติธรรมเป็นองคแกรที่มีความนาเช่ือถือ ศรัทธา เป็นเลิศในการอํานวยความยุติธรรมและประชาชน
เกิดการยอมรับ ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมวางตัวเหมาะสม บุคลากรขององคแกรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยแ สุจริต ศาลยุติธรรมเป็นองคแกรที่มีการบริการที่ดี ศาล
ยุติธรรมไดติดตามานที่ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจนสําเร็จผลงาน ศาลยุติธรรมเป็นองคแกรใหญแตบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ศาลยุติธรรม เป็นองคแกรที่
บุคคลภายนอก อยากจะเขามา ปฏิบัติงานบุคลากรของศาลยุติธรรมมีมนุษยแสัมพันธแที่ดี ไมถือตัว ถือยศ ถือตําแหนง และประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับ
บริการ ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามีความเห็นวา ศาลยุติธรรมดําเนินการเผยแพรวิธีประนอมและระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยแ   (ไกลเกลี่ย)  แกบุคคลผู เกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไปสูงท่ีสุด รองลงมาศาลยุติธรรมมีการประสานงานกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน เชน จําเลย และศาลยุติธรรมมี
การเผยแพรความรูดานกฎหมายที่ทุกคนตองรูและเกี่ยวของในการใชชีวิตประจําวันใหกับประชาชนตามลําดับ      

4.การเปรียบเทียบภาพลักษณ๑ของศาลยุติธรรม จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
การเปรียบเทียบภาพลักษณแของศาลยุติธรรม จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ดังน้ี  

 เพศชายและเพศหญิงมีความติดเห็นตอภาพลักษณแของศาลยุติธรรม แตกตางกันโดยเพศชายจะมีความคิดเห็นตอดานบทบาทอํานาจหนาที่ และดาน
บุคลากรและบริการที่ดีกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานความรับผิดชอบตอสังคมน้ันไมแตกตางกัน แมวาเพศชายจะมีความเห็นในทางที่ดีกวาเพศหญิง
เล็กนอย แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูตอบแบบสอบถามในแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน มีความเห็นดานบทบาทอํานาจหนาที่ ดานบุคลากรและ
บริการ และดานความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผูตอบแบบสอบถามในแตละชวงการศึกษามีความแตกตางกัน มีความเห็นดานบทบาทอํานาจหนาที่ ดานบุคลากรและบริการ และดานความรับผิดชอบตอ
สังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผูตอบแบบสอบถามในแตละอาชีพมีความแตกตางกัน มีความเห็นดานบทบาทอํานาจหนาที่ ดานบุคลากรและบริการ และดานความรับผิดชอบตอสังคมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดแตกตางกัน มีความเห็นดานบทบาทอํานาจหนาที่ ดานบุคลากรและบริการ และดานความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การวิจัย ภาพลักษณแของศาลยุติธรรม มีวัตถุประสงคแดังน้ี 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณแของศาลยุติธรรม จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแของการเปิดรับขาวสารของประชาชนกับภาพลักษณแของศาลยุติธรรม 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มีอายุระหวาง 21 – 60 ปี โดยการเก็บขอมูลเฉพาะประชาชนที่มาใชบริการที่ศาลยุติธรรม 270 คน 
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 วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุดที่ประกอบดวยคําถามปลายปิด  (Close - ended)  และคําถามปลายเปิด (Open - ended)  โดยแบงรายละเอียดของแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับขอมูลปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อ าชีพ รายไดตอเดือน  
สวนที่ 2 ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับขาวสารเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ไดแก ความถี่ในการเปิดรับขาวสารเกี่ยวกับการเปิดรับขาวสารเกี่ยวกับศาลยุติธรรม 
สวนที่ 3 ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับภาพลักษณแของศาลยุติธรรม ไดแก ดานบทบาทอํานาจหนาที่  ดานบุคลากรและบริการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม สวนที่ 4 
ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ และความคาดหวังที่กลุมตัวอยางตองการจากศาลยุติธรรม และในการเก็บขอมูล ครั้งน้ีเป็นการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่ง
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยนําไปแจกจายใหกับขาราชการ นักการเมือง ทนายความ นักธุรกิจนักศึกษา คาขาย รับจาง สื่อมวลชน ที่มาใชบริการที่ศาล
ยุติธรรม 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อบรรยายขอมูลปใจจัยสวนบุคคล การเปิดรับขาวสารเกี่ยวกับการเปิดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับศาลยุติธรรม และภาพลักษณแของศาลยุติธรรม ผูวิจัยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะหแโดยใชสถิติอางอิง (Inferential 
Statistics) เป็นสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปร ตลอดจนการพิสูจนแสมมติฐานการวิจัย โดยหาคา t-test     (ANOVA) และใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแแบบเปียรแสัน  (Pearson   Coefficient)  เพื่อทําการหาความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธแระหวางภาพลักษณแของศาลยุติธรรม 
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บทคัดยํอ 
            ในปใจจุบันรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองคแกรและการบริหารงานของรัฐการจัดตั้งองคแกรของรัฐน้ันเป็น “วิธีการที่ทําใหจุดหมายของการแกปใญหา
ตางๆสามารถบรรลุผลสําเร็จได”รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 รางขึ้นบนสถานการณแที่จะตองนําพาประเทศไปสูการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณแจึงมีสาระสําคัญดังน้ี 1) คุมครองสงเสริมและการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2) ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไม
เป็นธรรม 3) ทําใหการเมืองมีความโปรงใสมีคุณธรรมและจริยธรรม 4) ทําใหระบบการตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจาก
ความสําคัญของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 จึงได
บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเป็นองคแกรสําคัญองคแกรหน่ึงที่เป็นที่พึ่งสูงสุดเพื่อชวยปกปูองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหนวยงานตางๆรวมถึงการปฏิรูปการ
เมืองไทยเพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันคูกรณีทุกฝุายไมวาจะเป็นฝุายบริหารนิติบัญญัติตุลาการตลอดจนองคแกรอื่นของรัฐแตถาตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่โดยตีความใหกฎหมายลําดับรองเชนประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญหรือ
พิจารณาวินิจฉัยคดีในทางท่ีทําใหรัฐธรรมนูญขาดความศักดิสิทธ์ิหรือใหฝุายการเมืองครอบงําการพิจารณาวินิจฉัยคดีแลวถือวารัฐธรรมนูญฉบับน้ีไมมีประสิทธิภาพที่จะ
สามารถบังคับใชไดเทากับการปฏิรูปการเมืองยอมลมเหลว 

อํานาจหนาที่หน่ึงที่อยูในขอบเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญคือการวินิจฉัยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเน่ืองจากตองคําพิพากษาให ความเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 267 อันเน่ืองจากกระทําการอันตองหามตามมาตรา 182 (7) ซึ่งคดีน้ีศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 12-13/2551 ประเด็น
ปใญหาหลักของคําวินิจฉัยคดีน้ีคือการตีความหมายของถอยคําซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดนําพจนานุกรมซึ่งไมใชกฎหมายมาใชเป็นเครื่องมือชวยใน การตีความคําวา 
“ลูกจาง”คําจํากัดความหรือคํานิยามของคําวา “ลูกจาง” น้ันโดยปกติในการพิจารณาคดีของศาลก็ตองตีความตามคํานิยามหรือความหมายของคําที่กฎหมายบัญญัติไว
แลวเชนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานซึ่งไดใหคําจํากัดความไว1231 แลวคําวา “รับจาง” กับ “ลูกจาง” น้ันแตกตางกันโดยคําวา 
“รับจาง” หมายถึงไมขึ้นกับใครนายจางไมมารถกําหนดบังคับผูรับจางไดอยางตายตัวเพียงแตผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จจึงจะไดรับคาจางสวนคําวา “ลูกจาง” น้ัน
หมายถึงนายจางสามารถบังคับบัญชาไดมีการกําหนดคาจางเป็นเงินเดือนกําหนดเวลาทํางานมีการทําประกันสังคมเป็นตนดังน้ันการคนหาความหมายของคําวาลูกจาง
ศาลรัฐธรรมนูญควรเทียบเคียงจากกฎหมายแรงงานอื่นๆมากกวาดูจากพจนานุกรมอยางเดียวแตจะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญคอนขางยึดเจตนารมณแ ตามกรอบ
รัฐธรรมนูญเพราะการตีความคําวาลูกจางน้ันจะตองตีตามความเขาใจของประชาชนที่เขาใจกฎหมายหรื อนักกฎหมายทั่วไปคือตีความตามกฎหมายแพงและพาณิชยแ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานซึ่งเป็นความหมายที่เบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญจึงตองศึกษาหาเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติดังกลาวและ
หลักเกณฑแในการตีความกฎหมายที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนํามาใชในการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อทําคําวินิจฉัยจากการศึกษาพบวาหลักเกณฑแในทางกฎหมายที่ใชเป็น
เกณฑแในการตีความรัฐธรรมนูญนั้นจะตองคนหาจากตัวรัฐธรรมนูญและนํามาประยุกตแใชใหสอดคลองกับหลักเกณฑแการตีความกฎหมายอีกท้ังกระบวนการในการทําคํา
วินิจฉัยจะตองกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหชัดเจนเพื่อเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะทําใหคําวินิจฉัยเป็นไปตามเจตนารมณแของ
รัฐธรรมนูญอยางแทจริง 

จากกรณีปใญหาที่พบจึงเห็นสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดวยการขยายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหชัดเจนขึ้นรวมทั้งการปรับโครง สราง
องคแประกอบและกระบวนการในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและควรใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคําพิพากษาสวนตนขององคแคณะควรไดรับการตรวจสอบจากสาธารณะชน เพื่อใหเกิดการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป 
 
Abstract 
 At present the constitution is the law for establishing public organization andadministration. Toestablish a publicorganization is the 
“method to achieve the purpose ofproblem solving”. TheConstitution of the Kingdom of Thailand of the year 2007, drafted in thesituation 
that the country should be guided to complete democratic regime administration, has theimportant content, as follows: 1) Protection, 
promotion and extension of the right andfreedom ofpeople; 2) Reduction oftotalitarianism of governmental authority and disposal of 
exercising ofunfair power; 3) Making politics to havetransparency, having virtues and ethics; 4) Makingcheckingsystem to be strong and to 
work efficiently due to theimportance of the Constitution,Constitution Court, decision of Constitution Court as well as Constitution Court 
Judges,Constitution of the Kingdom of Thailand of the year 2007 so there is provision for ConstitutionCourt to be an important organization 
that is the highest dependable institute protecting andkeeping rights and freedom of people and several work unit as well as Thai political 
reform,because the decision ofConstitution Court is absolute, binding both parties and every group,either administration, legislative section, 
judiciary section and other public organization.However, if Constitution Court Judges work by interpreting secondary laws, for example, 
theCriminal Code, the Criminal Procedural Code which haveauthority more than the Constitution orConstitution CourtJudges consider and 
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decide cases to make the Constitution tolack sacred orallow political section to override theconsideration and decision of cases, it is 
decided that thisConstitution does not have efficiency to enforce; it is deemedthat the political reform fails. 
 One of theauthorityin the scope of authority ofConstitution Court is to decide thequalification of persons to be in the position 
of minister; due toreceiving the judgment of the factthat such minister’s status comes to an end personally under Section 267, due to the 
prohibitedaction under Section 182 (7). In this case, Constitution Court has the decision No. 12-13/2551, themain topic of this case decision 
is the interpretation of wording; Constitution Court uses thedictionary which is not law dictionary as the tool for interpreting the word 
“employee”. Thedefinition or defined meaning of “employee” normally in considering cases of courts of law, thereis interpretation 
according to the definition or meaning of the words that the law stipulates, forexample, the Civil andCommercial Procedural Code, the 
Labor Protection Act; there is suchdefinition. The words “contractor” and “employee” are different. The word “contractor” meansnon-
dependable, the employer cannot determinecontractors fixedly. Contractors should do thework completely so they will receive wages. The 
word “employee” means that employer cansupervise and employer determines the wages in form of salary; determines the time of 
work,prepares social security, etc. Therefore,searching for the meaning of the word: employee,Constitution Court should compare the word 
from other labor law, more than looking for themeaning in the dictionary only. It can be seen that Constitution Court relatively holds 
theintention under the frame of Constitution because in the interpretation of the word “employee”, itshall interpret about the 
understanding of general people to understand about general law orgeneral legal officers, i.e., interpretation is made according to the Civil 
and Commercial Code orthe Labor Protection Act, which is the meaning diverted from theintention of the Constitution.Thus there should 
be study to find for the intention of the Constitution in such provision andcriteria in interpretation of the law that Constitution Court Judge 
used in interpretation of theConstitution, in order to prepare a decision. From the study, it was found that the legal criteriaused for being 
the basis in interpretation of the Constitution, should be found in the Constitutionand should be applied to comply with the criteria in 
interpretation of law, and the process of preparing the decision should be to determine the procedures for consideration ofConstitution 
Court clearly, in order to be the norm or guidelines for practical operation, to make the decision to actually comply with the intention of 
the Constitution. 
 From the problems found, it is appropriate to amend theconstitution by extending the provisions of the constitution to 
beclearer, as well as adjusting of structures, components andprocesses for searching of the Constitution Court Judge and itshould permit 
people or outsiders to participate in checking thework of the Constitution Court, especially the personaljudgment of the group should be 
checked from the public to createacceptance from general people. 
 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศโดยเป็นกฎหมายแมบทของกฎหมายทั้งปวงนอกจากน้ีแลวยังเป็นกฎหมายที่กําหนดโครงสรางอํานาจหนาที่
องคแกรของรัฐตลอดจนกําหนดความสัมพันธแระหวางอํานาจหนาที่ขององคแกรตางๆ 

ในอดีตกอนพ.ศ.2489 น้ันไมมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนวากรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจะใหองคแกรใดทําหนาที่
วินิจฉัยช้ีขาดวากฎหมายน้ันขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมจนกระทั่งปีพ .ศ.2488 ไดมีการตรา “พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามพ.ศ.2488” ขึ้นเพื่อลงโทษผูที่
กระทําความผิดตามที่กฎหมายน้ีถือวาเป็นอาชญากรสงครามไมวาการกระทําน้ันจะไดกระทําไปกอนหรือหลังจากท่ีกฎหมายฉบับน้ีบังคับใชก็ตามจึงเป็นประเด็นขัดแยง
ขึ้นมาวาฝุายนิติบัญญัติเป็นผูตรากฎหมายข้ึนเองสวนฝุายบริหารก็ไมมีอํานาจตีความวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

เพื่อยุติขอขัดแยงในประเด็นปใญหาดังกลาวระหวางฝุายนิติบัญญัติและฝุายตุลาการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2489 จึงไดกําหนดให
จัดตั้งองคแกรขึ้นใหมเรียกวา“คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยช้ีขาดความชอบทําดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นตนมาจนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองคแกรใหมจาก “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” มาเป็นองคแกรในรูปแบบศาลที่ใชอํานาจตุลาการ
เรียกวา “ศาลรัฐธรรมนูญ” 
 ดังน้ันการใชหลักเกณฑแในการวินิจฉัยคดีตางๆจึงตองใชนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชนมาวินิจฉัยตีความกฎหมายรวมถึงการทําความเขาใจถึงเจตนารมณแของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญในชวงระยะเวลา 3 ปีกวาที่ผานมาสังคมไทยไดมีวาทกรรมคําวาตุลาการภิวัฒนแขึ้นโดยวาทกรรมน้ีถูกเสนอขึ้นในสังคมไทยโดยมุงหมายจะให
ประชาชนเขาใจวาตุลาการภิวัฒนแ การที่ศาลมีคําพิพากษาที่พยายามสอดแทรกขอโตแยงทางนโยบาย  (policy argument)ความเห็นสวนตัว (personal views) หรือ
ความไรสาระ (nonsense) อื่นๆไวในคําพิพากษาซึ่งขอโตแยงดานนโยบายน้ันมิใชเป็นเรื่องของศาลแตเป็นเรื่องของฝุายนิติบัญญัติในทางตรงกันขาม หากกลับมา
พิจารณาคําพิพากษาของศาลไทยในชวงหลังรัฐประการ 19 กันยายน 2550 ที่ผานมาจะพบวาเน้ือหาของคําพิพากษาบางตอนมิไดเกี่ยวของกับการอธิบายหลัก
กฎหมายหรือการตีความถอยคําทางกฎหมายแตมีความพยายามสอดแทรกทรรศนะคติความรูสึกทางศีลธรรมความควรความไมควรฯลฯ 
การพยายามที่จะใสความคิดเห็นสวนตัวของผูพิพากษาใหปรากฏในคําพิพากษาไมวาแรงจูงใจจะดีเพียงใดก็ตามลวนแลวแตมิใชสาระสําคัญของคําพิพากษาแตประการ
ใดคําพิพากษาที่ดีตองประกอบดวยขอเท็จจริงที่ฟใงเป็นที่ยุติและหลักกฎหมายที่ถูกตองชัดเจนและอธิบายไดคําพิพากษาของศาลมิใชเป็นชองทางสําหรับการอบรมสั่ง
สอนจริยธรรมวาอะไรควรอะไรไมควรหรือวากลาวตําหนิติเตียนผูหน่ึงผูใดหนาที่ของผูพิพากษาคือการตัดสินประเด็นขอกฎหมาย  (legalissues) และการตัดสินของผู
พิพากษาตองเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายหาใชอางอิงหลักศีลธรรมจรรยาไม (ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช, ออนไลนแ, 2551) 

มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวานายสมัครสุนทรเวชเป็นลูกจางของบริษัท เฟชมีเดียจํากัดหรือไมทําใหตองวินิจฉัยคําวา “ลูกจาง” เป็นหลักวามี
นัยอยางไรตามมาตรา 267อันสงผลใหความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัครสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 182 วรรคหน่ึง (7) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความคําวาพิธีกรของนายสมัครสุนทรเวชเป็นการดํารงตําแหนงลูกจางซึ่งตองหามตามมาตรา  267ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ถือเป็นการตีความที่เกินของเขตของกฎหมายเป็นการบังคับใชกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญที่พยายามตีความ
อยางกวางไมตีความตามลายลักษณแอักษรอยางเครงครัดและไมไดมุงเนนถึงเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญอยางแทจริงศาลรัฐธรรมนูญควรตีความอยางจํากัดเพราะเป็น
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การตีความที่มีผลเป็นโทษตอผูไดรับผลแหงการตีความและการตีความน้ันตองตีความตามความเขาใจของวิญโูชนทั่วไปตามหลักกฎหมายแพงฯกฎหมายแรงงานฯและ
ประมวลรัษฎากรการที่ศาลรัฐธรรมนูญนําเอาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาใชในการตีความทําใหมีคําถามยอนกลับมาวาการตีความดังกลาวจะถูกตองตรงตาม
หลักการตีความกฎหมายหรือไมและไดมีการวิเคราะหแถึงเจตนารมณแของกฎหมายอยางไร เพราะการคนหาเจตนารมณแของมาตรา 267 และเขาใจในความหมายของ 
“การกระทําที่เป็นการขัดกันแหงผลประโยชนแ” ไมใชเพียงแตการอานและตีความคําวา “ลูกจาง” ซึ่งมีนิติสัมพันธแกับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงแสวงหาผลกําไรหรือ
รายไดมาแบงปในดังท่ีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานการเขาใจถึงการกระทําที่เป็นการขัดกันแหงผลประโยชนแที่ไมถูกตองจนนําไปสูการตีความที่กวางมากเกินไป
กวาถอยคําและเจตนารมณแที่แทจริงฉะน้ันการตีความรัฐธรรมนูญที่ถูกตองในคดีน้ีจึงจําเป็นตองพิจารณาหลักกฎหมายมหาชนคํานึงถึงมาตรา  265 อันเป็นมาตราที่
เกี่ยวของกับมาตรา 267 โดยตรงทั้งน้ีเพื่อคนหาเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญอันแทจริงวาตองการกําหนดกฎเกณฑแการปูองปรามการกระทําที่เป็นการขัดกันแหง
ผลประโยชนแอยางไร 

นายสมัครสุนทรเวชเป็นเจาหนาที่ของรัฐดํารงตําแหนงทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงอยูในบังคับของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 267 บัญญัติไววานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัทหรือองคแที่ใดที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปใน
กันหรือเป็นลูกจางบุคคลใดก็มิไดดวยความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผูซึ่งดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองเป็นผูมีอํานาจหนาที่ตองมีความรับผิดชอบสูงและ
ยังตองสรางความเช่ือถือศรัทธา (trust) ใหเป็นที่นาไววางใจและเป็นแบบอยางของคนทั่วไปเพราะฉะน้ันจริยธรรมและความประพฤติจึงตองถูกประเมินดวยมาตรฐาน
สูงกวาวิญโูชนทั่วไปตามบทบาทหนาที่ของบุคคลน้ันเป็นสําคัญ 
จากการศึกษาคดีของนายสมัครสุนทรเวชในกรณีท่ีมีการรับผลประโยชนแจากบริษัท เฟชมีเดีย จํากัดจะเห็นไดวาแมนายสมัครจะไดรับผลประโยชนแตอบแทนจากบริษัท 
เฟชมีเดีย จํากัดจริงก็ตามแตการรับผลประโยชนแดังกลาวก็มิไดมีผลตอการตัดสินใจในการทํางานในฐานะของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแตอยางใดกลาวคือการรับ
เงินคาตอบแทนจากการเป็นพิธีกรในรายการทําอาหารมิไดทําใหนายสมัครดําเนินการตัดสินใจเพื่อกําหนดนโยบายใดๆ (policy marking)อันเป็นการเอื้อประโยชนแตอ
บริษัท เฟชมีเดียจํากัด ซึ่งเป็นการสะทอนใหเห็นวานายสมัครไดใชอํานาจรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีไปโดยมิชอบ 

ยิ่งไปกวาน้ันหากไดมีการนําเอาหลักทฤษฎีวาดวยความนาเช่ือถือ (trust test) มาปรับใชในคดีของนายสมัครเพื่อตรวจสอบวาในสถานการณแของนายสมัคร
น้ันเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกันแหงผลประโยชนแโดยแทหรือไมจะพบวาการรับเงินตอบแทนจากการเป็นพิธีกรในรายการทําอาหารก็มิไดมีผลต อความนาเช่ือถือใน
การทําหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเลยกลาวคือมิไดมีความของเกี่ยวกันอยางมากเพียงพอ  (substantial sufficiency)ที่จะบั่นทอนความม่ันใจ (confidence)ของ
ประชาชนในการรับผลประโยชนแตอบแทนเพื่อไปทําหนาที่พิธีกรในรายการสาธิตการทําอาหารดังน้ันจากการตรวจสอบขางตนจึงเป็นการเห็นไดอยาง ชัดเจนวาคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีของนายสมัครสุนทรเวชเกิดความไมชัดเจนและมีขอโตแยงเกิดขึ้น 

คําวา “การตีความ” (interpretation) กับการแปลความ (translation) ยอมมีความหมายที่ไมเหมือนกันการตีความน้ันเป็นการหยั่งหาความหมายของ
ถอยคําทางกฎหมายหรือบทบัญญัติวามีเจตนารมณแหรือมีความหมายแคบกวางเพียงใดในขณะที่การแปลความเป็นการแปลถอ ยคําอยางตรงไปตรงมาไมมีการคนหา
หรือหยั่งทราบเจตนารมณแของถอยคําหรือบทบัญญัติน้ันๆแตอยางใด  หลักการตีความถอยคําทางกฎหมาย (legal terminology) น้ันตองคํานึงถึงหลักความเป็น
“เอกภาพของระบบกฎหมาย” ดวยในประเด็นน้ีอาจารยแหยุดแสงอุทัยกลาววา “กฎหมายตางๆไมสามารถบัญญัติขอความที่ใชในกฎหมายน้ันไดทั้งหมดสิ้นจําเป็นตอง
อาศัยขอความที่กฎหมายอื่นบัญญัติไวบางตัวอยางเชนคําวา “ภูมิลําเนา” ถาเราจะเปิดดูพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายจะเห็นวาไมมีบทบัญญัติวาคําวา
“ภูมิลําเนา” มีความหมายวาอยางไรโดยอาศัยหลักที่วากฎหมายฉบับหน่ึงยอมจะตองอาศัยขอความที่กฎหมายฉบับอื่นๆบัญญัติไวบางหรืออีกนัยหน่ึงโดยอาศัยหลัก
ที่วากฎหมายตางๆอาจเขามาเกี่ยวของซึ่งกันและกันเราจึงตองถือวาคําวาภูมิลําเนามีความหมายเชนเดียวกับที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแบัญญัติไวทั้งน้ีถือวา
พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายไดเขามาเกี่ยวของกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแในเรื่องน้ี”(หยุด แสงอุทัย, 2527, หนา 53) 

นอกจากน้ีผูพิพากษายังตองพิเคราะหแถอยคําอีกดวยวาถอยคําดังกลาวเป็น  “ถอยคําธรรมดา” หรือเป็น “ถอยคําตามกฎหมาย” ซึ่งถอยคําบางคําอาจมี
ความหมายไดทั้งความหมายธรรมดาและความหมายทางกฎหมายเชนคําวา  “หน้ี” ตามความเขาใจของชาวบานทั่วไปหมายถึงหน้ีเงินแตหน้ีในความหมายของวิชา
นิติศาสตรแหมายถึงการกระทําการอยางหน่ึงอยางใดหรืองดเวนกระทําการอยางหน่ึงอยางใดและสงมอบทรัพยแ (ปรดีี เกษมทรัพยแ, 2526, หนา 66) 
 ดังน้ันกรณีศาลรัฐธรรมนูญตีความวาการจัดรายการชิมไปบนไปของอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชน้ันเขาขายเป็น  “ลูกจาง” โดยศาลรัฐธรรมนูญได
เปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําวา “ลูกจาง” วามีความหมายวาอยางไรโดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําวา “ลูกจาง” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 มีความหมาย
กวางกวาคํานิยามของกฎหมายหรือการแปลตามความหมายทั่วไปโดยศาลรัฐธรรมนูญไดเปิดดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542  ในความหมายของ 
“ลูกจาง” วาหมายถึงผูรับจางทําการงานผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไรโดยมิไดคํานึงถึงวาจะมีการทําสัญญาจางเป็นลายลักษณแ
อักษรหรือไมหรือไดรับคาตอบแทนเป็นคาจางหรือคาตอบแทนเป็นทรัพยแสินอยางอื่นหากไดมีการตกลงรับจางกันทําการงานการแลวยอมมีคว ามของคําวา “ลูกจาง” 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ทั้งสิ้น 

ซึ่งการนําพจนานุกรมมาคนหาความหมายของคําวาลูกจางดังกลาวมีประเด็นที่นาสังเกตบางประการดังน้ี 
ประการที่หน่ึงคือการทํารายการของอดีตนายกรัฐมนตรีมีลักษณะเป็นลูกจางตามสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแหรือไมการจะ

วินิจฉัยวาอดีตนายกฯมีสถานะเป็นลูกจางหรือไมมิใชเพียงแคเปิดพจนานุกกรมเพื่อหาความหมายของคําวาลูกจางแตศาลรัฐธรรมนูญตองพิเคราะหแลักษณะหรือ
องคแประกอบของสัญญาจางแรงงานดวยลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงานน้ันมีหลายประการเชนเป็นสัญญาเฉพาะตัวเป็นสัญญาตางตอบแทนเป็นสัญญาไมมีแบบ
เป็นสัญญาที่นายจางมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจาง 

ประการที่สองแมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแวาดวยจางแรงงานมาตรา 575 จะไมมีบทนิยามศัพทแหรือคําอธิบายวาลูกจางคืออะไรก็ตามแตกฎหมาย
แรงงานอยางอื่นก็มีบทนิยามศัพทแในเรื่องลูกจางวาคืออะไรเชนในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  2541 มาตรา 4 บัญญัติวาลูกจางหมายถึง “ผูซึ่งตกลงทํางานให
นายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไรหรือในพระราชบัญญัติเงินทดแทน” พ.ศ.2537 มาตรา 5 บัญญัติวาลูกจางหมายความวา “ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจาง
โดยรับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไรแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย” หรือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธแ
พ.ศ.2518 มาตรา5 บัญญัติวาลูกจางหมายความวา “ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง” 

นอกจากน้ีศาลรัฐธรรมนูญควรพิจารณาจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งมีอยูมากมายเกี่ยวกับสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานวามีอะไรบางกลาวโดย
สรุปแลวการคนหาความหมายของคําวาลูกจางศาลรัฐธรรมนูญควรเทียบเคียงจากกฎหมายแรงงานอื่นๆมากกวาที่จะดูจากพจนานุกรมเพียงอยางเดียว 
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การที่ศาลรัฐธรรมนูญใหเหตุผลวากฎหมายแตละฉบับมีเจตนารมณแเป็นของตนเองแตกตางกันไปแตละฉบับน้ันแมจะรับฟใงไดก็ตามแตการคนหาความหมาย
ของลูกจางที่ปรากฏในกฎหมายแรงงานประกอบกับแนวคําพิพากษาของศาลที่มีอยูมากมายรวมทั้งตํารากฎหมายแรงงานซึ่งมีผูแตงหลายทานเพื่อ คนหาหลักหรือ
สาระสําคัญของลูกจางหรือสัญญาจางแรงงานวามีลักษณะอยางไรยอมดีกวาเพียงแคเปิดพจนานุกรมอยางแนนอน 

ประการที่สามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญควรอธิบายหรือวิเคราะหแก็คือความหมายของคําวา  “คาจาง”วามีความหมายแคบกวางเพียงใดโดยศึกษา
เปรียบเทียบจากกฎหมายที่กลาวมาขางตนซึ่งไดมีบทนิยามความหมายของคําวา“คาจาง”ไวแลวเพื่อประกอบเป็นแนว ประการที่สี่ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชยแและกฎหมายแรงงานอื่นๆมีศักดิ์ต่ํากวากฎหมายรัฐธรรมนูญน้ันจึงไมอาจนํามาใชไดน้ันขอน้ีมีนํ้าหนักนอยเพราะประมวลกฎหมายแพง
พาณิชยแและกฎหมายแรงงานอื่นๆยังมีสถานะเป็นกฎหมายแตพจนานุกรมน้ันกลับไมมีสถานะเป็น “กฎหมาย” แตประการใด 

นอกจากน้ีประเด็นน้ีไมใชเป็นประเด็นเรื่อง “ลําดับช้ัน” หรือ “ลําดับศักดิ์” ของกฎหมาย (hierarchy of laws) ลําดับช้ันหรือลําดับศักดิ์ของกฎหมาย
หมายถึงกรณีที่กฎหมายลําดับต่ํากวาจะมีเน้ือหาหรือขอความขัดกับกฎหมายในลําดับสูงกวาไมไดแตกรณีน้ีประมวลกฎหมายแพงวาดวยสัญญาจางแรงงานก็ดีกฎหมาย
แรงงานอื่นๆก็ไมมีเน้ือหาขัดหรือแยงกับมาตรา 267 แหงรัฐธรรมนูญ 2550 ดังน้ันการที่ศาลรัฐธรรมนูญยกเรื่องลําดับศักดิ์ของกฎหมายมาเป็นเหตุผลน้ันเห็นวาเป็นคน
ละประเด็นมากกวาซึ่งความเห็นของทานอาจารยแหยุดแสงอุทัยยังเคยไดตั้งเป็นขอสังเกตอีกวาเป็นไปไมไดที่กฎหมายฉบับหน่ึงจะบัญญัติทุกสิ่งทุกอยาง (หยุด แสงอุทัย, 
2542,หนา 171) ผูรางกฎหมายไมสามารถท่ีใหคํานิยามหรือบทนิยามศัพทแไดทุกคําถอยคํากฎหมายใดที่กฎหมายน้ันๆไมมีการใหคํานินามศัพทแเป็นการเฉพาะเจาะจง
แลวผูใชกฎหมายพึงเทียบเคียงกับกฎหมายทั่วไปอยางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแหรือประมวลกฎหมายอาญาหรือคนหาจากแนวคําพิพากษาของศาล ในเรื่อง
น้ันๆประกอบการตัดสินดังน้ันพึงจะเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญควรจะตองตีความคําวา  “ลูกจาง” ใหสอดคลองกับกฎหมายแรงงานโดยเทียบเคียงจากกฎหมายแรงงาน
อื่นๆหรือแนวคําพิพากษาของศาลและตํารากฎหมายแรงงานเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมายดวยมิใชพิจารณาเพียงแตประเด็นเรื่องลูกจางเทาน้ันการ
ตีความโดยอาศัยพจนานุกรมน้ันไมเพียงพอที่อธิบายความหมายของลูกจางไดเพราะคําวาลูกจางน้ันเป็นองคแประกอบหน่ึงของสัญญาจางแรงงาน แตศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นสมควรจะตองอธิบายถึงองคแประกอบอื่นของสัญญาจางแรงงานดวย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาเกี่ยวกับการตีความสถานะภาพของลูกจาง 
     2. เพื่อศึกษาประวัติแนวคิดทฤษฎีและหลักการของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับตีความสถานภาพของลูกจาง 
     3. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายการตีความของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การตีความตามตัวอักษรหมายถึงการหาความหมายของกฎเกณฑแโดยพิจารณาความสัมพันธแระหวางลายลักษณแอักษร (พิจารณาจากถอยคําหลักภาษาหรือ
โครงสรางของประโยค)กับความหมายของกฎเกณฑแดังกลาวเพื่อคนหาความหมายธรรมดาความหมายประเภทเดียวกันความหมายที่ชัดเจนไมรวมอยางอื่นความหมาย
ในเรื่องเดียวกันความหมายในกฎหมายฉบับเดียวกันหรือความหมายที่ขยายเฉพาะคําทาย 
 การตีความตามเจตนารมณ๑  หมายถึง  การตีความวาบทกฎหมายน้ันมีความมุงหมายอยางไรอันเป็นการตีความหมายโดยคํานึงถึงคุณคาแหงบทกฎหมาย
โดยบทกฎหมายยังมีถอยคําอยูตามเดิมแตอาจนําบทกฎหมายน้ันมาใชใหเหมาะสมกับความกาวหนาของสังคมโดยคํานึงถึงเจตนารมณแของกฎหมายทั้งน้ี เทาที่ถอยคํา
ของกฎหมายจะเปิดชองใหทําเชนน้ันไดการตีความในกรณีน้ีจึงทําใหกฎหมายไมน่ิงอยูกับท่ีดังน้ันหลักในการตีความตามเจตนารมณแก็อาศัยหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ 
 การตีความตามความมุํงหมายหรือตามวัตถุประสงค๑เป็นการตีความโดยพิจารณาจากเหตุผลที่อยูเบื้องหลังบทบัญญัติของกฎหมายไมขึ้นกับความประสงคแ
ของผูบัญญัติกฎหมายเชนสิ่งท่ีกฎหมายมุงจะคุมครองซึ่งอาจถือไดวาเป็นเรื่องที่กลาวถึงคุณธรรมทางกฎหมายก็วาได 
 วัตถุประสงคแทั่วไปของกฎหมายคือการรับใชความยุติธรรมและความม่ันคงแนนอนในระบบกฎหมายคือวัตถุประสงคแพื้นฐานของตัวกฎหมายยกตัวอยางเชน
ในตัวรัฐธรรมนูญกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหน่ึงขัดตอรัฐธรรมนูญๆ ก็จะบอกใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้ง
ปวงแตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว  (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 211) แลวศาลเห็นเองหรือคูความ
โตแยงก็ใหสงเรื่องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติฉบับน้ันหรือบทบัญญัติมาตราใดมาตราหน่ึงในบทบัญญัติฉบับน้ันมีขอความขัดหรือ
แยงกับรัฐธรรมนูญบทกฎหมายน้ันก็ใชไมไดแตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใชไดในคดีทั้งปวงแตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลวคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญมีผลในระบบของกฎหมายคือผูกพันองคแกรของรัฐทุกองคแกรผูกพันศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดสภาผูแทนราษฎรรัฐสภาผูกพันตามคําวิ นิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญสิ่งท่ีปรากฏในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นกฎเกณฑแผูกมัดองคแกรของรัฐถาวินิจฉัยวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเทากับวากฎหมายน้ันใชไมได
หมายความวากฎหมายน้ันใชไมไดตั้งแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยหรือกอนวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมควรไปกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหนาที่
ในระบบกฎหมายที่ม่ันคงแนนอนแลวเกิดคําพิพากษาศาลหรือเป็นคําสั่งทางปกครองที่จบไปและใชบังคับแลว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร(documentary research) งานวิจัยงานคนควาอิสระ  สารนิพนธแวิทยานิพนธแและวิเคราะหแจากแหลงขอมูลที่เป็น
หนังสือเอกสารบทความทางวิชาการทางอินเตอรแเน็ตและสิ่งตีพิมพแตางๆที่เกี่ยวของกับศาลรัฐธรรมนูญไทยรวมทั้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งคําวินิจฉัยกลางและ
คําวินิจฉัยสวนบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ทําการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยการสืบคนจากเอกสารปฐมภูมิ (primary document) ในสวนที่ใชในการศึกษาก็ไดแก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญของตางประเทศขอบังคับของการประชุมรัฐสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข 
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ผลการวิจัย 
          ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใชรัฐธรรมนูญลายลักษณแอักษรนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 เป็นตนมาแมประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญเป็นลาย
ลักษณแอักษรแตก็มีปใญหาในการตีความเสมอท้ังน้ีเกิดจากหลายสาเหตุเชนถอยคําในรัฐธรรมนูญอาจไมชัดเจนทําใหการตีความไดหลายนัยหรือบางครั้งแมจะชัดเจนอยู
แลวแตผูมีอํานาจหนาที่ไมเขาใจหลักเกณฑแในการตีความดีพอหรือท่ีสําคัญอาจถูกอิทธิพลทางการเมืองครอบงําจนนําไปสูการตีความอีกแนวหน่ึง 

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองคแกรหน่ึงที่รัฐธรรมนูญที่ไดใหอํานาจในการตีความกฎหมายหนาที่ประการหน่ึงของศาลรัฐธรรมนูญที่กฎหมายใหอํานาจไว ใน
รัฐธรรมนูญไดแกอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวามีคุณสมบัติที่ชอบหรือไมมีลักษณะตองหามตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไวหรือไมหรือสถานภาพดํารงตําแหนงสิ้นสุดลงหรือไมซึ่งในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  12 - 13/2551 เกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 267 ซึ่ง
บัญญัติหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัทโดยดําเนินธุรกิจมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปในกันหรือเป็นลูกจางของบุคคลใดก็มิได
ดวยซึ่งการตีความของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 267 เป็นการสรางหลักกฎหมายหรือหลักการบริหารที่จะยึดถือปฏิบัติสําหรับการเมืองในอนาคตจึงจําเป็นตอง
ตีความถอยคําดังกลาวใหเกิดหลักกฎหมายที่ชัดเจนและสงผลใหกฎหมายสามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติ 

การที่ศาลรัฐธรรมนูญนํากฎหมายที่มีลําดับรองคือการนําเอาคํานิยามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาใชในการตีความกฎหมายแทนประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแ กฎหมายแรงงาน หรือประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลําดับสูงกวาจึงไมนาจะเป็นวิธีที่ถูกตองกลับเป็นวิธีที่ทําให ความหมายของ
ถอยคําในรัฐธรรมนูญเบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณแท่ีแทจริง 

จากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวาการตีความของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแมจะเป็นการตีความตามลายลักษณแอักษรก็ตาม แตก็เป็นการตีความโดยขยาย
ความหมายของรัฐธรรมนูญออกไปซึ่งเป็นการตีความอยางกวางไมยึดหลักเกณฑแการตีความตามลายลักษณแอักษรอยางแทจริงไมเป็นไปตามเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญ 
จึงทําใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเป็นที่วิพากษแวิจารณแของประชาชนโดยทั่วไปทําใหเห็นวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ันขาดหลักเกณฑแในการตีความที่ชัดเจน
เกิดภาวะความไมเช่ือถือของประชาชน 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากบทวิเคราะหแขางตน มิไดมีเจตนาที่จะมุงคัดคานคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด เพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ัน เม่ือศาลมีคําวินิจฉัย
อยางเป็นทางการแลว ทุกคนทุกฝุายในสวนที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อันถือเป็นที่สุดภายใตระบบนิติรัฐ หากแตดวยความเคารพตอคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12 - 13/2551 ยอมมีบุคคลผูไมเห็นดวยกับเหตุผล และวิธีการที่ศาลรัฐธรรมนูญไดนํามาใชเพื่อตีความรัฐธรรมนูญอันนําไปสูการทําคํา
วินิจฉัยในทายที่สุด โดยคําวินิจฉัยน้ีหาไดเป็นคําวินิจฉัยที่ดีเพียงพอท่ีจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับกรณี “การกระทําที่เป็นการขัดกันแหงผลประโยชนแ” ตอไปในภายภาค
หนาได เพราะเป็นการวินิจฉัยคดีที่มิไดเป็นไปตามหลักสากลวาดวยการตีความและการกระทําที่เป็นการขัดกันแหงผลประโยชนแที่แทจริงอันสงผลเป็นการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรไป กลาวอีกนัยแทนที่คําวินิจฉัยจะเป็นการสรางและกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ใหดีขึ้น แตกลับกลายเป็นการทําลายระบบตางๆ ในองคแรวมใหหมดไป 

ศาลรัฐธรรมนูญพึงตองตระหนักวา คําวินิจฉัยของศาลเองมีคุณลักษณะที่ผิดแผกแตกตางไปจากคําพิพากษาของศาลยุติธรรมโดยทั่วไป กลาวคือ ในขณะที่
คําพิพากษาของศาลยุติธรรมมีผลผูกพันกับคูความเทาน้ัน แตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องคแกรอื่นของรัฐและศาลเองดวยและถือ
เป็นที่สุดเด็ดขาด ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 216 วรรค 5 อันสะทอนใหเห็นวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นการวางบรรทัดฐาน กําหนดกฎเกณฑแให
รัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นรูปธรรมทีมี่ผลผูกพันที่จะตองกระทําตาม (binding) เสมือนหน่ึงเป็นกฎหมายเลยก็วาได ดังน้ันศาลรัฐธรรมนูญไมเพียงแตเป็นองคแกรหน่ึงที่
ทําหนาที่ในการรักษาสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมใหดํารงคงอยูและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนมิใหถูกลวงละเมิดแลว ศาลรัฐธรรมนูญยังเป็น
องคแกรที่มีบทบาทสําคัญในการทําคําวินิจฉัยเพื่อวางบรรทัดฐาน กลาวคือ หากเป็นคําวินิจฉัยที่ยุติธรรมถูกตองเหมาะสมชัดเจน และเป็นไปบนหลักการของกฎหมาย
แลวจะสงผลใหโครงสรางของสังคมการเมือง ระบบกฎหมายมหาชน และประเทศชาติพัฒนาไปใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากับนาน าอารยประเทศได กลับกันหากคํา
วินิจฉัยน้ันเป็นคําวินิจฉัยที่ไมถูกตองเหมาะสมหรือยุติธรรม โครงสรางของสังคมการเมือง ระบบกฎหมายมหาชนและประเทศชาติก็จะเสื่อมถอยลง ซึ่งในเบื้องตนน้ันมิ
อาจแกไขใดๆ ไดเน่ืองจากวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดมิสามารถจะอุทธรณแฎีกาใดๆ อีกทั้งในประเทศไทยก็มิไดมีระบบการทําลายคําวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญเชนตางประเทศ เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีทําไดคือการรอจนกวาจะไดมีคําวินิจฉัยใหมมาทําการเปลี่ยนแปลงแกไข หลักเกณฑแที่ไดมีการกําหนดไวในคําวินิจฉัยเดิม 

ศาลรัฐธรรมนูญอาจตองกลับมาพิจารณาและตรึกตรองในคําวินิจฉัยคดีของนายสมัคร วามีความผิดพลาดมากเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการของการ
ตีความรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเน่ืองจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งน้ีถูกวิพากษแวิจารณแ ไมไดรับการยอมรับในหมูประชาชนและนักวิช าการอยางกวางขวาง ซึ่งหาก
ศาลรัฐธรรมนูญมีการตีความที่ถูกตองไมเลนถอยคําภาษาจนเกินไปและกลับมาคํานึงถึงเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญอันแทจริง ความสมเหตุสมผล และตระหนักถึง
ความรูสึกนึกคิดของคนโดยทั่วไปแลว การตีความอันนําไปสูผลที่แปลกประหลาดก็จะไมเกิดขึ้นอีกท้ังก็ไมประสบกับภาวะความไมเช่ือถือตอองคแกรตุลาการทั้งในระดับ
ภายในประเทศ และในระดับระหวางประเทศซึ่งจะทําใหพัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยถูก บั่นทอนและสงผลกระทบตอประเทศไทยทั้งระบบในระยะ
ยาวตอไปอีกดวย 
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การมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กรณีศึกษา อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 
The participation of the public in the conservation of naturalresources. Case studies and environmental 

Ramat district, Tak province. 
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บทคัดยํอ 
            การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด จังหวัด
ตาก โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 257 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม ทําการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปสถิติที่ใชคือคา
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมในการคิด ศึกษาปใญหา อยูในระดับมาก สวนดาน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และดานการติดตามและประเมินผลอยูในระดับกลาง แตในภาพรวมทั้ง 3 ดาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 
Abstract 
 This study aims to study the participation of the public in preserving natural resources and the environment. A case study in 
Mae Ramat district, Tak province by the number of samples, 257 people are tools used to collect the data, the query is processed data 
with a computer program that uses statistics scene is the percentage. Average value and standard deviation. 
 The study found that a engage in conservation of natural resources and the environment. Side to engage in thinking. Study 
problems on many levels The participation in the action and monitoring and evaluation aspects are in the intermediate level, but on the 
whole the average side 3 is on many levels. 
 
บทนํา 
 การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่และความรับผิดชอบตอชีวิตและความเป็นอยุของประชาชนในทองถิ่น อํานาจและหนาที่ ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะเป็นไปตามที่มีการบัญญัติไวในกฎหมาย ซึ่งระบุถึงกรรมที่ทองถิ่นสามารถจําดําเนินการ หรือทําไดทั้งน้ี กฎหมายที่ระบุถึงภารกิจหนาที่
องคแการปกครองสวนทองถิ่นลักษณะของกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 แบงออกเป็น 2 กลุมใหญ ไดแก 
 หน่ึง หนาที่ท่ีตองจัดทํา ซึ่งหมายถึง ภารกิจที่องคแกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําหรือจัดใหมีขึ้นภายในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง 
 สอง  หนาที่ที่ตองจัดทํา ซึ่งหมายถึง กลุมภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสใหกับทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําได หากทองถิ่นมีความพรอ มและศักยภาพ
เพียงพอ 
 ประกอบกับ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติถึงอํานาจและหนาที่ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาพื้ นที่ และ
โดยเฉพาะมาตรา 50 (7) ของกฎหมายเทศบาลและมาตรา 16 (10)  ไดกลาวถึงการทําหนาที่ของเทศบาลตําบลในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สงเคราะหแใหแกกลุมเปูาหมายในพื้นท่ีไววา เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทํา ในการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ทั้งน้ี การปฏิบัติหนาที่ของ
เทศบาลตามที่ไดกลาวถึงน้ัน ยอมมีเปูาหมายสําคัญยิ่งอยูที่ประชาขนหรือกลุมเปูาหมายที่มารับบริการตามที่ไดปรากฎอยูในพระราชฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการ
บริการกิจการบานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 กลาวไววา การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนแสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนยแกลางเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ภาครัฐมีสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใ หทันตอเหตุการณแ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

กลาวถือ การถายโอนงานทั้งดานระเบียบการดําเนินงานและดานงบประมาณ ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมดานการสงเคราะหแเบี้ยยังชีพผูสูงอ ายุ  
แนวทางและเงื่อนไขการจายเบี้ยยังชีพตามเกณฑแมาตรฐาน สวนภารกิจดานงบประมาณ สํานักงบประมาณไดถายโอนภารกิจแกเทศบาลตําบลใหดําเนินการจายเงิน
สงเคราะหแเบี้ยยังชีพตั้งแตปี พ.ศ.2546 จํานวน 500 บาทตอคน แตมีการแกไขเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ  

ไมเป็นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนแอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด 
บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานการณแสงเคราะหแของรัฐ หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงิ นเดือน คาตอบแทน รายได
ประจํา หรือผลประโยชนแตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคแกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดใหเป็นประจํา ยกเวนผูพิการและผูปุวยเอดสแตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระม าด จังหวัดตาก ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย และนําผลที่ไดไปใชเป็นขอมูลในการพัฒนาปใจจัยตางๆ ที่จะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของ 
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ประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด จังหวัดตากมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินตอไป โดยประกอบดวยสาระสําคัญดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแบบมีสวนรวม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
4. บทบาทหนาที่ ภารกิจหนาที่ โครงสรางเทศบาล 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
           ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก มี
วัตถุประสงคแ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพ การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของ 
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.ประชากร 
 2.กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการ 

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

1. การวจิัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของ 
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

แยกเป็นหมวดหมูตามหัวขอท่ีตองการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
          การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ดานเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมเปูาหมายหลัก คือ  ผูสูงอายุ และใหทราบความตองการ ตลอดจนปใญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะตางๆ ในการ
ดําเนินงานสวัสดิการ ทั้งน้ีสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเป็นขอมูลในการพัฒนาดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ จํานวน 120 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 60 -69 ปี สถานะภาพสมรส มีรายไดตอเดือน 1,000 –3,000 บาท มี
รางกายที่ปกติ และมีการรับขอมูลขาวสารจากการสงหนังสือราชการ 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการมีสวนรวมของประชาชน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมาก 
 1. การมีสวนรวมพบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีการอธิบายกระบวนการ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางชัดเจน รองลงมา คือ การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเป็นไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธ รรม สวนการคัดเลือกตามเกณฑแ
ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความยุติธรรมและท่ัวถึงตามลําดับ 

2.ดานการปใญหาและขอเสนอแนะ พบวา ประชาชนมีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัด 
สวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก อยูในระดับมาก ผลการพิจารณารายตัว พบวา การอํานวยความสะดวก ใหแกผูรับมอบอํานาจมารับแทน 
รองลงมา คือ ขั้นตอนการจายเงินมีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามกําหนดทุกเดือน 
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การศึกษาการเปรียบเทียบความนิยมของนักทํองเท่ียวตํอการเท่ียวพิพิธภัณฑ๑ของรัฐบาลกับพิพิธภัณฑ๑ 
ของเอกชน ในจังหวัดเชียงราย 

The Study of the comparison of tourist popularity to government museums  
with private museums in Chiang Rai. 

 
พรพิมล อรุณสิริรัตน๑1 และ สุวราภรณ๑ น๎อยน้ําคํา2  

Pornpimon Arunsirirat1 and Suwaraporn Noinamkam2 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความนิยมของนักทองเที่ยวตอการเที่ยวพิพิธภัณฑแของรัฐบาลกับพิพิธภัณฑแของเอก ชนในจังหวัด
เชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน
และพิพิธภัณฑแบานฝิ่น จํานวน 150 คน สถิติที่ใชในการแปลความหมาย ไดแก คามัธยฐาน และคารอยละ ผลการศึกษาพบวา  

นักทองเที่ยวช่ืนชอบพิพิธภัณฑแของรัฐบาลอยูในระดับมาก คือ 1) ดานการจัดนิทรรศการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความสะดวกในเสนทาง 2) ดาน
สถานที่ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบการใหความรูเชิงวิชาการ และ 3) ดานการใหบริการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความสะดวกในการเขาชมพิพิธภัณฑแ 

สวนนักทองเที่ยวช่ืนชอบพิพิธภัณฑแของเอกชนอยูในระดับปานกลาง คือ 1) ดานการจัดนิทรรศการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบการจัดหมวดหมูของวัตถุ
การจัดแสดงของพิพิธภัณฑแ 2) ดานสถานที่ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความรูเชิงวิชาการ และ 3) ดานบริการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความสะดวกในการเขาชม 
 
คําสําคัญ : การเที่ยวพิพิธภัณฑแ  รูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑแ  ความนิยมของนักทองเที่ยว   
 
Abstract 
 The purpose of this research was to Study of the comparison of tourist popularity to government museums with private 
museums in Chiang Rai. This was quantitative research done by questionnaires to a population of 150 tourists that were traveling to Chiang 
Saen National Museum and Opium House Museum. By use of statistics are frequency and percentage. The study indicated that 
 The tourist favorite of government museums was high because; 1. All exhibitions are easy to access 2. Every sections in the 
museums show academic knowledge 3. Staffs provide great services and it is very convenient to go through the museums. 
 The tourist favorite of private museums was moderate because; 1. The museum has the classification of objects in exhibits. 2. 
Every sections in the museums show academic knowledge 3. Staffs provide great services and it is very convenient to go through the 
museums. 
 
Keywords: museum, management of the museum, tourism tourist popularity  
 
บทนํา 
 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคเหนือที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวท่ีอุดมสมบูรณแ  ทั้งที่เป็นแหลงทองเที่ยวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็น
แหลงทองเที่ยวที่มนุษยแสรางขึ้น ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายสวนใหญจะเป็นสถานที่ทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรแ โบราณคดี เน่ืองดวยจังหวัดเชียงรายเป็น
เมืองเกามีอายุถึง750 ปีจึงมีแหลงโบราณคดี โบราณสถานและความเป็นมาที่นาสนใจ นอกจากน้ีในอดีตจังหวัดเชียงรายยังเคยมีช่ือเสียงเรื่องฝิ่นจึงมีสถานที่ทองเที่ยวท่ี
เป็นพิพิธภัณฑแที่ใหความรูเรื่องฝิ่นซึ่งเป็นการบอกเลาถึงผลของฝิ่น ความเป็นมาและอี่นๆ เชน หอฝิ่นและบานฝิ่น อําเภอเชียงแสน จั งหวัดเชียงราย นอกจากน้ียังมีอีก
หลายๆพิพิธภัณฑแท่ีเปิดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดเชียงรายและเรื่องราวดีๆของอีกหลายแงมุมของจังหวัดเชียงรายที่นําเสนอในพิพิธภัณฑแในจังหวัดเชียงราย 
โดยทั่วไปพิพิธภัณฑแมีบทบาทเก็บรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผลิตในทองถิ่นในชวงเวลา ต าง ๆ ที่กําลังจะสูญหายไป และ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่น เชน 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรแของทองถิ่นจากอดีตจนถึงปใจจุบัน เรื่องราวของบุคคลสําคัญในทองถิ่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ผลผลิตที่โดด
เดนของชุมชน ฯลฯ  ในทองถิ่นที่มีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ  มักนําเสนอลักษณะประเพณี ความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน หรือ มีกิจกรรมสาธิตการใชงานเครื่องมือเครื่องใชที่ปใจจุบันเลิกใชแลว การสาธิตงานหัตถกรรม การจําลองงานประเพณี  เป็นตน (ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง, 
2553) พิพิธภัณฑแในประเทศไทยไมไดมีแตพิพิธภัณฑแของรัฐเทาน้ัน ประเทศไทยยังมีพิพิธภัณฑแของเอกชน วัด มูลนิธิ หมูบาน ฯลฯ ซึ่งมีอยู มากมายทั่วประเทศกวา 
๑,๒๐๐ แหง มีคุณภาพบาง ไมมีคุณภาพบาง สาเหตุหน่ึงที่มีพิพิธภัณฑแเอกชนหรือภาคประชาชน เกิดขึน้มากนาจะเป็นเพราะประชาชนทอแทกับหนวยงานของรัฐ แตบาง
คนทําพิพิธภัณฑแ ดวยความรักความชอบโดยแท (พิพิธภัณฑแไทย: ศักยภาพท่ีนาใชใหเกิดผล, 2554) การเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเน่ืองในหลายประเทศท่ัวโลก
รวมถึงในประเทศไทย  แตที่ผานมาเป็นการเพิ่มในเชิงปริมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพตามรูปแบบงานพิพิธภัณฑแยังคงมีอยูอยางจํากัด ทั้งน้ีเน่ืองจากปใญหาหลายประการ 
ดังน้ี 1. การขาดความรู ความเขาใจและประสบการณแในงานพิพิธภัณฑแ 2. พิพิธภัณฑแสวนใหญ ทําหนาที่เพียงแคการเก็บรักษาวัตถุในลักษณะเป็นตูเก็บของ 3. การ
เสื่อมสภาพของวัตถุในพิพิธภัณฑแ 4. ขาดบุคลากรที่จะทําหนาที่ท่ีจําเป็นตามลักษณะงาน และ5. การเปิดใหบริการไมตอเน่ือง (ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง, 2553)  

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การดําเนินงานพิพิธภัณฑแยังมีอุปสรรคและปใญหาอ่ืน ๆ ในรายละเอียดที่แตกตางกันออกไปในแตละแหง สงผลตอการจัดการ
การทองเที่ยวพิพิธภัณฑแ ซึ่งถาพิพิธภัณฑแทราบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวท่ีมีตอการทองเที่ยวพิพิธภัณฑแ จะชวยใหการดําเนินงานพิพิธภัณฑแมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดังน้ัน การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความนิยมของนักทองเที่ยวตอการเที่ยวพิพิธภัณฑแของรัฐบาลกับพิพิธภัณฑแของเอกชนในจังหวัดเชียงราย  

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
2 อาจารยแประจําคณะมนุษยศาสตรแ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
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ทั้งน้ีผลการศึกษาจะสามารถนํามาใชเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีสงผลตอความนิยมของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑแในประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความนิยมของนักทองเที่ยวตอการเที่ยวพิพิธภัณฑแของรัฐบาลกับพิพิธภัณฑแของเอกชนในจังหวัดเชียงราย 

 
ขอบเขตของการศกึษา                                                                                                           

1. ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเปรียบเทียบความนิยมของนักทองเที่ยวตอการเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน กับ 
พิพิธภัณฑแบานฝิ่น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานการจัดนิทรรศการ ดานสถานที่ และดานบริการ 

2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติเชียงแสนกับพิพิธภัณฑแบานฝิ่น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จํานวน 150 คน 
 
ประโยชน๑ที่ได๎รับของจากการศกึษา 

1. ทราบความนิยมของนักทองเที่ยวในดานการบริหารจัดการที่มีตอพิพิธภัณฑแของรัฐบาลกับพิพิธภัณฑแของเอกชน  
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสนกับพิพิธภัณฑแบานฝิ่นสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังน้ี 
1.   ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
2.   ศึกษาหลักเกณฑแและวิธีการสรางแบบสอบถามและบทสัมภาษณแจาก ตํารา เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเป็นแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 
3.   สรางเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ไดจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ 
4.   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองและถูกตองของโครงสรางเน้ือหาที่กําหนดในแบบสอบถาม 

 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เหมาะสม ตามหลักเกณฑแ เน้ือหาและนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 6. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชไปวิเคราะหแเพื่อหาคาความเช่ือม่ัน โดยใชเทคนิค IOC (Item of Objective Congruence)   
 7. นําแบบสอบถามที่มีคาความเช่ือม่ันตามเกณฑแไปเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ขั้นตอนการสรางเครื่องมือตาง ๆ ทั้งหมด 
 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 150 คน พบวานักทองเที่ยวสวนใหญที่เขามาทองเที่ยวเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 33 ปี วุฒิการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี สวนมากมีอาชีพทําธุรกิจสวนตัว นักทองเที่ยวชาวไทยมีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือและนักทองเที่ยวชาวตางชาติเป็นชาวยุโรปท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยว 

จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 สําหรับการศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวและพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการเที่ยวพิพิธภัณฑแ  พบวา นักทองเที่ยวทองชม
พิพิธภัณฑแ 1- 2 ครั้ง/ปี จุดประสงคแในการทองเที่ยวพิพิธภัณฑแของนักทองเที่ยวเพื่อความการศึกษาเรียนรู สวนใหญเที่ยวพิพิธภัณฑแเพราะใกลสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆที่
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย สวนใหญมีระยะเวลาในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑแตอครั้ง 20 -40 นาที นักทองเที่ยวรูจักพิพิธภัณฑแ
จาก อื่นๆ เชน บริษัททัวรแ หรือ การเดินทางทองเที่ยวโดยบริษัททัวรแ โดยบริษัททัวรแไดรวมพิพิธภัณฑแอยูในโปรแกรมการทองเที่ยวในดวยเดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑแ
นักทองเที่ยวสวนมากเดินทางกับครอบครัว ญาติของนักทองเที่ยวเอง ดังตารางท่ี 2 

จํานวนและร๎อยละของแรงจูงใจของนักทํองเที่ยวและพฤติกรรมการทํองเที่ยว 
แสดงจํานวนและร๎อยละของการเปรียบเทียบความนิยมของนกัทํองเที่ยวตํอการเที่ยวพิพิธภัณฑ๑ของรัฐบาลกบัพิพิธภัณฑ๑ของเอกชน ในจังหวัด

เชียงราย โดยเปรียบเทียบจากพิพิธภัณฑสถานแหํงชาตกิับพิพิธภัณฑ๑บ๎านฝิน่ อ.เชียงแสน 
นักทองเที่ยวช่ืนชอบพิพิธภัณฑแของรัฐบาลอยูในระดับมาก คือ 1) ดานการจัดนิทรรศการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความสะดวกในเสนทาง 2) ดาน

สถานที่ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบการใหความรูเชิงวิชาการ และ 3) ดานการใหบริการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความสะดวกในการเขาชมพิพิธภัณฑแ 
สวนนักทองเที่ยวช่ืนชอบพิพิธภัณฑแของเอกชนอยูในระดับปานกลาง คือ 1) ดานการจัดนิทรรศการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบการจัดหมวดหมูของวัตถุ

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑแ 2) ดานสถานที ่พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความรูเชิงวิชาการ และ 3) ดานบริการ พบวา นักทองเที่ยวช่ืนชอบความสะดวกในการเขาชม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการทําวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความนิยมของนักทองเที่ยวตอการเที่ยวพิพิธภัณฑแของรัฐบาลกับพิพิธภัณฑแของเอกชน ในจังหวัด

เชียงราย โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความนิยมตอการเที่ยวพิพิธภัณฑแของรัฐบาลกับพิพิธภัณฑแของเอกชนอยูในระดับที่แตกตางโดยอภิปรายผลไดดังน้ี 
1.   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวานักทองเที่ยวสวนใหญท่ีเขามาทองเที่ยวเป็นเพศหญิง แสดงใหเห็นวาปใจจุบันเพศหญิงมีการเดินทางทองเที่ ยวมาก

ขึ้น เป็นบทบาททางสังคมในยุคปใจจุบันที่เพศหญิงไมไดอยูกับเยาเฝูากับเรือนเพียงอยางเดียว มีความเสออภาคเทากับเพศชาย สามารถออกไปทํางาน และทองเที่ยวได 
และชวงอายุของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูระหวาง 26 – 33 ปี นับเป็นชวงวัยที่มีการเดินทางทองเที่ยวมากที่สุด เน่ืองจากเป็นชวงที่มีความตองการอยากรูอยากเห็น 
อยากเรียนรู แสวงหาสิ่งใหมๆ และเพิ่มพูนประสบการณแชีวิต นักทองเที่ยวสวนใหญวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นระดับการศึกษาของคนในชวงวัยน้ีใน
การทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญประกอบอาชีพทําธุรกิจสวนตัว ซึ่งถือวามีโอกาสในการเดินทางทองเที่ยวอยูในระดับสูงเน่ืองจากไมมีความจํากัดทางดานเวลาใน
การทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นนักทองเที่ยวชาวไทยมีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ อาจเน่ืองมาจากการเดินทางคมนาคมสะดวก ใชเวลาในการเดินทางไมนาน 
เขาถึงไดงาย เป็นสิ่งท่ีทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งจัดอยูในองคแประกอบของการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ Burkart & Medlik (1981) กลาวโดยสรุปวา 
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แหลงทองเที่ยวตองประกอบดวย องคแประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ สิ่งดึงดูดใจ การเขาถึงแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ   การเดินและ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญเป็นชาวยุโรปที่เดินทางเขามาทองเที่ยว ซึ่งชาวยุโรปนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยในชวงฤดูน้ีเน่ืองจากภูมิอากาศในแถบ
ยุโรปมีสภาพท่ีหนาวเย็นมากทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมากเที่ยวในชวงน้ี  

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวและพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการเที่ยวพิพิธภัณฑแเห็นไดวานักทองเที่ยวสวนใหญมี
ความถี่ในการทองเที่ยวพิพิธภัณฑแ 1- 2 ครั้ง/ปี แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวใหความสนใจชมนอย บทสํารวจพิพิธภัณฑแไทยในฐานะแหลงเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สาน
ปฏิรูป (2541) ไดแสดงผลการสํารวจไววา ประชาชนเห็นวาพิพิธภัณฑแแหงชาติมีปใญหาในดานการบริหารจัดการ ลักษณะการจัดแสดงที่ไมนาสนใจ จําเจ การจัด
กิจกรรมหมุนเวียนมีนอย เวลาเปิดในการเขาชมไมสะดวกตอผูชม การใหขอมูลความรูที่สามารถศึกษาดวยตนเองมีนอย และไมอิสระพอ  และสอดคลองกับ  นิคม มูสึ
กะคามะ และคณะ (2521) ไดกลาวสรุปไววานักทองเที่ยวเป็นกลุมที่มุ งหาความสําราญจากการเขาชมพิพิธภัณฑสถานเป็นประการสําคัญ สวนใหญถือวาเป็น
ผูสนับสนุนการเงินแกพิพิธภัณฑแมากที่สุด แตสวนใหญก็จะเขาชมพิพิธภัณฑแเพียงครั้งเดียวแลวจากไปและเกือบรอยละ 90 ไมเคยยอนกลับมาชมพิพิธภัณฑแอีก  
จุดประสงคแในการทองเที่ยวพิพิธภัณฑแของนักทองเที่ยวสวนใหญเพื่อความการศึกษาเรียนรู ซึ่งเกิดจากความตองการสวนบุคคล หรือสิ่งรอบขาง ที่กระตุนการ
ตอบสนองในวัตถุประสงคแที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับ มาลี   จุฑา (2544: 15) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา การกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความตองการ 
หรือตามจุดหมายที่กําหนดไว แรงท่ีมากระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความตองการ หรือตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวน้ัน เรียกวาแรงจูงใจ และกมลรัตนแ   หลาสุ
วงษแ (2528) กลาวไวสรุปไดวา แรงจูงใจคือการกระตุนหรือลอใหเกิดพฤติกรรมที่มีจุดหมาย  สวนใหญเที่ยวพิพิธภัณฑแเพราะใกลสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆที่นักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยวในอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย สวนใหญมีระยะเวลาในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑแตอครั้ง 20 -40 นาที  นักทองเที่ยวรูจักพิพิธภัณฑแจาก อื่นๆ เชน 
บริษัททัวรแ หรือ การเดินทางทองเที่ยวโดยบริษัททัวรแ โดยบริษัททัวรแไดรวมพิพิธภัณฑแอยูในโปรแกรมการทองเที่ยวในดวยเดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑแ ซึ่งเป็น
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวกับบริษัทนําเที่ยว เน่ืองจากอยูในเสนทางการทองเที่ยว เป็นรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่สัมพันธแกับการเขาชม
พิพิธภัณฑแ ซึ่งสอดคลองกับ Thor  Flognfleld Jnr. (อางใน Mike Robinson และคณะ, 1996) ไดกลาวไวดังน้ี นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวกับบริษัทนําเที่ยว 
นักทองเที่ยวกลุมน้ีจะทองเที่ยวตามกําหนดการที่บริษัทนําเที่ยวกําหนดไว  ดังน้ันการวางแผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑแควรใหอยูในเสนทางการทองเที่ยว สําคัญที่บริษัทนํา
เที่ยวสามารถพามาไดโดยสะดวก และนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางกับครอบครัว ญาติของนักทองเที่ยวเอง ซึ่งเป็นกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวเองแบบอิสระ 
เป็นกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตนเองโดยพาหนะสวนตัว ดังน้ันการตัดสินใจจะเที่ยวหรือเขาชมสถานที่ใดจึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามตองการ 
 3.   ความนิยมของนักทองเที่ยวตอการเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสนกับพิพิธภัณฑแบานฝิ่น ในจังหวัดเชียงรายพบวา ความช่ืนชอบของ
นักทองเที่ยวสวนใหญในการเที่ยวพิพิธภัณฑแสถานแหงชาติเชียงแสนกับพิพิธภัณฑแบานฝิ่น ในดานการจัดนิทรรศการคือความสะดวกในเสนทางเดินและการจัดหมวดหมู
ของวัตถุการจัดแสดงถือเป็นสวนสําคัญอันดับแรกของความนิยมในการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ (2545) ไดกลาวไววา การจัดทําเสนทาง
ไปยังสถานที่ตางๆ การจัดทําควรเป็นลักษณะที่เรียบงาย ใชการเดินเทาเป็นหลักหรืออาจขออนุญาตใชรถจักรยานไดตามความเหมาะสม เสนทางดังกลาวไมควรทํา
ลักษณะ เชน พุงตรงไปยังที่หมายอยางเจาะจงหรือทําเป็นเสนทางตรงตัดกันไปมา แยกกลุมอาคารหรือเน้ือหาใหอยูในชองของเสนทางน้ัน เสนทางควรมีบรรยากาศรม
รื่น ดานสถานที่ความรูเชิงวิชาการเป็นสวนที่ทําใหนักทองเที่ยวสนใจในพิพิธภัณฑแซึ่งสอดคลองกับ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ (2545) กลาวไววาการจัดการเรื่องแหลง
ความรู การจัดการดานน้ีอาจทําไดหลายรูปแบบ ทั้งน้ีเพราะผูที่ตองการประโยชนแมีความตองการที่แตกตางกันตามความสนใจ ในการจัดการอาจทําไดโดย การจัดทํา
หนังสือนําชม การจัดทําวีดีทัศนแ ซีดี ภาพถายเกี่ยวกับเน้ือหาและการจัดทําปูายอธิบายประวัติ และในดานการใหบริการความสะดวกในการเขาชมมาอันดับที่หน่ึงของ
การบริการในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑแ อีกทั้งการจัดการเรื่องความสะดวก เป็นการจัดการที่มีสวนสัมพันธแกับการจัดการดานกายภาพ ไดแก การจัดทําแผนที่หรือหรือ
จัดทําปูายแผนท่ี ติดตั้งคําถามตามตําแหนงท่ีเหมาะสม การกําหนดเสนทางเทาสําหรับนักทองเที่ยวที่จะผานไปยังจุดที่นาสนใจใหนักทองเที่ยวเลือกใชตามความสนใจ 
ติดตั้งปูายบอกสถานที่ ระยะทาง จัดหาที่น่ังพักตามจุดที่เหมาะสม จัดหาแหลงขายของที่ระลึก จุดรับ – สงนักทองเที่ยว รวมทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ใหกับนักทองเที่ยวดวย 
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Parent cooperative governance effectiveness Operation of the municipality in Tak province  
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บทคัดยํอ 
            การวิจัยเรื่อง หลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมี
สวนรวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการดําเนินการวิจัยแบบ (Mixed Research) ประกอบกัน 2 ประเภท 
ไดแกการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการการวิจัยเชิงปริมาณ คือ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานประจําเทศบาลตางๆในเขตจังหวัดตาก จํานวน 255 คน แยกเป็นคณะผูบริหารเทศบาล รอยละ 7.85 สมาชิกสภาเทศบาลรอยละ 30.59 ขาราชการ รอยละ 
38.43 และพนักงานสวนทองถ่ิน รอยละ 23.13 เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม คาความเช่ือม่ันรายตัวแปรท่ีใชวัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีคาอยูระหวาง 
.703 - .747 คาความเช่ือม่ันรายตัวแปรที่ใชวัดความคิดเห็นตอการบริหารแบบมีสวนรวมมีคาอยูระหวาง .717 - .782 และคาความเช่ือม่ันรายตัวแปรที่ใชวัดความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลมีคาอยูระหวาง .797 - .901 มีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.975 วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติการหาคารอยละ 
ความถี่ การหาคาเฉลี่ย การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน ประกอบดวยกลุมนายกเทศมนตรี จํานวน 18 คน ดวยการสัมภาษณแ
แบบเจาะลึก (In Depth Interview)  

ผลการวิจัยพบวา  
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักประสิทธิภาพ หลักการมีสสวนรวม หลักการตอบสนอง 

หลักความเสมอภาคและเทาเทียม หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักการมุงเนนฉันทานุมัติรวมในสังคม ประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ การมี
สวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ และการมีสวนรวมในการประเมินผล ประสิทธิผลการดําเนินงาน ประกอบดานมิติด านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา มิติดานการบริหารจัดการ  

2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวม และประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล มีความสัมพันธแไปทิศทางเดียวกันในระดับ
มาก มีคา r ระหวาง .790 - .841 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ตัวแปรการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวม ที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลมีจํานวน 11 ตัวแปรมีอิทธิพล
พยากรณแตัวแปรตามหลักประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบดวย หลักความรับผิดชอบ หลักการตอบสนอง หลักควา ม
โปรงใส หลักความเสมอภาคและเทาเทียม การมีสวนรวมในการประเมินผล หลักนิติธรรม หลักการมุงเนนฉันทานุมัติรวมในสังคม หลักการมีสวนรวม การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ  
 
Abstract 
 Research The main good governance and participatory affecting the effectiveness of work of municipalities in the province. It aims 
to: 1) study management by good governance. Participatory management and effective operation of municipalities in the province of Tak 2) 
to study the relationship between the administration based on good governance. Participatory management and effective operation of 
municipalities in the province and 3) to provide management guidelines based on good governance. Participatory management and 
effective operation of municipalities in the province. In this study, The researchers used the method to conduct research (Mixed Research) 
Combining two types of quantitative research. (Quantitative Research) and Qualitative Research (Qualitative Research) samples used in the 
research of the personnel of the various municipalities in the province of Tak 255 separate Executive Council 7.85 percent council members. 
30.59 percent of civil servants by 38 per cent. 43 local employees and 23.13 percent, data were collected by questionnaires. Reliability The 
variables used by management to measure good governance. Ranged. 703 to .747 Reliability The variables used to measure opinions on the 
participatory management are underway. 717 to .782 and earning the confidence variables used to measure the effectiveness of reviews. 
the operation of the municipality is between. 797 to .901 with the full confidence of 0.975 analyze data using statistical percentage of the 
average frequency. To find the standard deviation (SD) of the Pearson correlation coefficient. The group is composed of the mayors of the 
18 people interviewed in depth (In Depth Interview). 747 Reliability The variables used to measure the opinions of management 
involvement ranges from. 717 to .782 and the trust income variables used to measure opinion on the effectiveness of the implementation 
of the municipality is located. between. 797 to .901 with the full confidence of 0.975 analyze data using statistical percentage of the 
average frequency. To find the standard deviation (SD) of the Pearson correlation coefficient. The group is composed of the mayors of the 
18 people interviewed in depth (In Depth Interview). 747 Reliability The variables used to measure the opinions of management 
involvement ranges from. 717 to .782 and the trust income variables used to measure opinion on the effectiveness of the implementation 
of the municipality is located. between. 797 to .901 with the full confidence of 0.975 analyze data using statistical percentage of the 
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average frequency. To find the standard deviation (SD) of the Pearson correlation coefficient. The group is composed of the mayors of the 
18 people interviewed in depth  
 (In DepthInterview). Theresultsshowedthat :1) management based on good governance principles include 
accountability. Transparency the main performance The principles are involved The response Main equality, rule of law and the moral 
principles in consensus-oriented society consists of participation in planning decisions. Participation in the operation. The participation of the 
beneficiaries. And participation in the evaluation. Effective implementation Includes the dimension of Personnel Management and the 
Business Council. D management and 2) management based on good governance. Participatory Management And effectiveness of municipal 
operations. In relation to the same level of the value of r. 790 to 0.841 statistical significance at the 0.01 level. 3) variant management 
based on good governance. Participatory Management The effectiveness of municipal operations amounted to 11 variables influencing 
variables, predicting the effectiveness of the implementation of municipal significance level of 0.05, consisting primarily responsible. The 
response Transparency Main equality Participation in the evaluation of the rule of law principles in consensus-oriented society. The principle 
involved Participation in the operation. The participation of the beneficiaries. 
 
บทนํา 
 แนวคิดแบบธรรมาภิบาล (Good Government) เป็นแนวคิดการปกครองที่มีมาแตโบราณกาล นับตั้งแตสมัย Plato และ Aristotle ปใญหาเรื่องการ
คอรัปช่ัน หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการน้ันไมใชเรื่องใหมหากแตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกถิ่น ทุกแดน โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นที่
ยอมรับกันวา เป็นเสมือนโรคระบาดในบรรดาประเทศที่กําลังพัฒนาและเป็นปใญหาที่สําคัญประการหน่ึงของสังคมไทย ซึ่งปรากฏการณแเชนน้ีไดนําความเสียหายมาสู
ประเทศไทยอยางรุนแรงและขยายวงกวางข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งมีความสลับซับซอนจนยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไป
โดยงาย 
 สําหรับประเทศไทยแลวถือไดวา ปใญหาการคอรัปช่ันในประเทศไทยเป็นปใญหาที่สะสมมายาวนาน ซึ่งยากแกการแกไข อีกทั้งเป็นปใญหาและอุปสร รคตอ
การพัฒนาประเทศทําใหรัฐตองจายเงินงบประมาณสูงกวาที่เป็นจริง ทําใหประชาชนตองไดรับบริหารสาธารณะที่ไมมีคุณภาพอีกทั้งยังทําใหนักลงทุนขาดความเช่ือม่ัน
ในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใชอํานาจโดยมิชอบ ซึ่งรัฐเองก็ไมสามารถตรวจสอบ การกระทําดังกลาวที่มีประสิทธิภาพได ลักษณะทั่วไปของ การคอรัปช่ัน น้ัน
เหมือนกับประเทศอื่นและอีกหลายประเทศ 
 จากการจัดอันดับความโปรงใสในการบริหารราชการของไทย พบวา ณ ปี 2550 ความโปรงใสของประเทศไทยลดลงอยางมาก และบงบอกวา สถานการณแ
ปใญหาคอรัปช่ันในประเทศไทยคงมีอยูอยางตอเน่ือง และยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สังเกตไดจากขอมูลและและขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตทางสื่อมวลชน 
ยิ่งกวาน้ันสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงในการลงทุนและสถาบันศึกษาความโปรงใสในตางประเทศไดจัดอันดับประเทศไทยอยูในกลุมที่มีการทุ จริต รุนแรง หรืออยูใน
อันดับทายๆ ของดัชนีช้ีวัด รวมถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปลี่ยนแปลงรั ฐบาล หรือแมแตในองคแกรการปกครองสวนทองถิ่นที่ไดช่ือวาเป็นองคแกร
ปกครองระดับรากหญา โดยเพื่อประชานในทองถ่ินเอง ก็มักจะปรากฏขาวทางปกครองในเรื่องของการทุจริต  
 สําหรับการทุจริต ในหนวยงานราชการ ขอมูลจากสํานักงานปูองกันการทุจริต แหงชาติระหวางปี 2543 -2549 หนวยงานที่มีการกลาวหารองเรียน
เจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย 9 ,317  เรื่อง รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการ 1387 เรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณแ 1247 
เรื่อง ทั้งน้ีกระทรวงมหาดไทยถูกรองเรียนมากที่สุดเพราะเป็นองคแกรใหญที่รวมองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดไวดวย โดยขอมูลองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ระหวางปี 2543-2550 องคแการบริหารสวนตําบลมีเรื่องรองเรียน 3235  เรื่อง ขณะที่เทศบาลมีเรื่องรองเรียน 1705 เรื่อง (สํานักงานปูองกันการทุจริตแหงชาติ 2550) 
 นอกจากน้ีสถาบันพระปกเกลา ไดสํารวจเกี่ยวกับการคอรัปช่ันในระดับองคแกรปกครองสวนทองถ่ินในปี 2546 พบวา ทัศคติชองประชาชนที่มีตอเจาหนาที่
ของรัฐในระดับทองถิ่นเกี่ยวกับการคอรัปช่ัน และรับสินบนจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตประชาชนประมาณ 2  ใน  3  ยังมีความเห็นวาเจาหน าที่ของรัฐในระดับทิ้งถิ่น
เกี่ยวของกับการคอรัปช่ัน กลาวคือประชาชนรอยละ 67.4 ในการสํารวจในปี พ.ศ.2546 เห็นวาเจาหนาที่คอรัปช่ันและรับสินบน ในจํานวนน้ี รอยละ  54.2 มองวา
เจาหนาที่ทุจริตแทบทุกคน ในขณะท่ีประชาชนเพียงรอยละ 32.6 เทาน้ันที่เห็นวาแทบจะไมมีเจาหนาที่คนใดเกี่ยวของกับการทุจริตเลยซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
สํารวจเม่ือปี พ.ศ.2544 ถือวาการเขาไปเกี่ยวของเกี่ยวกับการคอรัปช่ันของเจาหนาที่ระดับทองถิ่นในสายตาของประชาชนลดลงเล็กนอย 
 นอกจากน้ี จากผลการดําเนินงานตรวจสอบบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวาเกือบ 90% ขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานที่บกพรองและไมโปรงใส เพราะการควบคุมภายในบกพรอง อันอาจกอใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบข้ึนได 
 ภารกิจตางๆ จํานวนมาก ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นอํานาจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและช้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในการปฏิบัติงานขององคแการปกครองสวนทองถ่ินตางๆ นั้น ในปใจจุบันมีปใญหาใน
หลายๆ ดาน เชน ปใญหาการบริหารงานบุคคล ปใญหาการขาดแคลนบุคลากร สําหรับปใญหาใหญที่ กอใหเกิดความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการององคแกรอันดับ 1 คือ
ปใญหาดานการโปรงใสในการบริหารจัดการ หรือการเกิดการทุจริตในการใชงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน โดยเฉพาะการจักซื้อจัดจาง 
 ดังน้ัน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งจากผลวิจัย บทความและปรากฏการณแทางสั งคมที่เกิดขึ้นผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ ทั้งทางโทรทัศนแ วิทยุ 
หนังสือพิมพแและสื่ออิเลคทรอนิคสแ ตางยอมรับวา การคอรัปช่ัน ทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นในทุกวงการ ทั้งในทองถิ่นระดับชาติ หรือ  ระดับนานาชาติ ไมวาจะเป็น
หนวยงานภาครัฐ ถาดเอกชนหรือแมแตองคแกรระดับโลก ก็มีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นและท่ีเป็นขาวตามที่ตางๆ 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 
        2. เพื่อศึกษาหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก         
       3. เพื่อวิเคราะหแผลกระทบท่ีเกิดจากหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 
        4. เพื่อเสนอแนะวิธีปูองกนัและการแกไขปใญหาหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง หลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ 

เทศบาลในจังหวัดตาก ผูทําการศึกษาไดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดประชากรไว 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 กลุมบุคลากรขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน พื้นที่เทศบาลเมือง จังหวัดตาก ไดแก 
- องคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 180 คน 
- เทศบาลนคร 1 แหง บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 1,800 คน 
- เทศบาลตําบล 8 แหง บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 425 คน 
- องคแการบริหารสวนตําบล 2 แหงมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 134 คน 

 กลุมที่ 2 หลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ 
เทศบาลในจังหวัดตาก หนวยงานตรวจสอบภายในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานประกอบการที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 กลุมที่ 3 บริษัทที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง หลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ 
เทศบาลในจังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาชองทางโอกาสและพฤติกรรมทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ศึกษา

ปใจจัยที่กอใหเกิด และสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 3) วิเคราะหแผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรสวนทองถิ่นและ               
4) เสนอแนะวิธีการปูองกันและการแกไขปใญหาการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ผูศึกษาไดกําหนดคําถามการวิจัยไววา 
 1 ปใจจัยดานระบบอุปถัมภแ เศรษฐกิจและการครองชีพ การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่มีชองวางและมีตําแหนง
หนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด 
 2. มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปช่ันบางมากนอยเพียงใด 
 3. ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตางกันตามประเภทขององคแกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีมากนอยเพียงใด 
 
สรุปและอภปิรายผล 

1) ข๎อมูลทั่วไปของบคุลากรขององค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 
 กลุมตัวอยางของบุคลากรปกครองสวนทองถ่ินที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 80 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 73.8 มีอายุระหวาง 26 – 35 ปี 
รอยละ 50.00 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 77.50 ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี รอยละ 25.00 มีอายุระหวาง 1 – 5 ปี รอยละ 56.30 
ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตําบล รอยละ 57.50 
 2) ชํองทางและโอกาสในการทุจริตคอรปัชั่นในองค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 
 ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผลรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.90 เม่ือพิจารณาถึงชองทาง 
ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นมาก ไดแก การใชอํานาจ ตําแหนงเอื้อประโยชนแใหบริษัท/สถานประกอบการของตนเองและพรรค
พวก การจูงใจ เรียกรองขมขู หนวงเหน่ียวหรือกลั่นแกลงเพื่อหาประโยชนแใสตนหรือพวกพอง และการรับสินบน เพื่อใหคุมครองธุรกิจผิดกฎหมาย 
 3) ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดและสนับสนนุการทจุริตคอรปัชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 
 ปใจจัยท่ีกอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก/สูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.65 เม่ือพิจารณาแต
ละปใจจัย พบวา ปใจจัยที่กอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน คือความปรารถนาอยากไดเงินทอง เพื่อนํามาซื้อเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในชีวิตประจําวันสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกการฟุุมเฟือย การมีตําแหนงหนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด การเลน
พรรคแลนพวก อุปถัมภแค้ําชูระหวางนักการเมืองพอคา (นายทุน) 
 4) ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 โดยผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตคอรัปช่ันมาก คือ การสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น สูญเสียงบประมาณแผนดิน กอใหเกิดคานิยมที่ไมถูกตองประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไมมี
คุณภาพ ทําใหคุมคามและบีบบังคับใหบุคลากรเจาหนาที่ผูสุจริตใหตองอยูน่ิงเฉย ทําใหประชาชนขาดความเช่ือม่ัน และแกไขปใญหาของชุมชนเป็นตน 
 
เอกสารอ๎างอิง 
ชํานาญ ปริบาล. “ป๓ญหาในการดําเนนิคดีอาญาแกํผู๎ทุจริต : ตามพระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ตํอหนํวยงานของรัฐ, 2546” 
 วิทยานิพนธแนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตาศาสตรแ หมาวิทยาลัยรามคําแหง,2546. 
ไชยวัฒนแ  ค้ําชู ประทุมพร วัชรเสถียร. กุลลดา เกษมบุญชู และศุภมิตร ปติิพัฒนแ. การบริหารการปกครองสํวนท๎องถิน่ที่โปรํงใสด๎วยจริยธรรม.กรุงเทพฯนํ้าฝน,2545. 
ทิตยา สุวรรณ. ประชาสังคมตําบล. กรุงเทพฯ : มิตรภาพการพิมพแ,2544. 
ธนวุฒิ ดั่งหั่งช้ิน. “การปกครองสํวนท๎องถิ่น :  ศึกษาเฉพาะกรณีองคแการบริหารสวนตําบล”.วิทยานิพนธแนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชานิติศาสตรแ มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง, 2545 
นวลนอย ตรีรัตนแ. การมีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนนิงานขององค๑การบริการสํวนตําบล. ม.ป.ท.  :  ม.ป.พ, 2546. 
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บทบาทของผ๎ูนําชุมชนในการสํงเสริมหมูํบ๎านเศรษฐกจิพอเพียง: กรณีศึกษาอําเภออุ๎มผาง จังหวัดตาก 
The role of community leaders in promoting the village economy. : A case study of Umphang district in Tak 

 
  ดร.อัญชลี  มีมุข1  

Dr. Anchalee  Meemook 
 

บทคัดยํอ 
            การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ศึกษาบทบทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ดานการลดรายจาย การ
เพิ่มรายได การเรียนรู การอนุรักษแสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และดานการเอื้ออารีตอกั น (2) ศึกษาความสําคัญของผูนําชุมชนตอการพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หมูบานที่ใชในการศึกษา ไดแก หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนํารองอําเภออุมผาง จังหวัดตาก จํานวน 6 หมูบาน โดยใชกลุมตัวอยางซึ่งเป็นผูนําชุมชน จํานวน 
6 คนจาก 6 หมูบานดังกลาวเป็นกลุมเปูาหมายของการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม การสัมภาษณแ พูดคุยแบบ face to face interview 
รวมทั้ง การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการศึกษา วิเคราะหแ ตีความและอธิบายความหมายตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

ผลการศึกษา พบวา หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนํารอง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ทั้ง 6 หมูบาน มีศักยภาพความอุดมสมบูรณแในหลายๆดาน เชน สภาพ
ทางภูมิศาสตรแ ทรัพยากรธรรมชาติและความพรอมของชุมชน ผูนําชุมชน ที่เอื้อตอการทําเกษตรกรรมเป็นอยางมาก ผูนําชุมชนและประชาชนในหมูบานมีความสามัคคี 
ผูนํามีความสามารถท่ีจะนําพาหมูบาน ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานชุมชนใหเกิดขึ้นได ดวยกลไกการขับเคลื่อน กระบวนการ รวมถึง กิจกรรมที่
จะขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงไดน้ัน ผูนําหมูบานชุมชนมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนา และถือวาผูนําหมูบานชุ มชนเป็นจุดเริ่มตนของการ
ขับเคลื่อนกลไกการขับเคลื่อนระดับหมูบาน ผูนําหมูบานเป็นผูที่ดําเนินการและปฏิบัติ เป็นแบบอยางตัวอยางใหกับประชาชนในหมูบาน การเปิดโอกาสใหประชาชนทุก
คนในหมูบานไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง วิธีการ กิจกรรมรวมกัน การจัดเวทีประชาคมเพื่อที่เลือกตั้งคณะทํางานหมูบานในการใหความชวยเหลือและพัฒนา
หมูบานรวมกับผูนําหมูบาน การใหความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจริง  

ความสัมฤทธิ์ผลของผูนําชุมชนที่สามารถสงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงไดตามบทบาทของผูนําชุมชนน้ัน สามารถจําแนกได 3 ระดับ ดังน้ี 
1.ระดับพื้นฐาน 
  1.1 ผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ และสามารถนําไปปรับประยุกตแใหเข ากับการ

ดําเนินวิถีชีวิต การบริหารและการพัฒนาหมูบาน 
  1.2 ความพรอมของครอบครัว ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชน การมีฐานะทางการเงินของครอบครัวพอสมควรที่จะครองชีพโดยครอบครัวไม

เดือดรอน 
  1.3 การปฏิบัติตนเป็นแบบอยางใหกับประชาชนในหมูบาน ทั้งการปฏิบัติของตนเองและครอบครัว เชน การประกอบอาชีพ การลดรายจายที่ไมจํา เป็น 

การเพิ่มรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม ประหยัดอดออม 
2.ระดับท๎าทาย 
  2.1 ผูนําชุมชนสามารถช้ีแนะแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในหมูบานมีความรูความเขาใจ จนสามารถนําไปปฏิบัติได 
  2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน เวทีประชาคม แสดงความคิดเห็น รวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบในกิจกรรมของหมูบานชุมชน เชน 

การจัดเวทีประชาคม แสดงความคิดเห็นทั่วไป การวางแผนชุมชน การประชุมอบรมใหความรู การศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน 
  2.3 การประสานงาน การบูรณาการงานในหมูบานชุมชน การประสานความรวมมือกับภาคีพัฒนาทั้งภาคสวนราชการ ภาคเอกชน และอื่นๆ เพื่อรวมกัน

ขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนสามารถปฏิบัติทั้งระดับตนเอง ครอบครัว และหมูบานชุมชนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ระดับก๎าวหน๎า 
  3.1 ผูนําชุมชนสามารถเป็นวิทยากร ใหความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตองแกประชาชนในหมูบานและบุคคลทั่วไป รวมทั้ง วิธีการ

ปฏิบัติ แนวทางการดําเนินวิถีชีวิตและการใหความรูในเรื่องน้ัน 
  3.2 ผูนําชุมชนสามารถนําพาประชาชนพัฒนาหมูบานใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถใหหมูบานชุมชนอื่นมาศึกษาดูงานได 

 
Abstract 

This study is a qualitative research. The objectives are to (1) study the role of community leaders in the village to promote 
economic self-sufficiency. Reducing expenditure The revenue increase learning environment conservation and sustainable use of natural 
resources. And the generosity to each other (2) the importance of community leaders to develop a self-sufficient village economy, and (3) 
study the role of community leaders in the village to promote economic efficiency even further. 

The village used to study the village sufficiency pilot Umphang, Tak village 6 The samples, which is a community of six people 
from six villages, such as the goal of education. The instruments used in the study are questionnaires, interviews, talk face to face interview, 
including the study of academic papers and research reports related documents. To support a study, analyze, interpret and explain the 
purpose of research. 

 The results showed that the village sufficiency pilot Umphang, Tak 6 village has plenty of potential in many areas such as 
geography. The availability of natural resources and community leaders, contributing to agriculture is huge. Community leaders and 
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residents of the village have unity. Leaders have the ability to pound the village. Driven Philosophy of Sufficiency Economy in village 
communities to happen. The engine-driven processes, including those that are driven by the village sufficiency. Village leaders and 
community are important role in the development. The village community leader and considered as the beginning of propulsion 
mechanisms to propel the village. Village leaders who practice and perform. A typical example for the people in the village. Opportunity for 
all people in the village have been involved in shaping how joint activities. The community forum for the elected village committee to 
assist with village leaders and village development. To provide a better understanding of the true philosophy of sufficiency economy.  

Achievement of community leaders who can promote and develop villages as sufficiency economy, the role of community 
leaders. Can be divided into three levels:  

1. Basic  
1.1 community leaders understand the philosophy of sufficiency economy. Always seeking more knowledge. And applications can 

be adapted to the lifestyle. Management and development of villages  
1.2 Availability of family, economic, social and political, as the financial status of the family enough to be living with the family 

suffered  
  1.3 to behave as role models to the people in the village. The practice of self and family as a career. Reducing unnecessary 
expenses The increased revenue from the occupational supplementary budget austerity  

2. Challenges  
2.1 community leaders to guide the implementation of economic life in the village, people have a better understanding. It can be 

implemented  
2.2 The learning process in the community forum comments. Contemplate making decisions jointly share responsibility for the 

activities of the village community as a community forum. General comments Community Planning Awareness Training Meeting The study 
about the sufficiency or  

2.3 coordinated integration of the village community. Collaboration with development partners, both public and private sectors 
to work together to drive more economically self-sufficient village. The public can follow both their families and village communities with 
the philosophy of sufficiency economy.  

3. Advanced  
3.1 community leaders as guest speakers. Awareness about the philosophy of sufficiency economy right to the people of the 

village and the people and how to practice. Way of life and to educate them about  
3.2 community leaders can lead the development of the village, a village that can provide sufficient economic village 

communities to study it. 
 

บทนํา 
  “ เศรษฐกิจพอเพียง”  เปน็ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กวา 25 ปี ตั้งแตกอนเกิดเกิดวิกฤติการณแทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยู ไดอยางม่ันคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนแและความเปลี่ยนแปลงตางๆ(กรมการพัฒนาชุมชน,2548) 
   โครงสรางสังคมไทยในอดีต เป็นโครงสรางสังคมเกษตรกรรม กอรปกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ที่ถูกหลอหลอมจากโครงสรางสังคม
เกษตรกรรมในพื้นท่ีการเกษตรที่อุดมสมบูรณแ จึงทําใหสังคมไทยโดยเฉพาะในสังคมชนบทสวนหน่ึงกลายเป็นสังคมของคนที่ชอบสะดวกสบาย รักสนุก ไมขยัน ไมอด
ออม ฯลฯ ตอมาเม่ือระบบเศรษฐกิจของไทยตกอยูภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) มากขึ้น คนไทยเริ่มรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมาใชในการ
ดําเนินงานชีวิต นํามาสูการทําใหวงจรชีวิตสังคมและเศรษฐกิจแยกกันไมออก 
  ในการขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหสามารถบรรลุเปูาหมายไดน้ัน ปใจจัยที่มีความสําคัญมากอยางหน่ึงก็คือ ตัวผูนําชุมชนน้ันๆ จะมีบทบาทที่
สําคัญที่จะเป็นตัวช้ีวัดถึงความสําเร็จในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับการคัดเลือกใหเป็นหมูบานนํารอง เพื่อเป็นตัว
แบบที่ดีจะนําไปพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีอื่นๆตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ดานการลดรายจาย การเพิ่มรายได การเรียนรู การอนุรักษแสิ่งแวดลอมและใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและดานการเอื้ออารีตอกัน 
   2. เพื่อศึกษาถึงความสําคัญของผูนําชุมชนตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
           การศึกษาครั้งน้ีมุงเน้ือหาการศึกษาที่ใหความสําคัญกับบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนํารองเพื่อการขับเ คลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางคือผูนําชุมชนในหมูบานเปูาหมาย 6 หมูบาน จํานวน 6 คน ในเขตพื้นท่ีอําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
  การศึกษาน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณแพูดคุยแบบ face to face interview  กับกลุมตัวอยาง รวมทั้ง การศึกษาคนควา
ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชประกอบการศึกษาวิเคราะหแตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของ  

 2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
แยกเป็นหมวดหมูตามหัวขอท่ีตองการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
          การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนํารองอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ทั้ งในเรื่อง การลด
รายจาย การเพิ่มรายได การประหยัดอดออม การเรียนรู การอนุรักษแสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ความเอื้ออารีตอกัน ความสําคัญของผูนําชุมชนตอการ
พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางของการเพิ่มบทบาทของผูนําชุมชน ในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน 
  กลมเปูาหมายที่ศึกษาเพื่อถอดบทเรียนเป็นองคแความรู ไดแกผูนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนํารองอําเภออุมผาง จังหวัดตาก จํานวน 6 หมูบาน โดยศึกษา
ผูนําหมูบานชุมชน ประธานคณะทํางาน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันคือผูใหญบานน่ันเอง รูปแบบของการสงเสริมและการพัฒนาหมูบาน โดย
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนของป ระชาชนทุก
ระดับ ตั้งแตระดับตนเอง ครอบครัว หมูบานชุมชน จนถึงระดับรัฐ อีกทั้ง การพัฒนาและการบริหารประเทศที่ดําเนินในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนแ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 กลมเปูาหมายที่ศึกษาเพื่อถอดบทเรียนเป็นองคแความรู ไดแกผูนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนํารองอําเภออุมผาง จังหวัดตาก จํานวน 6 หมูบาน โดยศึกษา
ผูนําหมูบานชุมชน ประธานคณะทํางาน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันคือผูใหญบานน่ันเอง รูปแบบของการสงเสริมและการพัฒนาหมูบาน โดย
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัตตินของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแตระดับตนเอง ครอบครัว หมูบานชุมชน จนถึงระดับรัฐ อีกท้ัง การพัฒนาและการบริหารประเทศท่ีดําเนินในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนแ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
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การมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนตํอการปกครองท๎องถิ่น 
The political participation of the people towards local government. 

 
ดร.วัชรพล  จิตตอาภาวงศ๑1 

                 Dr. Watcharapol Jittarphawong 
 

บทคัดยํอ 
            การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
แบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวน
รวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการดําเนินการวิจัยแบบ (Mixed Research) ประกอบกัน 2 ประเภท ไดแกการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการการวิจัยเชิงปริมาณ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําเทศบาล
ตางๆในเขตจังหวัดตาก จํานวน 255 คน แยกเป็นคณะผูบริหารเทศบาล รอยละ 7.85 สมาชิกสภาเทศบาลรอยละ 30.59 ขาราชการ รอยละ 38.43 และพนักงานสวน
ทองถ่ิน รอยละ 23.13 เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม คาความเช่ือม่ันรายตัวแปรที่ใชวัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีคาอยูระหว าง .703 - .747 คาความ
เช่ือม่ันรายตัวแปรท่ีใชวัดความคิดเห็นตอการบริหารแบบมีสวนรวมมีคาอยูระหวาง .717 - .782 และคาความเช่ือม่ันรายตัวแปรท่ีใชวัดความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลมีคาอยูระหวาง .797 - .901 มีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.975 วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติการหาคารอยละ ความถี่ การหาคาเฉลี่ย การหา
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน ประกอบดวยกลุมนายกเทศมนตรี จํานวน 18 คน ดวยการสัมภาษณแแบบเจาะลึก ( In Depth 
Interview)  

ผลการวิจัยพบวา  
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักประสิทธิภาพ หลักการมีสสวนรวม หลักการตอบสนอง 

หลักความเสมอภาคและเทาเทียม หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักการมุงเนนฉันทานุมัติรวมในสังคม ประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ การมี
สวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ และการมีสวนรวมในการประเมินผล ประสิทธิผลการดําเนินงาน ประกอบดานมิติดานการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา มิติดานการบริหารจัดการ  

2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวม และประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล มีความสัมพันธแไปทิศทางเดียวกันในระดับมาก 
มีคา r ระหวาง .790 - .841 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ตัวแปรการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวม ที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลมีจํานวน 11 ตัวแปรมีอิทธิพล
พยากรณแตัวแปรตามหลักประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบดวย หลักความรับผิดชอบ หลักการตอบสนอง หลักความ
โปรงใส หลักความเสมอภาคและเทาเทียม การมีสวนรวมในการประเมินผล หลักนิติธรรม หลักการมุงเนนฉันทานุมัติรวมในสังคม หลักการมีสวนรวม การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรรับผลประโยชนแ  

 
Abstract 
 Research The main good governance and participatory affecting the effectiveness of work of municipalities in the province. It 
aims to: 1) study management by good governance. Participatory management and effective operation of municipalities in the province of 
Tak 2) to study the relationship between the administration based on good governance. Participatory management and effective operation 
of municipalities in the province and 3) to provide management guidelines based on good governance. Participatory management and 
effective operation of municipalities in the province. In this study, The researchers used the method to conduct research (Mixed Research) 
Combining two types of quantitative research. (Quantitative Research) and Qualitative Research (Qualitative Research) samples used in the 
research of the personnel of the various municipalities in the province of Tak 255 separate Executive Council 7.85 percent council members. 
30.59 percent of civil servants by 38 per cent. 43 local employees and 23.13 percent, data were collected by questionnaires. Reliability The 
variables used by management to measure good governance. Ranged. 703 to .747 Reliability The variables used to measure opinions on the 
participatory management are underway. 717 to .782 and earning the confidence variables used to measure the effectiveness of reviews. 
the operation of the municipality is between. 797 to .901 with the full confidence of 0.975 analyze data using statistical percentage of the 
average frequency. To find the standard deviation (SD) of the Pearson correlation coefficient. The group is composed of the mayors of the 
18 people interviewed in depth (In Depth Interview). 747 Reliability The variables used to measure the opinions of management 
involvement ranges from. 717 to .782 and the trust income variables used to measure opinion on the effectiveness of the implementation 
of the municipality is located. between. 797 to .901 with the full confidence of 0.975 analyze data using statistical percentage of the 
average frequency. To find the standard deviation (SD) of the Pearson correlation coefficient. The group is composed of the mayors of the 
18 people interviewed in depth (In Depth Interview). 747 Reliability The variables used to measure the opinions of management 
involvement ranges from. 717 to .782 and the trust income variables used to measure opinion on the effectiveness of the implementation 
of the municipality is located. between. 797 to .901 with the full confidence of 0.975 analyze data using statistical percentage of the 
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average frequency. To find the standard deviation (SD) of the Pearson correlation coefficient. The group is composed of the mayors of the 
18 people interviewed in depth  
 (In DepthInterview). Theresultsshowedthat : 1) management based on good governance principles include 
accountability. Transparency the main performance The principles are involved The response Main equality, rule of law and the moral 
principles in consensus-oriented society consists of participation in planning decisions. Participation in the operation. The participation of the 
beneficiaries. And participation in the evaluation. Effective implementation Includes the dimension of Personnel Management and the 
Business Council. D management and 2) management based on good governance. Participatory Management And effectiveness of municipal 
operations. In relation to the same level of the value of r. 790 to 0.841 statistical significance at the 0.01 level. 3) variant management 
based on good governance. Participatory Management The effectiveness of municipal operations amounted to 11 variables influencing 
variables, predicting the effectiveness of the implementation of municipal significance level of 0.05, consisting primarily responsible. The 
response Transparency Main equality Participation in the evaluation of the rule of law principles in consensus-oriented society. The principle 
involved Participation in the operation. The participation of the beneficiaries. 
 
บทนํา 
 แนวคิดแบบธรรมาภิบาล (Good Government) เป็นแนวคิดการปกครองที่มีมาแตโบราณกาล นับตั้งแตสมัย Plato และ Aristotle ปใญหาเรื่องการคอรัปช่ัน 
หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนั้นไมใชเรื่องใหมหากแตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกถ่ิน ทุกแดน โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นที่ยอมรับกันวา 
เป็นเสมือนโรคระบาดในบรรดาประเทศท่ีกําลังพัฒนาและเป็นปใญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งปรากฏการณแเชนน้ีไดนําความเสียหายมาสูประเทศไทยอยาง
รุนแรงและขยายวงกวางขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งมีความสลับซับซอนจนยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไปโดยงาย 
 สําหรับประเทศไทยแลวถือไดวา ปใญหาการคอรัปช่ันในประเทศไทยเป็นปใญหาที่สะสมมายาวนาน ซึ่งยากแกการแกไข อีกทั้งเป็นปใญหาและอุปสร รคตอ
การพัฒนาประเทศทําใหรัฐตองจายเงินงบประมาณสูงกวาที่เป็นจริง ทําใหประชาชนตองไดรับบริหารสาธารณะที่ไมมีคุณภาพอีกทั้งยังทําใหนักลงทุนขาดความเช่ือม่ัน
ในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใชอํานาจโดยมิชอบ ซึ่งรัฐเองก็ไมสามารถตรวจสอบ การกระทําดังกลาวที่มีประสิทธิภาพได ลักษณะทั่วไปของ การคอรัปช่ัน น้ัน
เหมือนกับประเทศอื่นและอีกหลายประเทศ 
 จากการจัดอันดับความโปรงใสในการบริหารราชการของไทย พบวา ณ ปี 2550 ความโปรงใสของประเทศไทยลดลงอยางมาก และบงบอกวา สถานการณแ
ปใญหาคอรัปช่ันในประเทศไทยคงมีอยูอยางตอเน่ือง และยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สังเกตไดจากขอมูลและและขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตทางสื่อมวลชน 
ยิ่งกวาน้ันสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงในการลงทุนและสถาบันศึกษาความโปรงใสในตางประเทศไดจัดอันดับประเทศไทยอยูในกลุมที่มีการทุจริต รุนแร ง หรืออยูใน
อันดับทายๆ ของดัชนีช้ีวัด รวมถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือแมแตในองคแกรการปกครองสวน ทองถิ่นที่ไดช่ือวาเป็นองคแกร
ปกครองระดับรากหญา โดยเพื่อประชานในทองถ่ินเอง ก็มักจะปรากฏขาวทางปกครองในเรื่องของการทุจริต  
 สําหรับการทุจริต ในหนวยงานราชการ ขอมูลจากสํานักงานปูองกันการทุจริต แหงชาติระหวางปี 2543 -2549 หนวยงานที่มีการกลาวหารองเรียน
เจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย 9 ,317  เรื่อง รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการ 1387 เรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณแ 1247 
เรื่อง ทั้งน้ีกระทรวงมหาดไทยถูกรองเรียนมากที่สุดเพราะเป็นองคแกรใหญที่รวมองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดไวดวย โดยขอ มูลองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ระหวางปี 2543-2550 องคแการบริหารสวนตําบลมีเรื่องรองเรียน 3235  เรื่อง ขณะที่เทศบาลมีเรื่องรองเรียน 1705 เรื่อง (สํานักงานปูองกันการทุจริตแหงชาติ 2550) 
 นอกจากน้ีสถาบันพระปกเกลา ไดสํารวจเกี่ยวกับการคอรัปช่ันในระดับองคแกรปกครองสวนทองถ่ินในปี 2546 พบวา ทัศคติชองประชาชนที่มีตอเจาหนาที่
ของรัฐในระดับทองถิ่นเกี่ยวกับการคอรัปช่ัน และรับสินบนจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตประชาชนประมาณ 2  ใน  3  ยังมีความเห็นวาเจาหน าที่ของรัฐในระดับทิ้งถิ่น
เกี่ยวของกับการคอรัปช่ัน กลาวคือประชาชนรอยละ 67.4 ในการสํารวจในปี พ.ศ.2546 เห็นวาเจาหนาที่คอรัปช่ันและรับสินบน ในจํานวนน้ี รอยละ 54.2 มองวา
เจาหนาที่ทุจริตแทบทุกคน ในขณะท่ีประชาชนเพียงรอยละ 32.6 เทาน้ันที่เห็นวาแทบจะไมมีเจาหนาที่คนใดเกี่ยวของกับการทุจริตเลยซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
สํารวจเม่ือปี พ.ศ.2544 ถือวาการเขาไปเกี่ยวของเกี่ยวกับการคอรัปช่ันของเจาหนาที่ระดับทองถิ่นในสายตาของประชาชนลดลงเล็กนอย 
 นอกจากน้ี จากผลการดําเนินงานตรวจสอบบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวาเกือบ 90% ขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานที่บกพรองและไมโปรงใส เพราะการควบคุมภายในบกพรอง อันอาจกอใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบข้ึนได 
 ภารกิจตางๆ จํานวนมาก ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นอํานาจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา หนด
แผนและช้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในการปฏิบัติงานขององคแการปกครองสวนทองถ่ินตางๆ นั้น ในปใจจุบันมีปใญหาใน
หลายๆ ดาน เชน ปใญหาการบริหารงานบุคคล ปใญหาการขาดแคลนบุคลากร สําหรับปใญหาใหญที่กอใหเกิดความเช่ือม่ันในการบริหาร จัดการององคแกรอันดับ 1 คือ
ปใญหาดานการโปรงใสในการบริหารจัดการ หรือการเกิดการทุจริตในการใชงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน โดยเฉพาะการจักซื้อจัดจาง 
 ดังน้ัน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งจากผลวิจัย บทความและปรากฏการณแทางสังคมที่เกิดขึ้นผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ  ทั้งทางโทรทัศนแ วิทยุ 
หนังสือพิมพแและสื่ออิเลคทรอนิคสแ ตางยอมรับวา การคอรัปช่ัน ทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นในทุกวงการ ทั้งในทองถิ่นระดับชาติ หรือ  ระดับนานาชาติ ไมวาจะเป็น
หนวยงานภาครัฐ ถาดเอกชนหรือแมแตองคแกรระดับโลก ก็มีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นและท่ีเป็นขาวตามที่ตางๆ 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน 
        2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน 
       3. เพื่อวิเคราะหแผลกระทบท่ีเกิดจากการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน 
        4. เพื่อเสนอแนะวิธีปูองกันและการแกไขปใญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน ผูทําการศึกษาไดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดประชากรไว 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 กลุมบุคลากรขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน พื้นที่เทศบาลเมือง จังหวัดตาก ไดแก 
- องคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 180 คน 
- เทศบาลนคร 1 แหง บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 1,800 คน 
- เทศบาลตําบล 8 แหง บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 425 คน 
- องคแการบริหารสวนตําบล 2 แหงมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 134 คน 

 กลุมที่ 2 หลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ 
เทศบาลในจังหวัดตาก หนวยงานตรวจสอบภายในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานประกอบการที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 กลุมที่ 3 บริษัทที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคแในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน 2) ศึกษาปใจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถิ่น ที่ 3) วิเคราะหแผลกระทบที่เกิดจากการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน 4) เสนอแนะวิธีการปูองกันและการแกไขปใญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน  
 ผูศึกษาไดกําหนดคําถามการวิจัยไววา 
 1 ปใจจัยดานระบบอุปถัมภแ เศรษฐกิจและการครองชีพ การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่มีชองวางและมีตําแหนง
หนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด 
 2. มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปช่ันบางมากนอยเพียงใด 
 3. ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตางกันตามประเภทขององคแกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีมากนอยเพียงใด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1) ข๎อมูลทั่วไปของบุคลากรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 กลุมตัวอยางของบุคลากรปกครองสวนทองถ่ินที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 80 คน 
พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 73.8 มีอายุระหวาง 26 – 35 ปี รอยละ 50.00 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 77.50 ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่
การเงินและบัญชี รอยละ 25.00 มีอายุระหวาง  
1 – 5 ปี รอยละ 56.30 ปฏิบตัิงานในสังกัดเทศบาลตําบล รอยละ 57.50 
 2) ชํองทางและโอกาสในการทุจริตคอรปัชั่นในองค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 
 ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผลรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.90 เม่ือพิจารณาถึงชองทาง 
ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นมาก ไดแก การใชอํานาจ ตําแหนงเอื้อประโยชนแใหบริษัท/สถานประกอบการของตนเองและพรรค
พวก การจูงใจ เรียกรองขมขู หนวงเหน่ียวหรือกลั่นแกลงเพื่อหาประโยชนแใสตนหรือพวกพอง และการรับสินบน เพื่อใหคุมครองธุรกิจผิดกฎหมาย 
 3) ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ปใจจัยท่ีกอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก/สูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.65 เม่ือพิจารณาแต
ละปใจจัย พบวา ปใจจัยท่ีกอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น คือความปรารถนาอยากไดเงินทอง เพื่อนํามาซื้อเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในชีวิตประจําวันสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกการฟุุมเฟือย การมีตําแหนงหนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด การเลน
พรรคแลนพวก อุปถัมภแค้ําชูระหวางนักการเมืองพอคา (นายทุน) 
 4) ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 โดยผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ทุจริตคอรัปช่ันมาก คือ การสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น สูญเสียงบประมาณแผนดิน กอใหเกิดคานิยมที่ไมถูกตองประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไมมี
คุณภาพ ทําใหคุมคามและบีบบังคับใหบุคลากรเจาหนาที่ผูสุจริตใหตองอยูน่ิงเฉย ทําใหประชาชนขาดความเช่ือม่ัน และแกไขปใญหาของชุมชนเป็นตน 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 
Satisfaction in the performance of border police. Police Patrol Division 34 Tak. 

 
  ดร.ดิเรก ถึงฝ๓่ง1  

                 Dr. Direk Thuengfang 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 ทั้ง 4 ดาน 

คือ ดานลักษณะงาน ดานการบริหารงาน ดานสวัสดิการ ดานการยอมรับของสังคม โดยจําแนกตามภูมิหลังที่แตกตางกัน กลุมประชากรที่ใชในก ารศึกษาครั้งน้ี ไดแก 
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ีสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 729 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 334 คน 
โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา สวน (Rating Scales) 
วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหแหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา ตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
และจําแนกรายดานอยูในระดับมากทุกดาน  
 
Abstract 

This study aims to study the satisfaction in the performance of border patrol.  Division Director, border patrol police all 4 sides, 
34, is a side job management, welfare. Aspects of social acceptance by classification according to different backgrounds used in the 
population of this study include the border patrol Police Division directed the border patrol at 34, Tak, which has a population of 729 
people. all samples a total of 334 people randomly sample accidentally by researchers submitting query samples manually. Tools used in 
research as a scale (Rating Scales), analyze the data by using the ready-made programs, statistical analysis, frequency, percentage, 
average,standarddeviation. 
          The study found that the border patrol Division directed the border patrol at 34, Tak. There is satisfaction in the overview and list of 
high level side.  

 
บทนํา 
 ตํารวจตระเวนชายแดนเป็นหนวยงานที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันและรักษาสถานการณแชายแดน มีหนาที่และความรับผิดชอบตอชีวิตและความ
เป็นอยูของประชาชนตาม กฎหมายที่ระบุถึงภารกิจหนาที่องคแการปกครองสวนทองถิ่นลักษณะของกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 
2546 แบงออกเป็น 2 กลุมใหญ ไดแก 
 หน่ึง หนาที่ท่ีตองจัดทํา ซึ่งหมายถึง ภารกิจที่องคแกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําหรือจัดใหมีขึ้นภายในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง 
 สอง  หนาที่ที่ตองจัดทํา ซึ่งหมายถึง กลุมภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสใหกับทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําได หากทองถิ่นมีความพรอ มและศักยภาพ
เพียงพอ 
 ประกอบกับ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติถึงอํานาจและหนาที่ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาพื้ นที่ และ
โดยเฉพาะมาตรา 50 (7) ของกฎหมายเทศบาลและมาตรา 16 (10)  ไดกลาวถึงการทําหนาที่ของเทศบาลตําบลในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สงเคราะหแใหแกกลุมเปูาหมายในพื้นท่ีไววา เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทํา ในการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ทั้งน้ี การปฏิบัติหนาที่ของ
เทศบาลตามที่ไดกลาวถึงน้ัน ยอมมีเปูาหมายสําคัญยิ่งอยูที่ประชาขนหรือกลุมเปูาหมายที่มารับบริการตามที่ไดปรากฎอยูในพระราชฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการ
บริการกิจการบานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 กลาวไววา การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนแสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนยแกลางเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ภาครัฐมีสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใ หทันตอเหตุการณแ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

กลาวถือ การถายโอนงานทั้งดานระเบียบการดําเนินงานและดานงบประมาณ ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมดานการสงเคราะหแเบี้ยยังชีพผูสูงอ ายุ  
แนวทางและเงื่อนไขการจายเบี้ยยังชีพตามเกณฑแมาตรฐาน สวนภารกิจดานงบประมาณ สํานักงบประมาณไดถายโอนภารกิจแกเทศบาลตําบลใหดําเนินการจายเงิน
สงเคราะหแเบี้ยยังชีพตั้งแตปี พ.ศ.2546 จํานวน 500 บาทตอคน แตมีการแกไขเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ  

(4) ไมเป็นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนแอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด 
บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานการณแสงเคราะหแของรัฐ หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นผู ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายได
ประจํา หรือผลประโยชนแตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคแกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดใหเป็นประจํา ยกเวนผูพิการและผูปุวยเอดสแตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน E-Mail: johnny53450303@hotmail.com   Tel. 087-5426388 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย และนํา

ผลที่ไดไปใชเป็นขอมูลในการพัฒนาปใจจัยตางๆ ที่จะชวยสงเสริมการมีสวนรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตากของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตากมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ตอไป โดยประกอบดวยสาระสําคัญดังน้ี 

9. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
10. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแบบมีสวนรวม 
11. แนวคิดเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
12. บทบาทหนาที่ ภารกิจหนาที่ โครงสรางเทศบาล 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
           ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  มีวัตถุประสงคแ เพื่อการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของ   
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการ 

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เน้ือหามีความเกี่ยวของ  
 2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) แยกเป็น
หมวดหมูตามหัวขอท่ีตองการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
          การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตากเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ดานเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมเปูาหมายหลัก คือ  ผูสูงอายุ และใหทราบความตองการ ตลอดจนปใญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินงาน
สวัสดิการ ทั้งน้ีสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเป็นขอมูลในการพัฒนาดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหสอดคลองกับคว ามตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ จํานวน 120 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 60 -69 ปี สถานะภาพสมรส มีรายไดตอเดือน 1,000 –3,000 บาท มี
รางกายที่ปกติ และมีการรับขอมูลขาวสารจากการสงหนังสือราชการ 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการมีสวนรวมของประชาชน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมาก 
 1. การมีสวนรวมพบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีการอธิบายกระบวนการ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางชัดเจน รองลงมา คือ การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเป็นไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม สวนการคัดเลือกตามเกณฑแ
ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความยุติธรรมและท่ัวถึงตามลําดับ 

2.ดานการปใญหาและขอเสนอแนะ พบวา ประชาชนมีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัด 
สวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก อยูในระดับมาก ผลการพิจารณารายตัว พบวา การอํานวยความสะดวก ใหแกผูรับมอบอํานาจมารับแทน 
รองลงมา คือ ขั้นตอนการจายเงินมีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามกําหนดทุกเดือน 
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ป๓ญหากฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเกินความจริง 
หรือการโฆษณาที่เป็นเท็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Law  measures  to  prevent  the  over  claimed  or  untrue  advertising   
in  private higher  educational institutes. 

   พีรพล สิมมา1 พัชรินทร๑ เครือเทพ2  
Peerapol simma, Phatcharin kruatap 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมุงทําการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันการโฆษณาจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อวิเคราะหแกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ และวิเคราะหแประเด็นปใญหา
ทางกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อหามาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและคุมครองผูบริโภคทางกฎหมายตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยพบวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการประชาสัมพันธแการแขงขันการรับนักศึกษาสูง ซึ่งนอกจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแขงขันกั นเอง
แลวยังตองแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับของรัฐ เพื่อใหไดจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยบริหารจัดการแบบธุรกิจการศึกษา จากการแขงขัน
ดังกลาวทําใหเกิดการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จทั้งที่กระทําโดยเจตนาหรือไมเจตนา อันสง ผลใหนักศึกษาหรือ
ผูปกครองซึ่งเป็นผูบริโภคทางการศึกษา ในการรับบริการทางการศึกษาไดรับความเสียหายหรือไมไดรับความเป็นธรรมในฐานะผูบริโภคตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค
ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถึงแมจะมีหนวยงานเขามากํากับดูแลโดยตรง เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
สํานักงานคุมครองผูบริโภคก็ตาม แตการดําเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันมีอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย อันสงผลใหการกํากับดูแลเป็นไปโดยไมมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมตอผูบริโภคมากนัก 
 แนวทางในการปูองกันและแกไขปใญหาในเรื่องน้ี ผูศึกษาวิจัยไดเสนอความเห็นสองดานคือดานที่หน่ึงดานกฎหมาย ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการ
ออกกฎหมายโดยตรงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการใหความคุมครองผูบริโภคทางการศึกษาโดยตรงเพื่อใหเกิดความชัดเจน และเพิ่มอํานาจ
หนาที่ของเจาหนาที่ในการปูองกันและใหความคุมครองผูบริโภคทางการศึกษา มีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาอันเป็น
เท็จเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดานที่สอง ดานสังคมหรือดานประชาคมอุดมศึกษา โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรกําหนดมาตรการ แนวทางทางความรวมมือ
สถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดแนวทางมาตรการทางสังคม ประชาคม ตลอดถึงมาตรการลงโทษสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทําผิดตอไป 
 
Abstract 
 This study aimed to investigate legal measurements related to the prevention of over-claimed or false advertisements made by 
private higher educational institutes in order to analyze laws related to private educational institutions in the issues of over-claimed or false 
promotional advertising, and to analyze relevant legal issues as to find preventive and protective legal measurements for consumers. 
 The research results showed that private higher educational institutes employed different means of public relation to compete 
among themselves and with government institutes in recruiting more students, under the educational business form of management. As a 
result, the institutions made a number of over-claimed or misleading statements in their educational advertisements, intentionally and 
unintentionally. This led to damages faced by the parents which were educational consumers according to consumer protection laws. Although 
there were higher educational laws under the responsibility of government organizations such as the Office of Higher Education Commission and 
Office of the Consumer Protection, the management of private higher educational institutions was found to be independent in some legal 
procedures.  Therefore, the reinforcement of the related laws was not efficient and that was unfair for consumers. 
 The research suggested two solutions. The first was legal solution suggesting that the in charge organizations legislate new laws or 
modify existing consumer protection laws to cover educational consumers directly. This would give better clarity and increase the power for 
related officers in protecting educational consumers as well as investigating the offence private higher educational institutes. The Association 
of Private Higher Education Institutions of Thailand should find ways of establishing cooperation from higher educational institutions in 
constructing guidelines for social measurements as well as punishment procedures for the offenders in addition to the existing measures. 

 
บทนํา 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดแนวนโยบายในการใหการสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการแบงเบาภาระของรัฐทั้งในภาคการศึกษาภาคพื้นฐานและการศึกษาในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา  โดย
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดใหเอกชนสามารถดําเนินการในระดับสูง โดยใหความเป็นอิสระในการบริหารจั ดการทางดาน
วิชาการภายใตพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากนโยบายดังกลาวทําใหมีการเปิดดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงรวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาจากตางประเทศที่เขามาเปิดดําเนินการในประเทศและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดดําเนินการอยูแลวก็มีการขยายการบริ หารจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งเป็นจํานวนมาก เพื่อใหบริการทางการศึกษาไดมากข้ึน และแยงชิงการรับนักศึกษาเขามาศึกษาใหไดนักศึกษาเป็นจํานวนมาก เพื่อใหบริการทางการศึกษาไดมาก
ขึ้น และแยงชิงการรับนักศึกษาเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของตนมากขึ้นในเชิงธุรกิจการศึกษา ซึ่งการดําเนินการการบริหารจัดการตลอดทั้งแนวนโยบายศึกษา
ของแตละสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็จะมีแนวนโยบายและกลยุทธแในการรับนักศึกษาท่ีแตกตางกัน วิธีการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธแเป็นแนวนโยบายและกล
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ยุทธแวิธีหน่ึง อันเป็นการดําเนินการเกินจริง หรือโฆษณาอันเป็นเท็จเป็นการเอาเปรียบนักศึกษาหรือผูปกครองนักศึกษาใหไดรับความเสียหายหรือไมจัดหาจัดดําเนินการ
ตามที่ไดกําหนดไว 
 ดังน้ัน นักศึกษาหรือผูปกครอง ซึ่งอยูในฐานะผูบริโภคทางการศึกษายอมตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
คุมครองผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคไดรับความเป็นธรรมจากการดําเนินกิจการที่กอใหเกิดความไมเป็นธรรมแกนักศึกษาและผูปกครองนักศึกษาทั้งที่ตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ 
 จากประเด็นปใญหาท่ีกลาวมาขางตน เพื่อหามาตรการในการปูองกันมิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโฆษณาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกินความจริงหรือการ
โฆษณาที่เป็นเท็จและเพื่อใหผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทราบถึงประเด็นปใญหา สาระสําคัญและการดําเนินการบริหารจัดการที่อาจกอใหเกิดความไมเป็นธรรมแก
นักศึกษาและผูปกครอง ซึ่งเป็นผูบริโภคและเพื่อใหนักศึกษาทราบถึงสิทธิ การรักษาสิทธิมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปฏิบัติที่ไมเป็นธรรมโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อหามาตรการในการปูองกันแกไขปใญหาดังกลาวจึงจําเป็นตองศึกษาและวิจัยประเด็นปใญหาและสาระสําคัญ และการกระทําความผิด
ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเสนอแนะปใญหาและมาตรการปูองกันแกไขปใญหาเหลาน้ันตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 2.1  เพื่อวิเคราะหแกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการใหความคุมครองผูบริโภคในกรณีการโฆษณาเกินจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ 
 2.2  เพื่อวิเคราะหแประเด็นปใญหาทางกฎหมายคุมครองผูบริโภคในกรณีการโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาอันเป็นเท็จในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2.3  เพื่อหามาตรการทางกฎหมายในการปูองกันการโฆษณาเกินจริงหรือการโฆษณาเป็นเท็จในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2.4  เพื่อศึกษาและวิเคราะหแการฝุาฝืนกฎหมายและมาตรการการปูองกันและแกไขปใญหา 
 2.5  เพื่อเสนอแนะแนวทางในหารแกไขกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ในการโฆษณาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกินความจริงหรือการโฆษณาที่เป็นเท็จเพื่อให
ความคุมครองผูบริโภคในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ  
 

ผลการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยน้ีไดวิเคราะหแกฎหมายทีเ่กี่ยวของประกอบกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับจัดการศึกษาท่ีเกินความจริงหรือการโฆษณา

อันเป็นเท็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เกิดขึ้นพบวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงมีการมีการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณา
อันเป็นเท็จ โดยการใชสื่อตางๆ ในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพแ โทรทัศนแ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพแ ปูายโฆษณา และสื่ออิเลคโทรนิค เป็นตน  ซึ่งการโฆษณาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาวไมสอดคลองกับเกณฑแมาตรฐานหลักสูตร หรือหลักเกณฑแที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดอันเป็นการโฆษณาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ จากผลการศึกษาวิจัยพบรูปแบบและวิธีการในการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความ
จริง หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ ดังน้ี 
 การโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินจรงิ  
 จากผลการศึกษาวิจัยพบวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหงมีการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกินความจริง โดยโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร
วา  สามารถเรียนจบในระดับปริญญาโทไดภายในหน่ึงปี หรือสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกไดภายในสองปี และสามารถเทียบโอนหนวยกิตจาก
ประสบการณแ เชิงวิชาชีพจากหลักสูตรพิเศษสําหรับผูบริหาร เชน หลักสูตรจากวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร หลักสูตรจากสถาบันพระปกเกลา เป็นตน 
 การโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอันเป็นเท็จ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบวาสถาบันอุดมศึกษาบางแหงมีการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอันเป็นเท็จหลายลักษณะ เชน การโฆษณาทุนการศึกษาแบบให
เปลา การโฆษณาใหสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แกนักศึกษา การโฆษณาเกี่ยวกับการไดรับรองมาตรฐานทางวิชาการ หรือวิชาชีพอันเป็นเท็จ   
การโฆษณาเกี่ยวกับการไดกูเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะเป็นการรับรองวาสามารถกูยืมไดทุกคน เป็นตน 
 นอกจากน้ีจากผลการศึกษาวิจัยยังพบวาปใญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไมมีความครอบคลุมถึงการให
ความคุมครองผูบริโภคในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเรียกวาผูรับบริการทางการศึกษา ไมวาจะเป็นนักศึกษา หรือผูปกครองของนักศึกษาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางดานการ
จัดการศึกษาท่ีไมเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา หรือมาตรฐานหลักสูตร เชน กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ มีเพียงบทบัญญัติบาง
มาตรา ที่กําหนดหลักเกณฑแไวกวางๆ เกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริง ดังน้ี  “กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโฆษณาการรับนักศึกษาโดยใช
ขอความอันเป็นเท็จ หรือไมตรงกับขอเท็จจริง ตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือไมตรงตามขอกําหนด หรือเป็นขอความที่กอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมเป็นสวนรวม.........” 
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาไมมีความครอบคลุมพอท่ีจะปูองกันปใญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริง หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จที่เกิดขึ้นใน
ปใจจุบัน นอกจากน้ีกฎหมายที่เกี่ยวของที่มีความสําคัญในการใหความคุมครองแกนักศึกษา หรือผูปกครองนักศึกษาในฐานะผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบโดยตรงตอการจัด
การศึกษาที่เกินจริง หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ กฎหมายวาดวยคุมครองผูบริโภค  ซึ่งบทบัญญัติโดยหลัก มุงใหความคุมครองใน
กิจการทางธุรกิจ กิจการคา การพานิชยแ ที่เป็นลักษณะสินคา และการบริการ หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ การโฆษณาเกินจริงในทางการคา  โดยไมไดมุงเนนการให
ความคุมครองตอผูบริโภคที่ไมไดรับความเป็นธรรม หรือไดรับความเสียหายทางการจัดการศึกษาที่ เกินความจริง หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จที่นักศึกษาตลอดถึง
ผูปกครองของนักศึกษาไดรับความเสียหายหรือไมไดรับความเป็นธรรมจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาเกินจริง หรือโฆษณาอันเป็นเท็จ 
 จากการศึกษาวิเคราะหแกฎหมายที่เกี่ยวของรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจําเป็นจะตองมีมาตราการในการควบคุม
การโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ และมาตรการในการปูองกันเพื่อใหผูบริโภคทางการศึกษาไดรับความคุมครองทาง
กฎหมาย ดังน้ี 
 (1) มาตรการทางดานกฎหมาย กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจําเป็นจะตองแกไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตราการหามมิให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จเป็นการเฉพาะและมีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งทางแพงและทางอาญาสํา หรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผูบริหารที่เกี่ยวของ เชน ผูรับใบอนุญาต หรืออธิการบดีในฐานะผูแทนนิติบุคคล  โดยบทบัญญัติควรมีกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง
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ออกมารองรับถึงหลักเกณฑแ วิธีการและเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหครอบคลุมถึงการปูองกัน และแกไขปใญหาตลอดถึงการใหความคุมครองแกผูบริโภคทางการศึกษา  
นอกจากน้ีควรมีการแกไขกฎหมายวาดวยคุมครองผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวของกับการโฆษณาเกินจริง  หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จใหครอบคลุมถึงการโฆษณาเกินความ
จริง  หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จในการใหบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวเป็นการเฉพาะ 
 (2) มาตรการในการควบคุมกํากับดูแลโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงายที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตองใชอํานาจในทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางเขมงวด ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาตรา 83 โดยใหอํานาจคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางพรอมกันใหสถาบันอุดมศึกษาที่ฝุา
ฝืนมาตรา 82  ดังตอไปน้ี   
  ก. ออกคําสั่งใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
  ข. ออกคําสั่งหามการใชขอความบางอยางท่ีปรากฏในการโฆษณา 
  ค. ออกคําสั่งหามในการโฆษณาหรือหามวิธีการนั้นในการโฆษณา 
  ง. ออกคําสั่งใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแลว 
 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมดําเนินตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือฝุาฝืนไมปฎิบัติตามระเบียบคณะกรรมการๆ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูฝุาฝืนน้ันได 
 นอกจากน้ันการกระทําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริง  หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ  อาจเขาลักษณะฝุาฝืนตามมาตรา  22  (1)  
แหงกฎหมายวาดวยคุมครองผูบริโภค ซึ่งเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการใหความคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการโฆษณาเกินจริง  หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ เม่ือ
ปรากฏวาคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  ตามมาตรา 4 (1) มีคําสั่งอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง  ดังน้ี 

ก.  ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
ข.  หามการใชขอความบางอยางในการโฆษณา 
ค.  หามการโฆษณาหรือหามการใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
ง.  ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูปริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑแและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 

และตามมาตรา 27 แหงกฎหมายคุมครองผูบริโภค บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาอาจ
ตองโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับอันเป็นโทษทางอาญาได  ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวา  กฎหม ายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไมไดกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับไวสําหรับการกระทําความผิด เกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริง  หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ  นอกจากน้ี  การที่ผูบริหารระดับสูง  
หรืออธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกระทําการโฆษณาประชาสัมพันธแรับนักศึกษาโดยใชขอความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง ยัง อาจมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 343 กลาวคือการฉอโกง  มาตรา 341 ไดกระทําโดยแสดงขอความอันเป็นเท็จตอประชาชนหรือดวยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแก
ประชาชน อันอาจมีความผิดลักษณะเป็นการฉอโกงประชาชน กลาวคือ จากการโฆษณาประชาสัมพันธแรับนักศึกษาโดยใชขอความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเป็น
เหตุใหนักศึกษาหลงเช่ือมาลงทะเบียนเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกินหาปี หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของประกอบกับขอเท็จจริงพบวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกาศรับสมัครนักศึกษาที่เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาอันฝุาฝืนตอความจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จโดยใชสื่อตางๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธแและทําใหประชาชนหรือนักศึกษาหลงเช่ืออันกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอระบบและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีผลกระทบตอภาระคาใชจายในทางเศรษฐกิจของนักศึกษาหรือผูปกครองที่สมัครเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่โฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาอันเป็นเท็จน้ัน อันเน่ืองมาจากภาวะการแขงขันในการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไม วาจะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนในระบบธรุกิจการศึกษาเพื่อใหกิจการดํารงอยูไดหรือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเหลาน้ัน ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวของไมชัดเจนและ
ยังไมครอบคลุมถึงปใญหาเหลาน้ีเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงตอการ
ใหความคุมครองผูบริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังน้ัน เพื่อแกไขปใญหาดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรมีมาตราการทางกฎหมายที่มีความชัดเจนครอบคลุมกับประเด็นปใญหาท่ีเกิดขึ้นในกฎหมายหลักหรือกฎหมายเฉพาะ เชน เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริง
หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและบทกําหนดโทษ กรณีผูฝุาฝืนไวอยางชัดเจน การเพิ่มบทบัญญัติของพนักงานเจาหนาที่ในการ
ควบคุมกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรณีการโฆษณาเกินจริงหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จนอกจากมาตรการในทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กลาวมาแลว หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการกําหนดแนวนโยบาย หรือมาตรการทางสังคมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการกํากับติดตามการโฆษณาประชาสัมพันธแของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอาจมีมาตรการในทางสัญญาประชาคม มาตรการปรับ เตือน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เขาขายการโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาอันเป็นเท็จ อันเป็นมาตรการคูขนานในการปูองกันและแกไขปใญหาดังกลาวอีกทางหน่ึง 
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ป๓จจัยด๎านแรงจูงใจที่จะสํงผลตํอความสําเร็จในการทํางาน ในทัศนะของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย๑ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 
The motivation factor effecting to work achievement in view  

of policeman under regional police 1 training center. 
 

ร.ต.อ.หญิง นฤมล  จบศรี1 รชพล  ศรีขาวรส2 
Narumol  Chopsri Ratchaphol  Srikhoawrot 

 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ในทัศนะของนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 ปีการศึกษา 2559 กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 196 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม   แบบ
มาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ 
F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมและราย
ดาน ทุกดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธแระหวางบุคคล ดานนโยบายองคแการ
และการบริหารงาน ดานความรับผิดชอบ ดานการบังคับบัญชา ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน
การยอมรับนับถือ และดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามลําดับ 
 2.  นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 ที่มีวุฒิการศึกษาและอายุตางกัน มีความคิดเห็นวาปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จ
ในการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ปใจจัยดานแรงจูงใจ, ความสําเร็จในการทํางาน, นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 
 
Abstract 
 This research  purposed  to study and comparison the motivation factor effecting to work achievement in view of policeman 
under regional police 1 training center classified by education level. The sample were policeman under regional police 1 training center in 
academic year 2016 totally 196 persons. The instrument used for collecting the data was a questionnaire rating scale 5 level. The statistics 
used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean standard deviation and One way ANOVA . 

The study results revealed that  : 
  1.  The motivation factor effecting to work achievement in view of policeman under regional police 1 training center in overall 
was at high level. Each  aspect was at high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were work  security, 
personnel relation, organization policy and administration, responsibility, command and colleague, salary and welfare,  work environment, 
work achievement, personnel acceptable, and type of work respectively. 
  2.  Comparison the motivation factor effecting to work achievement in view of policeman under regional police 1 training center 
classified by education level overall and each  aspect were not statistical different. 
 
Keywords :  The factor effecting to work achievement, Policeman, Regional police 1 training center 
 
บทนํา 

การที่หนวยงานหรือองคแกรใดๆ จะผลักดันหรือกระตุนใหบุคลากรในองคแกรทํางานอยางขยันขันแข็งการทุมเทแรงกายแรงใจ เพื่อความเจริญกาวหนา
องคแกรองคแกรน้ันๆ จะตองทําใหบุคลากรรูสึกวาเขาเป็นผูมีคุณคาและเป็นสวนสําคัญขององคแกรและองคแกรจะตองอาศัยการสรางแรงจูงใจ     (พวงเพชร  วัชรอยู,  2537 : 
27)  ไดกลาววา  “ถายิ่งมีแรงจูงใจมากเพียงใดคนก็ยิ่งจะมีผลงานที่เกิดจากการกระทําที่มีแตการสรางสรรคแสิ่งท่ีดีงามใหเกิดขึ้นตอตนเองและสังคม”  ดังน้ันจึงอาจกลาว
ไดวาการสรางแรงจูงใจในการทํางานเป็นสิ่งที่ควรทําใหเกิดขึ้นองคแกรและจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันมากขึ้นทําใหเกิดปใญหาดานมนุษยธรรมเชนผลผลิตและ
คุณภาพของงานลดลงโดยไมคํานึงถึงความรูสึกทางดานจิตใจตลอดจนการคิดหาวิธีการในการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงานเสถียรภาพหรือความเป็นปึกแผน
ของหนวยงานจะเกิดขึ้นไมไดฉะน้ันองคแกรจึงตองสรางแรงจูงใจเพื่อทําใหพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานทํางานใหสําเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับให
ทํางานและพรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจจึงทําใหงานที่ออกมามีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (ไพศาล  มะระพฤกษแวรรณ และคณะ, 2542 : 13) 
 ชองวางระหวางพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีกับพนักงานที่สมัครใจและเต็มใจปฏิบัติงานใหไดดีก็คือการจูงใจน่ันเองฉะน้ันผูบริหารจึงจา
เป็นตองใชวิธีการจูงใจเพื่อใหพนักงานใชความสามารถและเต็มใจที่จะดาเนินงานซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใตภาวะที่มี การโนมนาวใจการจูงใจที่ดีจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพมากกวาพนักงานที่ถูกปลอยใหปฏิบัติงานโดยขาดการจูงใจซึ่งจะกลายเป็นขอจากัดอันนาไปสูการหมดกาลังใจในก ารทางานในทายที่สุด      
(ธนิกานตแ  มาฆะศิรานนทแ,  2545: 10) แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสําคัญมากอยางหน่ึงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองคแกร (อุทัย หิรัญโต, 2543 :  181)  
ถาองคแกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจังมีความอดทนมีปใญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมากและไม คิดหนี
งานดังน้ันการบริหารบุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธ์ิยุติธรรมความเสมอภาคเพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรในองคแกรตั้งใจ 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ทํางานอยางเต็มความสามารถ 
 กองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจเพื่อบรรจุและแตงตั้งเป็น
ขาราชการตํารวจช้ันประทวนตําแหนงผูบังคับหมู (ปฏิบัติการปูองกันปราบปราม) ตามความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติสงเสริมมาตรฐานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเน้ือหาของหลักสูตรระบบรูปแบบเทคนิควิธีการเรียนการสอนและฝึกอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่สอนฝึกอบรมและผูเขารับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ทางดานวิชาการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตํารวจอาชีพฝึกอบรมเพื่อใหสถาบันการฝึกอบรมตํารวจมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (กองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ,  2548) ใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานรวมทั้งขาราชการตํารวจทุกคนมีโอกาสไดเขารับการศึกษาอบรม
อยางเทาเทียมกันรวมทั้งเพื่อพัฒนาใหขาราชการตํารวจมีคุณธรรมนําความรูเป็นคนดีมีเหตุผลมีภูมิคุมกันมีความสามารถในการแกปใญหามีสมรรถนะและทักษะในการ
ประกอบอาชีพตํารวจพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนแดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสรางเสริมสังคมภูมิปใญญาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตการปฏิบัติราชการใหเกิดขึ้นในหมูขาราชการตํารวจทั้งน้ีเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนสรางสังคมคุณธรรมภูมิปใญญาและการเรียนรู 

 ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาคตางๆ  ศูนยแปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีหนาที่
และความรับผิดชอบในการใหการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจเพื่อบรรจุและแตงตั้งเป็นขาราชการตํารวจช้ันประทวนตําแหนงผูบังคับหมู (ปฏิบัติการปูองกัน
ปราบปราม) ตามความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจมุงผลิตขาราชการตํารวจช้ันประทวนยศสิบตํารวจตรี  ตําแหนงผูบังคับ
หมู (ปฏิบัติการปูองกันปราบปราม) โดยยึดหลักใหนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน เป็นผูที่มีความรูความเขาใจสามารถพัฒนาตนเองได  ภายใตกระบวนการจัดการ
ฝึกอบรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและเต็มตามศักยภาพ เพื่อใหเป็นผูที่มีความรูในวิชาการและมีความสามารถในหนาที่งานที่รับผิดชอบมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
จิตใจม่ันคง ยึดม่ันในคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตยแ สุจริตพรอมที่จะปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสานักงานตํารวจแหงชาติ โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงคแเพื่อให
นักเรียนนายสิบตํารวจมีความรูพื้นฐานของการปฏิบัติงานในหนาที่ของขาราชการตํารวจช้ันประทวน เพื่อใหนักเรียนนายสิบตํารวจมีความรูความเขาใจและ
ความสามารถในงานปฏิบัติการปูองกันปราบปราม เพื่อเสริมสรางเจตคติ วิสัยทัศนแและหลอหลอมจิตใจอุปนิสัยและบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับการเป็นขาราชการ
ตํารวจ ที่เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน เพื่อใหนักเรียนนายสิบตํารวจเป็นผูยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อใหนักเรียนนายสิบตํารวจมีความพรอมทั้งดานรางกายจิตใจวุฒิภาวะมีจิตสานึกในการบริการและบาบัดทุกขแบํารุงสุขแก
ประชาชนรวมทั้งปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตนผูศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติงานสังกัดศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1จึงสนใจศึกษาวามีปใจจัยดานแรงจูงใจใดบางที่
จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ในทัศนะของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแในการพัฒนาปใจจัย
ดานแรงจูงใจอันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

  1.  เพื่อศึกษาปใจจัยดานแรงจูงใจทีจ่ะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ในทัศนะของนักเรียนนายสิบตํารวจศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยดานแรงจูงใจทีจ่ะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ในทัศนะของนักเรียนนายสิบตํารวจศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1จําแนก
ตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  นักเรียนนายสิบตํารวจศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1ที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดตางกัน มีความคิดเห็นตอปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จใน
การทํางานแตกตางกัน 
 2.  นักเรียนนายสิบตํารวจศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
แตกตางกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
 การจูงใจในการทํางาน 
 บุคลากรในองคแการหรือพนักงานเป็นผูที่มีความรูสึก มีชีวิต จิตใจ ดังน้ันตองใหความสําคัญกับสวัสดิการ เพิ่มคาจางใหสูงข้ึน ปรับปรุงสภาพการทํางานและ
เสริมกิจกรรมหลายๆ อยาง เพื่อจูงใจใหพนักงานทํางาน เพราะความสําเร็จขององคแการสวนใหญจะขึ้นอยูกับระดับของการจูงใจ (Motivation) การจูงใจเพื่อที่จะให
บุคลากรปฏิบัติงาน จะใชการจูงใจโดยนําเอาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิด ของกลุมการศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตรแ คือ ทฤษฎีของ อับราฮัม มาส
โลวแ เฟดเดอริค เฮิรแซเบิรแก และดักลาส แม็คเกรเกอรแ การจูงใจเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคแการประสบความสําเร็จโดยการตอบสนองความตองการตอบุคลากรเพื่อให
บุคลากรทํางานใหกับองคแการ 
 กลุมทฤษฎีที่เนนเน้ือหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation) เป็นกลุมทฤษฎีที่พยายามบงช้ีหรือกําหนดวา อะไรเป็นสาเหตุทําใหมนุษยแ
สรางและรักษาพฤติกรรมน้ันไวสาเหตุน้ันอาจจะเน่ืองมาจากสภาพภายในตัวบุคคลหรือสภาพแวดลอมของการทํางาน สําหรับสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคล ไดแก ความ
ตองการตางๆ ซึ่งจะสรางแรงขับรวมถึงการบงช้ีวาความตองการหรือแรงขับตางๆ มีการจัดลําดับอยางไร จึงมีการเรียกทฤษฎีกลุมน้ีวา “ทฤษฎีแรงขับ” (Drive 
Theories) ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะความขาดแคลนในรางกายมนุษยแในระยะเวลาหน่ึง อันเป็นเหตุทําใหรางกายตองสรางพฤติกรรม และพฤติกรรมน้ันจะเป็น
พฤติกรรมที่มุงสูวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายโดยเฉพาะสําหรับสาเหตุอันเน่ืองมาจากสภาพแวดลอม ไดแก ชนิดของสิ่งจูงใจหรือเปูาหมายที่บุคคลพยายามมุงไปสู  ทั้งน้ี
เพื่อท่ีจะตอบสนองความตองการหรือแรงขับภายในตนน่ันเอง ในสมัยการจัดการแบบวิทยาศาสตรแ เงินนับวาเป็นสิ่งจูงใจแตเพียงประการเดียวก็วาได  แตในสมัยตอมา
โดยเฉพาะในยุคสมัยแนวคิดแบบมนุษยสัมพันธแ สภาพการทํางาน ความม่ันคง และแบบของการควบคุมบังคับบัญชาโดยเฉพาะการควบคุมบังคับบัญชาแบบ
ประชาธิปไตยก็นับเป็นสิ่งจูงใจดวย 
 ตอมากลุมทฤษฎีนี้ไดขยายความครอบคลุมไปถึงความตองการหรือแรงจูงใจในระดับสูง เชน ความตองการที่จะไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จ
สูงสุด (ทฤษฎีของมาสโลวแ) ความรับผิดชอบการประสบความสําเร็จความกาวหนา (ทฤษฎีของเฮิรแซเบิรแก) และการพัฒนาสวนบุคคล  (ทฤษฎีของ  อัลเดอรแเฟอรแ) ก็ถือ
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วาเป็นสิ่งจูงใจเชนกัน โดยทั่วไปเม่ือบุคคลมีความตองการและสามารถตอบสนองความตองการของตนไดบุคคลจะเกิดความพึงพอใจหรือเกิดความสะดวกสบายแตใน
ขณะเดียวกันบุคคลก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีจะนําไปสูความไมสะดวกสบายความเจ็บปวดหรือความไมพึงพอใจ 
 กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการของการจูงใจ (Process Theories of Motivation) กลุมทฤษฎีนี้จะมีที่มาตางจากกลุมทฤษฎีที่เนนเน้ือหา โดยที่กลุมทฤษฎี
ที่เนนกระบวนการจะใหความสําคัญกับเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด ซึ่งจะมีสวนในการจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเป็นอยางมาก  กลุมทฤษฎีน้ี ไดแก ทฤษฎีการ
ตั้งเปูาหมายของเอ็ดวิน ล็อค  ทฤษฎีความคาดหวังของ    วิคเตอรแ  วรูม  ตัวแบบการจูงใจของพอรแทเตอรแ และลอเลอรแ  ทฤษฎีความเสมอภาคของ เจ. สเตซี อาดามส  
เป็นตน  ทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ (Reinforcement Theory of Motivation) เป็นเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการเรียนรู (Learning Process) 
ประเด็นสําคัญในเรื่องน้ีคือพฤติกรรมอาจจูงใจใหมุงสูรางวัลโดยนัยน้ีนักบริหารจึงปรับใชทฤษฎีโดยการกําหนดรางวัลหรือการลงโทษที่เหมาะสมมากกวาที่จะวิเคราะหแ
ถึงแรงจูงใจหรือความตองการของผูปฏิบัติงานเรื่องน้ีเกี่ยวของสัมพันธแอยางใกลชิดกับกฎแหงผลกรรม (Law of Effect) ซึ่งเอ็ดวารแดแอลธอรแนไดกแ (Edward L. 
Thorndike) ไดเสนอไวโดยกลาววาการตอบสนองตางๆที่เกิดขึ้นในสถานการณแอยางเดียวกันการตอบสนองใดที่ทําใหเกิดความพึงพอใจพฤติกรรมน้ันคลายจะเกิดขึ้นอีก 
สวนการตอบสนองใดที่ทําใหเกิดความไมสบาย (เป็นการลงโทษ)พฤติกรรมน้ันเหมือนจะไมเกิดขึ้นอีกซึ่งก็สอดคลองกับลัทธิสุขนิยมปรัชญาโบราณดังไดกลาวมาแลว 
 ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกและลบ เม่ือนําเรื่องการเสริมแรงไปสัมพันธแกับกฎแหงผลกรรมแลวก็จะเกิดการเสริมแรงในทางบวก  (Positive 
Reinforcement–PR) และการเสริมแรงในทางลบ (Negative Reinforcement–NR) การเสริมแรงไมวาจะเป็นทางบวกหรือลบตางก็เพิ่มพลังการตอบโตและทําใหเกิดการ
ทําซ้ําซากมีมากข้ึน แตทั้งตัวตัวเสริมแรงในทางบวกและทางลบก็จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมหรือการทําพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเพราะตัวเสริมแรงในทางบวกเป็นผลที่
ปรารถนาสวนการเสริมแรงในทางลบจะทําใหเกิดพฤติกรรมเพิ่มขึ้น  เพื่อจะไดหนีหรือหลบเลี่ยงผลกรรมท่ีไมพึงปรารถนา 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิภาพ  หมายถึง แนวความคิด หรือความมุงมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบบประชาธิปไตย ในอันที่จะทําใหการบริหารไดผลสูงสุดคุมกับ
การที่ไดจายเงินไปในการบริหารและจะกอใหเกิดความพึงพอใจแกทุกฝุาย 
 การพิจารณาวางานใดที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ันใหพิจารณาความสัมพันธแระหวางปใจจัยนําเขา  (Input)  กับผลผลิต  (output)  ที่ไดรับออกมาซึ่งอาจ
กลาวไดวา  ประสิทธิภาพจะเทากับการผลิต  ลบดวยการนําเขา  และถาเป็นการบริหารราชการก็บวกดวยความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ  สามารถเขียน
สมการสูตรทางคณิตศาสตรแ ไดคือ  E = (O – I) + S 
    E  =  EFFICINCY คือ  ประสิทธิภาพการทํางาน 
    O  =  OUTPUT คือ  ผลทีไ่ดรับออกมา 
    I  =  INPUT คือ  ปใจจัยนําเขาหรือทรัพยากรการบริหารทั้งหลายที่ใชไป  

S  =  SATISFACTION คือ  ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
 จากแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาการตางๆ อาจกลาวไดวาประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตรแ  หมายถึง  การผลิตสินคา  และการบริการ
ใหไดมากท่ีสุด  โดยใชตนทุนหรือปใจจัยนําเขาใหนอยท่ีสุด สวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมศาสตรแหรือประสิทธิภาพในการทํางานของแตบุคคลน้ันปใจจัย
นําเขา หมายถึง ความพยายาม ความพรอม ความสามารถ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการปฏิ บัติงานที่ไดผลดี  มีความรวดเร็ว  มีความคลองแคลว            
มีคุณภาพ  ไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไวและผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
 ปใจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ 
 สมพงษแ  เกษมสิน (2521 :30) ไดกลาวถึงแนวคิดของ Harring Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพในหนังสือThe 
Twelve Principles of Emersonซึ่งไดรับการยกยองและกลาวขวัญกันมาก โดยมีหลัก 12 ประการ ดังน้ี 
 1.  ความเขาใจและกําหนดแนวคิดในการทํางานใหกระจาง  2.  ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเป็นไปไดของงาน 
 3.  คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณแและถูกตอง   4.  รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
 5.  ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม    6.  การทํางานตองเช่ือถือได มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน
ไวเป็นหลักฐาน 
 7.  งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางท่ัวถึง  8.  งานสําเร็จทันเวลา 
 9.  ผลงานไดมาตรฐาน     10.  การดําเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได 
 11.  การกําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได 12.  ใหบําเหน็จรางวัลแตงานที่ดี 
  สมยศ  นาวีการ (2520 : 5) ไดเสนอปใจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคแกร ดังน้ี 
  1.  กลยุทธแ (Strategy) เกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดแข็งและจุดออนในองคแกร โอกาส และอุปสรรคภายนอกองคแกร 
   2.  โครงสราง (Structure) โครงสรางขององคแกรที่เหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน 
  3.  ระบบ (System) ระบบขององคแกรที่จะทําใหบรรลุเปูาหมาย 4.  แบบ (Style) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเปูาหมายขององคแกร 
  5.  บคุลากร (Staff)     6.  ความสามารถ (Skill) 
 7.  คานิยมรวมของคนในองคแกร (Shared Value) 
 จากแนวคิดในเรื่องปใจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพอาจกลาวไดวา ปใจจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในหลายดาน และในหลายๆระดับใน
การทํางานซึ่งมีอยูหลายประการ เชนการฝึกอบรม ประสบการณแ ความรูสึกผูกพัน ความยุติธรรมในการทํางาน การรักษาระเบียบวิ นัยในการทํางาน ความเขาใจ และ
กําหนดแนวคิดในการทํางานใหกระจาง ความนาเช่ือถือ สมรรถภาพในการทํางาน การกําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเป็นเครื่องมือในการฝึกสอน และการใหบําเหน็จ
รางวัลแกผูที่ทํางานไดตามเปูาหมาย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 399 คน 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 196 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
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สวนประมาณคา สถติิที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-
test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมและราย
ดาน ทุกดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธแระหวางบุคคล ดานนโยบายองคแการ
และการบริหารงาน ดานความรับผิดชอบ ดานการบังคับบัญชา ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน
การยอมรับนับถือ และดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามลําดับ 
 2.  นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 ที่มีวุฒิการศึกษาและอายุตางกัน มีความคิดเห็นวาปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จ
ในการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 1.  นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาปใจจัยดานแรงจูงใจ  ที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมและราย
ดาน ทุกดาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิชัย  สินโทรัมยแ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยปใจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการ
ธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในสวนกลาง โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดในสวนกลาง เพื่อ
ศึกษาปใจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในสวนกลาง เพื่อศึกษาปใญหาและเสนอแนะแนวทางเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานของขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจในการทํางานในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษา
ของ  กิตติวัฒนแ  ถมยา (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศ
ไทย.โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 204 คน 
เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับการศึกษาของ กิตติพงษแ  ศิริพร (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยปใจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถยนตแ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยแรงจูงใจภายในและปใจจัยแรงจูงใจภายนอก  ที่มีผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถยนตแ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริษัทปใจจุบัน และประสบการณแในการทํางาน และศึกษาระดับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ในดานตนทุนการผลิต ดานคุณภาพผลิตภัณฑแ และดานเวลาการผลิต ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ วราพร  มะโนเพ็ญ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัด
ธนาคารออมสินเขตบางแค มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค  ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานมี แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ นิธิเมธ  หัศไทย (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของ
ขาราชการเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจในการทํางานของ
ขาราชการสานักงานเขตบางขุนเทียนโดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ  ผลการศึกษาพบวา ขาราชการสํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการ
ทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับการศึกษาของ ธเนศ  เหลืองวิริยะแสง (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยปใจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานบริษัทวิศวกรรมกอสรางนอกชายฝใ่งแหงหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทวิศวกรรมกอสรางนอกชายฝใ่งแหงหน่ึง 
เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ การรับรูบรรยากาศองคแการและการรับรูความยุติธรรมในองคแการของพนักงานบริษัทวิศวกรรมกอสรางนอกชายฝใ่งแหงหน่ึง  เพื่อศึกษา
ปใจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทวิศวกรรมกอสรางนอกชายฝใ่งแหงหน่ึง ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทวิศวกรรมกอสรางนอกชายฝใ่งแหง
หน่ึงมีแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับดี 
 2.  นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางานเป็นรายดาน ดังน้ี 
 2.1  ดานความสําเร็จในการทํางาน นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาการไดทํางานเหมาะสมกับตําแหนงและระดับ 
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ สอดคลองกับการศึกษาของ นิธิเมธ  หัศไทย (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การทํางานของขาราชการเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจในการ
ทํางานของขาราชการสานักงานเขตบางขุนเทียนโดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการสํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ
ในการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสําเร็จของงาน สอดคลองกับ
การศึกษาของ กิตติวัฒนแ  ถมยา (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหง
ประเทศไทย.โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 204 
คน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ความสําเร็จของงาน สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1  มีความคิดเห็นวาสําคัญรองลงมา 
ไดแก สามารถทํางานไดลุลวงตามวัตถุประสงคแ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  เม่ือสามารถแกปใญหาตางๆ ไดทานจะมีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้น การวางแผนในการ
ทํางาน และสามารถแกไขปใญหาในการทํางานดวยตนเอง และมีความสามารถในการแกไขปใญหาตางๆ และรูจักวิธีปูองกันปใญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
 2.2  ดานการยอมรับนับถือ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1  มีความคิดเห็นวาการไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานในดานความรู ความสามารถทําใหมีกําลังใจท่ีจะทํางาน เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ  สอดคลองกับการศึกษา
ของ ศิริรัตนแ ทวีการไถ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอความทุมเทในการทํางาน บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบวา การไดรับคําชมเชย ความเช่ือถือความไววางใจจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ทําใหมีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้น การไดรับการยอมรับความคิดเห็นจาก
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ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทําใหมีความกลาคิด กลาทํามากขึ้น งาน สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1  มีความคิดเห็นวา
สําคัญรองลงมา ไดแก ไดรับการยอมรับความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทําใหมีความกลาคิดกลาทํามากขึ้น  ไดรับการยอมรับและเคารพในการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดรับคําชมเชยความเช่ือถือและความไววางใจจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้น  และเป็นที่รักใครของเพื่อน
รวมงานและไดรับความรวมมือในการทํางานที่ดี 
 2.3  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวา งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอหนวยงาน 
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐวัตร  สนหอม (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มี
ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และ 2) เพื่อศึกษาถึงปใจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา 
พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานลักษณะ
งานสวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก อิสระในการตัดสินใจเพื่อความสําเร็จในงาน ลักษณะ
งานมีความนาสนใจเป็นงานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคแ งานที่ทําอยูตรงกับความรูความสามารถ และมีความรูสึกวาอยูภายในสภาวการณแท่ีมีความกดดันอยางมาก 
 2.4  ดานความรับผิดชอบ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวา การยินดีรับผิดชอบหากงานที่ทํามีความบกพรอง เป็น
เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกท่ีจะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ สอดคลองกับการศึกษาของ วราพร  มะโนเพ็ญ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาใน
สังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียง
ตามลําดับดังน้ี ดานความรับผิดชอบ สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก มีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคแของหนวยงาน  ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดทุกครั้ง มีความ
พยายามอยางเต็มที่ ที่จะใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จแมจะมีอุปสรรค และรูสึกเต็มใจในการทํางานทีไดรับมอบหมาย 
 2.5  ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวา การมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
เม่ือเทียบกับบุคลากรคนอื่นๆ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก การไดรับการสนับสนุนใหไดรับการฝึกอบรมและศึกษาหาความรูอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  งานที่ทําอยูมี
ความม่ันคงและรูสึกมีความภูมิใจที่ไดเป็นบุคลากรของหนวยงาน มีโอกาสกาวหนาในหนาที่ของงานในตํา แหนงปใจจุบัน และการไดรับการเลื่อนตําแหนงจะเป็นแรง
บันดาลใจที่สําคัญในการทํางาน 
 2.6  ดานการบังคับบัญชา นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวา การใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลืออยางจริงใจ
เม่ือมีปใญหาของผูบังคับบัญชา เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก การใหคําปรึกษาของผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ ผูบังคับบัญชาใชวิธีการสั่งงานโดยการขอรองมากกวาการ
ออกคําสั่ง ผูบังคับบัญชามีลักษณะโนมนาวใหทํางานชักชวนใหสมาชิกมีความสนใจในการปฏิบัติงานดวยความตั้งใจมีความซื่อสัตยแสุจริต และเต็มใจที่จะทํางานน้ันๆ ให
เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด และความสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานของผูบังคับบัญชา 
 2.7  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค1 มีความคิดเห็นวา ในหนวยงานมีแหลงขอมูลขาวสารสามารถ
คนควาไดสะดวก เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาน้ีไมสอดคลองกับการศึกษาของ อมรภพ  อะมริต (2552 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสามมิตรมอเตอรแสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อศึกษาระดับความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอปใจจัยในดานตางๆ เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อศึกษาปใจจัยชีวสังคม
ของพนักงานที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปใจจัยชีวสังคมของพนักงานที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัย
ที่สงผลตอความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนแในการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอรแส
แมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอรแสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในระดับปานกลางไดแก 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนเรื่องอื่นๆ 
นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1  มีความคิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก ความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทํางาน มีเครื่องมืออุปกรณแ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอพรอมใชและมีประสิทธิภาพ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ เชน จัดใหมีนํ้าดื่มที่สะอาด หองนํ้าที่ถูกสุขลักษณะ และการมี
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้ออํานวยตอการทํางาน เชน แสงสวาง อุณหภูมิอากาศ 
 2.8  ดานความสัมพันธแระหวางบุคคล นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวา การมีอิทธิพลของเพื่อนรวมงานตอชีวิตการ
ทํางาน เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1  มีความ
คิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก มีการรวมแรงรวมใจในการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จ หรือมีการทํางานเป็นทีม การมีความสัมพันธแที่ดีกับบุคคลอื่นๆ นอกจาก
ผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน มีความสุขขณะทํางานกับเพื่อนรวมงาน และการมีความสัมพันธแที่ดีกับเพื่อนรวมงานตลอดเวลา 
 2.9  ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวา การใหสิทธิพิเศษอื่นๆ ในฐานะขาราชการ 
ตํารวจ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ  สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1  มีความ
คิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก ความเหมาะสมของสวัสดิการที่จะไดรับการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน คาตอบแทนซึ่งใหสอดคลองกับสภาวการณแที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
การจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาส พบปะสังสรรคแ เพื่อสรางมนุษยแสัมพันธแที่ดีตอกัน และความเหมาะสมของเงินเดือนที่จะไดรับ 
 2.10  ดานนโยบายองคแการและการบริหารงาน นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวา การพิจารณาความดีความชอบ 
ยึดหลักความรู ความสามารถ และผลงานอยางชัดเจน เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ  สวนเรื่องอื่นๆ นักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 มีความคิดเห็นวาสําคัญรองลงมา ไดแก ความสามารถของผูบริหารในการนําพาสูความสําเร็จ เปิดโอกาสใหพนักงานไดสอบถาม
ประเด็นขอสงสัยตางๆ ได การถายทอดนโยบายไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของอยางรวดเร็วและถูกตอง และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยงาน 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 383 
 
 

 3.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1  ที่มีวุฒิการศึกษาและอายุตางกัน มีความคิดเห็นวาปใจจัย
ดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ กิตติวัฒนแ  ถมยา (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย.โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ฝุายกลยุทธแและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 204 คน เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานที่มี
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และเงินเดือนที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ วราพร  มะโนเพ็ญ (2551 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคาร
ออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ การศึกษา ตําแหนง อายุงาน และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน 
โดยรวมมีแรงจูงใจไมแตกตางกัน ไมเป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณาระดับแรงจูงใจในการทํางานดานตางๆ พบวา ปใจจัยบํารุงรักษา ดานความม่ันคงในการทํางาน เพศชาย
มีระดับแรงจูงใจแตกตางกับเพศหญิง ดานความกาวหนา สอดคลองกับการศึกษาของ สุรัตนแจี  คูตระกูล (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยแไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตรแที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานธนาคาร พาณิชยแไทยที่มีปใจจัยประชากรศาสตรแดานอายุ ดานสังกัดธนาคาร 
ดานระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ ดานสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนปใจจัยประชากรศาสตรแดาน
เพศ ดานตําแหนงงาน และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐวัตร  สนหอม (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และ 2) เพื่อศึกษาถึงปใจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก อายุงาน ตําแหนง ในขณะที่เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เป็นปใจจัยที่ไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 4.  ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 
 4.1  ดานความสําเร็จในการทํางาน เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ การไดทํางานเหมาะสมกับตําแหนงและระดับ 
 4.2  ดานการยอมรับนับถือ เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานในดานความรู ความสามารถทําใหมีกําลังใจท่ีจะทํางาน 
 4.3  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกท่ีจะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอหนวยงาน 
 4.4  ดานความรับผิดชอบ เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกท่ีจะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ การยินดีรับผิดชอบหากงานที่ทํามีความบกพรอง 
 4.5  ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ การมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
เม่ือเทียบกับบุคลากรคนอื่นๆ 
 4.6  ดานการบังคับบัญชา เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกท่ีจะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ การใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลืออยางจริงใจ
เม่ือมีปใญหาของผูบังคับบัญชา 
 4.7  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ  ในหนวยงานมีแหลงขอมูลขาวสาร
สามารถคนควาไดสะดวก 
 4.8  ดานความสัมพันธแระหวางบุคคล เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ  การมีอิทธิพลของเพื่อนรวมงานตอชีวิต
การทํางาน 
 4.9  ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่จะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ การใหสิทธิพิเศษอื่นๆ ในฐานะขาราชการตํารวจ 
 4.10  ดานนโยบายองคแการและการบริหารงาน เรื่องที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกท่ีจะสงผลใหงานประสบความสําเร็จคือ การพิจารณาความดีความชอบ 
ยึดหลักความรู ความสามารถ และผลงานอยางชัดเจน 
 5.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 5.1  ควรมีการศึกษาความตองการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถเพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษา 
 5.2  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาปใจจัยดานแรงจูงใจที่จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางานเป็นรายดาน และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผลจริง 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 381 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test 
(one way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  มีความคิดเห็นวาการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวน
ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังน้ี ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดานงานใหบริการ ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นวาการ
บริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การบริการสาธารณะ, องคแการบริหารสวนตําบล 
 
Abstract 

This research purposed to study and comparison the public service in Bangchang sub-district organization administration Sampran 
district Nakorn Phathom province classified by gender education and occupation. The sample were people in Bangchang sub-district 
organization administration totally 381 persons. The instrument used for collecting the data was a questionnaire rating scale 5 level. The 
statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean standard deviation,  t-test and One way ANOVA.   
 The study results revealed that  : 
 1. The public service in Bangchang sub-district organization administration  Sampran district Nakorn Phathom province in overall 
was at high level. Each  aspect was at high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were education, religious 
and culture, citizen welfare and environment, consumption and public consumption, and public service respectively. 
 2. Comparison the public service in Bangchang sub-district organization administration Sampran district Nakorn Phathom province 
classified by gender education and occupation overall and each  aspect were not statistical different. 

 
Keywords :  Public service , Sub-distric organization administration 
 
บทนํา 
 การจัดระเบียบการปกครองหรือการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยในปใจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2550 โดยมาตรา 4 ไดกําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน แบงเป็น 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน โดยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือการปกครองสวนทองถิ่นเป็นการจัดการปกครองที่สวนกลางกระจายอํานาจการปกครองและการบริหาร
ใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหองคแกรปกครองสวนทองถ่ินเป็นอิสระ และสามารถตัดสินใจในการบริหารงานในการแกไขปใญหาของทองถิ่นตน การปกครอง
ทองถิ่นในปใจจุบันแบงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ไดแก องคแการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคแการบริหารสวนตําบล และรูปแบบพิเศษ ไดแก 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2548 : 1-2)  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทําใหเกิด
การปฏิรูปการปกครองสวนทองถ่ิน คือ การที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน ดังปรากฏในมาตรา 281-290 บทบัญญัติน้ีไดสนับสนุนการกระจาย
อํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นการทําใหภารกิจและอํานาจหนาที่ในการปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้นในการคิดวางแผน และการตัดสินใจในการจัดทํา
บริการสาธารณะ ในอดีตการบริการสาธารณะสวนใหญจะดําเนินการโดยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค (นันทวัฒนแ  บรมานันทแ, 2545 : 31) 
 เปูาหมายของการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ คือ กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐใหแกองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองใหชัดเจนโดยใหมีการรับถายโอน
อํานาจหนาที่และภารกิจภายในระยะเวลาท่ีกําหนด องคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถจะรับการถายโอนอํานาจหนาที่และภารกิจไดใหถายโอนภายใน 4 ปี หากยัง
ดําเนินการไมไดใหดําเนินการถายโอนภายใน 10 ปี นอกจากน้ันยังไดกําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายไดอื่นใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ภายในปี พ.ศ. 2544 ไมนอยกวารอยละ 20 เพื่อทําใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลภายในไมเกิน พ.ศ. 2549 ไม
นอยกวารอยละ 35 (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548 : 20) 
  การบริการสาธารณะจึงเป็นภารกิจหน่ึงขององคแการปกครองสวนทองถิ่นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหมีผลบังคับใหรัฐตองจัดบริการสาธารณะที่ดี
ใหแกประชาชนซึ่งองคแการปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการเพื่อประโยชนแของประชาชน การบริการสาธารณะโดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก บริการ
สาธารณะบางประเภทท่ีรัฐมอบหมายใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูจัดทําเอง โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตทองถิ่นน้ันๆ 
ซึ่งอํานาจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ จะถูกบัญญัติไวในกฎหมายจัดตั้งองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภท  และใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ลักษณะการจัดทําบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวน
ทองถ่ินแบงออกเป็น 4 ดานหลักๆ ไดแก บริการสาธารณะดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บริการสาธารณะ
ทางดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบริการสาธารณะทางดานงานใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อสาธารณประโยชนแเป็นสําคัญ กลาวคือ การจัดบริการ
สาธารณะจะตองสอดคลอง และสนองตอสภาพปใญหาและความตองการสวนรวมของประชาชนทุกคนในทองถ่ิน ซึ่งเป็นความตองการของประชาชนที่จะมีชีวิตเป็นอยู
อยางสุขสบาย และความตองการที่จะใชชีวิตอยูในสังคมน้ันอยางปลอดภัย  (นันทวัฒนแ  บรมนันทแ,  2547 : 49) 
  ดังน้ันการจัดทําบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับความตองการ  และความเป็นอยูของประชาชนในเขตพื้นที่น้ันๆ ซึ่ง
สอดคลองกับหลักของการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นที่ตองการใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการ  และปกครองดูแลตัวเองได มี
ความสามารถท่ีจะรับรูสภาพการเปลี่ยนแปลงของปใญหาตางๆ และแกไขปใญหาเหลาน้ันที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีไดดี และรวดเร็วกวาราชการสวนกลางและสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินน้ันใหไดมากท่ีสุดอยางแทจริง  น่ันคือตองตอบสนองความตองการของสวนรวม หรือเป็นสวนเสริมขอบกพรองหรือความไม
เพียงพอของประชาชน โดยรัฐตองดําเนินการใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง ตอเน่ือง และเทาเทียมกัน  เพื่อใหเป็นไปตามเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญในเรื่องการ
กระจายอํานาจ จึงไดมีการถายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะจากสวนกลางลงมาสูหนวยงานราชการระดับทองถิ่น โดยไดมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นผล
สืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น ทําใหการกระจายอํานาจมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 วาดวยการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17 และมาตรา 18 ไดกําหนดหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ ทั้งองคแการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคแการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยกําหนดใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนแของประชาชนในทองถ่ินของตนเองและกําหนดไวโดยละเอียด และการบริการสาธารณะที่ดีน้ันจะตองคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพในการจัดการ  ซึ่งเป็นการ
พิจารณาในเรื่องของคุณภาพของบริการสาธารณะที่จัดทําขึ้น กลาวคือ การจัดทําบริการสาธารณะอยางหน่ึงควรจะตองกอใหเกิดประโยชนแแกประชาชนไดมากที่สุด 
ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอยางจําเป็นตองใชเทคโนโลยีระดับสูง  เป็นกิจการขนาดใหญหรือเป็นกิจการที่จาเป็นตองมีการประสานงาน
ระหวางองคแกรตางๆ หลายหนวยงาน แตภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะบางอยางเป็นกิจการที่ไมสลับซับซอน  จึงตองมีองคแกรที่มีความเหมาะสมทั้งทางดาน
การเงิน บุคลากร และความสามารถดานอื่นๆ ที่จะจัดทําบริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จากเหตุผลและความสําคัญขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผล
ที่ไดจากการศึกษาในครั้งจะเป็นประโยชนแและแนวทางในการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

  1.  เพื่อศึกษาระดับการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  ประชาชนทีมี่เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
  2.  ประชาชนทีมี่ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
แตกตางกัน 
 3.  ประชาชนทีมี่อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
 การบริการสาธารณะ มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ กลาวคือ 
 ประการที่ 1 การบริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยูในความอํานวยการ หรือความควบคุมของฝุายปกครอง ลักษณะที่สําคัญที่สุดของบริการสาธารณะ คือ 
ตองเป็นกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชน ซึ่งก็คือ เป็นกิจการที่อยูในความอํานวยการของรัฐแตเน่ืองจากปใจจุบันภารกิจของรัฐมีมาก
ขึ้น กิจกรรมบางอยางตองใชเทคโนโลยีในการจัดทําสูง ใชเงินลงทุนสูง และรัฐไมมีความพรอม จึงตองมอบใหบุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเป็น
ผูดําเนินการ ซึ่งเม่ือรัฐมอบหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหบุคคลอื่นดําเนินการจัดทําแลว บทบาทของรัฐในฐานะผูจัดทําหรือผูอํานวยการก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู
ควบคุม โดยรัฐจะเป็นผูควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัยรวมทั้งควบคุมคาบริการ ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนแตอบแทนมากที่สุด 
และเดือดรอนนอยท่ีสุด  ประการที่ 2 การบริการสาธารณะ จะตองมีวัตถุประสงคแเพื่อสาธารณะประโยชนแโดยความตองการสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดเป็น  2 
ประเภท คือ ความตองการที่จะมีชีวิตอยูอยางสุขสบายและความตองการที่จะอยูอยางปลอดภัย  ดังน้ัน บริการสาธารณะที่รัฐจัดทําจึงตองมีลักษณะที่สนองความ
ตองการของประชาชนทั้งสองประการดังกลาว กิจการใดที่รัฐเห็นวามีความจําเป็นตอการอยูอยางปลอดภัยหรือการอยูอยางสุขสบายของประชาชน  รัฐก็จะตองเขาไป
จัดทํากิจการนั้น และนอกจากน้ี ในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ รัฐไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนแของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุมหน่ึงกลุมใดได 
รัฐจะตองจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
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 แนวคิดพื้นฐานการจัดกิจการสาธารณะ 
 แนวคิดพื้นฐานทั่วไปซึ่งเป็นสากลในการจัดกิจการสาธารณะระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่น ไดแก  (วุฒิสาร  ตันไชย,  2544 : 13) 
 1.  หลักผลประโยชนแมหาชน (Public Interest) ซึ่งสามารถแบงไดเป็น 2 ลักษณะ ไดแก 
 1.1  ประโยชนแมหาชนของรัฐ ไดแก ประโยชนแที่เป็นสวนไดสวนเสียโดยตรงของพลเมืองกลุมใหญที่สุดของรัฐ เป็นความตองการสวนรวมของประชาชนทั่ว
ทั้งประเทศ ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันและมีความสําคัญตอความเป็นเอกภาพของรัฐ ดังน้ัน จึงตองอาศัยองคแกรกลางเป็นผูปฏิบัติหนาที่ ห รือหากรัฐมอบใหทองถิ่น
ดําเนินการ รัฐก็จะตองเป็นผูควบคุมนโยบายใหทองถิ่นดําเนินการตามนโยบายเพื่อผลประโยชนแของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เชน การปู องกันประเทศ การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธแกับตางประเทศ เป็นตน 
 1.2  ประโยชนแมหาชนของทองถิ่น ไดแก ประโยชนแซึ่งเป็นสวนไดสวนเสียโดยตรงของพลเมืองที่อาศัยอยูในทองถ่ินหน่ึงโดยเฉพาะ 
 2.  ประสิทธิภาพในการจัดการ เป็นการพิจารณาในเรื่องของคุณภาพของบริการสาธารณะที่จัดทําขึ้น กลาวคือ การจัดทําบริการสาธารณะอยางหน่ึ งควร
จะตองกอใหเกิดประโยชนแแกประชาชนไดมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอยางจําเป็นตองใชเทคโนโลยีระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ
หรือเป็นกิจการที่จําเป็นตองมีการประสานงานระหวางองคแกรตาง ๆ หลายหนวยงาน แตภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะบางอยางเป็นกิจการที่ ไมสลับซับซอน 
หรือมีเทคนิคมากนัก จึงตองมีองคแกรที่มีความเหมาะสมท้ังทางดานการเงิน บุคลากร และความสามารถดานอื่น ๆ ที่จะจัดทําบริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

3.  หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability) กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของหนวยชุมชนระดับใด ควรมอบใหหนวยการปกครอง
ระดับน้ันเป็นเจาของและเป็นผูดําเนินการ ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ สนองตอบความตองการของประชาชนในชุมชนไดดีที่สุด อยูภายใตการควบคุม
ตรวจสอบของชุมชนน้ันๆ แตหากเป็นกิจกรรมท่ีตองสนองตอบความตองการของหนวยชุมชนที่สูงขึ้นไปหรือเป็นกิจกรรมที่มุงสนองตอบปใญหาความตองการของผูคน
ทั้งประเทศหรือปใญหาของชาติโดยรวม ก็ควรมอบใหเป็นหนาที่ของรัฐบาลระดับท่ีสูงข้ึนไปตามความเหมาะสม 
 4.  หลักความสามารถของทองถิ่น (Local Capability) เกิดจากพื้นฐานแนวคิดวาการดําเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหนาที่ของหนวยการปกครอง
ทองถ่ินในระดับลางสุดเสมอ หนวยการปกรองทองถ่ินในระดับสูงข้ึนไปจะเลือกดําเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็ตอเม่ือทองถิ่นระดับลางไมมีศักยภาพที่จะดําเนินการได 
หรือหากดําเนินการไดก็อาจเกิดปใญหากระทบกับทองถิ่นอื่น ๆ หรือเป็นผลเสียหายตอประเทศชาติโดยรวม 
 5.  หลักการกําหนดระดับของหนวยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด (Optimal Accountability) หนวยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในที่น้ี 
หมายถึง หนวยจัดบริการในระดับ ใด ๆ ก็ตามที่มีคุณสมบัติ 2 ประการ ดังตอไปน้ี ประกอบกันมากท่ีสุด 
  5.1  เป็นหนวยจัดบริการระดับลางสุด มีความใกลชิดกับผูใชบริการมากท่ีสุด ที่มีความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายไดมาใช
จายในการจัดบริการไดอยางสมบูรณแ 
  5.2  เป็นหนวยจัดบริการที่มีพื้นท่ีการใหบริการครอบคลุมประชากร หรือพื้นที่ที่ไดรับประโยชนแ และผลกระทบจากการใหบริการโดยสมบูรณแ 
และประชาชนผูมีสวนไดรับผลประโยชนแและผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดสามารถเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนการผลิต และควบคุมตรวจสอบผล
การดําเนินงานของหนวยจัดบริการนั้น ๆ ไดโดยตรงมากท่ีสุด 
 6.  หลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Efficiency of scale) ขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในที่น้ี
หมายถึง ขนาดของชุมชน (จํานวนประชากรในชุมชน) ในระดับใด ๆก็ตาม ที่เอื้ออํานวยใหสามารถจัดบริการประเภทน้ัน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หรืออีกนัย
หน่ึงเป็นจํานวนประชากรที่เอื้ออํานาจใหมีตนทุนการจัดบริการที่ต่ําที่สุดน่ันเอง โดยการกําหนดหนวยจัดบริการโดยคํานึงถึงขนาดของการจั ดบริการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดน้ีมาจากหลักประสิทธิภาพ (The principle of Management Efficiency) ในการจัดบริการสาธารณะที่วา การจัดบริการสาธารณะใด ๆ ควรตองประหยัด ถา
สามารถใชเงินจํานวนนอยท่ีสุดเพื่อใหเกิดประโยชนแแกผูคนจํานวนมากไดก็นับวาเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 7.  หลักการจําแนกหนวยกําหนดนโยบายและหนวยจัดบริการออกจากกัน (Separation of Policy operation units) เป็นการนําหลักเกณฑแหลักการ
กําหนดระดับของหนวยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด (Optimal Accountability) และหลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Optimal Efficiency of Scale) มาพิจารณารวมกันวิเคราะหแบริการสาธารณะแตละประเภทและจัดสรรบริการลงไปในชุมชนระดับตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดกรณีที่หนวย
จัดบริการท่ีนาจะมีความสามารถและมีความรับผิดชอบตอผูที่ไดรับประโยชนแสูงสุด ไมสามารถจัดบริการใหมีตนทุนต่ําที่สุด (หรือมีประสิทธิภาพที่สุด) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
หนวยจัดบริการหรือหนวยการปกครองที่ใกลชิดกับผูใชบริการมากท่ีสุดและสามารถหารายไดมาใชจายในการจัดบริการไดน้ัน มักจะมีจํานวนประชากรนอยเกินไป โดย
จํานวนที่จะสามารถจัดบริการใหมีตนทุนต่ําที่สุดก็อาจเป็นประชากรของหลาย ๆ ตําบล หรือหลาย ๆ อําเภอ ประกอบกัน ซึ่งทางเลือกที่นาจะเหมาะสม คือ การใหมี
หนวยกําหนดนโยบายและจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด และใหหนวยจัดบริการที่มีตนทุนต่ําที่สุด โดยหนวยงานทั้ง 2 อาจเป็นหนวยง านเดียวกัน หรือคนละ
หนวยงานก็ได 
 8.  หลักการกําหนดหนาที่จัดทําบริการสาธารณะตามขนาดของกิจการบริการสาธารณะ สามารถ แบงไดเป็น 2 ประเภท คือ 
  8.1  บริการสาธารณะที่เป็นกิจการขนาดใหญ หมายถึงกิจการที่ตองใชเทคโนโลยี เงินทุน และบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ดังน้ันผูจะมี
อํานาจตัดสินใจจัดทํากิจการดังกลาวจึงตองเป็นองคแกรขนาดใหญ ที่มีขีดความสามารถพรอมที่จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การศึกษาระดับสูง การ
คมนาคมทางอากาศ การชลประทานหลวง การขุดเจาะนํ้ามันเช้ือเพลิง และทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การวิเคราะหแประเมินผล เป็นตน  
  8.2  บริการสาธารณะที่เป็นกิจการที่ไมสลับซับซอนเป็นกิจกรรมที่ไมสลับซับซอน หรือมีเทคนิคมากนัก และมักเป็นกิจการที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งหากไดพนักงานทองถิ่นที่รูถึงสภาพทองถิ่นน้ัน ๆ เป็นผูจัดทํา จึงจะมีประสิทธิภาพมากกวาใหรัฐซึ่ง เป็นผูวางนโยบายดําเนินการในวง
กวางเป็นผูจัดทํา นอกจากน้ีการจัดทําบริการประเภทน้ียังเป็นการดําเนินการที่ใชงบประมาณไมมากนัก เชน การใหมีสุสาน และฌาปนสถาน การปรับปรุงแหลงชุมชน
แออัด การขนสงสาธารณะในเขตทองถิ่น การใหมีสถานสินเช่ือทองถิ่น การดูแลชายหาดในเขตทองถิ่น การจัดใหมีโคมไฟตามถนนหนทาง เป็นตน 
 9.  หลักการแบงตามประเภทขององคแการในการเป็นผูใหบริการสาธารณะบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจของรัฐ เป็นบริการที่มีความสําคัญตอความเป็น
เอกภาพของรัฐซึ่งตองพิจารณาถึงลักษณะสําคัญ 2 ประการ ไดแก 
  9.1  เป็นภารกิจที่ประชาชนทั้งประเทศมีสวนไดสวนเสียเหมือน ๆ กัน จึงตองอาศัยองคแกรกลางเป็นผูปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกันทั่วประเทศ  
  9.2  เป็นภารกิจที่รัฐสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาดังไดกลาวไปแลวจึงพอที่จะสรุปภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐ ไดเป็น 4 ประเภท คือ 
  1)  หนาที่ดานการปูองกันประเทศ 
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  2)  หนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
  3)  หนาที่ในการรักษาความม่ันคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 
  4)  หนาที่ของรัฐในการเป็นตัวแทนในดานความสัมพันธแระหวางประเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 7,868 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 381 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ( t-test แบบ 
Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  มีความคิดเห็นวาการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวน
ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังน้ี ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดานงานใหบริการ ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นวาการบริการ
สาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 1.  จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่พบวา
ประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  มีความคิดเห็นวาการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดานงานใหบริการ ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ ฐิติพงศแ  ทิพยแอักษร  
(2554 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมยแ จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนมีความ
คิดเห็นตอการบริการสาธารณะของของเทศบาลเมืองบุรีรัมยแ  จังหวัดบุรีรัมยแ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ปราณ ี อินทวงศแ  (2550 
: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวา ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบาง
กะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยผูศึกษาจะไดนําประเด็นที่ไดจากการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดาน  ดังน้ี 
  1.1  ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประชาชนมีความคิดเห็นวาองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
การบริการสาธารณะโดยรวมอยูในระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ เรื่องการติดตั้งไฟฟูาสองสวางในที่สาธารณะและจุดเสี่ยง เ รื่องเกี่ยวกับบริการนํ้าประปา 
ไดแก การขยายเขตบริการนํ้าประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง คุณภาพน้ําประปาไมมีตะกอน ไมมีกลิ่นหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ บริการนํ้าประปาอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอมี
การดูแล บํารุงรักษาสถานที่เลนกีฬา และออกกําลังกาย การดูแล บํารุงรักษาสายไฟ ไฟฟูาสองสวางในที่สาธารณะและจุดเสี่ยง การดูแล บํารุงรักษาถนน และทาง
ระบายนํ้า และจัดใหมีสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย และจัดใหสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร สอดคลองกับการศึกษาของ อดิศรา  เกิดทอง (2546 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิผลของการใหการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถแ การศึกษาพบวาเทศบาลไดจัดการบริการสาธารณะไดอยาง
สอดคลองและเป็นไปตามความตองการของประชาชนโดยมีผลลัพธแที่เป็นรูปธรรมทั้งในดานของการบริการสาธารณะที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีตาม
สภาพแวดลอม ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค ทรัพยากรสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  ที่เป็นเชนน้ีเน่ืองจากในการพัฒนาทองถิ่นน้ันตองใหความสําคัญกับความ
ตองการพื้นฐานของประชาชน  ซึ่งถือเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานอื่นๆ   และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ธันยวัฒนแ  รัตนสัค  (2547 : 
บทคัยอ)  ที่ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนตอองคแกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงราย และไดเสนอเสนอผลการศึกษาวา คิดเห็นของ
ประชาชนสวนใหญ เห็นวา องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจหนาที่ในการจัดการโครงสรางพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นผลมาจากที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชงบประมาณสวนใหญไปกับงานของโครงสรางพื้นฐานในทองถ่ิน งานกอสราง ซอมแซมเพื่อใหมีผลตอการดําเนินงานอยางมีรูปธรรมอันมี นัยยะท่ีสงผลตอการเลือกตั้ง
ในการบริหารในครั้งตอไป 
  1.2  ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความคิดเห็นวาองคแการบริหาร    สวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
การบริการสาธารณะโดยรวมอยูในระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ การปูองกันและกําจัดนํ้าเสีย และมลพิษตางๆ  การใหบริการแนะนํารักษา ดูแลสุขภาพ
อนามัยผูสูงอายุ ผูพิการและประชาชน  การใหบริการปูองกันและระงับโรคติดตอ เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา  เป็นตน  การเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อปูองกันโรคตางๆ  การกํากับ ควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร  โครงการรณรงคแหรืออนุรักษแสิ่งแวดลอม  การให
ความรูเรื่องการปูองกันยาเสพติด  ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ  การบริการเกี่ยวกับการดูแลสัตวแเลี้ ยงและสัตวแเรรอน  และการสนับสนุนและ
จัดบริการดานสาธารณสุข เชน การประสานกับสถานบริการดานสาธารณสุข เพื่อใหบริการแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ   สอดคลองกับการศึกษาของ  ฐิติพงศแ  
ทิพยแอักษร  (2554 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมยแ  จังหวัดบุรีรัมยแ  ผลการศึกษาพบวา  
ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมยแ  จังหวัดบุรีรัมยแ  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับมาก  และยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของ  อุไร  ภาควิชัย  (2552 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ที่พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาองคแการบริหารสวนตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  มีระดับประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะของ
ประชาชนที่มีตอดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต อยูในระดับสูงท่ีสุด 
  1.3  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นวาองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
การบริการสาธารณะโดยรวมอยูในระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากท่ีสุดคือ  การจัดบริการสําหรับเด็ก เชน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  จัดใหมีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาล
หรือวันสําคัญทางศาสนา  การสนับสนุนการศึกษานอกระบบ เชน การศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)  การใหทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวันแกโรงเรียนในพื้นที่  มี
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กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงและสืบสานวัฒนธรรมไทย เชน สงกรานตแ ลอยกระทง เป็นตน  การสงเสริม อนุรักษแวัฒนธรรมพื้นบานหรือวัฒนธรรมชุมชน  การสนับสนุนหรือ
ใหทุนเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพื้นที่   การสนับสนุนกิจกรรมหรือใหทุนการศึกษาแกโรงเรียนในพื้นที่  การสงเสริมภูมิปใญญาทองถิ่น  
และการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษแวัฒนธรรมทองถิ่น  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  วัชระ  เสริฐสมใจ  (2550 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลทาขาม  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยภาพรวมในระดับมาก 
  1.4  ดานงานใหบริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นวาองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการบริการ
สาธารณะโดยรวมอยูในระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ  การใหบริการดานขอมูลขาวสารอยางถูกตองครบถวน  เจาหนาที่ใหคําแนะนําและเอาใจใสตอ
ผูใชบริการ  เจาหนาที่ใหคําแนะนําและเอาใจใสตอผูใชบริการ  อาคารสถานที่มีการแบงสัดสวนอยางเป็นระบบและมีปูายบอกอยางชัดเจน และมีแผนผังแสดงขั้นตอน
การใหบริการ และการติดตอไวอยางชัดเจน  มีปูายบอกที่ตั้งขององคแการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  อยางชัดเจน   เจาหนาที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ใหบริการอยางชัดเจน และการจัดสถานที่ใหบริการสะอาด สวยงาม  เจาหนาที่มีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสุภาพเรียบรอย ยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการ  การเตรียม
วัสดุ  อุปกรณแเพื่ออํานวยความสะดวก เชน ปากกา กาว กรรไกร   ที่เย็บกระดาษ เป็นตน และความเพียงพอและความสะดวกของสถานที่จอดรถ สอดคลองกับ
การศึกษาของ วัชระ  เสริฐสมใจ  (2550 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาขาม  ดานงานใหบริการและบริการชุมชน  โดยภาพรวมในระดับมาก  และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ  พรจันทรแ  มิตรมุสิก  (2549 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาเรื่องการใหบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลแมเจดียแใหม   อําเภอ
เวียงปุาเปูา  จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนพึงพอใจมากตอการใหบริการสาธารณะและการทํางานของพนักงานสวนตําบล 
   2.  จากผลการศึกษาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน พบวา ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นตอการบริการสาธารณะของ
องคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน  ในขณะเดียวกันประชาชนในเขตพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ที่เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะโดยภาพรวมการบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากอยูแลว แตประชาชนมีความตองการใหองคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอ สามพราน 
จังหวัดนครปฐม พัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะในดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับรองลงมาใหมากยิ่งข้ึน 
 3.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  3.1  องคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรพัฒนางานดานการบริการใหดียิ่งข้ึน เชน จัดบริเวณและสถานที่
จอดรถใหสะดวก สบายและเพียงพอ การเตรียมวัสดุ อุปกรณแเพื่ออํานวยความสะดวก เป็นตน 
  3.2  องคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรพัฒนางานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหดียิ่งขึ้น  โดย
อาจทําการศึกษาหรือสํารวจความตองการของประชาชนแลวนํามาผลการศึกษามาจัดทําแผนและดําเนินงาน  เพื่อใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  3.3  องคแการบริหารสวนตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรประสานความรวมมือกับชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการ
บริการสาธารณะ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 4.  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  4.1  ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีการบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีประสิทธิภาพ 
  4.2  ควรศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆ ในการบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4.3  ควรศึกษาความตองการบริการสาธารณะของประชาชนในทองถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางดําเนินงานบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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การมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
The people participation in local development  

in Bang Pasi sub-district organization administration Banglane district Nakorn Phathom province. 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  ของประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 376 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก   คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-
test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการประเมินผล ดานการรับผลประโยชนแ ดานการดําเนินงาน และดานการตัดสินใจ ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศ อาชีพ และสถานภาพในหมูบานตางกัน มีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน, องคแการบริหารสวนตําบล 
 
Abstract 

This research purposed to study and comparison the people participation in local development in Bang Pasi sub-district 
organization administration Banglane district Nakorn Phathom province classified by gender occupation and village status. The sample were 
personnel in local organization administration Supun Buri province totally 192 persons. The instrument used for collecting the data was a 
questionnaire rating scale 5 level. The statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean standard deviation,  
t-test and One way ANOVA.   
 The study results revealed that  : 
 1. The people participation in local development in Bang Pasi sub-district organization administration Banglane district Nakorn 
Phathom province in overall was at high level. Each aspect was at high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest 
mean were evaluation, benefit, operating, and decision making respectively. 
 2. Comparison the people participation in local development in Bang Pasi sub-district organization administration Banglane district 
Nakorn Phathom province classified by gender occupation and village status overall and each  aspect were not statistical different. 
 
Keywords : Participation in local development, sub-distric organization administration 
 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 285-287 ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีลักษณะยืดหยุน สงเสริม
และเพิ่มกลไกการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึน การกําหนดใหประชาชนในทองถิ่นสามารถออกเสียงประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองได พรอมทั้งการ
ใหองคแกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดใหมีการรับฟใงความคิดเห็นตามมาตรา 287 วรรคหน่ึงและวรรคสอง ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม รวมทั้งการใหองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจายและผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อใหประชาชนมีสวนร วมในการ
ตรวจสอบกํากับการบริหารจัดการตามมาตรา 287 วรรคสาม 
 การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการบริหารระดับทองถิ่นของประชาชนในปใจจุบันก็เพื่อที่จะทําใหการบริหารงานของแตละทองถิ่นสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น เน่ืองจากประชาชนในแตละทองถิ่นยอมรูถึงความตองการและปใญหาของตนเองไดดีกวาบุคคลอื่นซึ่งมิใชเป็นคนในทองถิ่นน้ัน ๆ การ
ยินยอมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการปกครองทองถ่ิน จึงเทากับเป็นการยอมรับความตองการของประชานในแตละทองถิ่นน้ันแตกตางกัน และผูที่จะ
สามารถรูถึงความแตกตางในความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่นน้ันแตกตางกัน และผูที่จะสามารถรูถึงความแตกตางในความตองการ และสามารถตอบสนอง
ไดตรงตามความตองการ น้ันก็คือ ประชาชนในทองถิ่นน้ันน่ันเอง และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 287 ระบุวา ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการ
บริหารกิจการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดให มีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย ในกรณีที่การกระทําของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยู ของ
ประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอน กระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่
เห็นสมควร หรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟใงความคิดเห็นกอนการก ระทําน้ัน หรืออาจจัดให

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณการใชจาย และการดําเนินงานในรอบปี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตมนุษยแ เพราะมนุษยแอยูรวมกันเป็นสังคม ตางพึ่งพาอาศัยกันและตางตองมีบทบาทภาระหนาที่ตองรับผิดชอบ
ตามวาระโอกาสที่มาถึง บทบาทหนาที่ที่ไดรับจากการยอมรับบทบาทที่สรางขึ้นดวยตนเอง เชน การรับหนาที่เป็นพอแม เป็นหัวหนาครอบครัวเป็นผูใหญบาน ผูนํา
หมูบาน ประชาชนในหมูบาน ความสําคัญของบทบาทหนาที่ การงานตองมีกฎระเบียบและองคแการที่ม่ันคงคอยชวยรับนโยบายใหสอดคลองกับกฎหมายของบานเมือง 
แตทั้งน้ี การมีสวนรวมน้ัน รวมถึงการรวมดวยชวยกันในดานความคิดเห็น การบริหารจัดการ ตลอดการ เสียสละเวลาอาคารสถานที่ปใจจัยอื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อบรรลุเปูาหมาย 
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามเจตนารมณแของรัฐบาล คือการกระจายอํานาจในการสนองความเป็นอยูของประชาชนใหดีขึ้น มีการตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศและการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นําการบริการของรัฐลงสูประชาชนไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันรัฐบาลจึงมีแนวนโยบายใหสวน
ราชการและองคแกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใสตรวจสอบได (Transparency and Accountability) หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา และประชาชนมีสวนรวม โดยมุงสรางองคแกรใหเป็นไปตาม
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประชาชนเป็นเปูาหมายสูงสุดในการใหบริการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  องคแการบริหารสวนตําบล  เป็นองคแกรการ
บริหารงานสวนทองถ่ินในตําบลที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานไดมีอํานาจในการปกครองตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางไปใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการเองภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย (กรมสง เสริมการ
ปกครองทองถิ่น.  2548) 
 จากเหตุผลและความสําคัญขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งจะเป็นประโยชนแและแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตองคแการ
บริหารสวนตําบลบางภาษ ีอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

  1.  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษ ีอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนที่เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
 2.  ประชาชนทีอ่าชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
 3.  ประชาชนทีมี่สถานภาพในหมูบานตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
 การมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศใหความสําคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสู
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่ภาครัฐจะตองเปิดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพื่อสร างความโปรงใสและเพิ่ม
คุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับรวมกันของทุก ๆฝุายในการบริหารราชการเพื่อประโยชนแสุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย 
พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ตางใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยางโปรงใส สุจริต เปิดเผยขอมูล และการเปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การ
ตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐในทุกระดับ 
 หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการ
น้ัน International Association for Public Participation ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
 1.  การใหขอมูลขาวสาร ถือเป็นการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเป็นระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิด
โอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพแ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง 
ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซตแ เป็นตน 
 2.  การรับฟใงความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใ จของ
หนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟใงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตแ เป็นตน 
 3.  การเกี่ยวของ เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสราง ความม่ันใจให
ประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณแ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน 
 4.  ความรวมมือ เป็นการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเป็นหุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการที่มีฝุายประชาชนรวมเป็นกรรมการ เป็นตน 
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 5.  การเสริมอํานาจแกประชาชน เป็นขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะ
ตางๆ โครงการกองทุนหมูบานที่มอบอํานาจใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจทั้งหมด เป็นตน 
 การสรางการมีสวนรวมของประชาชน อาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถทําไดอยางงาย ๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ขึ้นอยูกับความ
ตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน คาใชจายและความจําเป็นในการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนเป็น เรื่องละเอียดออน 
จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน การรับฟใงความคิดเห็น การเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งพัฒนา
ทักษะและศักยภาพของขาราชการทุกระดับควบคูกันไปดวย 
 การบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่เปิดโอกาสใหประชาชนและเครือขายภาคประชาสังคมทุกภาคสวนเขามาเป็นหุนสวน จะประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน 
ขึ้นอยูกับหนวยงานราชการตาง ๆ จะสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนมากนอยเพียงใด รวมทั้งตองอาศัยกระบวนการความรวมมือและการมีสวนรวมของ
ทุกฝุายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแลวที่ภาคราชการจะตองรวมมือกันเปิดระบบราชการใหประชาชนมีสวนรวมเพื่อทําใหเกิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เกิดการแบงสรรทรัพยากรอยางยุติธรรม  และลดความขัดแยงในสังคม และที่สําคัญที่สุด คือ การสรางกลไกของการพัฒนาระบบ ราชการที่ยั่งยืน เพื่อ
ประโยชนแสุขของประชาชนน่ันเอง 
 การพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนมีปรัชญา แนวความคิด และลักษณะเป็นของตนเอง ดังไดกลาวมาแลวปรัชญาและแนวความคิดดังกลาวน้ี ถูกนํามาใชเป็นแนวทางในการ
กําหนดเป็นหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนที่ใหความสําคัญตอคนในฐานเป็นศูนยแกลางของการพัฒนา การพัฒนาชุมชนจึงมุงเนนการพัฒนาคนใหมี ความรู 
ความสามารถ จนสามารถพึ่งตนเองได มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาสามารถรับชวงการพัฒนาคนจากรุนกอนและดําเนินการใหดียิ่งขึ้น หลักการและวิธีการพัฒนา
ชุมชน 
 แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชน ไดแก 1) ความรวมมือระหวางรัฐและชุมชน (Partnership) แนวความคิดน้ีเช่ือวาการพัฒนาที่ไดผลดีที่สุดและถาวรที่สุด
ควรเกิดจากพลังของชุมชนที่มีขึ้นเองผสมกับการสนับสนุนของรัฐสังคมใดที่ปลอยใหเกิดการพัฒนาชุมชนดําเนินไปเองตามยถากรรมสังคมน้ันจะเกิดการถอยหลังในทาง
กลับกันหากรัฐเป็นผูที่ใหแตละฝุายเดียวผลการพัฒนาจะเป็นไปอยางเช่ืองชาและเกิดผลแตทางรูปธรรมเทาน้ันวิธีการรวมมือน้ีชุมชนจะตองมีสวนรวมในการคนหา
สาเหตุของปใญหาการรวมลงทุนและปฏิบัติงานรวมในการติดตามประเมินผลสวนรัฐมีบทบาทสนับสนุนทางดานวิชาการวัสดุอุปกรณแเทาน้ัน  2) การชวยเหลือตนเอง 
(Aids Self Help) รัฐจะตองทําอยางไรก็ตามใหประชาชนมีขีดความสามารถชวยตนเองตอไปไดเรื่อยๆโดยไมตองพึ่งคนอื่นใหมาชวยอยูตลอดไปในขณะที่ชุมชนเองยั ง
พึ่งตนเองไดไมเต็มที่เพราะมีขอจํากัดดานคุณวุฒิประสบการณแความสามารถงบประมาณรัฐอาจใหความชวยเหลือไดแตตองมีวัตถุประสงคแวาชวยเหลือเพื่อใหประชาชน
สามารถชวยตนเองไดอยางตลอดรอดฝใ่งท้ังน้ีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) ความคิดริเริ่มของชุมชนประชาชนตองมีทัศนคติดานน้ีจนถึงขนาดที่สามารถแสดงความคิดริเริ่ม
ตามโครงการพัฒนาโดยไมตองรอใหทางรัฐเขามาเป็นผูชักชวนหรือกระตุนตลอดเวลาเพราะเป็นที่ทราบกันดีวาโครงการที่เกิดจากรัฐเป็นผูคิดริเริ่มจะไมตรงกับความ
ตองการของชุมชนหรือทองถิ่นและมักเป็นการแกปใญหาที่ไมตรงจุดแตที่รัฐจําเป็นตองเขาไปดําเนินการเองน้ันเป็นเพราะทางชุมชนเองเกิดความลังเลไมแนนอนทางดาน
ความคิดไมมีการรวมกลุมรวมพลังใหเกิดความคิดริเริ่มเองเป็นขอสําคัญคืออยายัดเยียดความคิดแตในขณะเดียวกันตองรูจักประสานความตองการขอชุมชนกับนโยบาย
และวัตถุประสงคแของรัฐใหกลมกลืนกันใหได 4) ความตองการของชุมชน (Felt Need) สวนใหญปใญหาและความตองการของชุมชนจะเกิดผลผลิตของวัฒนธรรม
โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนเองเชนชุมชนดั้งเดิมความตองการเนนหนักในเรื่องการบริโภค  (Consumption Oriented) ชุมชนที่
ทันสมัยความตองการจะเนนทางดานการพัฒนา (Development Oriented) แนวความคิดน้ีตองมีการยืดหยุนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปดวย 
5) ความสมดุลในการพัฒนา (Balanced Development) ปกติความตองการทางดานการพัฒนาตางๆของชุมชนในแงความตองการจะมีอยูมากมายและหลากหลาย
เกินตอขีดความสามารถของรัฐหรือชุมชนเองที่จะดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการนั้นๆจึงมีแนวความคิดวาความตองการดังกลาวจะตองไดรับการบําบัดดวยพลัง
ความสามารถของชุมชนเองบวกกับขีดความสามารถของรัฐเพื่อใหไดระดับที่สมดุลที่พอดีในความตองการน้ันเทาที่เป็นไปไดนอกจากน้ียังมีค วามสมดุลทางการพัฒนา
ระหวางทางดานรูปธรรมและนามธรรมจะตองไดสัดสวนไปดวยกันหากมุงพัฒนาดานหน่ึงดานใดโดยเฉพาะจะเกิดการพัฒนาเติบโตที่ไมไดสัดสวนผิดรูปรางเชนเจริญ
ดานวัตถุแตไมเจริญดานจิตใจ เป็นตน 6) การศึกษาภาคชีวิต (Long-Life Education) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการใหการศึกษาแกประชาชนทุกเพศทุกวัยอยาง
ตอเน่ืองมีจุดหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยแในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชนทางท่ีจะทําเชนน้ันไดตองอาศัยความรวมมือของประชาชนตองมีการสงเสริมความ
สนใจในกลุมของตนอาศัยอยู 7) การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (Holistic Program) น้ันคือปใญหาของชุมชนไมสามารถแกไขโดยวิธีใดวิธีเดียวหรือ
หนวยงานใดหนวยงานเดียวไดตองมีการประสานการปฏิบัติงานในหลายๆวิธีการและหลายหนวยงานที่ตองดําเนินการไปพรอมๆกันการกําหนดวิธีการแกปใญหาของ
ชุมชนหน่ึงตองหยิบยกปใญหาของชุมชนน้ันมาพิจารณาอยางละเอียดและตองคํานึงดวยวาปใญหาหน่ึงตองไปเกี่ยวพันหรือมีผลกระทบตอปใญหาอื่นดวยอยูเสมอโดยการ
ดานการพัฒนาจะตองถูกกําหนดใหสามารถเผชิญหนากับปใญหาตางๆ  8) การพัฒนาชุมชนเป็นการดําเนินงานที่เริ่มจากทองถิ่นโดยมีวัตถุประสงคแที่สอดคลองกับ
นโยบายพัฒนาประเทศ (The Mainstream of National Development) หมายถึงกิจกรรมของทองถ่ินหรือชุมชนมักจะไดรับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐในรูปของ
ดานวัสดุดานกําลังคนดังน้ันการดําเนินงานของทองถิ่นใดเป็นไปโดยเอกประเทศปราศจากเปูาหมายที่สอดคลองกับนโยบายของชาติยอมจะไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
เทาที่ควร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 6,144 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที     (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการประเมินผล ดานการรับผลประโยชนแ ดานการดําเนินงาน และดา นการตัดสินใจ 
ตามลําดับ 
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  2.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศ อาชีพ และสถานภาพในหมูบานตางกัน มีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุง
กราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวาประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ อยูในระดับมาก โดยมีระดับการมีสวนรวมเป็นอันดับแรก รองลงมาดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวม
อยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมอยูในระดับ
นอย ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ดานการตัดสินใจ อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จริญญา  จันทรแทรง (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคแการ
บริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคแการบริหาร
สวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อหาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคแการบริหาร
สวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางท่ีใชจานวน 346 คน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่น
ในเขตองคแการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนแ รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการและการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ โดยในดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือไดมีสวนรวมในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่จะพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ดานการดําเนินงาน อยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง 
ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวาประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ อยูในระดับมาก โดยมีระดับการมีสวนรวมเป็นอันดับแรก รองลงมาดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
 4.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ดานการรับผลประโยชนแ 
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง 
ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวาประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ อยูในระดับมาก โดยมีระดับการมีสวนรวมเป็นอันดับแรก 
 5.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ดานการรับผลประโยชนแ 
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จริญญา  จันทรแทรง ทีไ่ดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคแการบริหารสวนตําบล
หนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคแการบริหารสวนตําบลหนอง
แสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อหาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคแการบริหารสวนตําบลหนอง
แสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางท่ีใชจานวน 346 คน ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคแการ
บริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบวาโดยภาพรวมประชาชนมีสวนรวมตอการพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง  โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการและการมีสวนรวมในการประเมินผล 
ตามลําดับ โดยในดานการมีสวนรวมการรวมรับผลประโยชนแ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รูสึกภูมิใจเม่ือโครงการตาง ๆ กอใหเกิดประโยชนแกับคนสวนใหญในทองถิ่น ดาน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือไดมีสวนรวมในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่จะพัฒนาทองถ่ิน สวนดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสวนรวมกับคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกตัวแทนขึ้นมาเป็นผูนําในกิจกรรมการพัฒนาทองถิ่น และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการพัฒนาทองถ่ิน สมาชิกสภา หรือผูบริหาร ถึงผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมในการพัฒนาทองถ่ิน 2) แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินในเขตองคแการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี มีดังน้ี ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ควรประชาสัมพันธแใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางตอเน่ือง  และมีความสมํ่าเสมอ เชน 
ประกาศขาวทางวิทยุกระจายเสียง ควรจัดใหมีการประชาพิจารณแในทองถิ่นกอนจะมีการตัดสินใจวางแผนพัฒนาทองถิ่นอยางตอเน่ือง  และควรใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการพัฒนาทองถิ่นอยางจริงจังมากกวาที่เป็นอยู ดานการมีสวนรวมปฏิบัติการ ควรใหการสนับสนุนประชาชนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก โครงการอบรมกลุมอาชีพ โครงการองคแการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ โครงการเมืองนาอยู โครงการเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา 
โครงการเกี่ยวกับประเพณีตางๆ ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมทํากิจกรรมโดยมีการระดมทรัพยากร ไดแก เงิน คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ อุปกรณแ ที่
อยูในหมูบานเพื่อดําเนินการรวมกลุม ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชนแ ควรสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักและเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรักษาผลประโยชนแอันพึงมีพึงไดของทองถิ่นตน  ควรสงเสริมใหความรูดานสิทธิประโยชนแที่ประชาชนจะไดรับในการพัฒนาดานตางๆ  ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และการพัฒนาโครงการในตําบลเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนแในโครงการพัฒนา และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ควร
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล การทํางานและตรวจสอบผลการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นให
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟใงการแถลงผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอในโครงการเคลื่อนที่ประเภทตางๆ ที่
กอใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน และควรสงเสริมใหประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบลในทุกโครงการ 
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 6.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ดานการประเมินผล อยู
ในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง 
ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวาประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ อยูในระดับมาก โดยมีระดับการมีสวนรวมเป็นอันดับแรก รองลงมาดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายดานการมีสวนรวมในการประเมินผล  การมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ รัฐพงศแ  บุญญานุวัตร (2552 : 106-108) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชน จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน 44 ชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกําหนด
กลุมตัวอยางในการรวบรวมขอมูล จํานวน 400 คน และเก็บรวมรวมขอมูลได จํานวน 388 คน คิดเป็นรอยละ 97 ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจาก
มากไปนอย ไดแก ดานการมีสวนรวมการรับผลประโยชนแ ดานการมีสวนรวมการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมการติดตาม
ประเมินผล 
 7.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม เม่ือเปรียบเทียบตามปใจจัยดานบุคคล พบวาประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพทางตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ รัฐพงศแ  บุญญานุวัตร (2552 : 106-108) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต  
กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต  กรุงเทพฯ และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชน จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล จําแนก
ตามเพศ พบวาประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาย ุพบวาประชาชนมีอายุแตกตางกันมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนโดยรวมไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ทีไ่ดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบล
ทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง 
ตําบลทับไทร อําเภอโปุงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
 8.  ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 
 8.1  ดานการตัดสินใจ หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในการแสดงความเห็นคัดคานหรือโตแยงอยางมีเหตุผลเม่ือ
คณะกรรมการชุมชนตัดสินใจเลือกโครงการที่ไมตรงกับความตองการพัฒนาหมูบาน 
 8.2  ดานการดําเนินงาน หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในการสงเสริมความสัมพันธแอันดีระหวางกลุมในชุมชนสมาชิกในชุมชน
ในการทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาหมูบาน 
 8.3  ดานการรับผลประโยชนแ หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการประชาสัมพันธแใหชุมชนหรือหมูบานอื่นๆ หรือหนวยงานตางๆ ไดรับทราบผลงานหรือ
ผลสําเร็จของประชาชนที่มีสวนสําคัญทําใหโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมูบาน 
 8.4  ดานการประเมินผล หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในการใหขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมูบาน 
 9.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 9.1  ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมหรือสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในเรื่องตางๆ ในชุมชนใหมากยิ่งข้ึน 
 9.2  ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงกัน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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แนวทางการสํงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี 
The guideline to promoting work perform by good governance in local 

organization administration Supun Buri province. 
 

พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย  เนตรพระ1 วิภาส  ทองสุทธิ์2 

Pra Sakdania  Netpra  Vipas  Thongsutdh 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภิบาล ขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
ดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรีจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือ ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของกับ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุร ีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยา
มาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 192 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการมีวิสัยทัศนแเชิง
ยุทธศาสตรแ ดานความคุมคา ดานความรับผิดชอบ ดานความสอดคลอง ดานคุณธรรม ดานการควบคุมการคอรัปช่ัน ดานนิติธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวน
รวม และดานความเสมอภาค ตามลําดับ 
 2.  ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางตําแหนงตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบรุี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การสงเสริมการปฏิบัติงาน, หลักธรรมาภิบาล, องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
Abstract 

This research  purposed  to study and comparison the guideline  to promoting  work perform by good governance  in local 
organization administration Supun Buri province classified by gender education level and occupation. The sample were personnel in local 
organization administration Supun Buri province totally 192 persons. The instrument used for collecting the data was a questionnaire rating scale 
5 level. The statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean standard deviation,  t-test and One way ANOVA.   
 The study results revealed that  : 
 1.  The guideline to promoting work perform by good governance in local organization administration Supun Buri province in 
overall was at moderate level. Each aspect was at moderate level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were 
strategy vision principal, worthless principal, rule of law principal, transparency principal, participation principal, and be equal principal 
respectively. 
 2. Comparison the guideline  to promoting  work perform by good governance  in local organization administration Supun Buri 
province classified by gender education level and possition overall and each  aspect were not statistical different. 
 
Keywords : Promoting work perform, Good governance, Local organization administration 
 
บทนํา 
 ธรรมาภิบาลเป็นหลักเกณฑแการปกครองบานเมือง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการตางๆ ใหเป็นไปในครรลอง คลองธรรม นอกจากน้ียัง
หมายถึงการบริหารจัดการที่ดี สามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นํามาใชบริหาร งานในปใจจุบันอยาง
แพรหลาย เพราะชวยสรางสรรคแและสงเสริมองคแกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ เชน พนักงานตางทํางานอยางซื่อสัตยแสุจริตและขยันหม่ันเพียร ทําใหผล
ประกอบการขององคแกรธุรกิจน้ันขยายตัว นอกจากน้ีแลวยังทําใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ มีความศรัทธาและเช่ือม่ันในองคแกรน้ันๆ อันจะกอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง เชน องคแกรที่โปรงใสยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบไดยอมสรางความเช่ือม่ันใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจน
สงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ใหความหมาย “ธรรมาภิบาล”ไววา หมายถึงการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝุา ยวิชาการ ฝุาย
ปฏิบัติการ ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเป็นพลั ง กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเป็นสวนเสริม
ความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทาปูองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม 
ความโปรงใส และความมีสวนรวม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นพระประมุข 
สอดคลองกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปใจจุบัน 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ  วิทยาลัยนครราชสีมา 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 395 
 
 

 การสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  หรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นก็คือ การบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิด
ประโยชนแสุขตอประชาชน ผูรับบริการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะยังคงใหมีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป็นหลักปฏิบัติซึ่งสงผลตอการสราง
ภาพลักษณแอันดีงามขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินเองจนทําใหประชาชนมีความยอมรับนับถือและสามารถเช่ือม่ันไดวาผูที่ไดรับเลือกตั้งเขามาทําหนาที่บริหารทองถิ่น
มีความตั้งใจเขามาบริหารงานเพื่อประโยชนแสุขของประชาชนอยางแทจริงไมใชเขามาเพื่อตักตวงผลประโยชนแเพื่อตนเองและพวกพอง 
 การสรางธรรมาภิบาลคือการสรางขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารงานตามหลักธรามาภิบาลเชนหลักความโปรงใสและหลักการมีสวนรวม
เป็นตนนอกจากน้ันองคแประกอบอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญคือระบบการควบคุมภายในที่ดีมีการวางระบบไวอยางประสิทธิผลและประสิทธิภาพและเป็นหนาที่ของผูบริหารที่
จะตองพิจารณาดําเนินการเสริมสรางระบบที่ดีสรางสภาพแวดลอมภายในที่ดีและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมอยางแทจริงเสริมสรางและพัฒนาทักษะอยาง
เพียงพอในการปฏิบัติงานใหแกพนักงานเชนการสนับสนุนในการฝึกอบรมใหมีความรูความเขาใจและความชํานาญในงานที่จะตองปฏิบัติอยางถูกตองการกําหนด
วัตถุประสงคแของการควบคุมภายในขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นควรใชแบบผสมผสานคือเนนทั้งการบริหารที่มีความโปรงใสการใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคาเพื่อใหเกิดประโยชนแแกประชาชนผูรับบริการมากท่ีสุด 
 แนวทางการสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐภาคประชาชนและองคแกรทองถิ่นเชนการ
ประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบอยางสะดวกและท่ัวถึงการเปิดเผยขอมูลขาวสารขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)การใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการทํางานของอปท. การจัดทําบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพเป็นตน 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งจะเป็นประโยชนแ และเป็นแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรีตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

 1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ 
จังหวัดสุพรรณบุรีจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ผูปฏิบัติงานในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรีแตกตางกัน 
 2.  ผูปฏิบัติงานในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับการศึกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรีแตกตางกัน 
 3.  ผูปฏิบัติงานในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานภาพทางตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรีแตกตางกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
 การบริหาร เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคแการ เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช้ีใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมี
ประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเป็นเครื่องบงช้ีใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม  ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ การ
บริหารงานที่ดีจะนําไปสูความกาวหนา การบริหารเป็นลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคล  ในองคแการซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปใจจัย
สิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหาร  และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยแไมวาใน
ครอบครัวหรือองคแการ ยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ 
  หลักธรรมาภิบาลในยุคปใจจุบันเริ่มตนจากการเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asian Development Bank : ADB) และธนาคารโลก (World Bank) ที่
ตองการใหประเทศในเอเชียตระหนักถึงการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ความคิดดังกลาวน้ีเกิดจากทัศนคติที่วารัฐบาลในทวีปเอเชียตางมีปใญหาเรื่อง 
ระบบพวกพอง เสนสาย และการฉอราษฎรแบังหลวง วิธีการที่จะขจัดปใญหาเหลาน้ีไดคือการสรางธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  ทั้งในแงการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม (เทียนชัย  วงศแชัยสุวรรณ. 2544 : 13) แนวคิดธรรมาภิบาลเริ่มเป็นที่รูจักแพรหลายอยางกวางขวาง เม่ือธนาคารโลกไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชใน
การกําหนดนโยบายใหเงินกูแกกลุมประเทศยากจน ตั้งแตชวงคริสตศักราชที่ 1980-1990 เพื่อแกไขปใญหาความไรประสิทธิภาพและปใญหาการฉอราษฎรแบังหลวงของ
รัฐบาลในประเทศเหลาน้ัน ในชวง 10 ปีที่ผานมาคําวาธรรมาภิบาล กลายเป็นคําที่มีการกลาวถึงกันอยางมากโดยเฉพาะในแวดวงของสถาบัน  หนวยงาน และองคแกร
ระหวางประเทศไมวาจะเป็นองคแการสหประชาชาติ ธนาคารโลก หรือกองทุนการเงินระหวางประเทศที่ใหความชวยเหลือแกประเทศที่กําลังพัฒนาหรือมีปใญหาทาง
การเงินหรือเทคโนโลยี จากผลการศึกษาวิจัยและประสบการณแการทํางานองคแการเหลาน้ีมีความเห็นรวมกันวากุญแจสําคัญที่นําไปสูการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศตางๆ อยางยั่งยืน คือ การที่ประเทศเหลาน้ันตองมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักที่สอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริหารบานเมืองที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน และการเป็นระบบที่ใหความสําคัญแกประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2545 : 3) 
 สําหรับประเทศไทย แนวคิดธรรมาภิบาลน้ีอาจมีคนจํานวนมากเขาใจวาเพิ่งถูกนําเขามาในประเทศไทย  เม่ือวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แตความจริงหลัก
ธรรมาภิบาลมีใชอยูในสังคมไทยมานานแลวในประวัติศาสตรแไทยที่พระมหากษัตริยแทรงปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ  มีอํานาจโดยสมบูรณแ พระเจา
แผนดินสวนใหญทรงปกครองแผนดินจนประชาชนรักใครนับถือเพราะแตเดิมมาการปกครองของพระเจาแผนดินน้ันทรงปกครองโดยใชทศพิธราชธรรมต ามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาที่แพรเขามาสูภูมิภาคนี้ตั้งแตสมัยสุโขทัยหรือกอนหนาน้ันตลอดมาจนถึงรัชกาลปใจจุบัน ซึ่งวิธีการปกครองในสมัยน้ันรูปแบบหน่ึงที่คนไทยมีความซาบซึ้ง
และกลาวถึงมาจนทุกวันน้ีคือ การปกครองแบบพอกับลูกในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,  2542 : 59) รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับวาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะเป็นรัฐธรรมนูญของไทยฉบับแรกที่ประชาชนไดเลือกตัวแทนของตนจากทั่วประเทศ
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เขาไปทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542 : 6) เห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดวางรากฐานใหแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเม่ือ
รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับของประชาชนจึงเทากับวาประชาชนเห็นชอบและยอมรับแนวคิดธรรมาภิบาลและประสงคแจะใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็ว ดังน้ันการบริหาร
จัดการท่ีดีที่มีลักษณะธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย 
 การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดใหมในประเทศไทยท่ีเพิ่งไดรับความสนใจหรือกลาวถึงเม่ือไมนานมาน้ี ธรรมาภิบาลไมใชเรื่องใหม เดิมองคแกรตางๆ ของรัฐถูกสราง
ขึ้นและดําเนินการภายใตกฎระเบียบที่เนนการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอสังคมตอมาโครงสรางของระบบราชการขยายตัวมากขึ้นและมี
กฎระเบียบมากข้ึน จนทําใหมีความหละหลวม หยอนประสิทธิภาพ และไมไดปรับตัวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจึงเริ่มตื่นตัวและหาวิธีการฟื้นฟู สรางเสริม 
และพัฒนาเพื่อใหมีประสิทธิภาพดีดังเดิมหรือใหดีกวาเดิมเหมือนที่กําลังใชอยูในปใจจุบัน (บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี  ลี้,  2544 : 69) 
 จากการศึกษาแนวคิดและหลักการขององคแการ หนวยงานหรือนักวิชาการดังกลาวมา พอสรุปแนวคิดหลักการ และวิธีการเสริมสรางธรรมาภิบาลไดวา 
ปใจจัยพื้นฐานในการเสริมสรางธรรมาภิบาล คือ คนในประเทศท่ีเจริญแลวคนที่มีระดับการศึกษาสูง มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และมีความสนใจที่จะรวมกิจกรรม
สังคม และมีสภาพธรรมาภิบาลที่เขมแข็ง (สํานักงาน ก.พ. 2542 : 5-6)  การสรางธรรมาภิบาล ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องน้ีเป็นอยางดี ตองมีความ
ตั้งใจจริงมีความกลาหาญ อดทน มีการสื่อสารที่ดีระหวางกัน และมีสภาพแวดลอมที่มีความพรอม แตปใจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการสรางธรร
มาภิบาล คือ ความรวมมือ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทุกฝุายตองเรียนรูรวมกันและแตละคนตองพึ่งตนเองกอน การสรางเสริมธรรมาภิบาลควรเริ่มตนดวยการสรางความ
ตระหนักใหสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ เห็นความสําคัญของธรรมาภิบาลแลวรวมกันกําหนดเป็นนโยบาย ใหแนวทางปฏิบัติ และใหการสนับสนุนสิ่งเอื้ออํานวยตางๆ สงเสริม
การปฏิบัติงานที่มีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลอยางจริงจัง สงเสริมการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ผูบริหารสมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 367 คนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร  
ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 192 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการมีวิสัยทัศนแเชิง
ยุทธศาสตรแ ดานความคุมคา ดานความรับผิดชอบ ดานความสอดคลอง ดานคุณธรรม ดานการควบคุมการคอรัปช่ัน ดานนิติธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวน
รวม และดานความเสมอภาค ตามลําดับ 
 2.  ขอสรุปแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.1  ดานนิติธรรม  เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเป็นธรรม 
  2.2  ดานคุณธรรม  เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับเจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
  2.3  ดานความโปรงใส  สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
  2.4  ดานการมีสวนรวม  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟใงความคิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณแ 
  2.5  ดานความรับผิดชอบ  เสริมสรางการทํางานเป็นทีม อยางมีเปูาหมาย และเนนใหบุคลากรมีจิตสํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนัก
ถึงผลประโยชนแของสวนรวมเป็นสําคัญ 
  2.6  ดานความคุมคา  หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใชจายเงินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป 
  2.7  ดานความเสมอภาค  สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  2.8  ดานความสอดคลอง  มีนโยบาย วัตถุประสงคแ เปูาหมายและแผนยุทธศาสตรแการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน ตลอดจนการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถ่ินที่มีอยูในชุมชน 
  2.9  ดานการมีวิสัยทัศนแเชิงยุทธศาสตรแ  เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนแและยุทธศาสตรแสําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวาง
ตําแหนงขององคแกรใหบรรลุผลสําเร็จ 
  2.10  ดานการควบคุมการคอรัปช่ัน  สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตางๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของ
หนวยงานและองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมายเหตุ  เป็นการประเมินแนวทางฯ ที่ไดคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในแตละดาน 
 3.  ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางตําแหนงตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พระมหาสนธยา  ซาเสน (2547 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องทัศนคติของสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดมุกดาหารตอการปฏิรูปการเมืองตามแนวคิดธรรมาภิบาล ผลการศึกษาพบวา สมาชิก
องคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดมุกดาหาร มีทัศนคติตอการปฏิรูปการเมืองตามแนวคิดธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง  ทัศนคติในระดับสูงไดแก ดานหลักนิติ
ธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม  



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 397 
 
 

 1.  ดานนิติธรรม ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่
เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงาน
ทองถ่ินโดยเนนการอํานวยความสะดวก รวดเร็วถูกตองและเป็นธรรม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกที่สงเสริมการ
แกไขปใญหาความขัดแยงอยางสันติวิธีในทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 2.  ดานคุณธรรม ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่
เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวาง
เจาหนาที่กับเจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชนแของคนในทองถิ่นเป็น
หลัก และเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
 3.  ดานความโปรงใส ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่
เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ เสริมสรางความโปรงใสดานการเปิดเผยขอมูล เพื่อใหประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได และสงเสริม
ใหหนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคุณ ใหโทษแกบุคลากร 
 4.  ดานการมีสวนรวม ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผู
ที่เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟใง
ความคิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณแ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ เสริมสรางโดยการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
เขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชน และสงเสริมองคแกรสตรีและผูพิการในทองถิ่นใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทองถ่ิน 
 5.  ดานความรับผิดชอบ ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือ
ผูที่เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางการทํางานเป็นทีม อยางมีเปูาหมาย และ
เนนใหบุคลากรมีจิตสํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนักถึงผลประโยชนแของสวนรวมเป็นสําคัญ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ เสริมสรางระบบการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และเสริมสรางใหบุคลากรในองคแกรไดเคารพในความความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับ
ผลของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ 
 6.  ดานความคุมคา ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่
เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใชจายเงิน
เพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ เสริมสรางระบบบริหารการเงินที่รัดกุมเพื่อปูองกันปใญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภท
หรือผิดวัตถุประสงคแ และเสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและข้ันตอนในการจัดสรรงบประมาณอยางเป็นระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
 7.  ดานความเสมอภาค ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผู
ที่เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ 
มีความเสมอภาคเทาเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝุาย สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ เสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณท่ีคํานึงถึงความตองการ
และผลประโยชนแของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ และสงเสริมใหมีการพัฒนาความเป็นอยูและการมีสวนรวม โดยเปิดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน เชน 
การวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการบริการสาธารณะซึ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต 
 8.  ดานความสอดคลอง ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือ
ผูที่เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีนโยบาย วัตถุประสงคแ เปูาหมายและแผน
ยุทธศาสตรแการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ตลอดจนการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ 
เสริมสรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมที่แทจริง 
และสงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพื่อหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติ และความตองการที่สอดคลองตองกันเพื่อลดปใญหาความขัดแยงของคนในชุมชน 
 9.  ดานการมีวิสัยทัศนแเชิงยุทธศาสตรแ ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางกระบวนการกําหนด
วิสัยทัศนแและยุทธศาสตรแสําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงขององคแกรใหบรรลุผลสําเร็จ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือสงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนแ
เชิงยุทธศาสตรแเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพื่อใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนแเชิงยุทธศาสตรแที่จะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคแกรและทองถิ่น  วา
ตรงกับความตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด และเสริมสรางแนวทางการสื่อสารและถายทอดแผนยุทธศาสตรแใหบุคลากรในองคแกรสามารถเขาใจได
และนําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เป็นทิศทางเดียวกัน 
 10.  ดานการควบคุมการคอรัปช่ัน ผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุม
ตางๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคแกรปกครองสวนทอ งถิ่น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรมใหกับทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรแรัปช่ัน  และสงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการดําเนินงานในหนวยงานองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 11.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ ที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และมีสถานภาพทางตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดียแ 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ นพพล  สุรนัคครินทรแ (2547 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใชในองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะ
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูในเชิงบวก เม่ือเปรียบเทียบตามปใจจัยดานบุคคล พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตางกัน มีทัศนะตอการ
นําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคแการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน ที่ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีแสดงใหเห็นวาปใจจัยสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษา และ
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สถานภาพทางตําแหนง ไมมีผลตอความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในเรื่องแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอดอนเจดียแ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 12.  ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 
  12.1  ควรมีการสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยตาง ๆ ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไปปรับใชกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน
การเขาถึงประชาชนที่อยูในทองถ่ิน เพื่อสรางพลังชุมชนใหมีความเขมเข็งและสามารถทํางานรวมกับองคแกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางสมานฉันทแ 
  12.2  ควรมีการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการบริการรวดเร็ว ถูกตอง เป็นธรรม และเสริมสรางกลไกในการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน 
  12.3  ควรใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับอยางเครงครัดใหมีความถูกตอง พรอมทั้งสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรมใหกับทองถ่ินในการตระหนักถึงภัยของการคอรแรัปช่ัน 
 13.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  13.1  ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จเสร็จอยางแทจริง ทั้งน้ีเพื่อเป็น
ตนแบบหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
  13.2  ควรมีการศึกษาแนวทางสงเสริมหรือสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารอยางแทจริง 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบลดํานช๎างอาํเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
The administration by good governance in Danchang sub district municipality Danchang district   
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมา-  ภิบาลของเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 376 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณ
คา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way 
ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานหลักการมีสวนรวม 
รองลงมา ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักคุณธรรม ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นวา
เทศบาลตําบลดานชาง บริหารงาน    ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล, เทศบาลตําบล 
 

Abstract 
This research purposed to study and comparison the administration by good governance in Danchang sub district municipality 

Danchang district Supun Buri province classified by gender education level and occupation. The sample were people in Danchang sub 
district municipality totally 376 persons. The instrument used for collecting the data was a questionnaire rating scale 5 level. The statistics 
used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean standard deviation, t-test and One way ANOVA. 
 The study results revealed that  : 
 1.  The administration by good governance in Danchang sub district municipality Danchang district Supun Buri province in overall 
was at high level. Each  aspect was at high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were participation 
principal, responsibility principal, worthless principal, rule of law principal, transparency principal, and merit principal respectively. 
 2. Comparison the administration by good governance in Danchang sub district municipality Danchang district Supun Buri province 
classified by gender education level and occupation overall and each aspect were not statistical different. 
 
Keywords : Good governance administration, Sub district municipality 
 
บทนํา 
 ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน  และ
ภาคประชาชน ใหอยูรวมกันอยางสงบสุข มี ความรูรักสามัคคีและรวมกันเป็นพลัง กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเป็นสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกัน
แกประเทศ เพื่อบรรเทาปูองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปร งใส และความมีสวน
รวม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ และการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นพระประมุข สอดคลองกับความเป็นไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปใจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ไดสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอันเรียกเป็นศัพทแภาษาอังกฤษวา “Good Governance” 
โดยมีเปูาหมายรวมกันอยู 3 ประการ ซึ่งประกอบดวย ประการแรกการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐ มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่ประชาชน
ตองการ มีความโปรงใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทํางาน ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางาน รวมทั้งการ
ประหยัด มีประสิทธิภาพตอผลงานน้ันแทนการเนนทําใหถูกตองตามกฎระเบียบและวิธีการเพียงอยางเดียว  ประการที่สองการปรับเปลี่ยนบทบาทการทํางานของ
ภาครัฐ โดยเนนงานในหนาที่หลักของภาครัฐซึ่งไดแก การกําหนดนโยบายที่มองการณแไกลการมีบังคับใชกฎหมายที่ใหความเสมอภาคเป็นธรรมแล ะองคแการบริหาร
อยางเป็นอิสระ มีสวนรวมของภาคประชาชนในการดําเนินการ และประการที่สามการบริหารแบบพหุภาคีไดแก การบริหารที่ใหผูมีส วนไดเสียเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเปูาหมายตัดสินใจ หรือรวมปฏิบัติงานโดยไมผูกขาดหรือรวมศูนยแอํานาจ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขอบเขตเปูาหมายของคําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีวา ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังตอไปน้ี 1) เกิดประโยชนแสุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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คุมคาในเชิงภารกิจรัฐ 4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณแ 6) ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 ปใจจุบันแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมีบทบาทอยางมากตอหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดใหมีกา ร
กระจายอํานาจ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 วรรคสาม ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอน  การกระจายอํานาจ  เพื่อ
กําหนด การแบงอํานาจหนาที่ และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  และระหวางองคแกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ  รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนเทากัน เป็นผูดําเนินการ
ใหเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด หลักการเรื่องธรรมาภิบาลไดมีการกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการใหบรรลุเปูาหมาย ดังน้ี เกิดประโยชนแสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เพื่อความมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ รวมถึงการปฏิบัติที่ไมมีขั้นตอนเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณแ และใหประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังระบุใหองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑแ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑแเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 การปกครองทองถ่ินในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเน่ืองจนถึงปใจจุบันซึ่งการจัดระเบียบการบริหารราชการสวนทองถ่ินในปใจจุบันมีอยู 2 ระบบคือ
ระบบทั่วไปท่ีใชกับการบริหารราชการสวนทองถ่ินทั่วไปในปใจจุบันมีอยู 3 รูปแบบคือองคแการบริหารสวนตําบลเทศบาลและองคแการบริหารสวนจังหวัดและระบบพิเศษ
ซึ่งใชกับการบริหารราชการสวนทองถ่ินเฉพาะทองถิ่นบางแหงปใจจุบันมีอยู 2 รูปแบบคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยเจตนารมณแของการปกครองทองถิ่นอยูบน
พื้นฐานแนวความคิดเพื่อพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะความตองการใหประชาชนไดมีสวนรวมรับผิดชอบชุมชนตนเองและเทากับเป็นการ
เพิ่มความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการบริการสาธารณะใหท่ัวถึงและตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามความจําเป็นในแตละทองถิ่น 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งจะเป็นประโยชนแและเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล   ดานชาง อําเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรีตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

  1.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอ  ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกตางกัน 
 2.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    ของเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี แตกตางกัน 
 3.  ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกตางกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช  2560 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี 
 มาตรา 250 องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนแของประชาชนในทองถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเป็นหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ  หรือให
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหนวยงานหลักในการดําเนินการใด  ใหเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่
และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
 ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหนาที่และอํานาจขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ  จะเป็นประโยชนแแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ดําเนินการเอง องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได 
 รัฐตองดําเนินการใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหา
รายไดขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถดําเนินการตามวรรคหน่ึงไดอยางเพียงพอ ในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการได ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนองคแกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอน 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการ
สาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคแกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองทําเพียงเทาที่จําเป็นเพื่อการคุมครอง
ประโยชนแของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนแของประเทศเป็นสวนรวม การปูองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และความแตกตางขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปูองกันการขัดกันแหงผลประโยชนแ และการปูองกันการกาวกายการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถ่ินดวย 
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 ความสําคัญของธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญและมีประโยชนแตอองคแกร ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งพอจะกลาวเป็นขอ ๆ ไดดังน้ี 
 1.  ปใจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและแพรหลายมากขึ้น ประเทศตางๆ  โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาหรือแมแตประเทศที่พัฒนาแลวก็ตาม ตางมีความ
ตองการธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหหลักธรรมาภิบาลกลายเป็นมาตรฐานสากลที่บงช้ีถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หาก
สรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นไดยอมหมายถึงการไดรับการยอมรับและเช่ือถือจากสังคมระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน 
 2.  หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่นํามาใชในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญ
สูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศทั้งในเรื่องหลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมและการตรวจสอบของประชาชน ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และความมี
ประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานธรรมาภิบาลไวในกฎหมายที่ใชเป็นหลักในการปกครองประเทศ 
 3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 ไดกําหนดใหใชหลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตรแ 1 ใน 5 ยุทธศาสตรแที่ใชในการพัฒนาประเทศ และ
ถือวาหลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตรแสําคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรแอื่นไปสูเปูาหมาย โดยกําหนดใหสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม 
 4.  หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มี
ความรูรักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเป็นสวนเสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ   
 กลาวโดยสรุปหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการขั้นพื้นฐานและเป็นยุทธศาสตรแที่สังคมโลกตองการใหเกิดขึ้นและนํามาเพื่อลด  บรรเทา และแกปใญหาตาง ๆ 
โดยเฉพาะปใญหาการฉอราษฎรแ บังหลวง ชวยสรางคุณคาและจิตสํานึกทางปใญญา วัฒนธรรม และจริยธรรมทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และการเมือง ทําใหมีความเป็น
ธรรมในสังคม มีความโปรงใสไดรับการยอมรับและเช่ือถือมีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นภูมิคุมกันที่ทําใหมีความเขมแข็ง  มี
เสถียรภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย ทุกภาคสวนของสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
 แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย อาจมีคนจํานวนมากเขาใจวาเพิ่งถูกนําเขามาในประเทศไทย เม่ือวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แตความจริงหลักธรรมาภิ
บาลมีใชอยูในสังคมไทยมานานแลวในประวัติศาสตรแไทยที่พระมหากษัตริยแทรงปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ  มีอํานาจโดยสมบูรณแ พระเจาแผนดินสวน
ใหญทรงปกครองแผนดินจนประชาชนรักใครนับถือเพราะแตเดิมมาการปกครองของพระเจาแผนดินน้ันทรงปกครองโดยใชทศพิธราชธรรมตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่แพรเขามาสูภูมิภาคนี้ตั้งแตสมัยสุโขทัยหรือกอนหนาน้ันตลอดมาจนถึงรัชกาลปใจจุบัน ซึ่งวิธีการปกครองในสมัยน้ันรูปแบบหน่ึงที่คนไทยมีความซาบซึ้งและ
กลาวถึงมาจนทุกวันน้ีคือ การปกครองแบบพอกับลูกในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,  2542 : 59) รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับวาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะเป็นรัฐธรรมนูญของไทยฉบับแรกที่ประชาชนไดเลือกตัวแทนของตนจากทั่วประเทศ
เขาไปทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542 : 6) เห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดวางรากฐานใหแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเม่ือ
รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับของประชาชนจึงเทากับวาประชาชนเห็นชอบและยอมรับแนวคิดธรรมาภิบาลและประสงคแจะใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็ว ดังน้ันการบริหาร
จัดการท่ีดีที่มีลักษณะธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย 
 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 กอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะแลวเสร็จและมีผลบังคับใชดังกลาวที่ประชุมคณาจารยแใน
คณะรัฐศาสตรแหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแไดเสนอหลักธรรมาภิบาลขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นทางออกใหแกสังคมไทยที่กําลังประสบปใญหาวิกฤตทางเศรษฐ กิจอยางรุนแรง จน
ตองไปขอความชวยเหลือทางดานเงินกูและอยูภายใตโครงการของกองทุนการเงินระหวางประเทศหรือไอเอ็มเอฟ ซึ่งในเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหวางประเทศที่ให
ประเทศไทยกูเงินมีสัญญาขอหน่ึงระบุวา ประเทศไทยจะตองสรางใหมีธรรมาภิบาลในระบบตาง ๆ ของประเทศ แนวคิดน้ีไดรับการยอมรับรวมถึงมีการวิพากษแวิจารณแ
กันอยางกวางขวาง ทั้งในบรรดานักวิชาการ นักธุรกิจ นักบริหาร ปใญญาชน สื่อมวลชน และกลุมองคแกรตางๆ ที่เคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อกอใหเกิดการปฏิรูปสังคมและ
การเมืองทั้งระบบ ซึ่งการเคลื่อนไหวท่ีสําคัญเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2541 นายธีรยุทธ บุญมี อาจารยแประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ไดเปิดแถลงขาวเรียกรองใหรัฐบาลสรางธรรมาภิบาลแหงชาติขึ้นมา โดยระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิ ผูนําสถาบันหลัก และเครือขายสังคมมารวมกันคิดแกไขวิกฤต
ทางเศรษฐกิจอีกท้ังเรียกรองใหรัฐบาลแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยโดยเสนอใหใชคําขวัญวา “ปี พ.ศ.2541 สรางวิญญาณไทยผลักดัน
จิตใจสากล” รัฐบาลขณะน้ันเห็นความจําเป็นที่ประเทศชาติตองมีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาล  เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางทันการ จึงไดมีหนังสือลงวันที ่15 ธันวาคม พ.ศ.2540 ขอความรวมมือจาก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการดําเนินการคนควา วิจัย เพื่อเสนอแสะแนวทางที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแกปใญหาวิกฤตการณแ
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น เพื่อเสริมสรางและพัฒนาประเทศไทยใหมีความยั่งยืนถาวรโดยเร็วท่ีสุด ซึ่งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปใญหาวิกฤตเศรษฐกิจมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดจัดทําขอเสนอเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทยเสนอตอนายกรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2542 และนายกรัฐมนตรีได
มอบหมายให เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจัดทําบันทึกขอกําหนดเรื่องน้ีเป็นวาระแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบใหออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 เพื่อใหเป็นรูปแบบที่ชัดเจน หนวยงานของรัฐสามารถนําไปปฏิบัติไดและ
จะไมถูกยกเลิกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทําใหการดําเนินการสรางธรรมาภิบาลเป็นไปอยางตอเน่ืองซึ่งนายกรัฐมนตรีไดลงนามในระเบียบดังกลาวเม่ือวันที่  30 
มิถุนายน พ.ศ.2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 116 ตอนที่ 63 ง เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2542 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศเป็นตนมา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 
6,392 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 376 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และก ารทดสอบที (t-test แบบ Independent 
Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานหลักการมีสวนรวม 
รองลงมา ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักคุณธรรม ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นวา
เทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ผล
การศึกษาพบวา ระดับการเป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้นก็ดี ระดับธรรมาภิบาลที่เพิ่มขึ้นก็ดี ยอมสงผลบวกใหเพิ่มระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปดวย ดัง
ประสบการณแของประเทศสวนใหญในโลก การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลที่เพิ่มขึ้นยอมเป็นการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable) เพราะ
มีการจัดสรรทรัพยากรในสังคมอยางทั่วถึงแกทุกภาค และการพัฒนาดังกลาวจะเป็นการพัฒนาที่เป็นธรรม (Equitable) ขึ้น เพราะทุกภาคสวนไดผลจากการพัฒนา 
และยังสอดคลองกับการศึกษาของ นพพล  สุรนัคครินทรแ (2547 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะ
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม  ในภาพรวมอยู
ในเชิงบวก 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ดานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนมีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง มีการจัดทําระเบียบขอบังคับเพื่อเป็นแนวทางใหถือปฏิบัติ
สืบตอไป เทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานภายใตกฎหมายมากกวาการใชอํานาจของตัวบุคคลหรือตามอําเภอใจ เทศบาลตําบลดานชาง มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
ความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชน เทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมาย และกฎขอบังคับของเทศบาลอยางเครงครัด และเทศบาล
ตําบลดานชาง มีการออกขอบัญญัติ กฎ ระเบียบตางๆ ใหมีความทันสมัย ในขณะท่ีจากการศึกษาของ ภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุแ (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องความ
เป็นธรรมาภิบาลในองคแการบริหารสวนตําบลศึกษากรณี องคแการบริหารสวนตําบลดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี พบวา ดานนิติธรรมมีขอนาสังเกตวาประชาชนยัง
ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการเสนอออกขอบังคับตําบล โดยสวนใหญประชาชนมักจะใชวิธีการรองเรียนผานสมาชิกหรือปลัดองคแการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหแกไข
ปใญหาท่ีตนเองเผชิญอยู ซึ่งมีอยูหลายปใญหาที่องคแการบริหารสวนตําบลไดนําไปประชุมเพื่อแกไขปใญหาและไดออกเป็นขอบังคับตําบล  สวนการอบรมเรื่องกฎหมาย
ทองถ่ินพบวา องคแการบริหารสวนตําบลดงบังไดดําเนินการในเรื่องน้ีนอย 
 3.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ดานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนมีความคิดเห็นวา คณะผูบริหารเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานโดยตั้งอยูในหลักคุณธรรม 
บริหารจัดการโดยยึดม่ันในความถูกตองดีงาม เจาหนาที่ของเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ใหเป็นตัวอยางแกประชาชนตามหลักคุณธรรม มีการรณรงคแใหพนักงาน เจาหนาที่ 
ยึดหลักคุณธรรมอยางเครงครัด และสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อใหเป็นคนที่มีความซื่อสัตยแ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริต 
ตามลําดับ 
 4.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนมีความคิดเห็นวาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ซึ่งเทศบาลตําบลดานชาง ใหความเป็น
กันเอง เทศบาลตําบลดานชาง มีการเปิดเผยขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชนแอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย เทศบาลตําบลดานชาง  บริหารจัดการดวยความ
โปรงใส มีการเปิดเผยขอมูลขาวสารตอประชาชนอยางจริงใจ เทศบาลตําบลดานชาง จัดใหมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได และเทศบาล
ตําบลดานชาง มีการปรับปรุงกลไกการทํางานขององคแการใหมีความโปรงใส ตามลําดับ 

5.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนมีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง เปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูการบริหาร
จัดการ เทศบาลตําบลดานชาง เปิดเวทีประชาพิจารณแ เพื่อใหประชาชนเสนอแนะการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลดานชาง จัดใหมีชองทางการประชาสัมพันธแหรือให
ขอมูล  ขาวสารแกประชาชนอยางหลากหลาย เทศบาลตําบลดานชาง จัดใหมีชองทางในการรับความคิดเห็นจากประชาชนอยางหลากหลาย และประชาช นมีโอกาส
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปใญหาสําคัญของเทศบาลตําบลดานชาง 
 6.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนมีความคิดเห็นวา เทศบาลตําบลดานชาง จัดกิจกรรมหรือออกพบปะประชาชนในเขตพื้นที่
อยางสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลดานชาง ใสใจปใญหาสาธารณะของเขตพื้นที่ของตน และสามารถแกปใญหาไดทุกครั้ง ผูนําของเทศบาลตําบลดานชาง แสดงความ
รับผิดชอบหรือยอมรับผลจากการกระทําของตน หากผลน้ันมีความผิดพลาด หรือเสียหาย เทศบาลตําบลดานชาง ใหความเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางของ
ประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย และเทศบาลตําบลดานชาง ตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบตอประชาชนเป็นสําคัญ 
 7.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ดานหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนมีความคิดเห็นวา เทศบาลตําบลดานชาง มีการรณรงคแ สงเสริมการประหยัดทรัพยากรหรือ
พลังงานตางๆ ในการดํารงชีวิต เชน น้ํา ไฟฟูา เทศบาลตําบลดานชาง ประชาสัมพันธแหรือใหความรูแกประชาชน เพื่อใหมีจิตสํานึกถึงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติใน
หมูบานใหสมบูรณแยั่งยืน เทศบาลตําบล  ดานชาง มีการสงเสริมหรือสนับสนุนสินคาหรือผลิตภัณฑแชุมชนเพื่อสรางรายไดหรือสงเสริมการพึ่งตนเอง เทศบาลตําบลดาน
ชาง บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกสวนรวม และเทศบาลตําบลดานชาง จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธแใหประชาชน
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศ ระดับการศึกษาและ
อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นวาเทศบาลตําบลดานชาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาของ นพพล  



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 403 
 
 

สุรนัคครินทรแ (2547 : บทคัดยอ) ทีศ่ึกษาเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวั ดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม  ในภาพรวมอยูในเชิงบวก เม่ือเปรียบเทียบตามปใจจัยดาน
บุคคล พบวา ประชาชนที่มีเพศ อาย ุระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคแการบริหารสวนตําบลไมแตกตางกัน 
 9.  ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 
  9.1  เทศบาล ควรมีการพัฒนาบทบาทหนาที่ของตนเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชน  ประชาชน และใหทันตอสถานการณแที่
เปลี่ยนแปลง 
  9.2  เทศบาล ควรมีกระบวนการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานโดยเนนการบริการรวดเร็ว  ถูกตอง เป็นธรรม และเสริมสรางกลไกใน
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน 
  9.3  เทศบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการสงเสริม ใหมีการนําผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาตางๆ ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ไปปรับใชกับองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการเขาถึงประชาชนที่อยูในทองถ่ิน เพื่อสรางพลังชุมชนใหมีความเขมเข็งและสามารถทํางานรวมกับองคแกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดอยางสมานฉันทแ 
 10.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  10.1  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพรอมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม 
  10.2  ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบการบริหารจัดการภาครัฐกบัองคแกรอื่นๆ  ถึงวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best  Practices) และการสนับสนุนของภาครัฐกับ
องคแกรอื่นๆ เพื่อเช่ือมโยงวิธีการวางรากฐานการบริหารจัดการที่ดีในองคแกรอยางเป็นระบบและเกิดความตอเน่ือง 
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บทคัดยํอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใญหาและแนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุมตัวอยาง คือ หัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 180 คน  โดยใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย และใชแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง จํานวน 5 คน การวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะหแเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณแ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                    
และ 3) แนวทางแกปใญหาการบริหารงาน ทําไดโดยการวิเคราะหแความตองการของกลุมเปูาหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุม พัฒนาอาชีพใหตรงกับความตองกา รของ
ประชาชนในพื้นท่ีและสถานประกอบการ และจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางยืดหยุนตามบริบทของผูเรียนแตละชวงวัย  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the problems and solutions on task administration of Sub-district Non-formal and 
Informal Education Executive in Nakhon Ratchasima. The sample consisted of 180 heads of Sub-district Non-formal and Informal Education 
Executive and 5 interviewees. The research instrument was a questionnaire and structured interviews. Quantitative data were analyzed by 
software packages but qualitative data by content analysis. The research found that; 1) The problem on task administration of Sub-district 
Non-formal and Informal Education Executive, the overall and individual aspects are at a moderate level. 2) Comparison on task 
administration of Sub-district Non-formal and Informal Education Executive classified by educational background, it was not that different. 
On the other hands, classified by experience, the difference was statistically significant at .05 level. 3) Problem solving approach of heads of 
Sub-district Non-formal and Informal Education Executive, it should be done by analyzing the needs of the target audience individually or in 
groups, develop career to meet the needs of people in the area and establishments, provide flexible learning activities in the context of 
learners of each age range, make a personal learning plan using digital media, explore resources and expand learning resources to villages, 
create a learning atmosphere, provide learning activities that focus on students' ability to analyze themselves properly with the way of their life. 
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บทนํา 
            การบริหารงานของทุกหนวยงาน ทุกองคแกรในปใจจุบันตองยอมรับวาจะตองมีปฏิสัมพันธแกันในแงมุมตาง ๆ กันไปข้ึนอยูกับบทบาท ขอบขายภาระหนาที่ เพื่อ
ความเขาใจซึ่งกันและกันจึงจําเป็นตองใชหลักวิชาการประกอบกันหลายประการ เพื่อใหเกิดความรวมมือที่ดี ให การสนับสนุนที่กอใหเกิดประสิทธิภาพตอการ
บริหารงานซึ่งตองอาศัยทั้งศาสตรแและศิลป (อาคม วัดสง  2547, น. 44)  ใชหลักการและทฤษฎีที่เป็นขอความรูและการนําหลักการหรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัยเทคนิควิธีการซึ่งถือเป็นศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล จะเห็นไดอยางหน่ึงวา งานทุกงานที่ตองการประสิทธิภาพสูงสุดจะตองประสาน
ความรวมมือกันเป็นอยางดี (ถวิล เกื้อกูลวงศแ  2543, น. 74)   

การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริงน้ัน  สวนสําคัญตองใชความรูความสามารถและประสบการณแของผูบริหารเป็นหลัก รว มถึงบริบทของ
หนวยงาน ประสิทธิภาพของขององคแกร และรวมถึงหลักการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพองคแกร สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจึงมีบทบาทสําคัญที่ก อใหเกิดคุณภาพงาน
ดังกลาว ซึ่ง (เสนาะ ติเยาวแ 2544, น. 39) ไดกลาวถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ีวาหลักการบริหารตองมีกระบวนการและขอบเขตที่แนนอนเชน การใชทรัพยากร 
เทคนิค กระบวนการบริหาร งบประมาณ และบุคคลในองคแกร จึงตองพิจารณาวากิจกรรมของผูเขารวมมีลักษณะใดเขาขายของการบริหารจัดการหรื อไมในกรณีน้ี
บทบาทหนาที่ของบุคคล ตาง ๆ ในองคแกรที่กําหนดขึ้นมาน้ัน จะเขาขายลักษณะของการรวมบริหารกิจการของหนวยงานน้ัน ๆ มากนอยเพียงใด เพราะจะมีการ
วางแผน การดําเนินการ การแสดงความคิดเห็น  การประสานงาน การรายงานและติดตามผลเป็นตน นอกจากน้ีพบวาในหลายโอกาสที่เกิดคุณภาพแหงงา นนัก

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บริหารงานที่มีความรู มีประสบการณแมีทักษะการบริหารงานมองปใญหาเป็น เขาใจปใญหา และมีความสามารถการจัดการดานปใญหาทําใหการขับเคลื่อนงานดําเนินการ
ไปอยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคแตามเปูาหมาย  
 ขอบขายภาระหนาที่ของงานการจัดการศึกษาของศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ผูปฏิบัติซึ่งไดแก หัวหนาศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ซึ่งตองบริหารจัดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวของกับงาน  6  ดาน ประกอบดวย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สูเปูาหมายกลุมบุคคลซึ่งเป็นผูเรียนในสังกัด เป็นบุคคลที่มีความตางกัน  ไดแกชวงของอายุ  วัย  วุฒิการศึกษา และประสบการณแ  
พื้นฐานสังคมและการดํารงชีพที่แตกตางกัน การท้ิงชวงของการศึกษาจากการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ รวมถึงความสนใจ การตระหนักถึงความจําเป็น  ในการศึกษา
กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลสังกัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตองเขาใจ และใหความสําคัญเป็นอยางมาก  จากการศึกษาสภาพปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล นับตั้งแตมีการจัดตั้งศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จากปีพุทธศักราช 2552 เป็นตนมาถึงปใจจุบัน พบวายังมีปใญหาอุปสรรค
ที่ไมสามารถดําเนินงานตามภารกิจใหบรรลุเปูาหมายไดครบทุกเรื่อง บางเรื่องที่ดําเนินการได ขาดความสมบูรณแ ดวยสาเหตุของความไมเขาใจในขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจการดําเนินงาน ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลของครู ผูปฏิบัติงาน หรือเกิดจากปใจจัยแวดลอมอื่น ๆ ไดแก การ
ประสานงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลเป็นสวนมากยังขาดกระบวนการอยางเป็นขั้นตอน ตัวแปรจากกลุมผูบริหารระดับสูงเป็นผู
กําหนดนโยบาย ขอบขายการปฏิบัติงานใหหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลขับเคลื่อนซึ่งหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล มีบริบทบริหารจัดการที่ไมสอดคลองกับระบบที่กําหนดเป็นกระบวนการใหปฏิบัติ สงผลใหความลาชา ประสิทธิภา พ และสัมฤทธิผลที่
เกิดขึ้นไมเป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งหากพยายามศึกษาบริบทที่ชัดเจนในการบริหารจัดการของ ความรู  ความสามารถ และบริบทที่เอื้อตอหัวหนาศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ดําเนินการอยูจะกอใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  อยางไรก็ตามผูบริหารหรือผูนํานับวาสําคัญที่สุด เป็นผูมีวิสัยทัศนแมีหลักการ
บริหารงานที่เหมาะสม  

ความตองการที่จะใหเกิดการบริหารงานที่ดีตอบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย ถึงแมวาผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะมีปใญหา กระบวนการ
บริหารงานติดขัดบาง ถาผูบริหารมีบุคลิกและปรารถนาที่จะใหผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือพัฒนางานตามระบบ ยอมสามารถนําองคแกรผานพนไปได (สมยศ  นาวี
การ 2522, น. 127-128) กลาวสนับสนุนวาปใญหาของการบริหารงานยังเกี่ยวของกับเงื่อนไขหลายประการ  เชน  เวลา  สถานที่ภาวะผูนํา  สถานการณแวิถีชีวิตของคนแตละสังคม  
ดังน้ันจึงเป็นหนาที่ของผูบริหารที่ใชศาสตรแของการบริหารนําองคแกรสรางความเขาใจอันดีช้ีแจงทําความเขาใจในวัตถุประสงคแของการดําเนินงานและวัตถุประสงคแขององคแกร 
ใหทุกคนรวมมือรวมใจกันเพื่อใหเกิดผลงานขององคแกร กระตุนและสรางพลังรวมมือใหเกิดความรวมมือทุมเทการทํางานขององคแกร ถาหาก ผูปฏิบัติงานหรือผูตาม
เขาใจในวัตถุประสงคแ ก็จะใหความรวมมือและทุมเทกําลัง สติปใญญาความสามารถเพื่อความเจริญกาวหนาขององคแกร  เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยแตางก็มีความรักและ
ความผูกพันกับองคแกรเป็นทุนเดิมอยูแลวการตบมือขางเดียวไมดังฉันใดเปรียบไดกับผูบริหารและบุคลากรในสังกัดไมมีการประสานความรวมมือกันฉันน้ัน (เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง 
2547, น. 93)  ดังน้ันสิ่งที่ยืนยันความสําเร็จแหงงานประการสําคัญจึงอยูที่ตัวผูบริหารเอง ตองมีความรู มีทักษะ มีประสบการณแมากพอ (เชาวนแรัตนแ  รัตนแประโลม  2542, 
น. 53)  
 ผูวิจัยใหความสําคัญกับคุณภาพการดําเนินงานที่ปรากฏชัดแจง สงผลถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลวาเป็นอยางไร หลังจากท่ีหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ไดปฏิบัติงานและภารกิจของศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลซึ่งมีปใจจัยอะไรที่สงเสริมสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติงานไดตามภารกิจ  และมีอะไรบางที่เป็นปใญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  รวมไปถึงผล
สะทอนจาก ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของและผูรับบริการในพื้นที่ ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล วาเป็นอยางไร ทั้งน้ี เพื่อ
นําไปสูการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ตอไป  
 จากความสําคัญและปใญหาดังกลาวขางตน  ผูวิจัยไดใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานของศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
และผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา ถือวาหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลเป็นกลุมบริหารการจัดการศึกษากลุมแรกที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ในฐานะผูปฏิบัติ ประสาน ดูแล กํากับนิเทศชวยเหลือครูศูนยแ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในการจัดการเรียนรู ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหประสบผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปใญหาและแนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งน้ีขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมาจําแนกตาม 
วุฒิการศึกษา และประสบการณแในการเป็นหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 หัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีวุฒิการศึกษา  และประสบการณแในการเป็นหัวหนาศูนยแการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลที่แตกตางกัน มีระดับปใญหาการบริหารงานแตกตางกันตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการบริหารการศึกษาจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปน้ี 
1. ความหมายของการบริหารการศึกษา 
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               การบริหารการศึกษาเป็นสวนหน่ึงของผูบริหาร และบุคลากรอาศัยความรวมมือกันของสมาชิกในสถานศึกษา ทํางานใหบรรลุเปูาหมาย ไดมีนักการศึกษา
หลายทานใหความหมายของการบริหารการศึกษา ดังน้ี 

   หวน  พินธุพันธแ (2548,น.50) ไดใหความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมดําเนินการ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน เชนความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม ทั้งในดานการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผน และไมเป็นระเบียบแบบแผน 

     สุนทร  โครตบรรเทา (2554,น.2) ไดใหความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึงการทําใหคนตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมกันทํางานใหบรรลุเปูาหมายหรือ
การทํางานกับคนและโดยคนเพื่อใหเปูาหมายขององคแการ 

     นพพงษแ  บุญจิตราดุล (2557,น.4) ไดใหความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนา
สมาชิกในสังคมทุก ๆ ดานนับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกับความตองการของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ 
ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปูาหมายของสังคมที่ตนดําเนิน
ชีวิตอยู 

     จรุณี  เกาเอี้ยน (2557,น.2) ไดใหความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางานกับคนและโดยคน เพื่อใหบรรลุเปูาหมายสูงสุดของ
องคแกร 

     จากการศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา สรุปไดวา การบริหารการศึกษา เป็นกระบวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
อาศัยความรวมมือกันของสมาชิกในสถานศึกษา  โดยใชโดยกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผน และไมเป็นระเบียบแบบแผนอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนด               

2.  ความสําคัญของการบริหารการศึกษา 
     การบริหารการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอคุณภาพทางการศึกษาและตอการพัฒนาการทุก ๆ ดานของมนุษยแที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ 

เพราะถาหากไมมีการบริหารแลวการดําเนินงานของสถานศึกษาอาจจะตองพบกับอุปสรรคมากมายจนไมสามารถดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแได (ศิริพงษแ  เศา
ภายน, 2548, น. 14) ทั้งน้ีการบริหารการศึกษาเป็นการบริหารจัดการที่มีระบบและดําเนินการอยางตอเน่ือง มีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบเขารวมดําเนินการมี
รูปแบบ ขั้นตอน กติกา และวิธีดําเนินการ มีทรัพยากรสนับสนุน และมีกระบวนการประเมินผล การศึกษาเที่ยงตรงเช่ือถือได (ปรัชญา  เวสารัชชแ 2554, น. 3) 

     จะเห็นไดวาผูบริหารเป็นบุคคลสําคัญที่สรางความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นแกองคแกร การที่องคแกรจะมีประสิทธิ์ภาพหรือลมเหลวยอม
ขึ้นกับผูบริหารหรือผูจัดการเป็นสําคัญ ซึ่งจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคแกร ไมสามารถเกิดขึ้นได ถาปราศจากการบริหารจัดการที่ดี และ
ทักษะการบริหารท่ีดีของผูบริหารองคแกร ดังน้ัน การจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพของผูบริหารองคแกรจึงเป็นสิ่งสําคัญตอการความกาวหนาและความสําเร็จขององคแกร 
(ชัยเสฏฐแ  พรหมศรี 2551, น. 1–2) เป็นการดําเนินการรวมกันของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคแและเปูาหมายที่กําหนดไวโดยใชปใจจัยตาง ๆ เขา
มาสนับสนุนในการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว (สันติ  บุญภิรมยแ 2552, น. 49)      

     จึงสรุปไดวา การบริหารการศึกษามีความสําคัญตอสถานศึกษา เป็นการบริหารจัดการที่ดีอยางเป็นระบบ และดําเนินการอยางเน่ือง มีรูปแบบ ขั้นตอน 
กติกา และวิธีดําเนินการ โดยใชปใจจัยตาง ๆ เขามาสนับสนุน และมีกระบวนการประเมินผล เท่ียงตรงเช่ือถือได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแและเปูาหมายที่กําหนด 

3. ขอบขํายงานศูนย๑การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2553) ขอบขายงานศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล มี

องคแประกอบรายละเอียดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
3.1  ด๎านการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการศึกษาวิธีเรียนพบกลุม  เนนหนักการเรียนรูดวยตนเองเป็นหลัก  มีการพบกลุมเพื่อนําสิ่งท่ีไดไปศึกษา

คนควา  แลวมานําเสนอ อภิปราย และสรุปรวมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
3.2  ด๎านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  โดยจัด สงเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพของบุคคลและกลุมบุคคล เป็นการแกปใญหาการวางงาน และสงเสริมความเข็มแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน 
3.3 ด๎านการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  โดยจัดสงเสริม และสนับสนุนการศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ ที่มีสาระสอดคลองกับบริบทของสังคมประเทศเพื่อ

พัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
3.4  ด๎านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นการสงเสริมการมีสวนรวม ในการพัฒนาสังคมโดยใชชุมชนเป็นฐาน โดยใหประชาชน ชุมชน

รวมกันรับผิดชอบและมองเห็นถึงความสําคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรู บูรณาการความรู ประสบการณแ 
และทักษะอาชีพเขามาใชใหเกิดประโยชนแตอ การพัฒนาสังคมและชุมชน 

3.5 ด๎านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นวิธีการที่หลากหลายท่ีนําไปสูการเรียนรูอาจเกิดขึ้นโดยการถูกผลักดันใหเกิดขึ้นผานกระบวนการสนทนา
เกี่ยวของกับการสํารวจ และขยายประสบการณแ โดยไมอาจทํานายลวงหนาได เป็นสิ่งท่ีบังเอิญเกิดขึ้นอุบัติขึ้น 

3.6 ด๎านการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใชกระบวนการจัดการความรู
เป็นวิธีการในการสรางสรรคแกระบวนการเรียนรู  ใชชุมชนเป็นพื้นฐานการเรียนรู ทั้งระดับตัวบุคคล และระดับชุมชน ยึดแนวการทํางานโดยใชการประสานเครือขายใน
พื้นท่ี และใหความสําคัญกับบทบาทของครูศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการเป็นผูจัดการเรียนรูในชุมชนโดยเนนเป็นการจัดกิจกรรมใหม 
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4. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยนําไปสูการสรางกรอบแนวดินในการวิจัย ดังแผนภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อการศึกษาปใญหาและแนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 
ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนํามาสังเคราะหแแนวทางการแกปใญหาการบริหารงานของ ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา 
มีวิธีดําเนินการวิจัย 2 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาระดับป๓ญหาการบริหารงานและเปรียบเทียบระดับป๓ญหาการบริหารงานของหัวหน๎าศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรายละเอียดดังน้ี 
           ประชากรและกลํุมตัวอยําง คือ หัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559  จํานวน 287 
คน (สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา : ระบบออนไลนแ) มีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ 
Krejcie และ Morgan  สมบูรณแ  ตันยะ (2550, น. 105) จํานวน 180  คน โดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน (Proportional  Stratified  random  sampling)  

 เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ รวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่ง
แบบสอบถาม แบงออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

         ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List)   
          ตอนที่ 2  การศึกษาปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา  

ประกอบดวย 6 ดาน คือ  ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดานการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน ดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ดานการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 
แบงเป็น  5 ระดับ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536, น. 248-249) จาก
นักวิชาการและผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และวิเคราะหแคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ 
(Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95 จากกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ตองการศึกษา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 
คน (บุญชม  ศรีสะอาน, 2543, น. 99)  
 การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแลว ไป
ดําเนินการเก็บขอมูลจากจากหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา 

 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผูวิจัยดําเนินการนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปในการประมวลผล คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะหแขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณแในการเป็นหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหแระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา ในตอนที่ 2 
โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. การวิเคราะหแเปรียบเทียบระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัด
นครราชสีมา วุฒิการศึกษา และประสบการณแ  ใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) 
 ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางแก๎ป๓ญหาการบริหารงานของหัวหน๎าศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ 
1. วุฒิการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตร ี
    1.2 สูงกวาปริญญาตร ี
2. ประสบการณแในการเป็น   
หัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล 
    2.1  ต่ํากวา 5 ป ี
    2.2  5-10 ปี 
    2.3  สูงกวา 10 ปี  

ตัวแปรตาม 
ปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล 
1.  ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
3.  ดานการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
4.  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
5.  ดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
6.  ดานการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวทางแกปใญหาการบริหารงาน ของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ผูอํานวยการศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศกแที่กํากับติดตามนโยบายการจัด
การศึกษาของศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน  2  คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนผูมีหนาที่ประสานและจัดการศึกษา
ของศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  5  คน 

 เครื่องมือการวิจัย คือ เป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured  interview) ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนา
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในแตละดาน ดานละ 2 ขอ มากําหนด
เป็นประเด็นในการสัมภาษณแผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสรางโดยมีกรอบสัมภาษณแ แนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 6 ดาน ไดแก  ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน ดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ดานการจัดกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured interview) ตามโครงสรางเน้ือหา โดยการปรับปรุงแบบ
สัมภาษณแตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไขเน้ือหาและสํานวนที่ใชใหสมบูรณแยิ่งข้ึน 

 การเก็บข๎อมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview ) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล วิเคราะหแโดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะหแเชิงเน้ือหา (Content analysis) แลวจัดลําดับประเด็นขอความแนวทางแกไข

ปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา  เรียงลําดับในแตละดานเป็นรายขอ 
 

ผลการวิจัย 
           ผูวิจัยไดสรุปผลตามวัตถุประสงคแการวิจัยดังน้ี 
          1.เพื่อศึกษาระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ระดับปใญหาการ
บริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมาจําแนกตาม วุฒิ
การศึกษา และประสบการณแในการเป็นหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล พบวา เปรียบเทียบปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณแ พบวาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา พบวา แนวทาง
แกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดนครราชสีมา ทําไดโดยการวิเคราะหแความตองการของ
กลุมเปูาหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุม พัฒนาอาชีพใหตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีและสถานประกอบการ จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางยืดหยุนตามบริบท
ของผูเรียนแตละชวงวัย จัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคลโดยใชสื่อดิจิตอล สํารวจแหลงเรียนรูและขยายแหลงเรียนรูสูหมูบาน สรางบรรยากาศการเรียนรู จัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะหแตนเองไดอยางเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

จากการศึกษาปใญหาและแนวทางแกปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมา  
มีผลการวิจัยที่สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

1. ระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจั งหวัดนครราชสีมา  พบวา ระดับปใญหาการ
บริหารงาน โดยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม  และชุมชน รองลงมา คือ ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เป็นเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากในทางปฏิบัติ หัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดนครราชสีมามักจะดําเนินการกับกลุมเปูาหมาย
เดิมที่มีจํานวนจํากัด ไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปูาหมายใหม หรือดําเนินการไดภายใตขอจํากัดหลายประการ ดวยเหตุน้ี จึงทําใหปใญหา การ
บริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมา  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม  และชุมชน มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดดังกลาว ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของ  วิชาติ  ปาลีตา (2547) ไดวิจัยเรื่องปใญหาและแนวทางการแกปใญหาการบริ หารการศึกษาแบบ
โรงเรียนรวมศูนยแของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิ่งอําเภอแมออน  เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1  พบวา แกปใญหาการบริหารการศึกษาแบบโรงเรียนรวมศูนยแ  โดย
ภาพรวมอยูระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน  พบวามีปใญหาอยูระดับปานกลาง  3  ดาน  ไดแก ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดาน การบริหารงาน
วิชาการ  ดานการบริหารงานทั่วไป  สอดคลองกับผลการวิจัยของ   

2. การเปรียบเทียบระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมา   จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดานการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีปใญหานอยกวาผูมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เป็นเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีวุฒิ การศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรียอมมีความรู ประสบการณแ และความเช่ียวชาญในการพัฒนางานในหนาที่มากกวาผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากน้ี ผูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรียอมมีประสบการณแในการแกปใญหาที่เคยเกิดขึ้นมากอน และไดเรียนรูจากการแกปใญหาดังกลาวดวยตนเอง จึงทําใหระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนา
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมา  ที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีต่ํากวาผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุบล  เพียรพิทักษแ (2548, น.71) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีซึ่งสงผลดีตอสถานศึกษาเพราะทําใหการบริหารงานดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางประสิทธิ์ภาพ 
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3. การเปรียบเทียบระดับปใญหาการบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมา   จําแนก
ตามประสบการณแในการเป็นหัวหนา ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ดวยเหตุน้ี จึงทําการ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเป็นรายคูตามวิธีการของ  Schefe  คาเฉลี่ยเป็นรายคู ระดับปใญหาการบริหารงาน โดยภาพรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ ประสบการณแในการเป็นหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ระหวาง
ต่ํากวา 5 ปี กับ  5-10 ปี และต่ํากวา 5 ปี กับสูงกวา 10 ปีกลาวคือ ผูที่มีประสบการณแในการเป็นหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ต่ํา
กวา 5 ปี มีปใญหาการบริหารงานนอยกวา ผูที่มีประสบการณแ 5-10 ปี และสูงกวา 10 ปีท่ีเป็นเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากผูที่มีประสบการณแในการเป็นหัวหนาศูนยแการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลต่ํากวา 5 ปี เป็นผูที่เพิ่งเขาสูระบบการบริหารงาน อาจจะมีความรับผิดชอบการบริหารงานในระดับที่ไมสูงมากนัก 
ประกอบกับยังเป็นผูที่มีความกระตือรือรนในตําแหนงการบริหารงานใหม จึงมีแรงจูงใจในการบริหารงานคอนขางสูง ในขณะที่ผูที่มีประสบการณแในการเป็นหัวหนา
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 5-10 ปี ไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญๆ หลายประการ ทําใหประสบปใญหาการบริหารงานในหลายมิติ 
เพราะตองทํางานประสานกับหลายฝุาย มีความรับผิดชอบมากกวาผูที่มีประสบการณแบริหารงาน 5 ปี นอกจากน้ี ยังมีปใญหาเรื่องของขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
กลาวคือ ตําแหนงขาราชการของบุคลากรในสังกัดศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมีคอนขางจํากัด ไมสอดคลองกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู จึง
ทําใหบุคลากรที่อยูในสังกัดยิ่งยาวนานมากเพียงใดแตกลับมีความรูสึกขาดความม่ันคงในตําแหนง ดวยเหตุน้ี อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่อ าจจะสงผลกระทบตอปใญหา
การบริหารงานของหัวหนาศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ในจังหวัดนครราชสีมาดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยขอ ง ปใทมา  สกุล
นคร (2557,น.134) ไดศึกษาผลการเปรียบเทียบปใญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 จําแนกตามประสบการณแการดํารงตําแหนงผูบริหาร โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณแบริหารสถานศึกษา  1 – 10 ปี  ผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณแบริหารสถานศึกษา  11 -20 ปี ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณแบริหารสถานศึกษา 21 ปีข้ึนไป  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือสํงเสริมการคิดวิเคราะห๑สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 5 
DEVELOPMENT LEARNING DOCUMENT TO ENHANCE ANALYTICAL THINKING  

FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS 
กรรณิการ๑  ทองรักษ๑1 

Kannika  Thongrux 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) สรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 (2) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหแของผูเรียนหลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย เอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 (4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณแ ที่เรียนวิชาชีววิทยา   ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา (1) เอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.38/ 83.33  (2) ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหแของผูเรียน หลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อ
สงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยูในระดับมาก  (3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่
เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา, เอกสารประกอบการเรียน, การคิดวิเคราะหแ 
 
Abstract 

The purposes of this study were intended 
1) Development Learning Document to Enhance Analytical Thinking forMathayomsuksa 5 Students with efficiency of 80/80,  
2) to study the analytical thinking ability of the students after studying with Learning Document to Enhance Analytical Thinking for 

Mathayomsuksa 5 Students, 
3) to compare the learning achievement of pre-test and post-test of the students after studying with Learning Document to 

Enhance Analytical Thinking for Mathayomsuksa 5 Students, and 
4) to study the students’ satisfaction of Learning Document to Enhance Analytical Thinking for Mathayomsuksa 5 Students. 
The subjects of this research were selected by the purposive sampling method from Mathayomsuksa 5 students studying Biology 

in the first semester of the academic year 2017 at Wittayanukulnari school, Phetchabun. -30 students were randomly selected for learning 
achievement test and achievement test for retention 
 The conclusion were as follows : (1) the efficiency of Learning Document to Enhance Analytical Thinking for Mathayomsuksa 5 
Students was 80.33/83.00 ; (2) the Analytical Thinking ability of the students was ranked at good level ; (3) there was significantly higher 
learning achievement of the students in the post-test than in the pre-test at .01 level ; (4) the students satisfaction was ranked at good level  
 
Keywords : Development, Learning Document, Analytical Thinking 
 
บทนํา 

การคิดเป็นเครื่องมือชวยใหมนุษยแสรางความรูไดอยางไรขีดจํากัด โดยการรับขอมูลจัดเก็บคนหาความหมาย จําแนกเปรียบเทียบ วิเคราะ หแรูปแบบ
ความสัมพันธแ สรางสรรคแและออกแบบสิ่งใหมๆ ติดตามกํากับควบคุมและประเมินความกาวหนาของการพัฒนาความรู ความคิดของคนน้ันไมมีวันสิ้นสุดจนกวาสมองจะ
หยุดทํางาน ดังน้ันการคิดจึงเป็นกลไกสําคัญที่ใชในการเรียนรูและแยกแยะสิ่งที่ดีและไมดี จึงเป็นสวนหน่ึงที่จําเป็นตอการเรียนรูใ นอนาคตและเป็นคุณลักษณะหน่ึงที่
ตองการสงเสริมใหเกิดขึ้นในเด็กไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 3) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการซึ่งสมรรถนะสําคัญดานความสามารถในการคิด
เป็นหน่ึงในหาประการน้ัน  ความสามารถในการคิดไดแก คิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ คิดอยางสรางสรรคแ คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสูการ
สรางองคแความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม และผูเรียนทุกคนตองถูกพัฒนาและถูกประเมินใหผานการคิดวิเคราะหแในทุก
ชวงช้ัน ตลอดจนการจบการศึกษาภาคบังคับในชวงช้ันที่ 3 และจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในชวงช้ันที่ 4 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา 1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หนา 25-26) กําหนดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปูาหมายของหลักสูตร อาทิ กระบวนการสรางความรู กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด และผูเรียนมีบทบาทในการ
กําหนดเปูาหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะหแ สังเคราะหแขอความรู ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบ
หรือ หาแนวทางแกปใญหาดวยวิธีการตางๆ ซึ่งพิมพันธแ เดชะคุปตแ (2545, หนา 7-8) กลาววาไดมีการนํารูปแบบและเทคนิคการสอนที่สงเสริมการคิดแบบตางๆ มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนอยูเป็นจํานวนมาก แตก็พบวามีขอจํากัดในการนําไปใชทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับผูเรียนและผูสอน ซึ่งการ

                                                           
1 ดร. อาจารยแคณะศึกษาศาสตรแวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 0852707689 
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เรียนรูอยางเป็นกระบวนการเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ผูเรียนเป็นผูรับผิดชอบการเรียนรูของตน ไมมีบุคคลใดสามารถเรียนรูแทนกันได ซึ่งสกินเนอรแ (Skinner อางถึงในพรรณี 
ชูทัย เจนจิต, 2550, หนา 214) ไดกลาววา เป็นความยากลําบากอยางยิ่งที่จะใหเด็กคนพบ สิ่งตางๆ ดวยตนเอง การปลอยใหเด็กคนควาหาคําตอบเองโดยไมรูทิศทางจะทําให
เสียเวลาโดยเปลาประโยชนแ  โดยเฉพาะการคิดซึ่งเป็นความสามารถทางสมองในการขจัดความไมสมดุลที่เกิดขึ้นและเป็นกระบวนการทางปใญญาที่เกิดขึ้นในสมองของบุคคล โดย
เม่ือบุคคลรับขอมูลเขามาแลวจะดําเนินการจัดกระทํากับขอมูลเพื่อนําไปสูการแกปใญหา ดังน้ันแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดที่
เหมาะสมจึงควรจะเป็นรูปแบบวิธีการที่มีลักษณะการชวยเหลือ แนะนําใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง สอดคลองกับอรพรรณ พรสีมา (2543, หนา 3-7) ไดแสดงความคิดเห็น
วาการคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมองเปน็สิ่งที่จับตองไมได เป็นปฏิกิริยาภายในสมองที่โตตอบตอ    สิ่งเราตั้งแตการรับขอมูล การพิจารณาและการจัดขอมูล วิเคราะหแ
ขอมูลโดยรอบดานเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธแระหวางองคแประกอบตางๆ ทบทวน ไตรตรอง สังเคราะหแแนวคิดตางๆ เขาดวยกัน เกิดเป็นองคแความรูใหมหรือทางเลือกใหม
และคิดแกปใญหา ดังน้ันกระบวนการเรียนรูของผูเรียนจะตองสรางความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง สื่อการเรียนรูเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนใหเกิดการ
เรียนรูตามความมุงหวังของหลักสูตรจึงตองมีความหลากหลายและเพียงพอ ผูสอนเป็นผูที่มี บทบาทสําคัญยิ่งในการเลือกและใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู ทําหนาที่ ถายทอดความรู ความเขาใจ 
ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณแ สรางสถานการณแการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิดใหแกผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545, หนา 6-10) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 (เพชรบูรณแ) สรุปผลไดวาวิชาวิทยาศาสตรแ(05) มีชวงคะแนน 30.12 - 33.55 ระดับคุณภาพพอใช เม่ือวิเคราะหแเน้ือหาสาระในแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตรแจะ
พบวาในสวนที่เป็นขอสอบเน้ือหาวิชาชีววิทยามีผูเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุ ด ซึ่งครูผูสอนวิชาชีววิทยาจึงตองตระหนักในปใญหาดังกลาว เน่ืองจากวิชา ชีววิทยาเป็น
แขนงหน่ึงของวิทยาศาสตรแธรรมชาติ (natural science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิต รวมถึงโครงสราง การทํางาน การเจริญเติบโต ถิ่นกําเนิด วิวัฒนาการ การ
กระจายพันธุแ และอนุกรมวิธาน โดยเป็นการศึกษาในทุกๆ แงมุมของสิ่งมีชีวิต สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด
เปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ โดยมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรแที่เนนการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะ
สําคัญในการคนควาและสรางองคแความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปใญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มี
การทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน  ดังน้ันแนวการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มุงเนนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหผูเรียนไดใชประสบการณแ ความรูรอบตัว ความชํานาญ ความสนใจของผูเรียนแตละคนมารวมทํากิจกรรม มี
ปฏิสัมพันธแตอกันมีโอกาสไดคิดพิจารณา แสดงความคิดรวมกัน ผูเรียนเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากที่สุด โดยมีครูเป็นผูใหคําแนะนําชวยเหลือเม่ือผูเรียนตองการ 
ครูจะใหความสําคัญตอกระบวนการคิด กระบวนการทํางานของผูเรียนมากกวาสิ่งที่ผูเรียนคิดหรือสิ่งที่ผูเรียนผลิตขึ้นมา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี, 2546, หนา 3) 

แนวทางการแกไขปใญหาดังกลาว อาจทําไดดวยการผลิตสื่อเอกสารประกอบการเรียนที่มีเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
และสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทองสุข รวยสูงเนิน (2552, หนา 29) กลาววาในมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูจะแสดง
ระดับของความรูหรือทักษะการคิดแบบตางๆไว หากผูสอนสามารถวิเคราะหแทักษะการคิดที่กําหนดไวหรือแฝงอยูในมาตรฐานและสาระการเรียนรูไดชัดเจน จะชวยให
ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจใหกับผูเรียนไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือสูงกวาได  และทองสุข รวยสูงเนิน (2552, หนา 61) ได
อธิบายวาผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางหลากหลายโดยคิดเช่ือมโยง คิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะ คิดทบทวนอยางรอบคอบมีเหตุผล ผสมผสา นแนวคิดที่เป็น
องคแประกอบยอยเป็นภาพรวมเพื่อสรางผลงานหรือเป็นแนวทางในการแกปใญหาอยางเหมาะสม  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อ
สงเสริมการคิดวิเคราะหแในรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยาเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 เพื่อใหนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหแของผูเรียนหลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหแของผูเรียนหลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแระดับมากข้ึนไป 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
2.  เอกสารประกอบการเรียน 

                2.1  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 
                2.2  องคแประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99
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                2.3  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
3.  การคิดวิเคราะหแ 
     3.1  ความหมายการคิดวิเคราะหแ 
     3.2  กระบวนการคิดวิเคราะหแ 

                3.3  การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหแ 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                5.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
                5.3  งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะหแ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย โดยใชหลักและแนวคิดในการออกแบบเป็นลําดับ 5 ขั้นตอนของสตีเวน เจ. 
แมกกริฟฟ (Steven J. Mcgriff อางอิงในประหยัด จิระวรพงศแ, 2549, หนา 109) 
 1. ขั้นวิเคราะหแ (Analysis) ไดแก  วิเคราะหแความตองการ  วิเคราะหแปใญหา  วิเคราะหแงานหรือกิจกรรม  วิเคราะหแความรูพื้นฐานของผูเรียน 
 2. ขั้นออกแบบ (Design) ไดแก  เขียนวัตถุประสงคแ  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การแยกแยะแหลงขอมูล  การออกแบบเครื่องมือ  กําหนดเน้ือหาบทเรียน 
 3. ขั้นพัฒนา (Development) ไดแก สรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  การสราง
และพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. ขั้นทดลองใช (Implementation)  การวิจัยครั้งน้ีไดใชแบบแผนการวิจัยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับกลุมเดียว (One Group Pretest–Posttest 
Design) (รัตนะ บัวสนธแ, 2552) ขั้นการทดลองใชดําเนินการทดลอง 3 ระยะ ดังน้ี 1. ทดลองแบบเดี่ยว (One to One Test, 1:1)  2. ทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group 
Testing, 1:3)  3. ทดลองใชจริง 
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  ผูวิจัยดําเนินการประเมินผล 3 ดาน ดังน้ี 1. การประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Formative)  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Summative)  
3. การประเมินประโยชนแ (Benefit) 
 
ผลการวิจัย 
 ในการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏผลดังน้ี 

  1. การทดลองแบบเดี่ยว 1:1) (One to One Testing)  จากการใชผูเรียน 3 คนที่ไมใช กลุมตัวอยาง ประกอบดวยเด็กเกง ปานกลางและออนอยางละ 1 
คน ตามลําดับ ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยเนนไปท่ีขอผิดพลาดของเอกสารประกอบการเรียน
ที่อาจทําใหผูเรียนเกิดความไมเขาใจทั้งดานเน้ือหา กิจกรรม แบบฝึก จากการทดลองพบวา เน้ือหาในเอกสารประกอบการเรียนแตละตอนมีมากเกินไป รูปภาพมีขนาด
เล็ก การพิมพแตัวอักษรมีคําผิด ใชคําไมถูกตอง นักเรียนใชเวลาในการทํากิจกรรมมากเกินกําหนดเวลา คําถามที่ใชในกิจกรรมมีนอย ใบกิจกรรมใบงานและแบบทดสอบ
ยอยในกิจกรรมมีนอย  ผูวิจัยจึงนําเอกสารประกอบการเรียนมาปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสมในแตละตอน ปรับรูปภาพใหมีขนาดใหญเหมาะสมเห็นรายละเอียดของ
โครงสราง ตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความบกพรองจากการพิมพแ ปรับปรุงคําถามที่ใชในกิจกรรมใหมากขึ้นและเหมาะสม เพิ่มใบกิจกรรมใบงานและ
แบบทดสอบยอยในกิจกรรมใหมากข้ึน   
 2. การทดลองแบบกลุมเล็ก 1 : 3 (Small Group Testing)  ผูวิจัยนําเอกสารประกอบ การเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ที่ไดรับการปรับปรุงจากการทดลองครั้งแรกไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก 9 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ประกอบดวยเด็กเกงปานกลาง และออนที่มี
ความสามารถคละกัน เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กอนนําไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง ผลการวิเคราะหแมีคาเฉลี่ย  E1 / E2 เป็น 81.33/81.12 ตามลําดับเป็นไปตามเกณฑแที่กําหนด 
 3. การทดลองใชจริง ผูวิจัยไดนําเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80  เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหแของผูเรียนหลังเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
     3.1 ผลการวิเคราะหแพบวา มีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนคิดเป็นรอยละ 83.38 และ 83.33 ตามลําดับ น่ันคือประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  E1 / E2 เป็น 83.38/83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 80/80  
     3.2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหแของผูเรียนหลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบวาผลรวม คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คะแนนการประเมินผลงานและคะแนน
แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรูและการคิดวิเคราะหแดวยตนเองของนักเรียนและโดยครู อยูในระดับดี 

       3.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

       3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบวา
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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สรุปและอภปิรายผล 
 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ ซึ่งการสรุปและอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานดังน้ี 
 1. เอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 83.38/83.33 ซึ่งสูงกวา
เกณฑแตั้งไว 80/80 การที่เอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑแที่กําหนด 
เน่ืองจากมีการสรางและพัฒนาขึ้นโดยผานกระบวนการขั้นตอนอยางเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะหแปใญหา หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผล ที่สอดคลองกัน เหมาะสมและสนองมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหแของผูเรียนหลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแระดับดี เน่ืองจากผูวิจัยไดตั้งคําถามการคิดวิเคราะหแในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู จะตั้งตามพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการ
เรียนรู สอดคลองกับเบนจามินเอส บลูม (Benjamin S. Bloom. 1976 อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หนา 10-11) กลาววา การเรียนรูทางดานความรูความคิด 
จัดเป็นพฤติกรรมดานสมองเกี่ยวกับสติปใญญา พฤติกรรมดานสมองมี 6 ระดับไดแก ความรู ความเขาใจ การนําความรูไปใช การวิเคราะหแ การสังเคราะหแ และประเมินคา 
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  มีคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูเป็นขั้นที่ครูทําหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุน 
สงเสริม อํานวยความสะดวก ชวยเหลือและแนะนําใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูดวยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธแระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับ
นักเรียน สอดคลองกับทองสุข รวยสูงเนิน (2552, หนา 29) กลาววาในมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูจะแสดงระดับของความรูหรือทักษะการคิดแบบตางๆไว 
หากผูสอนสามารถวิเคราะหแทักษะการคิดที่กําหนดไวหรือแฝงอยูในมาตรฐานและสาระการเรียนรูไดชัดเจน จะชวยใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ
ใหกับผูเรียนไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือสูงกวา 

  4. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยูในระดับมากขึ้นไป 
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกานตแ ไชยพรม (2550) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเรื่องสารใน
ชีวิตประจําวัน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมีระดับความพึงพอใจมาก 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและภาระงาน มีความสําคัญอยางมากตอการเราความสนใจและความกระตือรือรนของผูเรียนในการศึกษาคนควา
ขอมูล 
 2.  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ผูสอนควรคํานึงถึงความถูกตองของเน้ือหาและแหลงขอมูล 
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จริยธรรมผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค๑ตามความคิดเห็นของครูผ๎ูสอน 
กลุํมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The desirable ethics of school administrators in the opinion of teachers in Jaturamitr School Groups under Tak 
Primary Educational Service Area Office 1 

 ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ๑1 

 Dr.Nontawat  Yuttawong  
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  2) ศึกษาแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 3) ประเมินแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 วิธีการดําเนินการวิจัยแบงเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงคแของการวิจัย รวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหแเอกสาร การใช
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแ และแบบประเมิน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย การหาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ มาก 2) แนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอน
กลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวา 2.1) จริยธรรมดานการครองตน ผูบริหารตองมีบุคลิกภาพและความประพฤติดี  2.2) 
จริยธรรมดานการครองคน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธแและมีหลักธรรมยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  2.3) จริยธรรมดานการครองงาน ผูบริหารตองมีความรู ความสามารถ 
มีภาวะผูนํา และมีหลักธรรมยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 3) การประเมินแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุร
มิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวา โดยรวมและรายดาน มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากที่สุด 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research aimed to 1) to examine the desirable ethics of school administrators on the opinions of teachers of 
Jaturamitr School Groups under Tak Primary Educational Service Area Office 1, 2) to study the approaches to achieve the desirable ethics of 
school administrators on the opinions of teachers of Jaturamitr School Groups under Tak Primary Educational Service Area Office 1, and 3) 
to evaluate the approaches to achieve the desirable ethics of school administrators on the opinions of teachers of Jaturamitr School Groups 
under Tak Primary Educational Service Area Office 1. Research methodology divided into 3 steps the purpose of the research. Data 
collection and analysis were done by the following methods. Questionnaires, interviews and Evaluation by collecting data from teachers 
and experts. The collected data were analyzed by percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. The findings of 
the research indicated that; 1) In the overall, the desirable ethics of school administrators in the opinions of teachers in Jaturamitr School 
Groups under Tak Primary Educational Service Area Office 1 was in the high level. 2) In terms of the approaches to the desirable ethics of 
school administrators on the opinions of teachers of Jaturamitr School Groups under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it can be 
said that; 2.1) self-managing consisted of having good appearance and being a good, 2.2) people- managing consisted of having good human 
relations and acting in accordance with dharmic principles 2.3) task managing containing of becoming the skilled person and having  
leadership skills and acting in accordance with dharmic principles. 3) In terms of evaluating the approaches to the desirable ethics of school 
administrators on the opinions of teachers of Jaturamitr School Groups under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it was found 
that on the whole, the appropriateness seemed to be at the highest level.    
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บทนํา 
 ในสภาพสังคมปใจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหโลกเล็กลงมีการแขงขันกันอยางรุนแรงทุกดาน มีการเอารัดเอาเปรียบกันโดยไมคํานึงถึงความ
ถูกตอง มีการพัฒนาทางดานวัตถุมากมายแตขาดการพัฒนาทางดานจิตใจ สงผลทําใหคนในสังคมโลกขาดคุณธรรม จริยธรรมเห็นแกตัวลวงละเมิดไมเคารพสิทธิของผูอื่น 
ดิ้นรนเพื่อความอยูรอดโดยไมคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติ มีคานิยมที่ผิด  ซึ่งสภาพปใญหาตาง ๆ เหลาน้ีเกิดจากการหลอหลอม
ของครอบครัวและสังคม เป็นสภาพความเสื่อมทางจิตวิญญาณหมายถึง การขาดคุณธรรม จริยธรรม และขาดศีลธรรมในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม มีการเลียนแบบ 
ฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือย คลั่งไคล กาวราว รุนแรง มีการกออาชญากรรม การละเลาะวิวาท และการติดยาเสพติด ซึ่งเป็นปใญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขณะน้ี นับวันปใญหาตาง ๆ เหลาน้ี
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในสังคมไทยตองรวมมือชวยกันแกไขอยางเรงดวน โดยเฉพาะสถ าบันทางการศึกษามีหนาที่
โดยตรงท่ีตองพัฒนาจิตวิญญาณปรับพฤติกรรมใหเยาวชนทุกคนเป็นคนดี คนเกง มีความสุขพอดีและพอเพียง ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหันมานิยมไทยใชสินคาไทย 
ลดความฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือย สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนแใหกับชุมชนตาง ๆ เป็นตน (เนตรแพัณณา ยาวิราช, 2556 : 12)  
 จึงกลาวไดวา จริยธรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาคนของมนุษยแ ทั้งน้ีเพราะจริยธรรมจะเป็นแนวทางใหมนุษยแคิดประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม 
ละเวนและงดเวนจากสิ่งท่ีไมควรปฏิบัติ รวมถึงสามารถแยกแยะไดวา สิ่งไหนเป็นสิ่งท่ีดีงาม ควรกระทํา และสิ่งไหนเป็นสิ่งไมดีงามควรงดเวน (ทวีโชค วิไลพันธุแ, 2555 : 
41) โดยเฉพาะจริยธรรมขั้นตนซึ่งเป็นหลักเกณฑแโดยทั่วไปในระดับเบื้องตนที่ทุกคนในสังคมเดียวกันตองปฏิบัติ คือ เบญจศีล หรือศีล 5 ขอ ซึ่งเป็นหลักการที่ควรงดเวน  
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ไดแก 1) การงดเวนหรือการหามฆาสัตวแ 2) การงดเวนหรือการหามลักทรัพยแ 3) การงดเวนหรือการหามประพฤติผิดประเวณี 4) การงดเวนหรือการหามพูดเท็จ  
5) การงดเวนหรือการหามเสพของมึนเมา สวนเบญจธรรม 5 ประการ ที่เป็นหลักการที่ควรประพฤติปฏิบัติ มีลักษณะคูกัน ไดแก 1) มีเมตตากรุณา 2) มี
สัมมาอาชีวะ ยินดีในสิ่งที่ตนมี 3) มีกามสังวร สํารวมในกาม 4) มีสัจจะ มีความซื่อสัตยแ ซื่อตรงตอกัน 5) มีสติรอบคอบ (ทองหลอ วงษแธรรมา, 2549 : 234-250; 
อางถึงใน จําเริญรัตนแ จิตตแจิรจรรยแ, 2557 : 408-413) สิ่งตาง  ๆที่กลาวมาน้ีจําเป็นที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือกันสงเสริมและพัฒนา     
 สถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเป็นสถาบันที่มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูคนในบานเมืองหรือสังคมไทย 
โดยใหผูคนในสังคมดํารงชีวิตอยูในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม แตในปใจจุบันจะเห็นวาคุณธรรม จริยธรรม ของผูคนลดนอยลง จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ตองสงเสริมพัฒนา และ
ปลูกฝใงประชาชนใหเป็นผูที่คิดถูกตอง พูดถูกตอง กระทําถูกตอง เป็นผูที่อยูอยางถูกตอง และกระทําตนใหเป็นประโยชนแตอสังคมอยางสม่ําเสมอ สงผลทําใหประเทศชาติ
เจริญรุงเรือง แตที่สําคัญยิ่งไปกวาน้ันผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูในสถานศึกษาน้ัน ๆ ตองประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอยางที่ดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผูนําทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นตัวกําหนดทิศทางท้ังทางบวก (ทางท่ีดี) และทางลบ (ทางท่ีไมดี) หรือเป็น
เข็มทิศสําหรับผูนํา หรือเป็นศูนยแกลางของภาวะผูนํา เพราะผูนํามีภาระและความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่ยิ่งใหญ (รัตติกรณแ จงวิศาล, 2556 : 180-181) จาก
ความสําคัญของจริยธรรมสวนบุคคลดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมไทย โดยผูทรงคุณวุฒิไดสรุปและกําหนดเน้ือหาใชใน
การสอนจริยธรรมในโรงเรียนที่สําคัญควรพัฒนาและปลูกฝใง 8 ประการ ไดแก 1) การใฝุสัจจะ 2) การใชปใญญาในการแกปใญหา 3) ความเมตตากรุณา 4) ความมี
สติสัมปชัญญะ 5) ความไมประมาท 6) ความซื่อสัตยแสุจริต 7) ความขยันหม่ันเพียร 8) ความมีหิริ โอตัปปะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541 : 7) ซึ่งเป็นภาระหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูในสถานศึกษาน้ัน ๆ พึงตระหนักในความสําคัญของจริยธรรมที่ทุกคนตองชวยกันปลูกฝใง สงเสริม และพัฒนาให
เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาอยางยั่งยืน ดวยความตั้งใจและทุมเทของทุกคนอยางเต็มความสามารถภายใตการนําของผูบริหารสถาน ศึกษาที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการครองตนอยางเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมในการครองคนอยางเหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการครองงานอยางเหมาะสม เป็นตน 
 จริยธรรมจึงมีความสําคัญตอบุคคล สังคม และชาติบานเมืองของทุกประเทศ ซึ่งเป็นหลักเกณฑแที่เป็นหลักยึดของสังคมใหกลุมบุคคลในสังคม น้ัน ๆ 
ประพฤติปฏิบัติในการอยูรวมกันอยางมีความสุข สถานศึกษาเป็นองคแกรที่มีหนาที่ปลูกฝใงและสงเสริมคุณงามความดี เป็นผูนําทางจิตวิญญาณและพัฒนาใหทุกคนเป็น
คนดี ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจําเป็นตองมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักยึดในการประพฤติปฏิบัติตนเอง ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสมและดีงาม เป็นแบบอยางที่ดีเป็นที่
ยอมรับของทุกคน กอใหเกิดประโยชนแสุขตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญมากตอการบริหารจัดการในสถานศึกษา ทุกคนใน
สังคมคาดหวังที่จะไดผูบริหารที่เป็นคนดี มีความรู ความสามารถ และมีความตั้งใจในการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุเปูาหมายตามเจตนารมณแ ของการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทองดี เมืองทอง (2549 : 13) ที่กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สําคัญมากที่สุด เพราะจะทําใหภารกิจในสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคแ นอกจากจะนําองคแกรไปสูจุดหมายปลายทางแลว ยังตองนําพาคนใหมีความสุขในการเดินทางดวยความสําเร็จ นอกจากมีความรูความสามารถแลวจะตองมี
คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานดวย ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีโชค วิไลพันธุแ (2555 : 17) ที่กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญในการบริหารจัด
การศึกษา คือ เป็นผูรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน มีวิสัยทัศนแ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา มีการประเมินตนเอง มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ครู และเป็นแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น และไปสอดคลองกับงานวิจัยของ จรินทร ศรีวรสาร (2557 : 16) ที่กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอองคแกรใน
การที่จะทําใหงานบรรลุความสําเร็จในการบริหาร ตองอาศัยความรวมมือกันในการนําองคแกรใหประสบความสําเร็จ จึงตองมีผูนําที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นหลักในการพัฒนาองคแกร จึงสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาตองเป็นผูที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักยึดเหน่ียวในการทํางาน 
เพื่อควบคุมตนเองใหปฏิบัติในทางที่ถูกตอง ซึ่งมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากมายแตในที่น้ีผูวิจัยจะกลาวถึง หลักธรรมเบื้องตนที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีใน 3 ดาน 
ไดแก 1) ดานการครองตน โดยยึดหลักฆราวาสธรรม 4  2) ดานการครองคน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4  และ 3) ดานการครองงาน โดยยึดหลักอิทธิบาท 4 เทาน้ัน 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา งานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นงานที่ยิ่งใหญเป็นงานสรางคนใหเป็นคนที่สมบูรณแ ใหเป็นคน ดี เป็นคนเกง 
และสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมีความสุขตามความพอดีพอเพียงแหงตน จึงตองการบุคลากรที่มีความตั้งใจ มุงม่ัน อดทน และเสียสละ ท่ีจะทํางานดวยความภาคภูมิใจ
ไมมุงหวังในลาภ ยศ สรรเสริญ แตทํางานเพื่องานซึ่งเป็นงานสรางคนสรางชาติอันยิ่งใหญ สมกับเป็นปูชนียบุคคลที่ทุกคนบูชายกยอง และสรรเสริญ ซึ่งตรงกับพระราช
ดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่กลาวถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาวา “… งานของครูเป็นงานพิเศษแปลกกวางานอื่น ๆ กลาวในแงหน่ึงที่สําคัญก็
คือ ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ความร่ํารวยหรือประโยชนแทางวัตถุเป็นที่ตั้งไมได ผลไดสวนสําคัญจะเป็นผลทางใจ ซึ่งผูเป็นครูแทก็พึงพอใจและภูมิใจอยูแลว ดู
เหมือนวาจะภูมิใจยิ่งกวาขาวของเงินทองยศศักดิ์เสียอีก ถึงแมผูใดก็ตามเม่ือมองใหลึกซึ้งแลว ก็ยอมเห็นวาเป็นความจริงอยางน้ัน เพราะความม่ังมีและความยิ่งใหญไม
อาจบันดาลหรือซื้อความผูกพันทางใจอันแทจริงจากผูใดได แตความเป็นครูน้ันผูกใจคนไวไดอัตโนมัติ” (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550 : 3) 
 จากสภาพปใญหาดังกลาวขางตน และความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมในตัวบุคคลของผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมตาง ๆ ใน 3 
ดาน ไดแก ดานการครองตน ดานการครองคน และดานการครองงาน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อผูบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของจะไดนําสารสนเทศจากงานวิจัยน้ี
ไปใชในการพัฒนาตนเอง และสามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ได    
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 3. เพื่อประเมินแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ในขั้นตอนน้ีแบงเป็น 2 ขั้นตอน ไดแก 
  ขั้นตอนที่ 1.1  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการวิเคราะหแเอกสาร และแบบสอบถาม สําหรับการวิเคราะหแเอกสารวิเคราะหแจากแนวคิด ทฤษฎี 
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 และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรม โดยเก็บขอมูลจากครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 193 คน 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา       
  ขั้นตอนที่ 1.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 จํานวน 23 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา       
 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 9 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (ขอมูลในการ
สัมภาษณแหาแนวทางฯ ไดมาจากการวิเคราะหแแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ ในขั้นตอนที่ 1)    
 ขั้นตอนที่ 3  ประเมินแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุม
โรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 193 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย การหาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 
ผลการวิจัย 
 1.  การศึกษาจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สรุปได ดังน้ี 
  1.1  จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียน  จตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก  
 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแฯ สรุปได ดังน้ี  
 1) จริยธรรมดานการครองตน ผูบริหารสถานศึกษาตองเป็นแบบอยางที่ดี มีความซื่อสัตยแ ยุติธรรม เสียสละ มีสัจจะ มีความอดทน รับฟใงความคิดเห็น
ของผูอื่น และเห็นแกประโยชนแสวนรวม 2) จริยธรรมดานการครองคน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีนํ้าใจใหเกียรติ เต็มใจชวยเหลือทุกคน อัธยาศัยดี ใชคําพูดที่เหมาะสม 
มอบงานใหตรงตามความสามารถ ตัดสินปใญหาบนพื้นฐานของขอมูล มีความเสมอภาค และไมชวยเหลือคนใดคนหน่ึง 3) จริยธรรมดานการครองงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีความตั้งใจ มุงม่ัน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
เอาใจใสหนาที่ของทุกคน รับฟใงความคิดเห็น รวมแกไขปใญหา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาไปสูความกาวหนา 
  1.2  ผลการศึกษาจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สรุปได ดังน้ี   
  ดานการครองตน พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี สุภาพออนโยน ซื่อสัตยแอดทน รับผิดชอบ มุ งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงาน และตองการให
ผูบริหารสถานศึกษา มี ความยุติธรรม มีสัจจะ จริงใจ เสียสละ รับฟใงความคิดเห็น ไมเลือกปฏิบัติ และ ใหทุกคนมีสวนรวม   
  ดานการครองคน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีความรักหวงใย มีนํ้าใจชวยเหลือสนับสนุนใหคําปรึกษาแนะนํา และตองการใหผูบริหารสถานศึกษา มี
ความเมตตากรุณา มีความยุติธรรม ใหเกียรติ ใหกําลังใจ รับฟใงความคิดเห็น เสียสละ และไมเลือกปฏิบัติ    
  ดานการครองงาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถ รับผิดชอบ มุงม่ันตั้งใจ กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และตองการใหผูบริหาร
สถานศึกษา เปิดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมแกไขปใญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ใหเกียรติเป็นกันเอง มีความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ โดยรับฟใงความคิดเห็น ยอมรับมติ
ในที่ประชุม ยึดหลักความถูกตอง อุทิศตนเพื่อประโยชนแสวนรวม มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 2.  ผลการศึกษาแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สรุปแนวทางคุณลักษณะพฤติกรรมที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา   
  2.1  ผลการศึกษาแนวทางจริยธรรมดานการครองตน สรุปได ดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีบุคลิกภาพดี ไดแก แตงกายถูกตองเหมาะสม ยิ้ม
แยมแจมใส อารมณแดี มีกิริยามารยาท วาจาสุภาพ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และมีวินัยในตนเอง  2) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความประพฤติดี ไดแก มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยางท่ีดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   
  2.2  ผลการศึกษาแนวทางจริยธรรมดานการครองคน สรุปได ดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีมนุษยสัมพันธแดี ไดแก มีความสุภาพ ออนโยน มี
สัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน อัธยาศัยดีโอบออมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ และเป็นที่ยอมรับของทุกคน  2) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีหลักธรรมยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ไดแก หลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตา เป็นตน  
  2.3  ผลการศึกษาแนวทางจริยธรรมดานการครองงาน สรุปได ดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความรู ความสามารถ และภาวะผูนําดี ไดแก มี
ความรูความสามารถดานการบริหารงานฯ มีวิสัยทัศนแ เป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงนําคิด นําทํา นําพัฒนา สรางทีมงาน และเนนการบริหารงานแบบมีสวนรวม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 2) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีหลักธรรมยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นตน  
 3.  ผลการประเมินแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1      
 ผลการประเมินแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวม และรายดาน พบวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานที่ 3 จริยธรรมดานการครองงาน (ยึดหลักอิทธิบาท 4) อยูในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานที่ 2 จริยธรรมดานการ
ครองคน (ยึดหลักพรหมวิหาร 4) อยูในระดับ มากที่สุด และดานที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ดานที่ 1 จริยธรรมดานการครองตน (ยึดหลักฆราวาสธรรม 4) อยูในระดับ 
มากที่สุด ตามลําดับ 
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สรุปและอภปิรายผล 
 1.  การศึกษาจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  
 1.1  ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนอยูในกรอบของคุณธรรม 
จริยธรรม โดยนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดเป็นแนวทางในการครองตน การครองคน และการครองงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ กิตติ
ผดุงชัย (2551 : 71-73) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงคแดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และครูอัตราจาง มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมที่พึงประสงคแดานคุณธรรมจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ มาก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ เนตรแพัณณา ยาวิราช (2556 : 18) ที่กลาววา จริยธรรมในตัวบุคคลมีความสําคัญมากซึ่งแสดงเป็น
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และยังเป็นไปตามแนวคิดของ จรินทร ศรีวรสาร (2557 : 6) ที่กลาววา การครอง
ตน การครองคน และการครองงาน เป็นการครองชีวิตใหดําเนินไปตามทางท่ีถูกตอง ดีงาม การควบคุมตน มีวินัยแหงตน ปฏิบัติตนใหเป็นที่ยอมรับกันในสังคมสามารถ
ที่จะครองใจผูอื่น และรูจักสรางความผูกพันที่ดีตอกันในสังคม 
 ขอเสนอแนะอื่น ๆ พบวา 1) จริยธรรมดานการครองตน ผูบริหารสถานศึกษาตองเป็นแบบอยางที่ดี มีความซื่อสัตยแ ยุติธรรม เสียสละ มีสัจจะ มี
ความอดทน รับฟใงความคิดเห็นของผูอื่น และเห็นแกประโยชนแสวนรวม เป็นไปตามแนวคิดของ สุภัสสร รองแหยม (2552 : 35) ที่กลาววา การครองตน หมายถึง การ
ครองชีวิตใหดําเนินไปตามทางที่ถูกตอง ดีงาม การควบคุมตน และมีวินัยแหงตน  2) จริยธรรมดานการครองคน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีนํ้าใจใหเกียรติ เต็มใจ
ชวยเหลือทุกคน อัธยาศัยดี ใชคําพูดที่เหมาะสม มอบงานใหตรงตามความสามารถ มีความเสมอภาค ตัดสินปใญหา บนพื้นฐานของขอมูล และไมชวยเหลือคนใดคนหน่ึง 
เป็นไปตามแนวคิดของ สุภัสสร รองแหยม (2552 : 39) ที่กลาววา การครองคน หมายถึง การครองใจผูอื่นโดยการสรางความสัมพันธแ ความผูกพันที่ดี มองคนอื่นในแงดี 
เสมอตนเสมอปลายสรางศรัทธาใหเป็นที่ยอมรับ สามารถจูงใจทุกคนใหเกิดการยอมรับ และใหความรวมมือ  3) จริยธรรมดานการครองงาน ผูบริหารสถานศึกษาตองมี
ความตั้งใจ มุงม่ัน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เอาใจใสหนาที่ของทุกคน รับฟใงความคิดเห็น รวมแกไขปใญหา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร
และสถานศึกษาไปสูความกาวหนา เป็นไปตามแนวคิดของ สุภัสสร รองแหยม (2552 : 42) ที่กลาววา การครองงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจนบรรลุความสําเร็จ ยึดหลักประชาธิปไตยในการทํางาน ปฏิบัติดวยความเที่ยงธรรมถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผน 
 1.2  ผลการวิจัย พบวา 1) จริยธรรมดานการครองตน ผูบริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี สุภาพออนโยน ซื่อสัตยแอดทน รับผิดชอบ มุงม่ันตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน และตองการใหผูบริหารสถานศึกษา มีความยุติธรรม มีสัจจะ จริงใจ เสียสละ รับฟใงความคิดเห็น ไมเลือกปฏิบัติ และ ให ทุกคนมีสวนรวม เป็นไปตาม
แนวคิดของ พระกฤษณพงษแ เทียมแกว (2552 : 18) ที่กลาววา พฤติกรรมการครองตน เป็นการแสดงออกของบุคคลที่สรางความนาเช่ือถือวาเป็นผูมีภูมิรูและภูมิธรรม 
ทํางานดวยความตั้งใจ สุขุมรอบคอบ มีปฏิภาณไหวพริบ มีเหตุมีผล มีความซื่อสัตยแ และคุณธรรม 2) จริยธรรมดานการครองคน ผูบริหารสถานศึกษา มีความรักหวงใย 
มีนํ้าใจชวยเหลือสนับสนุนใหคําปรึกษาแนะนํา และตองการใหผูบริหารสถานศึกษา มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรม ใหเกียรติ ใหกําลังใ จ รับฟใงความคิดเห็น 
เสียสละ และไมเลือกปฏิบัติ เป็นไปตามแนวคิดของ พระกฤษณพงษแ เทียมแกว (2552 : 20) ที่กลาววา พฤติกรรมการครองคน เป็นการแสดงออกของบุคคลที่แสดง
ความเป็นมิตร มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผเสียสละ ชวยเหลือเกื้อกูล สงเสริมสนับสนุน มีนํ้าใจ แนะนําใหกําลังใจ 3) จริยธรรมดานการครองงาน ผูบริหารสถานศึกษา มี
ความรูความสามารถ รับผิดชอบ มุงม่ันตั้งใจ กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และตองการใหผูบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมแกไขปใญหาตา ง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน ใหเกียรติเป็นกันเอง มีความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ โดยรับฟใงความคิดเห็น ยอมรับมติในที่ประชุม ยึดหลักความถูกตอง อุทิศตนเพื่อประโยชนแสวนรวม มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เป็นไปตามแนวคิดของ พระกฤษณพงษแ  เทียมแกว (2552 : 22) ที่กลาววา พฤติกรรมการครองงาน เป็น
การแสดงออกตามหนาที่ท่ีตนเองรับผิดชอบ มีความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจทํางาน เอาใจใสงาน มุงม่ัน ไมยอทอ มีความคิดสรางสรรคแ และพิจารณาผลงานที่ทําอยูเสมอ
เพื่อปรับปรุงใหเจริญยิ่งข้ึน   
 2.  การศึกษาแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  
 2.1  ผลการวิจัย พบวา แนวทางจริยธรรมดานการครองตน ไดแนวทาง ดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีบุคลิกภาพดี ไดแก แตงกายถูกตองเหมาะสม 
ยิ้มแยมแจมใส อารมณแดี มีกิริยามารยาทวาจาสุภาพ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และมีวินัยในตนเอง  2) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความประพฤติดี ไดแก มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยางท่ีดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เป็นไปตามแนวคิดของ ศิวพร พิลานนทแ (2555 : 2; 
อางถึงใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3, 2549 : 5-9) ที่กลาววา การครองตน ไดแก การพึ่งตนเอง การประหยัดอดออม ความขยัน 
หม่ันเพียร ความรับผิดชอบและเสียสละ การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และการประพฤติตนเป็นคนดี การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของศาสนา การแสดงความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระดนัย อานาวิโล (2554 : 77-79) ไดวิจัยเรื่อง การประยุกตแใชหลักพุทธธรรมในสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรคแ พบวา 1) หลักพุทธธรรมที่สอดคลองกับหลักการบริหารสถานศึกษา ไดแก หลักสัปปุริสธรรม 7 วาดวยการครองตน 
เป็นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี ประกอบดวย  
 รูหลักการ รูจุดหมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล 2)  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการ
บริหารสถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึ กษา ดานหลักการครองตน อยูในระดับมาก 3) แนว
ทางการประยุกตแใชหลักพุทธธรรมในสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา พบวา บุคลิกของผูบริหารที่ควรยึดถือเป็นแบบอยางในการปฏิ บัติ คือ เป็นผูมี
คุณธรรมในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยที่คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะสงผลทําใหเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝุาย ทํา
ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ทําใหบุคลากรครูมีขวัญกําลังใจที่ดี และผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งไปสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีโชค วิไลพันธุแ 
(2555 : 115-116) ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแ ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงหแบุรี พบวา 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 2) ดานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ดานมนุษยสัมพันธแ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก 4) ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 5) ดานผูนํา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 6) ดานการตัดสินใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และยังไป
สอดคลองกับงานวิจัยของ รอยตํารวจตรี เรดา จันทรแเหลือง (2556 : 85-86) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธร
เมืองขอนแกน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานสัจจะ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานขันติ 
อยูในระดับมาก ดานจาคะ อยูในระดับมาก และดานทมะ อยูในระดับมาก ตามลําดับ ผลเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 จําแนกตามปใจจัยสวน
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บุคคล สรุปไดดังน้ี 1) ตํารวจจราจรท่ีมีเพศตางกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไมแตกตางกัน 2) ตํารวจจราจรที่มีอายุตางกัน มีการปฏิบัติงานตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 โดยรวม แตกตางกัน 3) ตํารวจจราจรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไมแตกตางกัน 4) ตํารวจจราจรที่มีตําแหนง
ตางกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไมแตกตางกัน 5) ตํารวจจราจรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไมแตกตางกัน 
 2.2  ผลการวิจัย พบวา แนวทางจริยธรรมดานการครองคน ไดแนวทาง ดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีมนุษยสัมพันธแดี ไดแก มีความสุภาพ ออนโยน 
มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน อัธยาศัยดีโอบออมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ และเป็นที่ยอมรับของทุกคน  2) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีหลักธรรมยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ไดแก หลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตา เป็นตน เป็นไปตามแนวคิดของ ศิว
พร พิลานนทแ (2555 : 2; อางถึงใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3, 2549 : 5-9) ที่กลาววา การครองคน ไดแก การสรางความสามัคคี
อันดี ระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูมาติดตอ ความสามารถในการทํางานเป็นกลุมและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ความยุติธรรมในการ
ปฏิบัติตอสังคมและการบริการผูมาติดตอดวยความเสมอภาคเป็นธรรม และแนะนําสิ่งท่ีเป็นประโยชนแ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระดนัย อานาวิโล (2554 : 77-
79) ไดวิจัยเรื่อง การประยุกตแใชหลักพุทธธรรมในสถานศึกษา : กรณีศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรคแ พบวา 1) หลักพุทธธรรมที่สอดคลองกับหลักการ
บริหารสถานศึกษา ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 วาดวยการครองคน เป็นธรรมยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมูชนไวสามัคคี ประกอบดวย ทาน คือ การให  ปิยวาจา คือ 
วาจาอันเป็นที่รัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชนแ และสมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทําตน เสมอตนเสมอปลาย ซึ่งผูบริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมน้ี เพื่อ
นําไปประยุกตแใชกับการบริหารงานของสถานศึกษา  2) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการบริหารสถานศึกษา พบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา ดานการครองคน อยูในระดับมากที่สุด  3) แนวทางการประยุกตแใชหลักพุทธธรรมใน
สถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา พบวา บุคลิกของผูบริหารที่ควรยึดถือเป็นแบบอยางในการปฏิบัติ คือ เป็นผูมีคุณธรรมในการบริหารจัดการและยึด
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยที่คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่ดีจะสงผลทําใหเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝุาย ทําใหการดําเนิน งานมีประสิทธิภาพสูง 
ทําใหบุคลากรครูมีขวัญกําลังใจที่ดี และผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 2.3  ผลการวิจัย พบวา แนวทางจริยธรรมดานการครองงาน ไดแนวทาง ดังน้ี ดานการครองงาน สรุปได ดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความรู 
ความสามารถ และภาวะผูนําดี ไดแก มีความรูความสามารถดานการบริหารงานฯ มีวิสัยทัศนแ เป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงนําคิด นําทํา นําพัฒนา สรางทีมงาน และเนนการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2) ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีหลักธรรมยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา เป็นตน เป็นไปตามแนวคิดของ พัชรภรณแ เหมือนรุง (2555 : 29) ที่กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหารจัดการศึกษา ดังน้ี 1) เป็น
ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน 2) เป็นผูปกครอง บังคับบัญชาขาราชการครูและลูกจางภายในสถานศึกษา 3) เป็นผูรับผิดชอบการเรียนการสอน การอบรม การ
สรางสรรคแพฤติกรรมอันดีงานที่พึงประสงคแและการเลือกอาชีพในอนาคตของเยาวชนในโรงเรียน 4) เป็นผูจัดการใหมีการศึกษาขอมูลเพื่อ กําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
กําหนดกรอบแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบาย ติดตามผลงาน แกปใญหา พัฒนางาน 5) สรางขวัญและกาลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติ  6) ประเมินผลงานเพื่อพัฒนา 
ประชาสัมพันธแและรายงานสูประชาชน จังหวัด กรม และกระทรวง และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระดนัย อานาวิโล (2554 : 77-79) ไดวิจัยเรื่อง การประยุกตแใชหลัก
พุทธธรรมในสถานศึกษา : กรณีศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรคแ พบวา 1) หลักพุทธธรรมที่สอดคลองกับหลักการบริหารสถานศึกษา ไดแก หลักอิทธิบาท 4 
วาดวยการครองงาน เป็นคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ แหงผลที่มุงหมาย ประกอบดวย ฉันทะ คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ ความคิดมุงไป และวิมังสา 
คือ ความไตรตรอง ซึ่งผูบริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมน้ี เพื่อนําไปประยุกตแใชกับการบริหารงานของสถานศึกษา 2) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการนํา
หลักพุทธธรรมไปใชในการบริหารสถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา ดานหลักการครองงาน อยูใน
ระดับมากที่สุด 3) แนวทางการประยุกตแใชหลักพุทธธรรมในสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา พบวา สิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองการพบเห็นเกี่ยวกับการ
ทํางานของบุคลากรภายในสถานศึกษา คือ บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจสอน มีคุณธรรม มุงม่ัน ทุมเท เสียสละ รักลูกศิษยแเหมือนลูกหลาน และปฏิบัติงานดวยความ
เอาใจใส ผูบริหารเห็นความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวาสามารถชวยใหงานสําเร็จและบุคลากรมีความสุขในการทํางานแบบ “รวมคิด รวมทํารวมปรับปรุงแกไข 
และรวมภาคภูมิใจ” สิ่งที่ทําใหผูบริหารรูสึกพอใจในการบริหารงานของตน คือ การยึดม่ันในคุณธรรม ใหการสนับสนุนบุคลากรและสงเสริมการศึกษาของผูเรียน และจาก
คํากลาวที่วา ผูบริหารที่ดีจําเป็นตองมีคุณธรรมควบคูกับการทํางาน พบวา ผูบริหารทุกทานเห็นดวย และใหเหตุผลสนับสนุนวา คุณธรรมเป็นหัวใจสําคัญในการบริหาร 
สามารถสรางความศรัทธา และเป็นพื้นฐานที่ทําใหเกิดแหงความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ หากผูบริหารมีคุณธรรมประกอบกับการทํางานแลวยอมทําใหครูมีสุขภาพจิต
ที่ดีและเกิดบรรยากาศในการทํางานอยางมีความสุขอันจะสงผลตอความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหดีและมีคุณภาพตอผูเรียนในที่สุด   
 3.  การประเมินแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมและรายดาน พบวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากท่ีสุดทุกดาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูประเมินเห็น
วาแนวทางจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ดานการครองตน ดานการครองคน และดานการครองงาน มีความเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประทีป มากมิตร (2550 : 174-184) ไดวิจัยเรื่อง จริยธรรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา 1) จริยธรรมของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีองคแประกอบ 3 องคแประกอบ และสามารถแยกได 7 องคแประกอบ ไดแก องคแประกอบที่ 1 มี 3 องคแประกอบยอย คือ จริยธรรมตอ
ผูบังคับบัญชา จริยธรรมตอองคแกร และจริยธรรมตอสังคม องคแประกอบที่ 2 มี 2 องคแประกอบยอย คือ จริยธรรมตอนักศึกษา และจริยธรรมตอผูรวมงาน 
องคแประกอบที่ 3 มี 2 องคแประกอบยอย คือ จริยธรรมสวนงาน และจริยธรรมสวนตน และ 2) แนวทางในการสงเสริมจริยธรรมของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี 8 แนวทางใหญ ไดแก (1) การสนับสนุนดานนโยบาย (2) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม(3) จัดทําประมวลจริยธรรม (4) การตรวจสอบ
จริยธรรม (5) การนําจริยธรรมเขาเป็นสวนหน่ึงที่สําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล (6) การเป็นแบบอยางที่ดีของผูนํา (7) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาดาน
จริยธรรม (8) การจูงใจ ซึ่งไปสอดคลองกับงานวิจัยของ อาคม มากมีทรัพยแ (2556 : 212-215) ไดวิจัยเรื่อง จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา พบวา 1) องคแประกอบ
จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย องคแประกอบ 11 ดาน ไดแก (1) ดานความเมตตา กรุณา  (2) ดานกัลยาณมิตร  (3) ดานธรรมาภิบาล  (4) ดานความ
ยุติธรรม  (5) ดานความซื่อสัตยแ  (6) ดานการบังคับตนเอง  (7) ดานความมีเหตุผล  (8) ดานการเป็นผูนํา  (9) ดานการปกครอง (10) ดานความมีวินัย  และ (11) ดาน
ความรับผิดชอบ 2) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่ประกอบดวยองคแประกอบที่สําคัญ จํานวน 11 ดาน มีความเป็นไปได ถูกตอง เหมาะสม และสามารถนําไปใช
ประโยชนแได และยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ จรินทร ศรีวรสาร (2557 : 103-104) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พบวา พฤติกรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใน 
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จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคแตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 สําเร็จลุลวงไดเกิดจากไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหแจากทุกฝุายที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายวินัย เมฆหมอก รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารยแประจําคณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดร.สุบัน พรเวียง ผูอํานวยการโรงเรียน
บานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ดร.สุชาติ ผูมีทรัพยแ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานํ้าเพชร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ดร.ชาญวิทยแ สินธุบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานมอสมบัติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1  ดร.เนาวรัตนแ นาคพงษแ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  นายเกชา เดชา ผูอํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  นายชุมพล  จันทรแสายทอง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และนางณภัทรแ นุสิทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนนํ้าดิบพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 ผูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาเป็นผูใหขอมูลในการสัมภาษณแเพื่อหาแนวทางจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคแในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณวิทยาลัยนอรแทเทิรแน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ไดสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับการดําเนินการ ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดกรุณาให
คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขเครื่องมือวิจัยท่ีใชเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูผูสอนกลุมโรงเรียนจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดแก โรงเรียนอนุบาลตาก 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ โรงเรียนชุมชนบานไมงาม โรงเรียนบานวังมวง โรงเรียนบานหนองกระโห โรงเรียนชุมชนบานปุามะมวง โรงเรียนเดนวิทยา โรงเรียน
วัดปากหวยไมงาม และโรงเรียนบานหนองบัวเหนือ ทุกทานที่ใหความกรุณาชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเป็นอยางดี และ
ขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร บทความ และหนังสือที่ผูวิจัยใชในการสืบคนขอมูล   
 คุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอมอบและอุทิศใหแก คุณแม  คุณพอ คุณครูอาจารยแ และผูมีพระคุณทุกทาน 
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอํานและการเขียนคําพ้ืนฐาน สาํหรับนักเรียน ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง 
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บทคัดยํอ 

ในการทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐาน สําหรับ นัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
คูยาง มีวัตถุประสงคแของการวิจัยไวดังน้ี 1) เพื่ อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ านและการ เขี ยนคําพื้ นฐ าน  สําหรับนัก เ รี ยน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
วัดคูยาง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยางระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยแบบฝึก เส ริมทักษะกา รอ านและการ เขี ยนคําพื้ น ฐ าน  ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนวัดคูยาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จํานวน 41 คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลื อกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบฝึก เส ริมทักษะการอ านและการ เขี ยนคําพื้ นฐ าน  สําหรับนัก เ รี ยน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดคูยาง จํานวน 10 เลม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ  โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Seale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช  ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลจากการวิจัยพบวํา 

1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง มีประสิทธิภาพตามเกณฑแที่
ทุกเลม มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E1  =  85.51 และคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E2  =  83.36  

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง ที่ไดเรียนแบบฝึก เสริมทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ:  การพัฒนา, แบบฝึกเสริมทักษะ, การอาน, การเขียนคําพื้นฐาน, โรงเรียนวัดคูยาง  
           
Abstract 

Research subject development of basic reading and writing skills for students of prathomsuksa 1 wat ku yang school. The 
objectives of the research are as follows 1) To develop the basic skills for reading and writing basic vocabulary for elementary school 
students to be effective 75/75 2) To compare the learning achievement of prathomsuksa 1 students before, during, and after classes, 
practice reading and writing skills. Population and sample  include  prathom suksa 1 students semester 1: academic year 2560 wat ku yang 
school office of the prime minister 41 people This is derived from a selective approach. Research tools  include 10 basic reading and writing 
skills,  20 achievement tests. Using the estimation scale  (rating seale) 5 levels  statistics used  include  frequency  percent  average 
standard deviation. 
Research findings were that 

1. Development of reading and basic writing exercises for prathomsuksa 1 students wat ku yang school effective on all criteria. 
Average percentage ( X ) E1 = 85.51 and ( X ) E2 = 83.36 

2. Prathom suksa 1 students at wat ku yang school have learned basic reading and writing skills  the learning achievement was 
higher than before learning at the statistical significance level of .05 
 
Keywords:   development, skills training, reading,basic writing, wat ku yang school. 
 
บทนํา 

จากการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 5 สาระดังนี้ คือ 
สาระที่ 1 การอาน สาระที่ 2 กากรเขียน  สาระที่ 3 การฟใง การพูด การเขียน สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย และสาระ ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1-3) ซึ่งมีความจําเป็นตองเรียนเพราะเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาเอกลักษณแของชาติไทย และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของคนไทย
ทุกคน ภาษาไทยเป็นภาษาที่จําเป็นตองมีการฝึกทักษะ และฝึกฝนในดานการอาน การเขียน การฟใง การดู  และการพูด ตลอดจนหลักการใชภาษาไทย และวรรณคดี
หรือวรรณกรรม ใหไดเขาใจอยางถองแท  จากการเรียนการสอน นับวาภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณแประจําของแตละถิ่นซึ่งแตละทองถิ่ นก็จะเรียนรูภาษาไทย
กลางท่ีเหมือนทุกคน ตามหลักสูตรที่ไดจัดไว ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีคุณภาพตอการใชภาษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยจะมุงเนนในดาน การอานออกสียง คํา
คลองจอง การสะกดคํา ขอความ เรื่องสั้น ๆ ที่สามารถทําใหนักเรียน เรียนรูแลวมีความสุข และสามารถใชภาษาไทยที่ถูกตองไดทุกคน เพ ราะภาษาไทยเป็นภาษาที่
เป็นมรดกและวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกภาพ  และเป็นเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ดังน้ัน การเรียนรูภาษาไทยจึงเป็นทรัพยแสินทางปใญญาของชาติและของคนไทยทุกคน ที่
ควรใหคงอยูคูชาติไทย ตลอดไป (กรมวิชาการ, 2546, หนา 1)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 ไดมุงหวังคุณภาพของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  หลังจากเรียนจบหลักสูตรแลวทุกคนจะตองมีความรู   และมีความสามารถในการใชภาษาไทยไดเป็นอยางดี ตลอดจนมีความสามารถพูดหรือใชทักษะการ
อานไดถูกตอง  ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดคูยางในปใจจุบันพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษ าช้ันปี่ที่ 1 ที่ผานมา นักเรียนยัง อาน ไมคอยได เขียนไม

                                                           
1 โรงเรียนวัดวังยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 E-mail dowpunee11@gmail.com 
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ถูกตอง พูดไมชัดถอยชัดคํา สงผลทําใหการรับรูในการสื่อสารไมชัดเจน คิดเป็นคารอยละแลวนักเรียนมีผลการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑแที่ กําหนดไว คือ 69.30 
(คณะกรรมการโรงเรียนวัดคูยาง, 2559, หนา 15) ดวยเหตุผลน้ีทําใหผูสอนไดหาแนวทางการพัฒนาวิธีการสอนใหทันสมัยขึ้นโดยไดรับนําแนะนําจากเพื่อนครูใหทํา
ชุดฝึกทักษะใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 1   

ดังน้ันขาเจาจึงไดทําการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาชุดฝึกทักษะสําหรับช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 1 โดยการสรางชุดฝึกทักษะจํานวน 10 ชุด ๆละ 2 ช่ัวโมง
ที่นํามาใชสอน รวมจํานวน 20 ช่ัวโมง จากปใญหาที่ไดอธิบายเป็นสวนหน่ึงของระบบการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียนต่ํากวาเกณฑแที่
กําหนดไว ทําใหผูสอนไดหาแนวทางการแกไขวิธีการสอนโดยดําเนินการรูฝึก  
จํานวน 10 เลม ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยางระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝึกเสริมทักษะ
การอานและการเขียนคําพื้นฐาน 
 
กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 

ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีไดแนวทางในการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง 
 ขอบเขตด๎านเนือ้หา  ไดแก 
 1. หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

2. การเรียนการสอนภาษาไทย 
3. การอาน ไดแก 3.1 ความหมายของการอาน 3.2 ความสําคัญของการอาน 3.3 การอานแจกลูกสะกดคํา 
4. การเขียน ไดแก 4.1 ปใญหาของการเขียน 4.2 ความสําคัญของการเขียน 4.3 จดุมุงหมายของการเขียน 
5. แบบฝึกทักษะ ไดแก 5.1 ความหมายและความสําคัญของแบบฝึกทักษะ 5.2 ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี 5.3 ประโยชนแของแบบฝึกทักษะ         

5.4 หลักการสรางแบบฝึกทักษะ 5.5 สวนประกอบของแบบฝึกทักษะ 5.6 รูปแบบการสรางแบบฝึกทักษะ 5.7 ขั้นตอนการสรางแบบฝึกทักษะ 5.8 แนวคิดหลักการที่
เกี่ยวของกับแบบฝึกทักษะ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 6.1 งานวิจัยในประเทศ 6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
ขอบเขตด๎านแหลํงขอ๎มูล ไดแก 
1. ผูเช่ียวชาญทางดานภาษาไทย จํานวน 3 คน ดานการบริหาร จํานวน 1 คน ดานหลักสตูรและการสอน จํานวน 1 คน  จํานวน 5 คน 
ขอบเขตด๎านตัวแปรที่ศกึษา ไดแก 
1. การพัฒนาแบบฝึก เสริ มทักษะการอ านและการ เขี ยนคําพื้ นฐ าน สําหรับ นัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง มีดวยกัน 

จํานวน 10 เลม ดังน้ี 
1.1 ชุดที ่1 เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานในแม ก กา 
1.2 ชุดที ่2 เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมกม 
1.3 ชุดที ่3 เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมเกย 
1.4 ชุดที ่4  เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมกง 
1.5 เลมที่ 5 เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมเกอว 
1.6 ชุดที ่6 เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมกก 
1.7 ชุดที ่7  เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมกน 
1.8 ชุดที ่8  เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมกบ 
1.9 ชุดที ่9  เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐานใน แมกด 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพที่ไดใชแบบ
ฝึกทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน  เพื่อใหได
เกณฑแที่กําหนดไว คือ 75/75 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  .05 
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1.10 ชุดที่ 10  เรื่อง แบบฝึกอานและเขียนคําพื้นฐาน 
โดยใชระยะเวลาในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู แผนละ 2 ช่ัวโมง จํานวน 20 ช่ัวโมง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดความกาวทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ 
ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดคูยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1  จํานวน 247 คน 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดคูยาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 จํานวน 41 คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึ ก เสริมทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน สําหรับนัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การเขียนเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ครั้งน้ี 
เป็นการวิจัยเชิงทดลองประชากรและกลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน  ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย มีดังน้ี 
1. แบบฝึกทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 เป็นแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน เลม ๆ ละ 10 ขอ รวมจํานวน 100 ขอ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑแท่ีกําหนด 75/75 
2. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือเพื่อวัดความกาวหนาทางเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 20 ขอ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ

ปรนัย  
วิธีการสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝึ กทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน สําหรับนัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสืออานประกอบ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยนําเอาขอมูลมาพัฒนา 
แบบฝึกทักษะการอ านและการ เขี ยนคําพื้ นฐ าน สําหรับ นัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จนไดเน้ือหาสาระ 
ที่มีความสมบูรณแถูกตองตามหลักวิชาการที่สามารถนําไปใชสอนไดจริง โดยไดรับการตรวจและคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน  เพื่อตรวจสอบรูปแบบ การ
พิมพแ สํานวน การเวนวรรคตอน และขอคําถาม ตลอดตนการใชภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนสําหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแถูกตอง กอนนําไปทดลองใชกับกลุมใหญ จํานวน 30 คน จากน้ันนําผลมาวิเคราะหแหาความเช่ือม่ันของ
แบบทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.86 และนํา.แบบฝึกทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน สําหรับ
นัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ที่ไดสรางขึ้นปรับแกไขสมบูรณแแลวจึงนําไปทดลองใชกับนักเรียนนักเรียนกลุมตัวอยาง โรงเรียนวัดคูยาง จํานวน 41 คน ตอไป 

ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ๎มูล  
1. ผูสอนที่ทําหนาที่เป็นผูวิจัย ศึกษาเอกสารที่เป็นแบบฝึกทักษะ จํานวน 10 เลม ใหมีความเขาใจกอนทําการสอนนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2560 

ทั้งน้ีเพื่อเตรียมความพรอมโดยเฉพาะการเตรียมสื่อการเรียนการสอนใหพรอมกอนทําการสอนนักเรียน  
2. เปิดเรียนหรือทําการสอน ผูสอนไดอธิบายวิธีการเรียนใหนักเรียนไดฟใง แนวทาง โดยครูเป็นผูอานใหนักเรียนฟใง เพราะนักเรียนยังอานหนังสือไมคอย

ได  โดยใหนักเรียนใชความจําเป็นเกณฑแ  
3. ผูสอนอธิบายใหนักเรียนเขาใจ โดยการถามนักเรียน และนักเรียนตอบเพื่อทําความเขาใจ ตรงกัน  เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะทั้งหมด มีดวยกัน 10 เลม 

แตละมีเรื่องเรียก ที่แตกตางกัน  อยางนอยใหนักเรียนทุกคนไดฟใง กอนทําการสอนตอไป 
4. ผูสอนไดอธิบายพรอมกับทําการช้ีแจงและปฐมนิเทศนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุมตัวอยางจากน้ัน ครูผูสอนใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน จํานวน 20 ขอ โดยผูสอนใชวิธีการอานใหนักเรียนฟใง และนักเรียนทุกคนตอบไปพรอม ๆ กัน เม่ือนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวก็เก็บทําบันทึกไว 
เปรียบเทียบกับ คะแนนหลังเรียนตอไป 

5.  เพื่อเก็บขอมูลความรูกอนเรียนของกลุมตัวอยางไวเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 
6. ครูผูสอน ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง โดยใช แบบฝึก เสริมทักษะก ารอ านและการ เขียนคํา

พื้ นฐ าน สําหรับนัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง ประกอบไปดวย 10 เลม ดังน้ี 
7. ผูสอน สอนจนครบจํานวน 10 เลมแลว จึงใหนักเรียนทุกคน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ เพื่อรายงานผล

ความกาวหนาทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 41 คน ตอไป  
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูล มีดังตอไปน้ี 

1. ผูสอนนําผลคะแนนทั้งหมดที่นักเรียนทุกคนทําได มาทําการวิเคราะหแ เพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเอาผล
คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียนของแตละเลม จํานวน 10 เลม มาแทนคาทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพ และนําเอาผลคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทา งการเรียนหลัง
เรียนและกอนเรียนมาเปรียบเทียบกับเพื่อนํามารายงานผลตามวัตถุประสงคแของวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึก เส ริมทักษะกา รอ านและการ เขี ยนคําพื้ นฐ าน 

สําห รับนัก เ รี ย น  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยางโ ด ย ใชสู ต ร ในก า ร หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามระดับการแปลผล
ความหมายซึ่งคาเฉลี่ยที่กําหนดไวดังน้ี โดยใชหลักการทฤษฎีและสูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 100-103)  

คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย   3.51 – 4.00    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูระดับมาก 
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คาเฉลี่ย   2.51 – 3.00    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูระดับนอย 
คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูระดับนอยท่ีสุด 
ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูล เรื่ อ ง  การพัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะการอ านและการ เขี ยน  

คําพื้ นฐาน สําหรับ นัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยางมีดังตอไปน้ี 
1. การนําผลคะแนนที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ตอบทําการมาวิเคราะหแผล เพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. การนําผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังและกอนเรียน มาเปรียบเทียบเพื่อวัดความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  

จํานวน 41 คน  โดยใชคา t-test จากน้ันจึงนําผลที่ไดมาสรุปผลตอไป 
 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ตอนที่ 1 ผลจาการวิ เคราะหแ แบบฝึ กทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน สําหรับนัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบอิงประสบการณแ เรื่อง แบบฝึก เสริ มทั กษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแที่กําหนด 75/75 

เลํมที ่ คะแนนประสิทธิภาพระหวํางเรียน คะแนนผลลัพธ๑หลังเรียน E1 / E2 
ร๎อยละ (E1) ร๎อยละ (E2) 

1 88.53 82.10 88.53/82.10 
2 80.26 82.10 80.26/82.10 
3 85.95 81.20 85.95/81.20 
4 89.73 83.60 89.73/83.60 
5 84.33 83.10 84.33/83.10 
6 87.11 87.80 87.11/87.80 
7 84.20 82.60 84.20/82.60 
8 83.78 85.60 83.78/85.60 
9 82.61 81.20 82.61/81.20 
10 88.60 84.30 88.60/84.30 
 855.10 833.6 855.10/83..36 

E1  85.51 / E2 = 83.36 
สรุป จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแการวิเคราะหแการพัฒนาแบบฝึก เสริมทั กษะการอ านและการ เขี ยนคําพื้ นฐาน สําหรับ นัก เรี ยน ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยางนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแที่กําหนด 75/75 พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E1  =  85.51 และ
คาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E2  =  83.36 แสดงวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไดใชแบบฝึกทักษะสูงกวาเกณฑแที่กําหนดไว ซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแและ
สมมติฐานขอที่ 1 ทุกประการ 
 

ตอนที่ 2 ผลจากการวิเคราะหแการเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยแบบฝึก เสริมทักษะการอ านและการ เขียนคําพื้ นฐ าน  
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนเพื่อวัดความกาวทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ประจําปีการศึกษา ภาค

เรียนท่ี 1/2560 จํานวน 20 ขอ 
จํานวน คะแนน X  ร๎อยละ D D2 S.D. t-test 

41 กอนเรียน 8.41 42.05 
288 2134 1.66 45.56 

41 หลังเรียน 15.41 77.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 40 คน (df= .669)  

สรุปจากตารางที่ 2 พบวา นัก เ รี ยน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง ที่ไดทําแบบสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ  = 42.05   และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยรอยละ =  77.05 นักเรียนกลุมตัวอยางน้ี มีความกาวหนาโดยเฉลี่ยรอยละ = 35.00   และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.66   คาที (t-test)  = 
45.56 แสดงวานักเรียนท่ีไดเรียนรูแบบฝึกทักษะน้ีมีความกาวหนาทางการเรียน  ซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแและสมมติฐานขอที่ 2 ทุกประการ 
 
อภิปรายผล  

วัตถุประสงคแขอที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแการพัฒนาและการใชแบบฝึกทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนวัดคูยาง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยางนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑแที่กําหนด 75/75 มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E1  =  85.51 และคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E2  =  83.36 แสดงวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไดใชแบบฝึกทักษะสูง
กวาเกณฑแที่กําหนดไว ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมใจ  นาคศรีสังขแ, 2549, หนา บทคัดยอ)  เรื่อง การสรางแบบฝึกการอานและเขียนสะกดคําจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น ช้ันประถมศึกษาที่ปี  4  โรงเรียนตลาดเกาะแรต สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษานครปฐมเขต 2  ในปีการศึกษา 2549 จํานวน  21  คน พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเปูาหมายที่กําหนดไว แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 83.98/84.46  และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอแบบฝึก
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ทักษะโดยภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุดผลการศึกษางานวิจัยในประเทศแสดงใหเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการพัฒนาการอานและการเขียนสะกดคํา เพราะ
แบบฝึกทักษะเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและยัง
มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (จํารัส คําบันลือ, หนาบทคัดยอ ข) เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอานจับใจความภาษาไทย ของช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบานลานดอกไม ที่ไดใชแบบฝึกทักษะการอานจับใจความภาษาไทย มีตามมาตรฐาน ทั้งหมดจํานวน 4 ชุด พบวา นักเรียนเฉลี่ยโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพทุก
เลม คือมีคาเฉลี่ย E1 เทากับ 88.33  และ E2  เทากับ 83.27  

วัตถุประสงคแขอท่ี 2 ผลการวิเคราะหแการวิเคราะหแการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดคูยาง พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทําแบบสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) = 8.41  คิดเป็นคารอยละ = 42.05 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) = 
15.41   คิดเป็นคารอยละ =  77.05 จากการทําแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ซึ่งมีความกาวหนาโดยเฉลี่ยคิดเป็นคารอยละ = 35.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 1.66   คาที (t-test)  = 45.56 แสดงวานักเรียนท่ีไดเรียนรูแบบฝึกทักษะน้ีมีความกาวหนาทางการเรียน  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (จํารัส คํา
บันลือ, หนาบทคัดยอ ข) เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอานจับใจความภาษาไทย ของช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบานลานดอกไม โรงเรียนบานลาน
ดอกไม พบวา นักเรียนจํานวน 12 คน ทําคะแนนทดกอนเรียนได เทากับ 226 คะแนน และคะแนนหลังเรียนได เทากับ 321 คะแนน มีคารอยละ 89.16 และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 27.96 และมีคา t  เทากับ 19.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (วิเศษ  แปวไธสง, 2547, หนา 
บทคัดยอ)  เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝึกทักษะประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแบบมุงประสบการณแทางภาษา เรื่อง ลูกอ฿อดหาแม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยแเขต 4 ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 
80.85/85.05  ซึ่งสูงกวาเกณฑแท่ีตั้งไว แบบฝึกทักษะมีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 
ข๎อเสนอแนะ 

ข๎อเสนอแนะการทําการวิจัยสําเร็จแล๎ว 
ผลจาการพัฒนา การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง มีดังน้ี 
1. ไดชุดแบบการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง จํานวน 10 เลมที่

มีคุณภาพสามารถนําใชใชสอนไดเป็นอยางดี 
2. ไดตัวยางในการสรางแบบฝึกหรือชุดการสอนสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือตามหลักสูตร พุทธศักราช 2551 ตอได

เป็นอยางดี 
ข๎อเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
1. เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 1 ไดเป็นอยางดี 
2. ไดรูระบบการสรางแบบฝึกทักษะหรือชุดการเรียนสําหรับนักเรียนข้ันพื้นฐานเพื่อนําจุดแข็งไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สวนดานจุดออน

ตองนําไปรับปรุงแกไขตอไป 
ข๎อเสนอแนะโดยทั่ว ๆ ไป  
1. ควรทําวิจัยในช้ันเรียนทุกกลุมสาระการเรียนเพื่อพัฒนาเอกสาร ชุดการสอน แบบฝึกทักษะ ตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนตอไปให

ทันตอระบบการศึกษาของประเทศ หรือตามนโยบายรัฐบาล ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพดานการศึกษาตอไป 
2. ควรสรางเน้ือหาสาระการเรียนรู ของชุดการสอนและควรตองผลิตสื่อการสอนใหทันสมัย เพื่อเราใจนักเรียน นักเรียนจะไดสนใจเรียนมากขึ้น เพื่อสง

ผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนใหดีขึ้นทุกคนตอไป 
3. ควรพัฒนาชุดการสอน ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อทําหลักสูตรทองถิ่น ใหไดกําหนดมาตรฐานตามตัวชีวัดของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
จากการวิจัยครั้งน้ีพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดคูยาง จํานวน 10 เลม 

เพื่อนํามาใชสอนนักเรียนใหมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการที่ดีขึ้นโดยไดรับคําแนะนําจากผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ เพื่อนครู จึงทําใหก ารวิจัยน้ีสําเร็จตามตาม 
วัตถุประสงคแที่กําหนดไว จํานวน 2 ขอผูวิจัยจึงขอขอบคุณและมอบความดีทั้งหมดใหกับผูแนะนํา และขอมอบความดีทั้งหมด ใหแก คุณพอ- คุณแม ครู – อาจารยแ ทุก 
ๆ ทาน ที่ใหกําลังใจมาโดยตลอด ไว มา ณ โอกาสน้ี 
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การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนต๎นในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 

The Development of a Scale to Measure Life and Career Skills in the 21st Century of Lower Secondary 
Students in Schools under the Secondary Education Service Area Office 39 

 
                                                                                    สายพิน  ราชลํา1 วรรณ๑ดี  แสงประทีปทอง2  ศศิธร  บัวทอง3 

Saipin Ratchalam Vandee Sangprateeptong  Sasithon Buathong 
 

บทคัดยํอ 
               การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) สรางแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และ (2) ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จํานวน  
200   คน  จาก 12 โรงเรียน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่พัฒนาเป็นแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา อํานาจจําแนก และความเที่ยง 
 ผลการวิจัยปรากฏวา (1) แบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ที่พัฒนาขึ้น จํานวน 1 ฉบับ เป็น แบบสังเกตแบบมีโครงสรางชนิดมาตรประมาณ
คา 4 ระดับ จํานวน 30 ขอ รายการประเมินมีการใหคะแนนแบบรูบริค แบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ แบงเป็น 5 ดาน คือ ความยืดหยุนและการปรับตัว  ความคิดริเริ่ม
และการช้ีนําตนเอง ทักษะดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม มีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ  และ (2) แบบ
วัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีความตรงเชิงเน้ือหา โดยดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง  .60 ถึง 1.00 อํานาจจําแนกโดยการทดสอบคาที มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกขอ มีความเที่ยงของแบบวัดดานที่ 1 – 5 ดังน้ี .82,  .80, .66,  .78 และ .82 ตามลําดับ  และความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับมีคาเทากับ .89 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาแบบวัด  แบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ มัธยมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were (1) to construct a scale to measure life and career skills in the 21st Century of lower secondary 
students in schools under the Secondary Education Service Area Office 39; and (2) to verify quality of the developed scale to measure life and 
career skills in the 21st Century of lower secondary students in schools under the Secondary Education Service Area Office 39. 
 The research sample consisted of 200 lower secondary students from 12 schools under the Secondary Education Service Area 
Office 39 during the 2017 academic year, obtained by two-stage sampling.  The developed research instrument was a scale to measure life 
and career skills in the 21st Century of lower secondary students.  Quality verification of the developed scale was undertaken by finding its 
content validity, discriminating power, and reliability.   
 Research findings revealed that (1) the developed scale to measure life and career skills in the 21st Century was a 5-scale 
structured observation form containing 30 items with scoring rubric for each item; the scale covered five aspects, namely, flexibility and self-
adjustment, creative thinking and self-direction, social and cultural exchange skills, productivity and accountability, and leadership and 
responsibility; and (2) the developed scale to measure life and career skills in the 21st Century had content validity as shown by the IOC ranging 
from .60 – 1.00; its discriminating power was indicated by results of the t-test which was significant at the .01 level;  reliability coefficients of the 
five aspects of the scale were .82, .80, .66, .78, and .62, respectively; and finally, reliability coefficient of the whole scale was .89. 
 

Keywords: Scale development, Scale to measure life and career skills,  Mathayom Suksa 
 
บทนํา 

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุงใหนักเรียนมีความรู มีทักษะตามมาตรฐานสากล และเป็นบุคคลแหงการเรียนรูตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในยุคแหงการเรียนรู นักเรียนจําเป็นตองมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมที่สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคแ รูจักการคิดเชิ งวิพากษแและการแกปใญหา การ
สื่อสารและการรวมมือในการทํางานรวมกับผูอื่น ในขณะเดียวกันตองมีทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในยุคศตวรรษที่ 21  เป็นยุคของขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศท่ีมีมากมาย จึงจําเป็นที่จะตองมีทักษะความสามารถในการคนหาและนําสารสนเทศเหลาน้ันมาใชใหเกิดประโยชนแ ผูที่ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
รูจักการแสวงหาความรู พรอมที่จะเรียนรูตลอดเวลาจึงจะมีความไดเปรียบในทุกดาน อีกทั้งในปใจจุบันการสื่อสาร การคมนาคมสะดวกทําใหบุคคลทั่วโลกมีโอกาสที่จะ
ไดพบและมีปฏิสัมพันธแกันไดงาย ไดทํางานรวมกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้น กอใหเกิดความจําเป็นของการมีทักษะชีวิตและ
อาชีพ ซึ่งจะนําไปสูความสามารถในการปรับตัว ทักษะดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม ความเป็นผูนําและความรับผิดชอบ ทักษะเหลาน้ีจะทําใหเกิดความ
ราบรื่นในการอยูรวมกันของประชากร ตอบรับกับการเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ มีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตในโลกปใจจุบันที่มีการแขงขันกันในทุกดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี อีกทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเช่ือ ความคิดที่แตกตางกันที่เกิดขึ้นเสมอ การมีทักษะชีวิตและอาชีพในระดับที่สูงลด
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2 รองศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Email. svansee_6@hotmail.com โทร.0896765347 
3 อาจารยแ ดร. สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Email. sasiton_oil@hotmail.com โทร.0996462615 
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ความขัดแยงท่ีเกิดจากความแตกตางดังกลาวได อีกทั้งกอใหเกิดความรวมมือในการทํางานและการสรางสรรคแสิ่งใหมผานการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
การจัดการศึกษาจึงจําเป็นตองมุงใหผูเรียนมีความรูควบคูไปกับการมีทักษะที่จําเป็น ทักษะชีวิตและอาชีพจะตองมีการพัฒนาตั้งแตเล็กโดยผานการเรี ยนรูและ
ประสบการณแ การจัดการศึกษายุคปใจจุบัน วิจารณแ พานิช (2555, น.11-14)ไดใหคํานิยามวาเป็นยุคความรู  และไดกําหนดบทบาทของการศึกษา ไว 4 บทบาท ไดแก 
1) เพื่อการทํางานและเพื่อสังคม 2) เพื่อฝึกฝนสติปใญญาของตนเอง 3) เพื่อทําหนาที่พลเมือง 4) เพื่อสืบทอดจารีตและคุณคา บทบาททั้ง 4 บทบาทมีความสอดคลอง
กับทักษะชีวิตและการทํางาน ตามกรอบท่ี วรพจนแ วงศแกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษแ แปล , 2554, น. 34-35) ไดกลาวถึงทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะชีวิตและ
การทํางาน วาประกอบดวย 1) ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว 2) ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง 3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 4) 
การเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบ และ 5) ความเปน็ผูนําและความรับผิดชอบ  
 การเตรียมความพรอมของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนที่มีการแขงขันการทําอาชีพ การอยูรอดในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
ความคิด การเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหลาน้ีหากเด็กไมมีทักษะ ที่ไดรับการ ฝึกและเรียนรูจะเอาตัวรอดไดยากในสังคมโลก นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมตอนตน เป็นวัยท่ีกาวเขาสูวัยรุนและตองการการยอมรับจากสังคม จึงมีพฤติกรรมการเรียนแบบและตองการแสดงตัวตน ซึ่งหากนักเรียนไมมีทักษะชีวิต
และอาชีพ ในการปรับตัวจะทําใหเกิดปใญหาตามมา เชน ปใญหายาเสพติด การชกตอย และการติดเกม เป็นตน จากการศึกษาเอกสารสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2558, น. 40-48) ในการใชโทรศัพทแมือถือพบวาเด็กไทยชวงอายุระหวาง 6-14 ปี ใชโทรศัพทแมือถือเพิ่มขึ้นถึง 4.5 เทา จากปี 
2550 ที่มีเพียงรอยละ 7 เพิ่มเป็นรอยละ 32.00 ในปี 2557 การใชอินเตอรแเน็ตของเด็กใชในการเลนเกมถึง รอยละ 22.80 และปใจจุบันการศึกษาภาคบังคับอยูที่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังน้ันนักเรียนสวนหน่ึงเม่ือจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนแลวบางคนเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น  แตบางคนอาจไมไดเรียนตอและตอง
ทํางานเพื่อประกอบอาชีพ จากการศึกษาขอมูลสํารวจภาวการณแทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่สํารวจผูมีงานทําที่อายุ 15 ปีขึ้นไปพบวา เด็กและ
เยาวชน ที่มีอายุ 15-24 ปี ทํางานลดลงเรื่อยๆ จากปี 2530 ที่ทํางานรอยละ 69.40 เหลือรอยละ 31.60 ในปี 2557 ขณะเดียวกันปใญหาการวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกป ีจากรอยละ 2.70 ในป ี2555 เป็นรอยละ 4.40 ในปี 2557 สาเหตุมาจากสถานประกอบการหรือหางราน ตองการคนที่มีความรู มีทักษะและมีคุณวุฒิที่เหมาะสม
ตอการทํางาน จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใหนักเรียนอยางตอเน่ืองเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงจะชวยลด
ปใญหาใหนอยลง อีกท้ังเป็นการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนท่ีจะเขาสูการประกอบอาชีพในอนาคต 
 จากการศึกษาลักษณะความจําเป็นและความสําคัญของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพแสดงใหเห็นความจําเป็นในการวัดทักษะชีวิต
และอาชีพของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมตอนตน ที่จําเป็นตองมีทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูจักยืดหยุนและสามารถปรับตัวไดดี มีทักษะดาน
สังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรมที่มีความแตกตางโดยยอมรับความแตกตางและนําความแตกตางที่มีสูการพัฒนาทั้งตนเองและสวนรวม มีความเป็นผูนําและ
ความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจที่จะแสวงหาความรูตัวตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อกาวเขาสู อาชีพและการทํางานในอนาคต นอกจากน้ียังทํา ใหนักเรียนไดรับการ
ยอมรับ กอใหเกิดความม่ันใจและภูมิใจในตนเอง ลดปใญหาในวัยรุน และนําไปสูการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อใหเป็นประชากรที่มีทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญแหงศตวรรษท่ี 21   ในการวัดทักษะชีวิตและอาชีพ เครื่องมือวัดที่ดีถือ
เป็นสิ่งสําคัญเบื้องตนในการวัด เครื่องมือท่ีใชในการวัดจะตองมีความตรง ความเที่ยงและผูที่นํามาใชสามารถใชไดงาย ไมซับซอน เขาใจยาก ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบ
วัดทักษะชีวิตและอาชีพแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อวัดทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ผลจากการ
วัดจะทําใหทราบระดับความสามารถดานทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนวามีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาชีพมากนอยเพียงใด ในก ารจัดการศึกษา
ใหกับนักเรียนควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไรเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพในระดับที่มากยิ่งข้ึน และนําไปสูการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนเน้ือหาความรูไปพรอมกับทักษะที่จําเป็นเพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะที่แข็งแกรงควบคูกัน 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อสรางแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานประชากรในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปี

การศึกษา 2560 จํานวน 21,676 คน 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา/ตัวแปร เน่ืองจากมีนักวิชาการไดใหนิยามศัพทแของคําวาทักษะชีวิตและอาชีพที่แตกตางกัน 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพลในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ซึ่งมีกรอบแนวคิดตามภาพท่ี 1.1 ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวบงช้ีทักษะชีวิตและอาชีพ มี  5 ดานประกอบดวย  
1. ความยืดหยุนและการปรับตัว 
2. ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง 
3. ทักษะดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขาม
วัฒนธรรม 
4. การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได  
5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
 

ทักษะชีวิตและ
อาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

แบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
1. ความความยืดหยุนและการปรับตัว  
2. ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง  
3. ทักษะดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม  
4. การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได   
5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง   
การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 39 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี  
       1. แนวคิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
   1.1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
   1.2 แนวทางการวัดและประเมินทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
           2. ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 2.1 ความหมายของทักษะชีวิตและอาชีพ 
2.2 องคแประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพ 

      3. การสรางแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ 
   3.1 การสรางแบบวัดทักษะ 
  3.2 การหาคุณภาพแบบวัดทักษะ 
      4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีดําอ เนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในปีการศึกษา 2560 จํานวน  
21,676 คน จาก 56 โรงเรียน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในปีการศึกษา 2560  
จํานวน  200   คน  จาก 12 โรงเรียน การสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบสองขั้นตอน 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

เครื่องมือที่พัฒนาในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เป็นแบบสังเกตแบบมี
โครงสรางชนิดมาตรประมาณคา 4 ระดับ รายการประเมิน จํานวน 30 ขอ โดยมีการใหคะแนนแบบรูบริค (rubric scoring) กําหนดเกณฑแใหคะแนนโดยแยกเป็น
ประเด็นยอย คือ แนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณาจากทักษะแตละดานไดกําหนดแนวทางการใหคะแนนโดยมีคํานิยามหรือคําอธิบายลักษณะของทักษะในดานน้ัน 
ในแตระดับไวอยางชัดเจน การเขียนเกณฑแการใหคะแนนไดกําหนดรายละเอียดขั้นต่ําไวท่ีระดับ 1 แลวเพิ่มลักษณะที่สําคัญๆสูงขึ้นมาทีละระดับ คือ ระดับ 2 ระดับ 3 
และ ระดับ 4 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 3.1 นําหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบใหกับผูบริหาร
โรงเรียนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัย 
 3.2 ดําเนินการนัดหมายโรงเรียนกลุมตัวอยางเพื่อเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลและทําความเขาใจวัตถุประสงคแและอธิบายวิธีการขั้นตอนการเก็บขอมูลกับครูผู
ประเมินทั้ง 2 คนเพื่อใหเกิดความเขาใจในวิธีการประเมินและสามารถดําเนินการประเมินนักเรียนกลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนกลุมตัวอยาง ที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนตามรายการประเมินตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

4.1 หาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ใหผูเช่ียวชาญ พิจารณาตัดสินขอความ ซึ่งใชเกณฑแ
ในการคัดเลือกคาดัชนีความสอดคลองหรือ IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใชสูตรดังน้ี (วรรณแดี  แสงประทีปทอง, 2555, น. 5-41) 

4.2 หาคาอํานาจจําแนก โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนกลุมสูง-กลุมต่ําโดยทดสอบคาที (t-test) ถาคา t ในขอใดมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงวาวาเป็นขอความที่มีคาอํานาจจําแนกได การคํานวณคา t  ใชสูตรดังน้ี (วรรณแดี  แสงประทีปทอง, 2555, น. 5-56) 

4.3 หาคาความเที่ยงของแบบวัดโดยใชผูสังเกต 2 คน แลวนําผลการประเมินมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน  โดยใชสูตรการคํานวณดังน้ี
(วรรณแดี แสงประทีปทอง, 2555, น. 5-45) 
 
ผลการวิจัย 

1. การสรางแบบวัดไดแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 ฉบับ เป็น แบบสังเกตแบบมีโครงสราง
ชนิดมาตรประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 30 ขอ โดย ขอท่ี 1-6  วัดความยืดหยุนและการปรับตัว ขอที่ 7-12 วัดความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง ขอท่ี 13-18 วัดทักษะ
ดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม ขอท่ี 19-24 วัดการมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ขอท่ี 25-30 วัดภาวะผูนําและความรับผิดชอบ  

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวา แบบวัดที่พัฒนาขึ้น มีความตรงเชิง
เน้ือหาโดยดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง  .60 ถึง 1.00 มีอํานาจจําแนกของรายการประเมินโดยมีคาทีอยูระหวาง 2.83  ถึง 8.04 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีคาความเที่ยงทั้ง 5 ดาน คือ ความยืดหยุนและการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง ทักษะดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม การ
มีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได  และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ดังน้ี .82  .80  .66  .78  และ.82 ตามลําดับ  มีความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 
.89 ซึ่งอยูในระดับที่มีความเหมาะสม 
 
สรุปและอภปิรายผล 

1. การสรางแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยไดสรางแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 ฉบับ เป็น แบบสังเกตแบบมีโครงสราง ชนิดมาตรประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 30 ขอ โดย ขอที่ 1-6  วัดความยืดหยุน
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และการปรับตัว ขอที่ 7-12 วัดความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง ขอท่ี 13-18 วัดทักษะดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม ขอที่ 19-24 วัดการมีผลงานและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได ขอที่ 25-30 วัดภาวะผูนําและความรับผิดชอบ การสรางแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ในครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหแกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โดยภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21  รวมทั้งแนวทางการสรางเครื่องมือ
วัดทักษะ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวจึงสรางแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งได
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดในดานความตรงเชิงเน้ือหา อํานาจจําแนก ความตรงเชิงโครงสราง และความเที่ยงของแบบวัด จึงไดแบบวัดที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 
เวลา และวัยของผูเรียน 
 2. การหาคุณภาพของแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยไดสรางแบบวัดที่มีคุณภาพทางดานความ
ตรงเชิงเน้ือหา อํานาจจําแนก ความตรงเชิงโครงสราง และความเที่ยง ซึ่งสามารถอภิปรายคุณภาพของแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ไดดังน้ี 
  2.1 ความตรงเชิงเน้ือหา ผูวิจัยไดนําแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ที่สรางขึ้นไปใหอาจารยแ
ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อขอรับคําแนะนํา แลวนํามาปรับปรุงกอนจะนําไปใหผูเช่ียวชาญในดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  จํานวน 5 ทาน พิจารณาความสอดคลอง
ของตัวช้ีวัดและรายการประเมิน รวมทั้งเกณฑแการใหคะแนน เม่ือนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง พบวามีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง  .60 ถึง 1.00 ซึ่งผาน
เกณฑแที่กําหนดไวทุกขอ คือ มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต .50 ขึ้นไป (วรรณแดี  แสงประทีปทอง, 2555, น. 5-41) 

2.2 อํานาจจําแนก แบบวัดที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ผูวิจัยไดนําผลการวัดไปวิเคราะหแหา 
คาอํานาจจําแนก พบวาอํานาจจําแนกมีคาทีอยูระหวาง 2.83  ถึง 8.04 แสดงวาอยูในเกณฑแใชได ซึ่งเป็นไปตามที่ วรรณแดี  แสงประทีปทอง ( 2555, น. 5-58) ที่กลาว
วา คา t มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกขอ แสดงวาแบบวัดมีคุณภาพ สามารถจําแนกผูที่มีทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 และผูที่ไมมีทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 ได 
  2.3 ความเที่ยงของแบบวัด พบวา แบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน
คือ ความความยืดหยุนและการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง ทักษะดานสังคมและการแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได  และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มีคาความเที่ยงดังน้ี .82  .80  .66  .78  .82 ตามลําดับ  และคาความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ .89 ซึ่งคา
ความเที่ยงของแบบวัดอยูในระดับที่มีความเหมาะสม เป็นไปตามที่เกณฑแคุณภาพ คือ คาความเที่ยงที่มีคาใกล 1.00 แสดงผลการวัดแตละขอหรือแตละตอนภายในฉบับ
ใหผลสอดคลองกัน (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษแ, 2545, น. 116)  จากคาความเที่ยงของแบบวัดที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ทั้งน้ีเป็นผลมาจากแบบวัดมีความ
ตรงเชิงเน้ือหา มีอํานาจจําแนกและมีความเป็นปรนัยสูง อีกท้ังเกณฑแการใหคะแนนมีความชัดเจน ตลอดถึงการเลือกใชวิธีการวิเคราะหแขอมูลที่ถูกวิธี จึงสงผลใหแบบวัด
คาความเที่ยงเหมาะสม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การทําวิทยานิพนธแฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารยแ ดร.วรรณแดี  แสงประทีปทอง และอาจารยแ ดร.ศศิธร  บัวทอง  
อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเป็นอยางยิ่ง จนงานวิทยานิพนธแสําเร็จสมบูรณแดวยดี 
 ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาไดตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่ใชในการวิจัย และตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ใหคําแนะนําในการ
สรางแบบวัดที่ถูกตองสมบูรณแยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ใหทุนอุดหนุนในการวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนและคณะครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหแและความสะดวกใน
การเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจนนักเรียนทุกคนท่ีเป็นกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลเป็นอยางดี 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกทาน ตลอดถึงครอบครัวและญาตพิี่นองทุกทาน ที่ไดคอยชวยเหลือสนับสนุนและ
ใหกําลังใจตลอดมา 
 คุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากวิทยานิพนธแฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเป็นกตัญโูกตเวทีแดบิดามารดา บูรพาจารยแที่เคยสั่งสอนอบรม และผูมีพระคุณทุกทาน 
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ตัวอยํางภาพประกอบ 
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เป็นกรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธแท่ีเกิดกบัผูเรียน (Student Outcomes) ทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก 

(Core Subjects) ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ที่จะชวยผูเรียนเตรียมความพรอมในหลายดานเพื่อกาวเขาสูวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) 
ที่มา: Kay,2010 อางใน น้ําทิพยแ องอาจวาณิชยแ, 2556, น. 15 

 
ตัวอยํางภาพประกอบ 

แผนผังข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 สรุปไดดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนผังข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 

กําหนดนิยามความหมาย ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมช้ีวัดของทักษะชีวิตและอาชีพ 

พัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

นําแบบวัดทดลองใช เพื่อพิจารณาความเขาใจของครูประเมินและความเหมาะสมในการใชภาษา และเวลาในการทําแบบวัด โดยใชครผูู
ประเมิน 2 คน ประเมินนักเรียนคนเดียวกัน 

 นําแบบวัดมาทดลองใช เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน กลุมสูง-กลุมต่ํา แลวทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุมโดยทดสอบคาที ( t-test ) 

 

นําแบบวัดมาทดลองใช เพื่อหาคาความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับ โดยใชครูผูประเมิน 2 คน ใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธแของเพียรแสัน 
 

จัดพิมพแเครื่องมือฉบับสมบูรณแพรอมทั้งคูมือการใชเครื่องมือ 
 

นําแบบวัดใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองของตัวช้ีวัด รายการประเมิน และเกณฑแการประเมินเพื่อหาความตรงของแบบวัด 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอร่ีโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค๑รัตน๑อนุสรณ๑) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
The Montessori Method of Education of  Kindergarten Schools (Kalangratanusorn) 

in  Meang  District,  Lampang  Province 
 

                                                                                      พวงพิศ  เรืองศิริกุล1 
                                                                                                                          Poungpit  Raengsirikul 

 

บทคัดยํอ 
 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)  อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง  มีวัตถุประสงคแของ

การศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)  อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง   ประชากร
และแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ  ครูผู สอน และผูปกครองนักเรียน ทั้งสิ้น จํานวน 78 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวา สภาพการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ พัฒนาการสติปใญญา อยูในระดับมาก รองลงมา พัฒนาการดานรางกาย อยูในระดับมาก พัฒนาการดาน
อารมณแ จิตใจ อยูในระดับมาก และพัฒนาการดานสังคม อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 ขอเสนอแนะ คือ ควรมีกิจกรรมการฝึกประสบการณแในการลางมือหลังจากปฎิบัติภารกิจเสร็จ ควรมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแ
ไดเหมาะสมกับสถานการณแ ควรมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนเป็นผูนําผูตามได ควรมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น  
 
คําสําคัญ :  การจัดการศึกษา, มอนเตสซอรี่, โรงเรียนอนุบาล 
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the Montessori Method of 
Education of Kindergarten School  in Meang District, Lampang Province. The participants and the data source of the research were 78  
people , school administrators, teachers, and parents. 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 Montessori Method of Education of Kindergarten  School in 
Meang  District, Lampang 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, cognitive development, physical development, emotional 
development, and social development respectively. 
 In terms of recommendations of the Montessori Method of Education of Kindergarten  School  in Meang  District, Lampang 
Province, it can be said that the school should provide the activities for raising awareness about washing hands after using the toilet. In 
addition, the school should prepare the activities focusing on expressing emotions and feelings through situations appropriately, and being 
both the leader and follower. The school should also provide sensory activities for the students such as exploring the senses of sound and 
smell like guessing  the sound after hearing and guessing what they are smelling in 4 times. 
 
Keywords :  Education, The Montessori Method, Kindergarten School.    

                                    (เว้น 1 บรรทัด) 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กวัยตั้งแตแรกเกิดถึง  5  ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่
สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม ตามเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3) 
 เด็กในวัยอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยท่ีรางกายและสมองของเด็กกําลังเจริญเติบโต เด็กตองการความรัก ความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยน้ีมีโอกาสเรียนรู
จากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ เลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิดแกปใญหา เลือกและตัดสินใจ ใชภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสรางสรรคแ และ
อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข การจัดการศึกษาแกเด็กวัยน้ีเป็นการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณแใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพสงเสริมใหเด็กสังเกต  
สํารวจ สรางสรรคแ มีความกระตือรือรนจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ครูผูสอนจึงตองสงเสริม สนับสนุนการเรียนรู ใหความรัก ความเขาใจ ความเอาใจใสเด็กเป็นพิเศษ
เพราะเด็กวัยน้ีเป็นเด็กเล็ก การชวยเหลือตนเองมีนอยจึงตองอาศัยหลักการเลี้ยงดูและใหการศึกษา  เพราะเป็นพื้นฐานที่ชวยเตรียมความพรอมใหเด็กประสบ
ความสําเร็จในการเรียน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : ความนํา) 
 การจัดการศึกษาจะตองใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับน้ี ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน พอแม หรือผูปกครอง ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเด็ก ตองดําเนินการจัดประสบการณแเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมประจําวัน 
การจัดสภาพแวดลอม การจัดหาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสมองของเด็กใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2549 : 49)  
                                                           
1 อาจารยแ,คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน Tel.082-7645841 
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 สิ่งท่ีเด็กมีอยูในตัวน้ันเป็น “สัมผัสที่พิเศษและละเอียดออนเป็นอยางมาก ตอสิ่งที่มากระตุนความสนใจของเด็ก และก็จะรับเอาสิ่งเหลาน้ันไวเป็นสวนหน่ึง
ของตนเองตลอดไป เด็กมิไดซึมซับสิ่งเหลาน้ันดวยสมองหรือความคิดอานของตน แตดวยจิตวิญญาณของตน” เด็กเล็ก ๆ ไมไดมีสมองที่จะคิดวิเคราะหแเพื่อสราง
ประสบการณแ หรือความเขาใจ แตเขาจะสามารถซึมซับการเรียนรูเขาสูจิตอันละเอียดออนไดโดยตรงอยางงายดาย การพัฒนาโดยไมรูตัวจึ งเกิดขึ้นจากการที่เด็กได
เช่ือมโยงกับประสบการณแภายนอกน่ีคือเหตุผลวาทําไมการพัฒนามนุษยแในชวงระยะแรกจึงสําคัญที่สุด เน่ืองจากเป็นพื้นฐานสําหรับทุกๆสิ่งทุกๆอยาง พัฒนาการในวัย
เด็กของมนุษยแจึงไมใชแคโดยสัญชาติญาณเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับการซึมซับจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเขาดวยความสามารถในการเรียนรูอยางเดียว แตขึ้นอยูกับ
การซึมซับจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเขาดวยความสามารถในการเรียนรูดังกลาวที่ทําใหเด็กไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งมอนเตสซอรี่ตระหนักวาจะมีผลกับ
สติปใญญาของเด็กท่ีจะทําใหเด็กพัฒนาไปจนถึงระยะที่เขาเป็นผูใหญเด็กจะตองการการพัฒนาดานสติปใญญาเทาในชวงอายุน้ีมากที่สุด และตองการความชวยเหลือใน
การขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลตอการสรางสรรคแผลงานของเด็กเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น  

 จากสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่
ในโรงเรียนอนุบาล(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)   อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาล(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาล (เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)   อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

 การวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาล(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)   อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  สวนที่  1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ 
  สวนที่  2  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการ 
  สวนที่  3  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)    
  สวนที่  4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  สวนที่  5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  สวนที่  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) เป็นการวิจัยเชิงสํารวจไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี                                               
 ประชากรและแหลงขอมูล 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 23 คน  ผูปกครอง  จํานวน 
50  คน ในปีการศึกษา 2560  รวมทั้งสิ้น จํานวน 78  คน 
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝุายวิชาการ  จํานวน 1  คน ครูผูสอน จํานวน 4 
คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 4 คน โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)   ในปีการศึกษา  2560 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ตามเกณฑแที่กําหนดไว จํานวน  10  คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก 
 1.  แบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง 
(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) มี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ และแบบสัมภาษณแ แบบกึ่งโครงสราง 
 การรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 
 1.  ดําเนินการสงและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 2.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณแทุกฉบับ 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณเพื่อวิเคราะหแผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหแขอมูลประกอบ 2 ส วน 
คือ 

 1.  การวิเคราะหแ คาความถี ่และคารอยละ  สําหรับขอมูลเชิงพรรณนา  
  2.  การวิเคราะหแ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน  สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และนําผลที่ไดมาเทียบกับเกณฑแการแปล

ความหมาย ดังน้ี 
     4.51 – 5.00 แปลความหมายวา   มีพัฒนาการอยูในระดับมากท่ีสุด  
     3.51 – 4.50 แปลความหมายวา  มีพัฒนาการอยูในระดับมาก   
     2.51 – 3.50 แปลความหมายวา มีพัฒนาการอยูในระดับปานกลาง 
     1.51 – 2.50 แปลความหมายวา  มีพัฒนาการอยูในระดับนอย  
     1.00 – 1.50 แปลความหมายวา มีพัฒนาการอยูในระดับนอยท่ีสุด   
 3.  วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
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ผลการวิจัย 
 การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ พัฒนาการสติปใญญาอยูในระดับมาก รองลงมา พัฒนาการดานรางกาย อยูในระดับมาก  พัฒนาการดานอารมณแ จิตใจ อยูในระดับมาก และพัฒนาการ
ดานสังคม อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 พัฒนาการดานรางกายโดยรวมอยู ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  คือ มีกิจกรรมการฝึก

ประสบการณแในการตัดกระดาษตามแนวเสนโคงไดอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา มีกิจกรรมการฝึกประสบการณแในการตอบล็อกเป็นรูปตาง ๆ ตามความคิดของตนเองได 
อยูในระดับมาก และมีกิจกรรมการฝึกประสบการณแในการปใ้นและคลึงเป็นรูปรางมีรายละเอียดบอกความหมายไดอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ย
ลําดับสุดทายคือ มีกิจกรรมการฝึกประสบการณแในการวิ่งอยางรวดเร็วและหยุดโดยไมเสียการทรงตัวอยูในระดับมาก 

 พัฒนาการดานอารมณแ  จิตใจโดยรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือมีกิจกรรมการ
สงเสริมใหผูเรียนมุงม่ันที่จะทํางานใหสําเร็จดวยตนเองอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา มีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนราเริง สดช่ืนแจมใส อารมณแอยูในระดับมาก และมี
กิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนพึงพอใจในความสามารถของตนเองและผูอื่นอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือมีกิจกรรมการสงเสริมให
ผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับสถานการณแอยูในระดับปานกลาง  

 พัฒนาการดานสังคมโดยรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือมีกิจกรรมการสงเสริมให
ผูเรียนชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันอยูในระดับมาก รองลงมามีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนรอคอยตามลําดับกอนหลังได อยูในระดับมาก และมีกิจกรรมการ
สงเสริมใหผูเรียนเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นโดยมีจุดมุงหมายเดียวกันอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียน
เป็นผูนําผูตามไดอยูในระดับมาก 

 พัฒนาการดานสติปใญญาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือมีกิจกรรมการสงเสริม
ใหผูเรียนจําแนกสีได อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา มีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนบอกขนาด ใหญ - เล็กอยูในระดับมากที่สุดและมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนช้ี
และจับคูของที่มีลักษณะเหมือนกันไดอยูในระดับมากตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น
อยูในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล    

// การจัดการศึกษาการสอนแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนประถมศึกษา
ไดจัดใหมีกิจกรรมการฝึกประสบการณแตัดกระดาษตามลักษณะตาง  ๆไดสามารถจําแนกสีไดมีกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมุงม่ันที่จะทํางานใหสําเร็จดวยตนเองสามารถปฏิบัติตาม
คําสั่งได และใหผูเรียนชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ( 2554)  มีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนจําแนกสีไดและสอดคลองกับ
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (1870-1952) กลาววาการใหการศึกษากับเด็กในระยะเริ่มตนไมใชการเอาความรูไปบอกใหเด็ก แตควรเป็นการปลูกฝใงใหเด็กไดเรียนรูไปตาม
ความตองการตามธรรมชาติ และควรจัดสภาพแวดลอมใหเด็กอยางพิถีพิถันเพื่อใหเด็กสามารถดึงศักยภาพท่ีมีในตัวใหปรากฏออกมาเปิดโอกาสใหเด็กไดคนพบสิ่งตาง ๆ 
ดวยตนเอง  

 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
 พัฒนาการดานรางกาย โดยรวมอยู ในระดับมากเป็นเพราะวามีการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณแในการตัดกระดาษตามแนวเสนโคงไดฝึกประสบการณแใน

การตอบล็อกเป็นรูปตางๆ ตามความคิดของตนเองได และมีกิจกรรมการฝึกประสบการณแในการปใ้นและคลึงเป็นรูปรางมีรายละเอียดบอกความหมายได และใหเด็ก
ไดลางมือหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสอดคลองกับแนวคิดของจีระพันธุแ  พูลพัฒนแ. (2548) ไดกลาววา การพัฒนาเด็กดานรางกาย  ชวยใหเด็กเกิดประสบการณแ
ความคิดรวบยอด  อันเป็นกระบวนการนําไปสูการพัฒนาสติปใญญา  ทั้งการเคลื่อนไหวยังชวยใหเด็กเกิดสมรรถภาพทางรางกาย  มีผลตอความเช่ื อม่ันในตนเอง  เกิด
การเรียนรูในการแกปใญหา เกิดทักษะการคิด  ความคิดสรางสรรคแ  และมีแนวโนมที่จะเกิดคุณลักษณะที่ดีทางสังคมอีกดวย และพัฒนากลามเน้ือเล็ก  ไดแก  การใช  
และการประสานสัมพันธแของกลามเน้ือเล็กในการใชมือและขอมืออยางคลองแคลว  ขณะที่กลามเน้ือเล็กพัฒนา เด็กจะสามารถแสด งออกทางทักษะการชวยเหลือ
ตนเอง และการใชมือหยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก เชน กรรไกร เครื่องเขียน ฯลฯ โดยทั่วไปความสําเร็จของการใชทักษะกลามเน้ือเล็กจะเกิดหลั งจากพัฒนาการของ
กลามเน้ือใหญ 

 พัฒนาการดานอารมณแ- จิตใจโดยรวมอยู ในระดับมากเป็นเพราะวาจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดมุงม่ันที่จะทํางานใหสําเร็จดวยตัวของเขาเอง มี
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนราเริง สดช่ืนแจมใส อารมณแ และสงเสริมใหผูเรียนพึงพอใจและยอมรับในความสามารถของตนเองและผูอื่นสอดคลองกับแนวคิด
กระทรวงศึกษาธิการ. (2554) ที่กลาววา สงเสริมใหลูกไดเรียนรูและไดเลนสนุก เพราะการเลนของเด็กคือการเรียนรู ใหลูกไดมีโอกาสเลนกับเด็กคนอื่น ๆ สอนใหลูก
รูจักปรับตัวเขาสังคม รูจักแบงปใน รูจักแกปใญหา พอแมควรใหความชวยเหลือ โดยแสดงใหดูวาทําอยางไรที่จะเหมาะสม และใหกําลั งใจ เม่ือลูกทําสําเร็จ ลูกจะรูสึกมี
ความภาคภูมิใจในตัวเองเปิดโอกาสใหลูกไดเผชิญกับปใญหาหรือความยากลําบากในชีวิตบาง  ลูกควรมีโอกาสไดเรียนรูวิธีการจัดการกับปใญหาดวยตัวเอง โดยมีผูใหญ
คอยเฝูาดู ใหคําแนะนํา และเป็นที่ปรึกษาอยูหาง ๆ ไดฝึกความอดทน เขมงวดและกําหนดขอบเขตของระเบียบวินัยที่สม่ําเสมอ คงท่ี ทําเป็นไมสนใจ เพิกเฉย หลีกเลี่ยง
ไมใสใจกับการแสดงโตตอบตาง ๆ ของเด็กที่แสดงพฤติกรรมทางอารมณแที่ไมเหมาะสม รับรูถึงอารมณแของความผิดหวัง เม่ือสิ่งตาง ๆ ไม เป็นไปตามที่คาดหวังไว 
ตักเตือนใหแสดงออกทางอารมณแท่ีดี และแสดงความช่ืนชมเม่ือลูกแสดงออกไดถูกตอง สอนลูกใหรูจักควบคุมอารมณแและมีวิธีระบายความเครียดที่เหมาะสม 

 พัฒนาการดานสังคมโดยรวมอยู ในระดับมากเป็นเพราะวามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันรอคอยตามลําดับ
กอนหลังไดและมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัยของ มินดา  
วงศแวิชิต. (2543 : 65-67) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลที่ใชวิธีการสอนของมอนเตสซอรี่ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลที่ใชวิธีการสอนของมอนเตสซอรี่ ในดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธแระหวางบุคคล พฤติกรรมที่เกี่ยวกับตนเอง และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการทํางาน พบวา พฤติกรรมของเด็กในโรงเรียนที่ใชวิธีการของมอนเตสซอรี่ที่พบวา 
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คือ การรักษาและการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนมอนเตสซอรี่ เด็กไดมีสวนรวมในการดูแลรักษา เด็กจะทํางานดวยความระมัดระวัง มีการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน ทําใหพฤติกรรมดานสังคมพัฒนาอยูในระดับมาก 

 พัฒนาการดานสติปใญญาโดยรวมอยู ในระดับมาก เป็นเพราะวามีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนจําแนกสีไดใหผูเรียนบอกขนาด ใหญ - เล็ก และมี
กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนช้ีและจับคูของที่มีลักษณะเหมือนกันสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตนแ กมลสุทธิ. (2555 : ฉ)วิจัยเรื่องทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแของ
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณแตามแนวมอนเตสซอรี่การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรแของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดประสบการณแตามแนวมอนเตสซอรี่ผลการวิจัยพบวาทักษะทางคณิตศาสตรแของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดประสบการณแทางคณิตศาสตรแตามแนวมอนเตส
ซอรี่อยูในระดับดี ทั้งโดยรวมและดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการจําแนก การเรียงลําดับและการนับและสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพยแ  รั กคํามี. (2555 : ฉ) 
วิจัยเรื่องผลการใชรูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของผูปกครองเด็กปฐมวัยในชวงวัยที่ตางกันที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยแอนามัยที่ 8จากผล
การศึกษาสรุปไดวาการนํารูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของผูปกครองเด็กปฐมวัยทําใหผูปกครองมีความรู สามารถสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ และความ
ฉลาดทางอารมณแดีกวาเด็กท่ีไดรับการดูแลปกติ 

 ขอเสนอแนะการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 พัฒนาการดานรางกายควรมีกิจกรรมการฝึกประสบการณแในการลางมือหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ เป็นเพราะวาการมีกิจกรรมการฝึกประสบการณแ ใน

การรอยลูกปใดที่มีเสนผาศูนยแกลาง2ม.ม และมีกิจกรรมการฝึกประสบการณแในการเขียนเป็นเสนตางๆมีรูปทรงรายละเอียดซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีตองใชมือในการปฎิบัติ
กิจกรรมและอุปกรณแท่ีใชอาจจะไมสะอาดเทาที่ควรเพราะมีการหยิบจับจากนักเรียนหลายคนสอดคลองกับแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่กลาววาวิถีทางของการเรียน
การสอนแบบมอนเตสซอรี่นั้น เป็นหลักการที่คํานึงถึงเด็กความตองการของเด็กในการเรียน ไดมีการตระเตรียมสิ่งแวดลอมใหเด็กไดทํางานดวยตนเอง สิ่งแวดลอม และ
เครื่องมืออุปกรณแตางๆ นั้น ไดจัดระบบไวเพื่อใหเด็กไดพัฒนาตนเอง โปรแกรมจัดเอาไวใหเด็กไดเป็นผูเรียนท่ีมีอิสระ การควบคุมความผิดพลาดในการทํางานก็ดวยการ
ใชวัสดุเหลาน้ันเอง และสิ่งแวดลอมที่จัดเอาไวใหน้ีเองเป็นตัวที่ทําใหเด็กมีอิสระมอนเตสซอรี่เช่ือวา การที่เด็กไดเรียนรูตามความตองการดวยตนเอง และการซึมซาบ
การเรียนรูจากสิ่งแวดลอม จะทําใหเด็กไดในสิ่งท่ีตองการจากการเรียนรู เด็กจะไดรับเสรีภาพในขอบเขตที่จํากัด จากสิ่งแวดลอมที่ไดตระเตรียมเอาไวให  และจะทําให
เด็กไดรับผลสําเร็จตามความตองการของเขา 

 พัฒนาการดานอารมณแ  จิตใจควรมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับสถานการณแเป็นเพราะวามีกิจกรรมการสงเสริม
ใหผูเรียนรูจักใชสิ่งของเครื่องใช นํ้า ไฟ อยางประหยัดและกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนไมหยิบของผูอื่นมาเป็นของตนเอง  ซึ่ งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ. 
(2554) กลาววา หากเด็กวัยขวบปีแรกเจริญเติบโตขึ้นดวยความรัก ความอบอุน ไดรับการดูแลเอาใจใสไดรับการสัมผัสโอบกอดจากพอแมและผูเลี้ยงดู จะเป็นการ
กระตุนเด็กใหเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวและมีพัฒนาการดานอารมณแท่ีดี เด็กควรไดเรียนรูท่ีจะแสดงออกซึ่งความรูสึกตาง ๆ อยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ มีจิตใจที่แจมใส 
ราเริง หนักแนน ไมเอะอะโวยวาย สามารถควบคุมอารมณแได สามารถเผชิญปใญหาและใชสติปใญญาในการแกปใญหาได รูจักแบงปใน รูจักการรับและใหความชวยเหลือ 
ใหความรวมมือในปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาตาง ๆ รูจักขอบคุณและขอโทษ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง เติบโตขึ้นอยางมีความสุข และพรอมจะสรางประโยชนแใหเกิด
กับผูอื่นตอไป 

 พัฒนาการดานสังคม  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนเป็นผูนําผูตามได เป็นเพราะวามีการสงเสริมใหผูเรียนระมัดระวังดูแลตนเ องและผูอื่นให
ปลอดภัยและสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนและโรงเรียน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2554) เม่ือเด็กยางเขาสูวัยสามขวบ เด็กจะเรียนรู
กระบวนการที่สําคัญและจําเป็นสําหรับเขา และจะทําใหเด็กเรียนรูแนวทางการปฏิบัติตัวในสังคมที่ถูกตอง นั่นคือการปรับตัวใหบุคคลอื่นยอมรับ เพื่ออยูรวมกับบุคคล
รอบตัวได ซึ่งการเรียนรูน้ีเป็นกระบวนการปรับตัวทางสังคม (Socialization process) เด็กเรียนรูท่ีจะรวมมือกับผูอื่นในลักษณะกลุม รูจักการเป็นสมาชิกของกลุม รูจัก
ปฏิเสธ การรับ การสื่อสาร หรือการใชภาษา ซึ่งสวนมากเด็กจะเรียนรูผานการเลน ดังน้ัน การเลนและการทํากิ จกรรมรวมกับผูอื่นจะชวยใหเด็กเรียนรูที่จะลดตนเอง
จากการเป็นศูนยแกลางไปสูการปฏิบัติที่ยอมรับคนอื่นมากขึ้น แตการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นยังอยูในชวงเวลาสั้น ๆ เราจึงมักจะเห็ นวาเด็กมีพฤติกรรมการแสดง
อารมณแดีสลับอารมณแไมดีอยูเชนน้ัน การอบรมเลี้ยงดูเด็กดวยความเขาใจ ดวยการเป็นแบบอยางท่ีดีและแนะนําสั่งสอนเด็กดวยความออนโยน ช้ีแนะระเบียบกฎเกณฑแ
ของสังคม การจัดกิจกรรมกลุม การชวนเลนแบบมีขอตกลง จะชวยพัฒนาการดานสังคมใหเด็กไปสูคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 

 พัฒนาการดานสติปใญญาควรมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียงกลิ่นได 4 กลิ่นเป็นเพราะวามีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนพยายาม
แกปใญหาดวยตนเองและมีกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนพูดคําคลองจองรองเพลงสั้น ๆไดสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2554) สงเสริมทักษะการสังเกต การ
จําแนก และการเปรียบเทียบ ดวยการพาลูกสํารวจ อธิบายความเหมือน-ความตางของสิ่งตาง ๆ สนทนากับลูกเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุสิ่งของน้ันๆนําสิ่งของมาจับคู 
จําแนกจัดกลุม เปรียบเทียบ เรียงลําดับคาดคะเน ตั้งสมมติฐาน ทําการทดลองสืบคนขอมูลเพิ่มเติม  
ข๎อเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมฝึกประสบการณแการทรงตัว  มีกิจกรรมสงเสริมให

ผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับสถานการณแ สงเสริมใหผูเรียนเป็นผูนําผูตามได และกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรวางแผนใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมฝึกประสบการณแการทรงตัว  มีกิจกรรมสงเสริมให

ผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับสถานการณแ สงเสริมใหผูเรียนเป็นผูนําผูตามได และกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น 
  สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีกิจกรรมที่สงเสริมฝึกประสบการณแการทรงตัว มีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับ

สถานการณแ สงเสริมใหผูเรียนเป็นผูนําผูตามไดและกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น 
  ครู ควรมีกิจกรรมท่ีสงเสริมฝึกประสบการณแการทรงตัวมีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับสถานการณแ  สงเสริมให

ผูเรียนเป็นผูนําผูตามได และกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น  
  ผูปกครอง ควรสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมฝึกประสบการณแการทรงตัว  มีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับ

สถานการณแ สงเสริมใหผูเรียนเป็นผูนําผูตามไดและกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น 
 2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 ควรศึกษา  เรื่อง ผลของการฝึกประสบการณแในการลางมือหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ เพื่อใหเด็กไดเกิดความสะอาดถูกสุขลักษณะและรางกายได
เจริญเติบโตแข็งแรง   
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 ควรศึกษา  เรื่อง การสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณแไดเหมาะสมกับสถานการณแ  
 ควรศึกษา  เรื่องปใจจัยท่ีสงเสริมใหผูเรียนเป็นผูนําผูตาม   
 ควรศึกษา  เรื่องกิจกรรมท่ีมีการสงเสริมใหผูเรียนบอกเสียงได 4 เสียง กลิ่นได 4 กลิ่น 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก  อาจารยแไพรินทรแ  บุหลัน  คณบดีคณะศึกษาศาสตรแ  ผศ.อนงคแ  ตันติวิชัย  และดร.ฐิติมน  ฉัตรจ รัลรัตนแ  ที่ได

กรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการดําเนินงานวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการโรงเรียน  ครูผูสอน ผูปกครองโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางคแรัตนแอนุสรณแ)  อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต 1  ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งน้ี 
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บทคัดยํอ 

งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรแ โดยใชบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital สําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยะ
ภาพทางคณิตศาสตรแ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง ซึ่งสื่อการเรียนการสอนน้ันมีความสําคัญตอการจัดประสบการณแการเรียนรู
ใหกับผูเรียน เพราะสื่อการสอนทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก ชวยเพิ่มพูนประสบการณแ สรางสถานการณแการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการ
พัฒนาศักยภาพทางการคิด นอกจากน้ันสื่อการเรียนรูในยุคปใจจุบันยังมีอิทธิพลสูงตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเป็นผูแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ดังน้ันการนําสื่อการสอนหลายชนิดมาประสมกัน ยอมกอใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอนและชวยทําใหผูเรียนเกิดประสบการณแหลายๆ อยางขึ้นพรอมกัน 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา, บทเรียนโปรแกรม, ผลคูณที่เป็น Pandigital 
 
Abstract 
 This research The purpose is to study development skills in mathematics. By using the lesson program of The product is 
Pandigital. For students with a math genius. Grade 4 students study in Chae Hom. Chae Hom district. Lampang. The media is important to 
learning experiences for students. Because the media transfer the knowledge, understanding, feelings, experiences. The situation of learning 
for students. To stimulate potential development thinking. Besides learning in modern times have high influence to encourage students 
seek knowledge by themselves. 
 Therefore, many kinds of materials to mix well. It contributes to effective teaching and help students experience many. Up 
together. 
 
Keywords : Development, Lessons Program, Pandigital Multiples 
 
บทนํา 

คณิตศาสตรแมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยแ ทําใหมนุษยแมีความคิดสรางสรรคแคิดอยางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ส ามารถ
วิเคราะหแปใญหาหรือสถานการณแไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณแ วางแผน ตัดสินใจ แกปใญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถู กตอง เหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตรแยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและศาสตรแอื่นๆ คณิตศาสตรแจึงมีประโยชนแตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:1) ซึ่งสอดคลองกับที่ วรรณี โสมประยูร (2541:คํานํา) กลาวไววาคณิตศาสตรแ
เป็นวิชาที่มีความสําคัญและจําเป็นตอทุกคน ตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน และจําเป็นมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต เพราะคณิตศาสตรแนอกจากจะเป็น เครื่องมือสําหรับการ
ดํารงชีวิตประจําวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนรูท่ัวไปของวิทยาการแขนงตางๆ  

สื่อการเรียนการสอนน้ันมีความสําคัญตอการจัดประสบการณแการเรียนรูใหกับผูเรียน เพราสื่อการสอนทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใ จ ความรูสึก 
ชวยเพิ่มพูนประสบการณแ สรางสถานการณแการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด นอกจากน้ันสื่อการเรียนรูในยุคปใจจุบันยังมีอิทธิพลสูง
ตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเป็นผูแสวงหาความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:6) ในการคัดเลือกสื่อการเรียนรูมาใชประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนน้ันก็ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพแ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออ่ืนๆ ซึ่งชวยใหการเรียนการสอนเป็นไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด เขาใจไดงาย
รวมทั้งกระตุนใหนักเรียนสามารถสรางองคแความรู เขาใจบทเรียนไดทองแท และชวยสอนนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันใหบรรลุจุ ดประสงคแในการเรียน ชวย
ประหยดัเวลาในการสอนชวยใหนักเรียนรูจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสูนามธรรม ทําใหนักเรียนเกิดองคแความรู และจดจําไดนาน นอกจากน้ันสื่อการเรียนการสอนยังชวย
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแและสรางเจตคติที่ดีใหแกนักเรียน (ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง. 2531:17-18) ดังน้ันการนําสื่อการสอนหลายชนิด
มาประสมกัน ยอมกอใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอนและชวยทําใหผูเรียนเกิดประสบการณแหลายๆ อยางขึ้นพรอมกัน ดังที่ สุแพรวพรรณ ตัน ติพลาผล (2526:14) 
กลาววา สื่อการเรียนการสอนเพียงชนิดใดชนิดหน่ึง อาจไมทําใหบรรลุจุดประสงคแ เทาที่ควร ดังน้ันจึงจําเป็นจะตองนําสื่อการเรียนการสอนหลายๆ ชนิดมาใชรวมกัน
อยางมีระบบ มีความสัมพันธแและสงเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับท่ี ชัยยงคแ พรหมวงศแและคณะ (2521:100)  

ในการจัดการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตรแระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ในหนวยการเรียนรูเรื่อง ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน ซึ่งมีหัวขอที่นักเรียน
ตองเรียน คือเรื่อง การหารลงตัว  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรแ โดยใชบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital สําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตรแ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง 
 

                                                           
1 อาจารยแคณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก juthamas.suk@gmail.com 0649947961 
2 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวยเตอรแธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก vsuthawan5@gmail.com 0979562652 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดคนควาหาความรูจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่องผลคูณที่เป็น Pandigital 
โดยการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของน้ีผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเป็น 4 สวน คือ  
 สํวนที่ 1 ศึกษาหลักการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู 
 ความหมายของการสอน ลักษณะของการสอน องคแประกอบของการสอน ลักษณะการสอนที่ดี จุดประสงคแของการสอน ประเภทของจุดประสงคแของการ
สอน หลักการสอนเพื่อใหเกิดความเขาใจ นวัตกรรมการเรียนรู ความสําคัญของการเรียนรู ลักษณะนวัตกรรมที่เหมาะสม แหลงที่มาของนวัตกร รม วิธีคิดนวัตกรรม 
ขั้นตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และนวัตกรรมท่ีใชแกปใญหาหรือพัฒนาผูเรียนดานความรูและทักษะ 
 สํวนที่ 2 ศึกษาเน้ือหาความรูเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital เพื่อนํามาใชในงานวิจัย จากทฤษฎี สรุปไดวา 123456789  คูณดวย n   เม่ือ 10 80n   และ
ไมมี 3 เป็นตัวประกอบ จะไดผลลัพธแเป็น pandigital เชน 1 0,1 1,1 3,1 4 ,1 6 ,1 7 , 2 0 , 2 2 , 2 3, 2 5, 2 6 , ...n    
 ตัวอยาง เชน 123456789 71 8765432019    
 ข๎อสังเกต : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1   จะเห็นไดวาเลข 19  ไมมี 3 เป็นตัวประกอบ แตผลลัพธแท่ีไดไมเป็น pandigital ดังน้ันจึงยกเวน 19n   
 สํวนที่ 3 ศึกษาบทเรียนโปรแกรม เพื่อนํามาใชเป็นเครื่องมือในงานวิจัย 
 ความหมายของบทเรียนโปรแกรม ประวัติความเป็นมาของบทเรียนโปรแกรม ลักษณะของบทเรียนโปรแกรม ความมุงหมายในการใชบทเรียนโปรแกรม 
ประโยชนแของบทเรียนโปรแกรม ขอจํากัดของบทเรียนโปรแกรม การวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรม ชนิดของบทเรียนโปรแกรม กระบวนการของการสรา งบทเรียน
โปรแกรม การปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรม และการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม 
 สํวนที่ 4 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมในรูปแบบตาง ๆ  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่องผลคูณที่เป็น Pandigital สําหรับนักเรียนท่ีมีอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตรแระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ผูศึกษาไดดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางและกลุมเปูาหมาย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือ นักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรแ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจหมวิทยา อําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 5 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนที่มีคะแนนรวมวิชาคณิตศาสตรแตลอดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ที่มีคะแนนต่ําสุด คะแนนรวมอยูในตําแหนงควอไทลแที่ 1 คะแนนรวมอยูในตําแหนงควอไทลแที่ 2 คะแนนรวมอยูในตําแหนงควอไทลแที่ 3 และคะแนน
รวมสูงสุด 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน 

กลุมเปูาหมายที่ใชศึกษาผลการวิจัย คือ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตรแ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 24 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 1) บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง เรื่องผลคูณที่เป็น Pandigital 
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องผลคูณที่เป็น Pandigital เป็นขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน  10 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1) การสรางบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital 
 2) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital เพื่อทดสอบกอนเรียนและวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําบทเรียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุมเปูาหมายจํานวน 24 คน โดยใชระยะเวลารวมทั้งหมดไมเกิน 30 วัน ใหนักเรียนทําบทเรียน
โปรแกรมตามขั้นตอนที่ไดแนะนําในบทเรียนโปรแกรมแตละเลมจนครบแลวนําผลการศึกษาไปวิเคราะหแขอมูล 

5. การวิเคราะหแขอมูล 
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test ตามสูตร 
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2) วัดการกระจายของคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมประชากรที่ศึกษาโดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามสูตร 
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3) คํานวณหารอยละ (Percentage) หรือเปอรแเซ็นตแของคะแนนรวมแตละกรอบในบทเรียนโปรแกรมที่ผูเรียนแตละคนทําไดเพื่อนําผลมาเทียบกับเกณฑแผานที่ตั้งไว 
70%  โดยใชสูตร รอยละ = จํานวนที่ตองการเปรียบเทียบหารดวยจํานวนเต็ม แลวคูณดวย 100 
 
ผลการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมคณิตศาสตรแเรื่องผลคูณที่เป็น Pandigital สําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรแ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลตามลําดับข้ันตอนการสรางเครื่องมือและพัฒนาบทเรียนโปรแกรม 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
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 1) ผลของการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรม 
 ผูวิจัยไดทําการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital ตามขั้นตอนและไดผลจากการวิจัยและวิเคราะหแขอมูล ดังน้ี 
โดยทําความเขาใจในเน้ือหา รวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาเพื่อนํามาวางแผนสําหรับเขียนเน้ือหาในบทเรียนโปรแกรมน้ัน ผูวิจัยไดแปลเอกสาร  และทําความเขาใจ 
วิเคราะหแทฤษฎีบท และวางแผนออกแบบสรางบทเรียนโปรแกรมนอกจากน้ีผูวิจัยไดทําการหาทฤษฎีและตัวอยางเพิ่มเติมเพื่อใหการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
มีเน้ือหาที่ครบถวน สมบูรณแ และมีแหลงที่มีมาในการอางอิงไดอยางถูกตอง ทั้งน้ียังมีการปรับภาษาในทฤษฎีใหสอดคลองกับระดับช้ันของผูเรียน และมีการปรับตัด
บางสวนของทฤษฎีที่ไมจําเป็นตองใชในการสรางบทเรียนโปรแกรมน้ีออก เพื่อใหการนําทฤษฎีน้ีไปใชไดอยางกระชับ เหมาะสมกับเน้ือหาที่ นํามาประยุกตแใชและ
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน การตั้งจุดประสงคแในการเรียนบทเรียนโปรแกรมน้ี ผูวิจัยไดวางแผนแบงบทเรียนโปรแกรมออกเป็น 3 เลม โดยเลมที่ 1 และเลมที่ 2 เป็น
เลมทบทวนความรูพื้นฐานที่จะใชในการเรียนบทเรียนเลมที่ 3 ตอไป และมีการกําหนดจุดประสงคแการเรียนบทเรียนโปรแกรมในแตละเลมไว ดังน้ี 
เลมที่ 1 เป็นเลมทบทวนความรูพื้นฐานเรื่องเลขฐาน 
 จุดประสงคแทั่วไป คือ นักเรียนสามารถหาเลขฐานในระบบตาง ๆ ได 
 จุดประสงคแเชิงพฤติกรรม คือ เม่ือกําหนดเลขฐานใด ๆ มาให นักเรียนสามารถแปลงเป็นเลขฐานอื่นไดอยางถูกตอง 
เลมที่ 2  เป็นเลมทบทวนความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฎีจํานวนเบื้องตน 
 จุดประสงคแทั่วไป คือ นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องทฤษฎีจํานวนเบื้องตน 
 จุดประสงคแเชิงพฤติกรรม คือ เม่ือกําหนดโจทยแมาใหนักเรียนสามารถหาคําตอบไดอยางถูกตอง 
เลมที่ 3  เป็นเลมบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital 
 จุดประสงคแทั่วไป คือ นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องผลคูณที่เป็น Pandigital  
 จุดประสงคแเชิงพฤติกรรม คือ เม่ือกําหนดโจทยแผลคูณที่เป็น  Pandigital มาใหนักเรียนสามารถหาคําตอบได 
 หลังจากน้ันนําบทเรียนโปรแกรมที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา เพื่อขอความอนุเคราะหแในการตรวจสอบเน้ือหา และนํา
ขอเสนอแนะมาทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรม ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน แลวนํามาปรับปรุงแกไขหลังจากน้ันนําไปใชกับนักเรียนกลุมเปูาหมาย 
จํานวน 24 คน 
 2) ผลของการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรม 
 ผูวิจัยไดคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑแการสรางแบบทดสอบ และการสรางแบบทดสอบท่ีดี นําความรูที่ไดคนความาปรับใชใหสอดคลองกับการวิจัยน้ี 
โดยสรางแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ โดยใหมีความสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคแที่ตัง้ไว และมีเน้ือหาครอบคลุมทุกเรื่องใน
บทเรียนโปรแกรมเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital จากน้ันใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข แลวนําแบบทดสอบน้ันไปใชกับกลุมตัวอยางและ
กลุมเปูาหมาย จํานวน 24 คน จากน้ันนําคะแนนมาหาคา t-test ซึ่งไดเทากับ 12.72 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน มาคํานวณหาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดย 

1
  แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน ซึ่งเทากับ 2.12 และ 

2
  แทนคาเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน ซึ่งเทากับ 1.93 จะ

เห็นวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันไมมาก แลวนําคะแนนของแตละกรอบในบทเรียนโปรแกรมที่ผูเรียนแตละคนทํา
ไดมาหาคาเฉลี่ยโดยคิดเป็นรอยละ พบวาคะแนนของแตละคนในแตละเลมของบทเรียนโปรแกรมมีคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 70 
สรุปและอภปิรายผล 
 ในการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมคณิตศาสตรแเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital สําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรแ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 พบวาคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนกลุมดังกลาวคํานวณหาคา t ไดเทากับ 45.58 ซึ่งสูงกวาคา t ในตารางที่องศาอิสระ 
n – 1 = 24 – 1 = 23 ซึ่งมีคา t เทากับ 2.50 ที่ระดับนัยสําคัญ .01 จึงสรุปไดวาคะแนนการทดสอบของผูเรียนหลังจากไดเรียนบทเรียนโปรแกรมสูงกวาคะแนนการ
ทดสอบของผูเรียนกอนที่จะไดเรียนบทเรียนโปรแกรม และเพื่อเป็นการยืนยันวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ น้ีไดมาตรฐาน ผูศึกษาไดนําคะแนนทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนกลุมน้ีมาคํานวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบกอนเรียนเทากับ1.66 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบหลังเรียนเทากับ 0.94 ซึ่งเป็นคาท่ีไมตางกันมาก และจากการนาคะแนนที่ไดจากการเติมคําตอบในกรอบบทเรียนโปรแกรมและแบบฝึกหัด
ทายบทของนักเรียนมาหาคาเฉลี่ย พบวา บทเรียนโปรแกรมเลมที่ 1 มีคาเฉลี่ย 59.4 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ซึ่งคิดเป็น 99% บทเรียนโปรแกรมเลมที่ 2 มีคาเฉลี่ย 
22.6 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน ซึ่งคิดเป็น 94.2% และบทเรียนโปรแกรมเลมที่ 3 มีคาเฉลี่ย 90.3 จากคะแนนเต็ม 97 คะแนน ซึ่งคิดเป็น 93.1% 
 จากการศึกษาในครั้งน้ีปรากฏวา บทเรียนโปรแกรมคณิตศาสตรแเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital สําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรแ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่สรางและพัฒนาขึ้นมาน้ีมีประสิทธิภาพ และไดผลตรงตามวัตถุประสงคแที่ตองการศึกษา ซึ่งนาจะมาจากองคแประกอบสําคัญ สรุปไดดังน้ี 
 1. เป็นบทเรียนโปรแกรมคณิตศาสตรแที่สรางอยางมีระบบ 
 2. เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามความพรอมและศักยภาพของตนเอง 
 3. เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนมีการทําซ้ํา ๆ จนเกิดเป็นความรูความเขาใจที่ถองแท  
 4. เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีการเสริมแรง  
 5. เป็นสื่อการเรียนรูนอกหองเรียน  
 6. มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนโปรแกรมเพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงผลการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง และยังเป็นการวัดผลเพื่อใหผูศึกษาได
นาผลการประเมินน้ันมาปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมตอไป 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ในการนําบทเรียนโปรแกรมเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital น้ีไปใชสอนจริง ผูเรียนควรมีความรูพื้นฐานในเรื่องเลขฐานและทฤษฎีจํานวนเบื้องตนเป็น
อยางดี  
 2. บทเรียนโปรแกรมเรื่อง ผลคูณที่เป็น Pandigital น้ีเหมาะกับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรแ โดยเน้ือหาความรูในบทเรียนโปรแกรมน้ีจะอยู
นอกเหนือจากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ดังน้ันกอนที่จะนําบทเรียนโปรแกรมน้ีไปใช ครูผูสอนควรวิเคราะหแความเหมาะสมกับระดับผูเรียน และอาจจะปรับ
รายละเอียดของเน้ือหาใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในโรงเรียนของตนเองเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรแ โดยใชบทเรียนโปรแกรม เรื่องผลคูณที่เป็น Pandigital” สําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย ไดรับ
ความชวยเหลือผูอํานวยการโรงเรียนแจหมวิทยา คณะครูและนักเรียน ที่กรุณาเป็นโรงเรียนทดลองในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ไดรับคําปรึกษาจาก ดร.เยาวทิวา 
นามคุณ และอาจารยแมณีรัตนแ วิโรจนแสกุล ที่ไดใหคําแนะนํา และเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบุพการี บิดา มารดา ที่ใหความรัก ใหกําลังใจ ชวยเหลือและดูแล
ผูวิจัยเป็นอยางดียิ่ง 
              อน่ึง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชนแอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดน้ีใหแกคณาจารยแที่ไดรับประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเป็น
ประโยชนแตอผูที่เกี่ยวของ สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นน้ัน ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟใงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษาเพื่อ
ประโยชนแในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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การจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
Health Spa Management in Phitsanulok. 

         ดุษฎี  มุกดาอํอน1 
        Dutsadee  Mukda-on  

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับโครงสรางองคแการ ความคิดเห็นของเจาของ
หรือผูจัดการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญในการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตามปใจจัยสวนบุคคลของพนักงาน กลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวยเจาของหรือ
ผูจัดการรานสปาเพื่อสุขภาพจํานวน 10 คน และพนักงานที่ทํางานในรานสปาเพื่อสุขภาพจํานวน 179 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแเจาของหรือผูจัดการ
และแบบสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยแบบสอบถามพนักงานมีคาความเช่ือม่ันเทากับ0.95 สถิติในการวิเคราะหแขอมูล 
คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทีและคาเอฟ 
 
คําสําคัญ : การจดัการ  สปาเพื่อสุขภาพ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the organizational structure of health spa in Phitsanulok, the opinion of the owners 
or managers of health spa on health spa management and the opinion of the spa employees on health spa management and compared 
the opinion of the health spa employees on health spa management at the significant level of .05. The samples of this research were 10 
owners or managers of health spa and 179 health spa employees. The instrument used to collect the data was an interview for the owners 
or the managers and a questionnaire for health spa employees with the reliability of 0.95. The statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 
Keywords: Management, Health Spa. 
 
บทนํา 
 จากนโยบายรัฐบาลที่เนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะการสงเสริมบริการการทองเที่ยวใหเป็นกลยุทธแหน่ึงที่จะทําใหมีราย ไดเขาสู
ประเทศ และสอดคลองตามยุทธศาสตรแชาติที่เนนการจัดการบริการสุขภาพโดยเรงดวน จึงไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ และความงามสูตลาด
ตางประเทศในหลายรูปแบบทั้งในรูปของการเชิญชวนชาวตางประเทศมาใชบริการดานสุขภาพและความงามในสถานประกอบการ อาทิ โรงพยาบาลเอกชน สปาเพื่อ
สุขภาพ ศูนยแสงเสริมสุขภาพ ศูนยแฟื้นฟูสุขภาพแผนไทย และเสริมสวย เป็นตน ซึ่งไดมีการแบงสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยเหลาน้ีตามลักษณะของการดําเนิน
กิจการตามมาตรา 3 ข แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังตอไปน้ี คือ 1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 3) กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 
(พระราชบัญญัติสถานบริการ(พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, 2547) 
 ปใจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอันเป็นผลทําใหทุกคนในสังคมตางดิ้นรนเพื่อการดํารงอยูและเอาชีวิตรอดในสังคมทําใหเกิดการแขง ขันอยู
ตลอดเวลากอใหเกิดแตความเครียดมากข้ึน รูปแบบการดํารงชีวิตจึงมีการปรับเปลี่ยนใหเอื้อตอการดูแลสุขภาพสงผลใหธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพไดรับความนิยมมากขึ้น
ตามความเป็นอยูและรายไดของชนช้ันกลางท่ียกระดับขึ้นตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ของประเทศทามกลางวิถีชีวิ ตความเป็นอยูและ
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปท่ีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสงผลตอสุขภาพทําใหคนสวนใหญตองหันมาสนใจฟื้นฟูสุขภาพเพื่อที่จะพักผอนและพรอมที่จะเผชิญกับสภาพ
สังคม และสภาวะโลกรอนตอไป ซึ่งจําเป็นที่จะตองหาสิ่งท่ีจะบําบัดและผอนคลายความเครียดน่ันก็คือ การบําบัดดวยวิธีธรรมชาติ หรือเรียกวาธรรมชาติบําบัดไมวาจะ
เป็นการรักษาทางกายภาพ การทําสมาธิ การนวด โยคะ การอบสมุนไพร ซึ่งธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งกําลังเติบโตอยางรวดเร็วและเป็นจุดขายสําคัญของโรงแรมและรี
สอรแทระดับ 4-5 ดาว สามารถนํารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติไดไมต่ํากวา 2.4 หม่ืนลานบาทและธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพขนาดเล็กเป็นตลาดของคนไทยมีกําลังบริโภค
ประมาณ 2,000 ลานบาทตอปี (ปใทมา โรจนพงศแธาดา, 2546 : 59) 
 ในปี 2546 รัฐบาลประกาศ ใหเป็นปีปฏิรูปการทองเที่ยว ตั้งเปูาหมายใหการทองเที่ยวเป็นแหลงนําเขาเงินตราตางประเทศ ขณะเดียวกันส งเสริมใหมีการ
ทองเที่ยวภายในประเทศเพื่อใหเศรษฐกิจหมุนเวียน ทุกประเทศรวมทั้งไทยตางตองหากลยุทธแใหมๆ ที่จะสงเสริมการทองเที่ยวอยูเสมอ ในชวงที่กระแสนิยมธรรมชาติ
ไดรับความสนใจมากข้ึน โดยมุงเนนการสรางภาพพจนแที่ดีการประชาสัมพันธแ และการเสริมสรางการคมนาคมตางๆ เชน การสรางสนามบินในประเทศ ในจังหวัดตางๆ 
ทั้งน้ีรัฐยังมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑแจากธรรมชาต ทําให ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ มีการเติบโตที่ดีดวย ตลอดจนการนําเอาศิลปวัฒนธรรมแล ะประเพณีไทยมา
ผสมผสานใหเป็นธุรกิจทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เนนการใหบริการสุขภาพ ทั้งในการบําบัดรักษาโรคและเพื่อการผอนคลายความเครียดที่เกิดจากการทํางานหรือการอยู
อาศัยในภาวะแวดลอมที่เป็นมลพิษ ใหโอกาสบุคคลไดสัมผัสกับความสงบ รื่นรมยแ เกิดเป็นธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ รัฐบาลโดยองคแการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยประกาศใหธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเป็นแหลงทองเที่ยวและพักผอนอันดับหน่ึง และรายงานวาธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมีศักยภาพดึงดูดนักทองเที่ยวและนําเงินรายได
เขาประเทศปีละไมนอยจึงทําใหเจาของใหความสนใจในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน จังหวัดพิษณุโลก ไมเพียงแตเป็นเมืองทองเที่ยวเทาน้ัน ยังพรอมไปดวยวัตถุดิบ
มากมายทีเ่ปิดโอกาสแกธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ไมวาจะเป็นความงดงามของธรรมชาติ ความนุมนวลของผูคน ความมีสํานึกในจิตบริการ ความเกาแกและมีช่ือเสียงเป็นที่
ยอมรับของภูมิปใญญาพื้นบาน ฯ (วนินทร หงสกุล,2546 : 44) 
 ปใจจุบันธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่ดึงดูดใหผูประกอบธุรกิจ หรือเจาของทั้งหลายเขามาดําเนินธุรกิจประเภทน้ีเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะเขามาแสวงหา 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  E-mail  paewvaew12@gmail.com 
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ประโยชนแจากการทําธุรกิจประเภทน้ี โดยมุงเนนเพียงกําไรแตเพียงอยางเดียว ไมคํานึงถึง หัวใจสําคัญ คือการใหบริการที่มีคุณภาพทําใหธุรกิจประเภทน้ีเจริญเติบโตไปได
อยางมีคุณภาพ คือ การกําหนดมาตรฐานและการควบคุมธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อใหลูกคาไดรับบริการอยางมีคุณภาพถูกตองตามหลักการกอใหเกิดความประทับใจแก
ลูกคา หรือผูใชบริการ รวมถึงเป็นการรักษาภาพพจนแที่ดีและช่ือเสียงของประเทศไทยที่ถือวาเป็นประเทศที่เป็นศูนยแรวมของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 
สงผลใหผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับโครงสรางองคแการ 
 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญในการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
 3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญในการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ตามปใจจัยสวนบุคคลของพนักงานและประเภท
ธุรกิจสปา 
 
ขอบเขตการศกึษา 
 1. ประชากรที่ทําการศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษากับกลุมเจาของกิจการหรือผูจัดการและพนักงานรานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เทาน้ัน 
 2. พื้นท่ีที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาสถานประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเฉพาะท่ีตั้งอยู ในจังหวัดพิษณุโลกเทาน้ัน 
 3. ขอบเขตของเน้ือหา 
 การศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ในลักษณะของโครงสรางรูปแบบการจัดการองคแการหรือแผนภูมิของ
องคแการและการจัดการธุรกิจสปาซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคแการ การสั่งการ การประสานงานและการควบคุมโดยการสัมภาษณแเจาของหรือผูจัดการ 
และใชแบบสอบถามแบบประเมินคาสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา 
 4. ขอบเขตดานเวลา  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือน สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560 
 
สมมุติฐานที่ใช๎ในการศกึษา 
 1. รูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัดพิษณุโลกมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคแการแบบงาย 
 2. ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญในการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัดพิษณุโลกแตกตางกันตามปใจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา ประสบการณแในการทํางานดานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และประเภทธุรกิจสปา 
 
ประโยชน๑ที่จะได๎รบั 
 1. เป็นขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเป็นประโยชนแตอเจาของและผูที่สนใจในธุรกิจส
ปาเพื่อสุขภาพที่จะนํามาใชเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพธุรกิจสปาใหมีรูปแบบที่เหมาะสม 
 2. เป็นแนวทางใหเจาของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและผูที่สนใจในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการภายในสถานประกอบการของตนให
กาวสูการใหบริการในระดับสากล 
 3. เป็นแนวทางใหธุรกิจอื่นที่มีลักษณะคลายธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ นําไปประยุกตแใชในการดําเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพใหประสบผลสําเร็จ 
 4. เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยจําเป็นที่จะตองมีความรูและความเขาใจในเน้ือหาหรือประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดแก แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาซึ่ง ประกอบดวย 
 1 แนวคิดเกี่ยวกับสปา 
 2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการ 
 3 จุดเริ่มตนของสปา 
 4 การจัดการดานบุคลากรในธุรกิจสปา 
 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีออกเป็น 3 สวนดังน้ี 
 สวนที่ 1 การสังเกตการณแ ซึ่งผูวิจัยไดใชการสังเกตการณแท้ังแบบมีสวนรวม และแบบไมมีสวนรวม โดยเขาไปใชบริการ การสังเกต การซักถาม ในระหวางที่
เขาไปใชบริการในสถานประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพสภาพแวดลอมในการทํางานและข อมูลโดยทั่วๆ ไป
ของสถานประกอบการ ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดน้ีมาประกอบการศึกษาและตรวจสอบวาขอมูลที่ผูวิจัยไดรับจากเจาของธุรกิจสปาเพื่ อสุขภาพสอดคลองกับสิ่งที่
ผูวิจัยไดเห็นจากการสังเกตการณแหรือไม ซึ่งวิธีดังกลาวจะสงผลใหการศึกษาครั้งน้ีมีความนาเช่ือถือมากข้ึน (สุภางคแ จันทวาณิช, 2545 : 32) โดยขอมูลที่ไดในสวนน้ีจะ
เป็นเพียงขอมูลที่นํามาใชเป็นแนวทางเพื่อวิเคราะหแผลการศึกษาเทาน้ัน 
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 สวนที่ 2 การสัมภาษณแแบบเจาะลึก ( In-depth interview) ซึ่งผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแอยางเป็นทางการกับเจาของหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ของกรณีศึกษา เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคแกร ดานการสั่งการ ดานการประสานงาน และดานการควบคุม
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ลักษณะของแบบสัมภาษณแจะเป็นคําถามปลายเปิดแบบมีโครงสราง โดยมีหัวขอเรื่องในกา รสัมภาษณแที่ครอบคลุมวัตถุประสงคแการศึกษา ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นตางๆ ไวอยางชัดเจนครบถวนวาตองการสัมภาษณแเจาของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเรื่องใด โดยผูวิจัยไดทําการ สัมภาษณแดวยตนเองเพื่อใหได
คําตอบท่ีครบถวนตรงประเด็นตามเปูาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งการใหสัมภาษณแเจาของหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพครั้งน้ีถือไดวาเป็นการรวมมือกันในการคิดคน
วิธีการเพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพอีกทางหน่ึงดวย 
 สวนที่ 3 การสอบถาม จัดเก็บขอมูล จากเจาของธุรกิจสปาหรือผูจัดการและผูปฏิบัติงานขั้นตอนในการสรางเครื่องมือเพื่อการศึกษาครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเอกสารทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจสป าเพื่อสุขภาพ 
โดยเนนดานการวางแผน ดานการจัดองคแการ ดานการสั่งการ ดานการประสานงาน และดานการควบคุม ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
 ขั้นที่ 2 สรางกรอบแนวความคิดในการสรางเครื่องมือการศึกษา โดยใชแนวคิดและทฤษฏีดานการจัดการ โดยใชแนวทางการศึกษาเอกสารและงานวิ จัยที่
เกี่ยวของเป็นหลัก จากน้ันก็นํามาสรางเป็นแบบสัมภาษณแสังเกตการณแและแบบสอบถามดังน้ี 
 แบบสัมภาษณแการสังเกตการณแและแบบสอบถามเจาของหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพประกอบดวยขอมูลหลัก 2 สวนดังน้ี 
 สวนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของเจาของหรือผูจัดการธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณแในการ
ทํางานดานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
 สวนที่ 2 เป็นประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในดานตางๆ ของสถานประกอบการ ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดอ งคแการ 
ดานการสั่งการ ดานการประสานงาน และดานการควบคุม ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 1. เจาของหรือผูจัดการเห็นวารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงสรางองคแการแบบงาย โดยมีเจาของหรือผูจัดการ
และพนักงานทํางานรวมกัน 
 2. ความคิดเห็นของเจาของหรือผูจัดการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพพบวาดานการวางแผน สวนใหญตัดสินใจและจัดทําแผนการดําเนินงาน
ดวยการวิเคราะหแสภาพเศรษฐกิจในปใจจุบัน ดานการจัดองคแการ สวนใหญจัดโครงสรางองคแการซึ่งมีรูปแบบชัดเจนโดยปฏิบัติงานตามหนาที่ที่กําหนดไว ดานการสั่งการ 
สวนใหญสั่งการตามลําดับช้ันตามโครงสรางขององคแการ ดานการประสานงาน สวนใหญประสานงานตามแผนที่กําหนดไว และดานการควบคุม สวนใหญกํากับดูแลให
การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
 3. ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพ พบวา การจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพโ ดยภาพรวม ดาน
การวางแผน ดานการจัดองคแการดานการสั่งการ ดานการประสานงาน และดานการควบคุม พนักงานเห็นวามีความสําคัญในระดับมากทุกดาน โดยดา นที่มีคาเฉลี่ย
ระดับความสําคัญสูงสุดไดแกดานการวางแผน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกดานการประสานงาน 
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ พบวา การเปรียบเทียบตามอายุ สถานภาพ
การสมรส และระดับการศึกษาพนักงานเห็นวามีความสําคัญไมแตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและรายดาน การเปรียบเทียบตามประสบการณแในการทํางานของพนักงาน
ดานการวางแผน และดานการจัดองคแการ พนักงานที่มีประสบการณแในการทํางานตางกันเห็นวามีความสําคัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโดย
ภาพรวม ดานการสั่งการ ดานการประสานงาน และดานการควบคุม พนักงานเห็นวามีความสําคัญไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบตามประเภทธุรกิจสปา โดยภาพรวม 
ดานการวางแผนดานการจัดองคแการ และดานการควบคุม พนักงานเห็นวามีความสําคัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการสั่งการและดาน
การประสานงานพนักงานเห็นวามีความสําคัญไมแตกตางกัน 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากการสัมภาษณแเชิงลึก เจาของหรือผูจัดการสปา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาพบวา 
เจาของหรือผูจัดการมักเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
 รูปแบบการจัดการธุรกิจสปา สวนใหญ ผูประกอบการมักเรียนรูจากการที่ไปใชบริการ สปาที่มีช่ือเสียง ศึกษาและสอบถามพนักงานที่เขาไปใชบริการและ
พูดคุยสนทนา กับเจาของหรือผูจัดการ และเรียนรูเพิ่มเติมจากการอบรมระยะสั้นจากรานที่มีช่ือเสียง สถานฝึกอาชีพตามแหลงตางๆ และ การอบรมของกระทรวง
สาธารณสุข นําประสบการณแและความรูที่ไดรับมาประยุกตแใชในการจัดการธุรกิจสปาเม่ือสุขภาพของตนเอง 
 รูปแบบการจัดการแบบงายที่เรียกวาเดยแสปา เจาของธุรกิจสปามักจะเป็นผูจัดการสปาดวย ทําหนาที่ตอนรับ และเป็นพนักงานใหบริการไป ดวยกับ
พนักงานอีก 4 หรือ 5 คน ซึ่งการทํางานในโครงสรางรูปแบบงายผูวิจัยพบวาการจัดการนั้นทุกคนจะไมมีหนาที่ตายตัว ทุกคนในองคแการจะตองชวยกันทํางาน และสราง
บริการที่ดีใหกับลูกคาใหมากที่สุด บุคลากรคนเดียวสามารถทําไดหลายหนาที่ ดังน้ันบุคลากรผูน้ันจําเป็นตองมีพื้นฐาน ความรูหลาก หลาย เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบการจัดการแบบแบงงานตามหนาที่ เป็นเดยแสปาขนาดใหญข้ึน มีบุคลากร 10 คนขึ้นไป สวนมากอยูในหางสรรพสินคา เจาของเป็นผูจัดการสปาดวย 
ผูวิจัยพบวารูปแบบการจัดองคแการจะแตกตางกันไปตามประเภทของที่ทําตามความชํานาญเฉพาะอยาง มีการพัฒนาสายอาชีพใหแกพนักงานไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการ
จัดหนาที่โดยพิจารณาความเหมาะสม และความสามารถกลาวคือ Put the right man to the right job จะมีการแยกบุคลากรใหแตละตําแหนงมีหนาที่การงาน
รับผิดชอบเฉพาะดานไป 
 รูปแบบการจัดการแบบแบงงานเป็นฝุาย คือสปาท่ีบริหารจัดการในรูปแบบของบริษัทซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยบริษัทที่เป็นผูเช่ียวชาญทางดานบริการ
สปา สถานประกอบการจะอยูในโรงแรม รีสอรแท ในหางสรรพสินคาหรือโรงพยาบาลที่จัดสถานที่ที่ใหบริการสปาโดยเฉพาะผูวิจัยพบวา การบริหารจัดการจะ ดําเนินการ
จัดหาบริการสปาใหกับแขกที่เขาพักในโรงแรมเองและผูวิจัยพบอีกวา ผูจัดการรานทําหนาที่เป็นผูดําเนินการสปา ทําหนาที่ ดําเนินการดูแลกิจการสปาทั้งหมดแทน
ผูประกอบการ มีการทําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน การจัดการ มีการติดตอสื่อสารประสานงานและการควบคุมรวมกันกับฝุายตาง ๆ อยาง มีระบบ มีเทคนิค
และฝึกอบรมใหพนักงานรูจักองคแการท้ังหมด 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 442 
 
 

 จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดดังน้ี 
 1. รูปแบบการทําธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
  1) รูปแบบงาย คือ เจาของเป็นผูลงทุน และดําเนินการเองเชนเป็น ผูจัดการสปา ดวยคุมการทํางานดวยตนเอง ทําหนาที่ตอนรับ และเป็น
พนักงานใหบริการไปดวย 
  2) รูปแบบการแบงงานตามหนาที่ คือ เจาของเป็นผูลงทุนดูแลธุรกิจเอง แตจางมืออาชีพ เชนผูจัดการสปา มาบริหารงานแทน 
  3) รูปแบบการแบงงานเป็นฝุาย คือ เจาของเป็นผูลงทุน แตจางบริษัทที่ปรึกษามาดําเนินงานทั้งหมด โดยแบงผลประโยชนแ หรือกําไรใหตาม
เงื่อนไขท่ีตกลงกัน 
 จากผลการวิจัยทั้ง 3 รูปแบบผูวิจัยพบวา โครงสรางองคแการ รูปแบบแบบงาย และรูปแบบแบงงานตามหนาที่ จะเป็นรูปแบบที่ไดรับความนิ ยม โดยใช
บุคลากรนอย มีคาใชจายในการลงทุนนอย และไมมีความยุงยากในการบริหารจัดการ สวนรูปแบบการแบงงานแบบแบงฝุายไมไดรับความนิยมในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ประเภทเดยแสปา ที่ไมมีที่พัก เน่ืองจากตองเพิ่มตนทุนการดําเนินการสูงโอกาสคืนทุนจะใชเวลาท่ีนาน 
 นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบวา มีรูปแบบการจัดการธุรกิจสปาแบบใหม ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการจัดการแบบแบคออฟฟิซ (บานแสงเดือนนวดเพื่อสุข ภาพแอนดแ
ไทยสปา) ที่ใชในการบริหารจัดการสาขาหรือรานที่อยูภายใตการควบคุมของนักลงทุนหรือเจาของรานที่มีความรู ความเขาใจ ในธุรกิจสปาอยางลึกซึ้ง สามารถควบคุม
บริหารจัดการแตละรานหรือสาขาที่มีเจาของหรือนักลงทุนคนเดียวในทุก ๆ ดานได 
 แบคออฟฟิซ จะทําหนาที่สรางเสริมสนับสนุน วางแผน จัดองคแการ สั่งการ ประสานงานและควบคุมใหกับฝุายปฏิบัติงานทุกสาขา เกิดความสะดวก มีการ
ติดตอสื่อสารผาน แบคออฟฟิซเพื่อขอความชวยเหลือ ในดานตางๆ รวมถึงมีการสนับสนุนดานบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานรวมถึงการประสานงานที่
ขัดของ ตลอดจนใหคําปรึกษาแกผูจัดการ หรือตัวแทนเจาของรานในการดําเนินงาน หรือชวยในการตัดสินใจในบางเรื่องที่ตองการคําปรึกษา 
 ซึ่งแบบแบคออฟฟิซประกอบดวยตัวเจาของราน ที่เป็นผูจัดการสปา และคอยควบคุมดูแล ซึ่งเจาของหรือผูจัดการหรือผูประกอบการของ แบคออฟฟิซ จะ
เป็น ผูที่มีความรูเรื่องการจัดการธุรกิจสปา เป็นอยางมากคือ รูลึกในทุก ๆ ดาน เป็นผูจัดการเอง เป็นผูผลิตบุคลากร และผลิตภัณฑแทางสปาไดดวย ผูวิจัยพบวา ผูที่ทํา
หนาที่ในสวนของแบคออฟฟิซน้ันจะเป็นผูมีประสบการณแสูงไดมีการเรียนรูจากสถานที่สปาในหลายรูปแบบ แล ะยังไดมีการเรียนรูหรือผานการฝึกอบรมจากสถานที่
ตางๆ มาดวยเชนกันทําใหมีความรูความเขาใจในดานสปาในรูปแบบตาง ๆ จนสามารถดูแลสาขาตาง ๆ ไดซึ่งเป็นการประหยัดตนทุนไดอีกทางหน่ึง 
 สวนที่ 1 การสัมภาษณแเจาของหรือผูจัดการรานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับรูปแบบ 
การจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพซึ่งแบงเป็นสองตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การสัมภาษณแเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางองคแการ พบวา การจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพสวนใหญเป็นโครงสรางองคแการแบบงายโดยเจาของหรือ
ผูจัดการสั่งการโดยตรงกับพนักงานทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญเป็นธุรกิจขนาดเล็กและเป็นธุรกิจสปาประเภท
ไมมีที่พัก จึงใชรูปแบบโครงสรางองคแการแบบงาย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของวิลาสินี สนทนา (2548) ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปใญหา ของธุรกิจ สปาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวาสภาพการดําเนินงานดานการจัดการ ลักษณะการจัดโครงสรางองคแการของเดยแสปา เป็นการจัดโครงสรางองคแการแบบอยางงายโดย
เจาของหรือผูจัดการสั่งการโดยตรงกับพนักงาน 
 ตอนที่ 2 การสัมภาษณแความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพพบวา 
 1. ดานการวางแผน เจาของหรือผูจัดการตัดสินใจและจัดทําแผนการดําเนินงานดวยการวิเคราะหแสถานการณแเศรษฐกิจในปใจจุบัน จัดทําแผนในการรับ
พนักงานเจาของหรือผูจัดการสวนใหญจัดทําแผนรับพนักงานตามความตองการของผูใชบริการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญ จะช วยใหดําเนินงานใหสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวารณา อัจฉริยบุตรและคณะ (2549) ไดศึกษาถึงการบริหาร จัดการธุรกิจ สปาใน
พื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตพังงา และกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะทําใหธุรกิจสปามีความยั่งยืน 
 2. ดานการจัดองคแการ สถานบริการธุรกิจสปาสวนใหญมีการจัดโครงสรางองคแการที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดหนาที่ของบุคลากรอยางชัด เจน มี
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ และมีการจัดโครงสรางองคแการโดยมุงเนนสูความสําเร็จในอนาคต ทั้งน้ีเป็นเพราะวาการจัดองคแการเป็นกระบวนการในการกําหนด
ความสัมพันธแระหวางคน งาน และกิจกรรมตางๆ ดังน้ันแมวาธุรกิจสปาสวนใหญจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แตมีโครงสรางที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดหนาที่ของ
บุคลากรที่ชัดเจน มีเครื่องมือเครื่องใชพอเพียง เพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ เพราะการดําเนินการธุรกิจสปาตองใชเงินลงทุนแรกเริ่มประม าณ 1,000,000 – 
1,500,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวิลาสินี  สนทนา (2548) ที่ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปใญหาของธุรกิจสปาในเขตอํา เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
พบวา การดําเนินการตองใชเงินลงทุนเริ่มแรก 500,000 -1,500,000 บาท 
 3. ดานการสั่งการ สถานบริการธุรกิจสปาสวนใหญสั่งการตามลําดับช้ันตามโครงสรางขององคแการ สั่งการดวยกิริยาวาจาสุภาพ สั่งการโดยก ารยึดความ
เสมอภาคแกบุคลากร สั่งการโดยรับฟใงความคิดเห็นขอเสนอแนะของพนักงาน และใหอิสรภาพในการทํางานที่ไดสั่งการไป ทั้งน้ีเน่ืองจากการสั่งงานจะเป็นเทคนิคที่
ผูบังคับบัญชาแตละคนจะตองเรียนรู การดําเนินการธุรกิจสปาตองใชพนักงานซึ่งสวนใหญเป็นผูหญิง มีความอดทนและตั้งใจทํางาน มีบุคลิกภาพดี ซึ่งสอดคลองกับการ
วิจัยของ วิลาสินี สนทนา (2548) ที่ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปใญหาของธุรกิจสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวาเกณฑแการคัดเลือกพนักงานสวนใหญ
ใหความสําคัญกับคุณสมบัติดานนิสัย มากกวาดานประสบการณแ กลาวคือตองมีความอดทน มีบุคลิกภาพดี และตั้งใจทํางาน 
 4. ดานการประสานงาน สถานบริการธุรกิจสปาสวนใหญประสานงานตามแผนที่กําหนดไวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ตามสายบังคับบัญชา 
การปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่วามีขอขัดของผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และใชระบบบันทึกการทํางาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวาในโลกธุรกิจยุคปใจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลง องคแการจึงตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและตองพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และสามารถแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลอง
กับการวิจัยของ ณัชชา สัณสารา และคณะ (2547) ไดศึกษาปใจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจสปา ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาปใจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจส
ปาปใจจัยหน่ึงคือ ระบบบริการและบุคลากร 
 5. ดานการควบคุม สถานบริการธุรกิจสปาสวนใหญกํากับดูแลใหการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว ตรวจสอบ ดูแลแกไข
ขอผิดพลาด ในการควบคุมน้ันสวนใหญจะพิจารณาทางดานปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย ทั้งน้ีก็เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ออกมาวาไดเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม การบริหารการควบคุมใหเกิดประโยชนแมากที่สุดผูบริหารควรจะมีวิธีหรือใชเทคนิคในการควบคุมใหเหมาะสม กา รควบคุมเป็นหนาที่ขั้น
สุดทายในกระบวนการจัดการ แตความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคแการจะขึ้นอยูกับการควบคุมเป็นสําคัญซึ่งผูบริหารจะมองขามมิได ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจบริการ มี
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การลงทุนที่สูงพอสมควร ดังน้ัน จึงตองมีการควบคุมใหการดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของกุสุมา ศรียากุล (2543) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบที่
พึงประสงคแในการใหบริการนวด อบ ประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา การใหบริการตองมีมาตรฐาน คุณภาพของการใหบริการ และความปลอดภัย ซึ่ง
เป็นหัวใจสําคัญ 
 ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ พบวา 
 1. ดานการวางแผน พนักงานเห็นวามีความสําคัญในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาพนักงานคํานึงถึงเศรษฐกิจในอนาคตของตนมากกวาสถานการณแ
เศรษฐกิจในปใจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวารณา อัจฉริยบุตรและคณะ (2548) ไดศึกษาถึงการบริหารจัดการธุรกิจ สปาในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ผลการวิจัยพบวาเศรษฐกิจที่ม่ันคงมีความไดเปรียบทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม มี
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งแวดลอมรวมทั้งความสะอาดของบุคลากรผูใหบริการและมีอัตราคาบริการที่เหมาะสมและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะทําใหธุรกิจสปามีความยั่งยืน 
 1. ดานการจัดองคแการ พนักงานเห็นวามีความสําคัญในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวาสถานบริการธุรกิจสปาที่มีโครงสรางชัดเจนทําใหพนักงานเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของณัชชา สัณสารา และคณะ (2547) ไดศึกษาปใจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจสปา ผลการวิจัย พ บวาปใจจัยแหง
ความสําเร็จของธุรกิจปใจจัยหน่ึงคือ สถานที่ การสรางบรรยากาศ ระบบบริการ และบุคลากร 
 3. ดานการสั่งการ พนักงานเห็นวามีความสําคัญในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาพนักงานเป็นเพศหญิงจึงตองการการสั่งการที่สุภาพและ โดยตรงจาก
เจาของหรือผูจัดการ เพื่อจะไดปฏิบัติงานไดตามความตองการของเจาของหรือผูจัดการซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ สุทธาทิพยแ นัดสันเทียะ (2548) ไดศึกษา การ
บริหารธุรกิจสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวาดานการสั่งการมีการสั่งการทั้งทางตรงและทางออม โดยมอบหมายใหผูจัดการเป็นผูดูแลรับผิดชอบ เปิด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟใงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 4. ดานการประสานงาน พนักงานเห็นวามีความสําคัญในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวาการประสานงานตามสายบังคับบัญชาโดยผานหัวหนางานเป็นหลักจะ
ทําใหการทํางานเป็นระบบ สะดวกในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของณัชชา สัณสารา และคณะ (2547) ไดศึกษาปใจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจสปา 
ผลการวิจัยพบวาปใจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ คือ การสรางบรรยากาศระบบบริการและบุคคลากร 
 5. ดานการควบคุม พนักงานเห็นวามีความสําคัญในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวาถาเจาของหรือผูจัดการกํากับดูแลและทบทวนใหการดําเนินงานกิจกรรรม
ตาง ๆ เป็นไปตามแผนงานและเปูาหมายที่วางไวตั้งแตเริ่มตน จะทําใหการดําเนินการเป็นไปอยางเป็นระบบ ราบรื่นและประสบผลสําเร็จ ซึ่ง จะสงผลโดยตรงใหกับ
พนักงานดวย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของกุสุมา ศรียากุล (2543) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบที่พึงประสงคแในการใหบริการนวด อบ ประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผล
การศึกษาพบวา การใหบริการตองมีมาตรฐาน มีบุคคลากรที่มีความรูความชํานาญในการใหบริการ และเนนในดานสถานที่ คุณภาพของการใหบริ การ และความ
ปลอดภัย 
 ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
 1. การเปรียบเทียบตามอายุของพนักงานโดยภาพรวมและรายดาน พนักงานที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นไมตางกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาพนักงานทุกคนมี
หนาที่ใหบริการแกผูใชบริการเหมือนกนั ซึ่งไมเกี่ยวของกับอายุของพนักงานที่ใหบริการ 
 2. การเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรสของพนักงาน โดยภาพรวมและรายดานพนักงานที่มีสถานภาพการสมรสตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาพนักงานทุกคนมีหนาที่ใหบริการแกผูใชบริการเหมือนกัน ซึ่งไมเกี่ยวของกับสถานภาพการสมรสของพนักงานที่ใหบริการ 
 3. การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของพนักงาน โดยภาพรวมและรายดาน พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้ งน้ีอาจ
เป็นเพราะวาพนักงานทุกคนมีหนาที่ใหบริการแกผูใชบริการเหมือนกัน ซึ่งไมเกี่ยวของกับระดับการศึกษาของพนักงานที่ใหบริการ 
 4. การเปรียบเทียบตามประสบการณแในการทํางานของพนักงาน ดานการวางแผน และดานการจัดองคแการ พนักงานที่มีประสบการณแในการทํางานตางกัน
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโดยภาพรวม ดานการสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะวาพนักงานที่มีประสบการณแในการทํางานมากเห็นวาการวางแผนและการจัดองคแการเป็นสวนหน่ึ งที่จะทําใหการดําเนิน
ธุรกิจสปาบรรลุเปูาหมายที่วางไว ซึ่งสงผลตอพนักงานโดยตรง 
 5. การเปรียบเทียบตามประเภทธุรกิจสปา โดยภาพรวม ดานการวางแผน ดานการจัดองคแการและดานการควบคุม พนักงานที่ทํางานในประเภทธุรกิจสปา
ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการสั่งการ และดานการประสานงาน พนักงานที่ทํางานในประเภทธุรกิจสปาที่
แตกตาง มีความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งน้ีเป็นเพราะวาพนักงานที่ทํางานในธุรกิจสปาที่ไมมีที่พักคางคืนใหความสําคัญของรูปแบบ การ จัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
มากกวาพนักงานที่ทํางานในธุรกิจสปาที่มีที่พักคางคืน และสปาที่ไมมีที่พักคางคืนเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กและมีมาตรฐานนอยกวาสปาที่มีที่พัก  
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บทคัดยํอ 
 งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแทางคณิตศาสตรแกับปริมาณทางการจราจร  และศึกษาผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การความรูคณิตศาสตรแเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดเลือกปใญหาจราจร เน่ืองจากปใจจุบันการจราจรเป็นปใญหาท่ีเกิดขึ้นอยางบอยครั้ง โดยเฉพาะในจังหวัด
ที่มีประชากรเป็นจํานวนมากสงผลใหปริมาณยวดยานมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจังหวัดราชบุรีก็เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีปใญหาเหลาน้ี 
 ดังน้ันงานวิจัยจึงเลือกใชสถานการณแเหลาน้ีเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงองคแความรูดานคณิตศาสตรแที่เกี่ยวของ โดยผูวิจั ยไดสรางแบบเรียนที่ใหนักเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรแเพื่ออธิบายสถานการณแการจราจรในชีวิตประจําวัน โดยนําความรูคณิตศาสตรแเรื่องสถิติเบื้องตนในก ารหาสัดสวนเวลา
สําหรับการใหสัญญาณไฟเขียวตอจํานวนยวดยานที่เหมาะสม และนําความรูเรื่องความสัมพันธแเชิงฟใงกแชัน สถิติเบื้องตน เพื่ออธิบายระยะหยุดยวดยานที่ปลอดภัยพรอม
ทั้งบูรณาการความรูวิชาฟิสิกสแเพื่อใหเหตุผลและคํานวณการกําหนดระยะเวลาสัญญาณไฟเหลืองไฟ พรอมทั้งอธิบายตําแหนง Dilemma Zone 
 
คําสําคัญ : ความสัมพันธแ, ปริมาณการจราจร 
 
Abstract 
 This research The purpose is to study the Mathematical relationship to the amount of traffic and  to study The management of 
integrated learning mathematical knowledge to use in daily life. In this study, selected traffic problems. At present,  traffic is a problem that 
occurs frequently. Especially in provinces with a large number of the population, resulting in volume of vehicles has increased rapidly in 
Ratchaburi province, it is one of these problems. 
 Therefore, this research was chosen for these situations to make students aware of the knowledge of the mathematics involved. 
In the text the students realize the importance of mathematics to describe the traffic situation in daily life. The knowledge of mathematical 
statistics in finding time for giving the number proportion เขียวตอ vehicle is reasonable. The knowledge about the functional relationship, the 
elementary statistics. To explain the stopping distance traffic safe and integrated physics knowledge to reason and calculation formulation 
period signal yellow light. And explain the position Dilemma Zone. 
 
Keywords : Relationship, The volume of traffic 
 
บทนํา 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง  โดยผูเรียนจะเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังมีปใญหาที่สืบเน่ืองมาจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตอหองเรียน  จนทําใหวิธีการสอนแบบเดิมๆ ไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ สื่อที่แสดงมีขนาดใหญไมเพียงพอสําหรับ ผูเรียนที่อยูหลังหอง ความจดจอกับผูสอนถูกเบี่ ยงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอมในช้ันเรียนขนาดใหญ 
ผูเรียนมีการนําเอาคอมพิวเตอรแพกพาเขามาสืบคนความรูในช้ันเรียน และถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกําลังสอน หรือนําขอมูลเหลาน้ั นมาพูดคุย โดยที่ครูตอบไมได 
หรือไมเคยรูมากอน 
 เม่ือเป็นเชนน้ี ครูจึงตองพรอมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ และตองมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการให
ทันสมัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไดเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามที่สังคมไทยและสังคมโลกตองการ 
          กระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology : ICT) มา
ใช ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญและเป็นประโยชนแตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครูไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งยังชวย
แกปใญหาการขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไมเทาเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีหางไกลอีกดวย 
 เม่ือสังคมโลกเปลี่ยนไป ผูเรียนไมไดเรียนรูจากโรงเรียนเพียงแหงเดียว แตสามารถเรียนรูไดจากแหลงเรียนรูภายนอกท่ีเป็นสังคมรอบตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากอินเตอรแเน็ต บทบาทของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 จึงตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยครูตองชวยแกไข และช้ีแนะความรูทั้งถูก ผิด ที่ผูเรียนไดรับจากสื่อภายนอก 
รวมทั้งสอนใหรูจักการคิดวิเคราะหแ กลั่นกรองความรูอยางมีวิจารณญาณ กอนนําขอมูลมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
 นอกจากน้ีครูยังตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและตองพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง ดังที่ รศ.ดร.ถนอมพร  เลาหจรัส
แสง  ไดเสนอทักษะที่จําเป็นสําหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) 
 ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดเลือกปใญหาจราจร เน่ืองจากปใจจุบันการจราจรเป็นปใญหาท่ีเกิดขึ้นอยางบอยครั้ง โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีประชากรเป็นจํานวนมากสงผล
ใหปริมาณยวดยานมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจังหวัดราชบุรีก็เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีปใญหาเหลาน้ี 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกใชสถานการณแเหลาน้ีเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงองคแความรูดานคณิตศาสตรแที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดสรางแบบเรียนที่ใหนักเรี ยน
ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรแเพื่ออธิบายสถานการณแการจราจรในชีวิตประจําวัน โดยนําความรูคณิตศาสตรแเรื่องสถิติเบื้องตนในก ารหาสัดสวนเวลา

                                                           
1 อาจารยแคณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก juthamas.suk@gmail.com 0649947961 
2 รองอธิการบดีฝุายวิชาการ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก vsuthawan5@gmail.com 0979562652 
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สําหรับการใหสัญญาณไฟเขียวตอจํานวนยวดยานที่เหมาะสม และนําความรูเรื่องความสัมพันธแเชิงฟใงกแชัน สถิติเบื้องตน เพื่ออธิบายระยะหยุดยวดยานที่ปลอดภัยพรอม
ทั้งบูรณาการความรูวิชาฟิสิกสแเพื่อใหเหตุผลและคํานวณการกําหนดระยะเวลาสัญญาณไฟเหลืองไฟ พรอมทั้งอธิบายตําแหนง Dilemma Zone 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธแทางคณิตศาสตรแกับปริมาณทางการจราจร 
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการความรูคณิตศาสตรแเพื่อใชในชีวิตประจําวัน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ในการวิจัยเรื่องความสัมพันธแทางคณิตศาสตรแกับปริมาณการจราจรของสี่แยกประตูชัยสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปน้ี  
 1. การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21     
 2. บทบาทและทักษะของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเช่ือมโยงคณิตศาสตรแกับปใญหาในชีวิตจริง  
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ  
 5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยเรื่องความสัมพันธแทางคณิตศาสตรแกับปริมาณการจราจรของสี่แยกประตูชัยสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี  
ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการออกแบบการวิจัย  กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยดํา เนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  สถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังตอไปน้ี  
 1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  1.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อเป็นแนวทางในการสรางเครื่องมือ  
  1.2 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัญญาณไฟจราจรประเภทตางๆ การออกแบบสัญญาณไฟเพื่อนํามาใชเป็นแนวทางในการสรางกิจกรรมการ
เรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู  
 2. การออกแบบการวิจัย  
 การทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง โดยศึกษาจากประชากรกลุมเดียว 
 3. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  
 กลุมประชากรช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ ปีการศึกษา 2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ราชบุรี) 
จํานวน 120 คน และเลือกกลุมตัวอยางโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ ปีการศึกษา 2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ราชบุรี) แผนการเรียน
วิทยาศาสตรแ-คณิตศาสตรแ จํานวน 20 คน ในรายวิชาคณิตศาสตรแเสริมทักษะซึ่งนักเรียนมีระดับความสามารถทางดานคณิตศาสตรแที่แตกตางกัน 
 4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชสําหรับการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยโดยไดศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบกิจ กรรมการ
เรียนรูศึกษาเน้ือหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการจราจร เครื่องมือสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติกับวิชาคณิตศาสตรแ  
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย  
 5. สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
 ดัชนีประสิทธิผลคาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพื่อทดสอบของกลุมตัวอยางที่ไมเป็นอิสระตอกันใช t-test (Dependent 
Samples) 
  
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธแทางคณิตศาสตรแกับปริมาณการจราจรของสี่แยกประตูชัยสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยแบงเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจําลองการจราจรทางคณิตศาสตรแสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยนํา

คณิตศาสตรแมาเช่ือมโยงกับปใญหาดานการจราจร  เน่ืองจากนักเรียนทุกคนมีประสบการณแจริงกับการการเดินทาง  โดยเสนทางจากบานมาโรงเรีย นมี สถานศึกษา
จํานวนมากจึงทําใหเกิดปใญหาการจราจรติดขัดบริเวณสัญญาณจราจรเป็นเวลานานเพราะวาเป็นชวงเวลาเรงดวน  ทั้งน้ีผูวิจัย ใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยแบงนักเรียน
เป็น 4 กลุมและจากการสังเกตพบวานักเรียนเกิดการเรียนรูโดยสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาคณิตศาสตรแเขากับปใญหาดานการจราจร เน่ืองจากเป็นปใญหาที่นักเรียนมักพบ
เป็นประจํา 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบจําลองการจราจรทางคณิตศาสตรแสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนในประเด็นความคิดเห็นเชิ งบวก พบวาภาพรวม
นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นด๎วยมากที่สุด  โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.22  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวาประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกที่มีผลมากที่สุด  
ไดแก มีความรูเรื่องการจราจรมากขึ้น แสดงวากิจกรรมการเรียนรูชวยใหนักเรียนสามารถบูรณาการความรูคณิตศาสตรแเพื่อใชในชีวิตประจาวันไดและผลประเมินความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียนในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชิงลบ นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ด๎วยน๎อยที่สุด  โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย3.73  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ  พบวาในประเด็นความคิดเห็นเชิงลบที่มีผลนอยท่ีสุดคือไมสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตรแกับ
การจราจรได  แสดงวานักเรียนเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งน้ีสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตรแกับการจราจรได  จากผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรูในประเด็นความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบ  แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นในทางท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสมมติฐานที่วานักเรียน
มีประเด็นความคิดเห็นทางบวกตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก และประเด็นความคิดเห็นทางลบอยูในระดับ  
 ตอนที่ 3 ผลวิเคราะหแความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจํา ลองการจราจรทางคณิตศาสตรแสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิเคราะหแเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมพบวาคาเฉลี่ยของคะแนน
เจตคติเพิ่มขึ้นจาก 3.24 เป็น 3.78 และจากการวิเคราะหแโดยใชสถิติ t-test พบวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแสูงขึ้นหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาผลการประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแเป็นรายขอตามมาตรวัดของลิเคิรแท (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก  ปรากฏผล
ดังตอไปน้ี  สําหรับประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางบวก พบวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย4.75 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังผานกิจกรรมการเรียนรูมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.5375 ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งน้ีชวยทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดจริง  
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในประเด็นความคิดเห็นทางบวกอยูในระดับมาก และประเด็นความคิดเห็นทางลบอยูในระดับนอย 
น่ันคือกิจกรรมการเรียนรูสงผลใหนักเรียนมีความรูเรื่องการจราจรมากข้ึน เกิดการเรียนรูเรื่องแบบจําลองการจราจรทางคณิตศาสตรแเบื้องตน สามารถวิเคราะหแขอมูล
แสดงการจราจรได แสดงวากิจกรรการเรียนรูชวยใหนักเรียนสามารถบูรณาการความรูคณิตศาสตรแเพื่อใชในชีวิตประจาวันได   
 3. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
ข๎อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องความสัมพันธแทางคณิตศาสตรแกับปริมาณการจราจรของสี่แยกประตูชัยของนักเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนตองมีความรูใน
แตละใบงานเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับใบงานในครั้งตอไป ดังน้ันครูผูสอนจึงเป็นโคชคอยช้ีแนะใหนักเรียนเกิดความเขาใจอยางชัดเจนกอนการเรียนรูในเรื่องตอไป  
  2. ในการศึกษางานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาระยะเวลาสัญญาณไฟเขียวที่เหมาะสมสําหรับกรณีที่มีฝนตกเน่ืองจากในวันที่มีฝนตกจะมีปใญหาการจราจร
ติดขัดเป็นเวลานาน  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธแทางคณิตศาสตรแกับปริมาณการจราจรของสี่แยกประตูชัยสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา” สําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย ไดรับความ
ชวยเหลือผูอํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ คณะครูและนักเรียน ที่กรุณาเป็นโรงเรียนทดลองในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ไดรับคําปรึกษาจากอาจารยแ จีรวรรณ 
บุญมา ที่ไดใหคําแนะนํา และเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบุพการี บิดา มารดา ที่ใหความรัก ใหกําลังใจ ชวยเหลือและดูแลผูวิจัยเป็นอยางดียิ่ง 
              อน่ึง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชนแอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดน้ีใหแกคณาจารยแที่ไดรับประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเป็นประโยชนแ
ตอผูที่เกี่ยวของ สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นน้ัน ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟใงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษาเพื่อประโยชนแในการ
พัฒนางานวจิัยตอไป 
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รูปแบบกิจกรรมการทํองเท่ียวในชุมชนบ๎านแมํกําปอง อําเภอแมอํอน จังหวัดเชียงใหมํ 
Tourism Activities in Mae Kampong Village, Mae On District, Chiang Mai Province 

 
บุบชาติ ดวงดี1 

เอมอร พิพัฒน๑วัฒนะโยธิน2 
บทคัดยํอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม แหลงขอมูลมี 2 ประเภท คือ 1.
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางในพื้นที่เปูาหมาย 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร ตํารา ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวตางชาติในประเทศไทย ในแงมุมต างๆตามวัตถุประสงคแ
การศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกเฉพาะผูนํา
ชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่สวนรวมในรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขตพื้นที่ชุมชนทองถิ่นที่กําหนดไวในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดแก ชุมชนแมกํา
ปอง อําเภอแมออน เป็นการศึกษาที่ใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง ( Structured Interview) 
แบบสอบถาม และการประชุมกลุมยอย   
 

คําสําคัญ: การทองเทีย่ว ชุมชน 
  
Abstract 

This study was aimed to study the context, circumstances community, Mae Kompong Chiang Mai Province. In this study, the 
researchers collected data from samples in the target areas. Population in this study was from purposive sampling, selecting only 
community leaders and community members who participate in supporting both Thai and foreign tourists in the designated areas of local 
community in Chiang Mai. This study used quantitative research combined with qualitative research using structured interview. The results 
of study of context, circumstances and patterns of tourism revealed that on the area of management of tourism resources and utilization of 
community, there were rules defined to maintain the tourism resources of the community, especially natural resources, and collaboration 
between the community and the various foundations. On the area of tourists who came into the community, most of them are students 
and agencies involved in community-based tourism.  
 
Keywords: tourism, local   
 

บทนํา 
การทองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของโลกเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ 

โรงแรมและท่ีพัก ภัตตาคารรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก การคมนาคมขนสง เป็นตน  
ผลการศึกษาสถานการณแดานสินคาทางการทองเที่ยวชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนโดยการสัมภาษณแใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบวามีผูจัดกิจกรรม

การทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหมมากท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 62 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเชียงใหมเป็นเมืองที่เป็นศูนยแกลางการเดินทางและการทองเที่ยวของภาคเหนือ
ตอนบนจึงเปน็ที่ตั้งของสํานักงานขององคแกรผูจัดกิจกรรมการจํานวนมาก (กาญจนา สมมิตร, 2556) อยางไรก็ตามเน่ืองจากทรัพยากรการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
ไมวาจะเป็นทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นมีอยางจํากัด การพัฒนาการทองเที่ยว ในชุมชนที่ยั่งยืนน้ันมิควรมุงประเด็นเพื่อ
เปูาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเที่ยว ชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางออม ในมิติทางดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมดวย เน่ืองจากการทองเที่ยวรูปแบบน้ีไดสรางผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงตอชุมชน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจใน
จังหวัดเชียงใหมในทุกระดับ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถ่ินซึ่งเป็นผูดูแลหรือเป็นเสมือนเจาบาน เม่ือเกิดการทองเที่ยวในชุมชนทองถิ่นใดก็ตาม “ชุมชน" จะเป็นสิ่งที่ตอง
ถูกกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได และควรทําอยางไร เม่ือ "ชุมชน" กลายเป็น "สินคา" หรือ "เครื่องมือ" ที่เป็นทั้ง “ผูกระทํา” และ “ผูถูกกระทํา” (วีรพล ทองมา, 2547) 
 งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชนแในการชวยกําหนดแนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ในจังหวัดเชียงใหมใหชัดเจน โดยผูมีสวนได สวนเสียจะ
สามารถกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนทองถิ่นไดอยางมีทิศทาง อีกทั้งบริษัทนําเที่ยวมีความเขาใจถึงการรับรูของชุมชนที่ มีตอการทองเที่ยวและ
นักทองเที่ยว ทราบความตองการของชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว ตลอดจนผลกระทบเชิงบ วกเชิงลบของการทองเที่ยวที่มีตอชุมชน
ทองถ่ินในการที่จะทํางานรวมกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
คณะสถาปใตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ ไดสรุปความหมายของชุมชนไววา หมายถึง พื้นที่ ๆ มีกลุมที่พักอาศัยของประชาชน

ในลักษณะใดก็ไดอยูรวมกัน ไมวาจะเป็นในเมือง หรือชนบท ในดานกายภาพมีสิ่งอํานวยความสะดวกในดานการดําเนินชีวิตรวมกัน เชน ถนนหนทาง ไฟฟูา ประปา วัด 
โรงเรียน เป็นตน  และคนกลุมน้ีมีลักษณะทางสังคมตลอดจนกิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ บางอยางรวมกันชัดเจน และขอบเขตของชุมชนจะมีอาณาบริเวณที ่
                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ชัดเจน ไมวาจะเป็นขอบเขตทางธรรมชาติ หรือขอบเขตที่สรางขึ้นเองก็ตาม 
  กาญจนา แกวเทพ (2538:14)(อางอิงใน ศูนยแพัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป, สื่อออนไลนแ) กลาวถึง ชุมชน 
หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธแใกลชิด  มีฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน  มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน  มีความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดับเกินหมูบาน และผูที่อาศัยอยูในชุมชน มีความรู สึกวาเป็นคนชุมชนเดียวกัน 
นอกจากน้ียังมีการดํารงรักษาคุณคา มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา  และมีการถายทอดไปยังลูกหลายอีกดวย” 
 จากแนวคิดและทฤษฎีผูวิจัย พอสรุปไดวา ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันในอาณาเขตบริเวณเดียวกันเป็นกลุมคนที่มีลักษณะท างสังคม 
ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจบางอยางรวมกันอยางชัดเจน มีความรูสึกวาเป็นคนชุมชนเดียวกัน และมีการถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 เพื่อศึกษารปูแบบกจิกรรมการทํองเที่ยวในชุมชนแมกํําปอง อําเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกเฉพาะผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่สวนรวมในรองรับ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขตพื้นที่ชุมชนทองถิ่นที่กําหนดไวในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียจากการ ทองเที่ยวในชุมชนทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม ประกอบไปดวย 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 กลุมผูนําชุมชนทองถิ่นที่มีการจัดการการทองเที่ยวและ/หรือไดรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขต
พื้นที่ๆ กําหนดไวในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน กลุมที่ 2 ผูจัดการ และ/หรือ ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวซึ่งเป็นผูจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขตพื้นที่ชุมชนทองถิ่นที่กําหนดไวในจังหวัดเชียงใหม กลุมที่ 3 ผูจัดการ และ/หรือ เจาหนาที่ขององคแกรไม
แสวงผลกําไร เชน องคแกรหรือมูลนิธิผูจัดหรือประสานงานกิจกรรมการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขตพื้นที่ชุมชนทองถิ่นที่กําหนดไวใน
จังหวัดเชียงใหม 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณแสถานการณแของการทองเที่ยวในชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม โดยแบงออกเป็น 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ไดแก เพศ สัญชาติ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา  
สวนที่ 2 สัมภาษณแขอมูลเกี่ยวกับสถานการณแของการทองเที่ยวในชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณแของการทองเที่ยวในชุมชนของตน  
3.การเก็บรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงจากกลุมตัวอยางที่กําหนดจํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 กลุมผูนําชุมชนทองถิ่นที่มีการจัดการการทองเที่ยวและ/

หรือไดรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขตพื้นท่ีชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน กลุมที่ 2 ผูจัดการ และ/หรือ ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวซึ่งเป็นผู
จัดกิจกรรมการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขตพื้นท่ี ชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน กลุมที่ 3 ผูจัดการ และ/หรือ เจาหนาที่ขององคแกรไม
แสวงผลกําไร เชน องคแกรหรือมูลนิธิผูจัดหรือประสานงานกิจกรรมการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในเขตพื้นท่ีชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน  

5. การวิเคราะหแขอมูล 
นําขอมูลมาวิเคราะหแขอมูลตามทฤษฏีที่เกี่ยวของโดยการการวิเคราะหแเชิงเน้ือหา (Content Analysis) สรุปประเด็นตามวัตถุประสงคแที่ศึกษาคือ รูปแบบ

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงในชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 รูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวในชุมชนแมํกําปอง อําเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ  
ชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณแของการทองเที่ยวในชุมชนของตน รูปแบบและองคแประกอบ

การทองเที่ยวในชุมชนทองถ่ินสามารถสรุปดังน้ี 
ผลการศึกษาด๎านข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมประชากรของกลุมตัวอยาง เพศชายมีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 65.3 ชวงอายุที่มี

จํานวนมากท่ีสุด คือ มากกวา 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 45 การศึกษาที่พบมากท่ีสุดคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 53.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด 
คิดเป็นรอยละ 52.1 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่พบมากท่ีสุดคือ ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเป็นรอยละ 39.4 และพบวา กลุมเปูาหมายสวนใหญเป็นคนในชุมชนมาตั้งแตเกิด 
โดยคิดเป็นรอยละ 71.4  

ผลการศกึษาบรบิท สถานการณ๑และรูปแบบการทํองเที่ยวในชุมชนแมกํําปอง อาํเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ 
สรุปไดวาชุมชนแมกําปองมีการจัดการทองเที่ยวของชุมชน โดยดําเนินการในลักษณะสหกรณแ  ซึ่งชุมชนมีสหกรณแไฟฟูาพลังนํ้าเป็นองคแกรหลักของชุมชน 

และทุกหลังคาเรือนในบานแมกําปองเป็นสมาชิกของสหกรณแทั้งสิ้น  โดยสมาชิกรวมกันบริหารจัดการการทองเที่ยวและโฮมสเตยแ  มีการจัดการที่เป็นระบบ และเป็น
ธรรม มีการกระจายรายไดสูชุมชนอยางท่ัวถึง ในดานของการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและการใชประโยชนแของชุมชนแมกําปอง มีการกําหนดกฎ กติกา ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน นํ้า ปุา และอากาศ เพื่อใหสามารถใชประโยชนแร วมกันไดอยางยั่งยืน 
นอกจากน้ียังมีกากําหนดขอปฏิบัติและบทลงโทษในการนําประโยชนแตางๆ ออกจากปุาอยางชัดเจนและเป็นลายลักษณแอักษร 
 ลักษณะนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในชุมชนแมกําปองมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งนิยมมาพํานักคางคืน  ความพยายามของชุมชนที่จะ
ทบทวน และคนหาขอมูลของตนเอง เพื่อนํามากําหนดรูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน ปใจจุบันประชาชนในชุมชนเป็นผูมีสวนสําคัญตอการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงผานกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกตนไม การทําแนวกันไฟ การตรวจตราไมใหมีการลักลอบตัดไม หรือนําพันธุแกลวยไมออกจากปุา รวมถึง
การเป็นผูสื่อสาร ทําความเขาใจกับนักทองเที่ยวใหเคารพกติกาและระเบียบของชุมชน การชวยกันจัดการขยะของตนเอง เป็นตน  
 สําหรับบริษัททัวรแที่พานักทองเที่ยวเขามาในชุมชนก็มี โดยสวนใหญสถานที่ทองเที่ยวจะเป็นวัด การเขามาทองเที่ยวและพักในชุมชนตองติดตอจองลวงหนา
อยางนอย 3 วัน สําหรับการวางแผนการตอนรับของนักทองเที่ยวอาสาสมัครคือ จะจัดประชุมแบงงานใหชาวบานในเตรียมการตอนรับนักทองเที่ยวและจัดสรรที่พักให
นักทองเที่ยวไปพักตามโฮมสเตยแของหมูบาน  



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 449 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาบริบท สถานการณแและรูปแบบการทองเที่ยวในชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม เป็นการแสวงหาคําตอบเพื่อนําขอมูลที่
ไดมาเป็นหลักในการศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีผลตอชุมชนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ ยวโดยชุมชนทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะเป็นจุดที่นาสนใจและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในชุมชน และกอใหเกิดรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา สมมิตร (2556) ทําการศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนมี
วัตถุประสงคแตามแผนงานทั้ง 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณแของการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแในเขตภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปใจจัยในการ
ทําใหเกิดการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแในเขตภาคเหนือตอนบน
เป็นรูปแบบหน่ึงสําหรับการทองเที่ยว การวิจัยครั้งน้ีไดสังเคราะหแผลการศึกษาจากการสัมภาษณแผูจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญป ระโยชนแทั้ง 55 องคแกรใน 8 
จังหวัดภาคเหนือ และจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 400 ชุด ผลการศึกษาพบวาสถานการณแการทองเที่ยวเชิง
บําเพ็ญประโยชนแในเขตภาคเหนือตอนบนมีแนวโนมที่ดี โดยพบผูจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแในเขตจังหวัดเชียงใหมมากที่สุดคือ 34 องคแกร คิดเป็น
รอยละ 62 รองลงมาอยูในจังหวัดเชียงราย 7 องคแกร และจังหวัดแมฮองสอน 6 องคแกร โดยสามารถแบงกลุมผูจัดกิจกรรมเชิงบําเพ็ญประโยชนแออกเป็น 5 กลุมตาม
บทบาทในการเป็นผูจัดกิจกรรมเชิงบําเพ็ญประโยชนแที่ตางกัน ทั้งน้ีแตละกลุมตางมีจุดแข็งจุดออนแตกตางกันไปตามลักษณะการดําเนินงานของกลุม ประสบการณแการ
ทํางานดานอาสาสมัคร การมีเครือขายการทํางานรวมกับชุมชนและการมีเครือขายทั้งในและตางประเทศถือเป็นจุดแข็งที่สําคัญ สวนจุดออนที่ควรพัฒน าคือ
ความสามารถดานการบริหารจัดการอยางมีระบบ และภาษาของผูใหบริการ ปใจจัยที่สงผลใหเกิดการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแในภาคเหนื อตอนบนคือ ดาน
บุคลากรในการใหบริการ (People) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานสินคาทางการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแ (Product) ดานราคา (Price) 
และดานการมีเครือขายความรวมมือ (Partnership)  และยังสอดคลองกับ Peter Marwa Ezra (2013) ทําการศึกษาเรื่อง การรับรูของชุมชนเจาบานที่มีตอ
นักทองเที่ยวอาสาสมัครในกลุมนักทองเที่ยวเขตภาคเหนือ ประเทศแทนซาเนีย  (Host Community Perceptions of Volunteer Tourists in the Northern 
Tourist Circuit, Tanzania) การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงการรับรูและการสรางมโนคติเกี่ยวกับนักทองเที่ยวอาสาสมัครจากมุมมองของชุมชนเจาบานใน
ประเทศกําลังพัฒนา กรณีศึกษา ประเทศแทนซาเนีย ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพในการจับกลุมมุมมองและทัศนคติที่หลากหลายของชุมชนเจาบานที่ มีตอนักทองเที่ยว
อาสาสมัคร กรณีศึกษามุงไปที่หมูบานใกลเขตอรุชา (Arusha) ซึ่งอยูในเขตนักทองเที่ยวทางตอนเหนือ Northern Tourist Circuit (NTC) ของประเทศแทนซาเนีย
ผลการวิจัยทําใหทราบวา ผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายภายในชุมชนเจาบานไดใหความหมายและความเขาใจเกี่ยวกับนักทองเที่ยวอาสาสมัครบนพื้นฐานของความ
คาดหวังและประสบการณแของพวกเขา ยกตัวอยางเชน ชาวบานและผูที่ทํางานใหแกองคแกรไมแสวงผลกําไรรับรูวานักทองเที่ยวอาสาสมัครเป็ นเหมือนผูบริจาคและ
ผูสนับสนุนในขณะท่ีผูที่ทํางานใหแกภาครัฐรับรูวานักทองเที่ยวอาสาสมัครเป็นเหมือนคนทํางานนานาชาติและหรือพนักงานองคแกร NGO และสําหรับผูที่ทํางานในภาค
สวนเอกชนมองวานักทองเที่ยวอาสาสมัครเป็นเหมือนนักทองเที่ยวในตลาดกลุมใหม (niche market) อีกทั้งการศึกษาวิจัยน้ียังแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะของชุมชน
เจาบานซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูของพวกเขาอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม กฎหมาย และ/หรือ ปใจจัยโครงสรางการควบคุม เชน เช้ือชาติ 
ความเป็นชนกลุมนอยและความยากจน นอกจากน้ี การศึกษาวิจัยน้ีพบวา การรับรูของชุมชนเจาบานไดรับรูปแบบจากปใญหาเรื่องความเช่ือไววางใจและการขาดความ
ไววางใจซึ่งปรากฏออกมาระหวางการปฏิสัมพันธแ ทั้งน้ีการศึกษาวิจัยน้ีไดเนนความตองการในการพิจารณาสวนประกอบทางการเงินของการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
เชิงบวกและเนนย้ําการมีสวนรวมของชุมชนเจาบานในการดําเนินการและการจัดการขององคแกรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบการทองเที่ยวในชุมชนทองถ่ิน ในจังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวากลุมประชากรมีความยินดีที่มีนักทองเที่ยวเขามา
ในชุมชน พรอมที่จะปฏิบัติตนตอนรับและเป็นเจาบานที่ดีแกทุกคนท่ีมาเยือน และควรมีการพัฒนาดานการทองเที่ยวในชุมชนน้ีตอไป  
 
ข๎อเสนอแนะ 

ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. ชุมชนทองถ่ินสามารถนําแนวทางการบริการจัดการการทองเที่ยวไปใชในชุมชนได 
 2. กลุมชุมชนตนแบบในการทําวิจัย สามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเองได 

3. กลุมชุมชนทั่วไปท่ีมีความสนใจในการจัดการทองเที่ยวในชุมชน สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตแใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเองได 
4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธแในรูปแบบตางๆ ได 

ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
จากผลการวิจัยทําใหทราบถึงบริบท สถานการณแและรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี 

ยังมิไดศึกษาครอบคลุมในอีกหลายๆ ประเด็นที่นาสนใจ จึงควรมีการทําวิจัยตอเน่ืองในประเด็นที่สําคัญ อาทิ 
1. ควรศึกษาปใจจัยท่ีมีผลตอการเลือกชุมชนของนักทองเที่ยว 
2. ควรศึกษาเกี่ยวการพัฒนาทางดานภาษาตางประเทศของชุมชนทองถ่ินที่นักทองเที่ยวมีความสนใจ 
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การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองในการจัดการศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต๎  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
The Participation of the Students’ Parents in Education  Management for management the child  

development  center  municipality  Nong  Bau  Tai  at  Muang  Tak  province. 
       

 จินดามณี  เลิศมโนกุล1 
Chindamanee Lertmanokul 

 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  มีวัตถุประสงคแ
ของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอ
เมือง  จังหวัดตาก  ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองบัวใต  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กคลองหวยทราย คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทาเล และผูปกครองนักเรียน ทั้งสิ้น จํานวน 74  คน เครื่องมือท่ีใช
ในการศึกษาไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การจัดการศึกษา, ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of  the Participation of the Students’ 
Parents in Education  Management for management the child  development  center  municipality  Nong  Bau  Tai  at  Muang  Tak  province.  
The participants and the data source of the research were  74  qualified people, heads of the child development centers, child care 
teachers, assistants of child care teachers, and the committees of Office of the Basic Education Commission, and students’ parents. The 
research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, 
standard deviation, and content analysis. 
 The f indings of the research indicated that;  On the whole, the   Participation of the Students’ Parents in Education  
Management for   management the child  development  center  municipality  Nong  Bau  Tai  at  Muang  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, the environmental arrangement, the promotion of learning,  parenting at home, communication, and the participation in 
decision-making respectively. 

In terms of recommendations of the   Participation of the Students’ Parents in Education  Management for   management the 
child  development  center  municipality  Nong  Bau  Tai  at  Muang  Tak  province, it was found that the child development centers should 
promote art and cultural of the community. In addition, the child development centers should give advance notice before the 
development of the centers. The child development centers should also give the people in the community the invitation letters to invite 
them to attend the meetings. Moreover, the learning resources of the community should be improved. The child development centers 
should invite the students’ parents to attend  the classroom meeting for informing the overall operation of the child development centers. 
 
Keywords :  Participation, Education Management, Students’Parents 
 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 กําหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคทั้งหญิงและชาย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคแกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ชุมชน องคแการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550 : 28) 
 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เป็นหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยโดยจัดการศึกษาของเด็กกอนเกณฑแ (กอนประถมศึกษา) เพื่อเตรียม
ความพรอมและพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชนบท กอนที่จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาในทุกรูปแบบใหทั่วถึง โดยเนนการพัฒนาความพรอมทุกดาน ทั้งทางรางกาย 
อารมณแสังคม จิตใจ และสติปใญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541 : 71) และไดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการจัดการดูแลศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กตอซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดตระหนักและใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยที่ตองเป็นไปตามหลักจิตวิทยาพัฒนากา รของ
เด็กโดยคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ทําใหการดําเนินชีวิตในสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ซึ่งเด็กปฐมวัย
นับเป็นทรัพยากรสังคมที่มีคุณคายิ่งเพราะเด็กจะเติบโตเป็นผูใหญในอนาคต  และจะตองสืบทอดวัฒนธรรมของทองถิ่น ของชาติและดํารงไวซึ่งความเป็นทองถิ่นและ
ความเป็นชาติไทยใหคงอยูตลอดไป ขณะเดียวกันการศึกษาปฐมวัยเป็นการวางรากฐานความรูที่สําคัญของเด็กสําหรับการศึกษาที่สูงข้ึน การจัดการศึกษาตองสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ซึ่งการจัดการศึกษาตองมุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพอยางสมบูรณแในทุก ๆ ดานสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัว  ชุมชน และ

                                                           
1 อาจารยแคณะศึกษาศาสตรแวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 
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สังคม ไดอยางมีความสุขเต็มศักยภาพของแตละคนและมีความเหมาะสมกับวัย พอ แมผูปกครองและชุมชนไดเห็นคุณคาของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิมนุษยแที่จะ
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความกระตือรือรนที่จะเขามารับรูและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน  (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, 2550 : 1) 
 การมีสวนรวมของผูปกครอง จึงมีความสําคัญและจําเป็นตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเพื่อใหการบริหารการจัดการโรงเรียน โดยการมีสวนรวมของ
ผูปกครองเป็นไปอยางตอเน่ือง เกิดประโยชนแสูงสุดตอผูเรียนและชุมชนอยางแทจริงน้ัน ผูปกครองและโรงเรียนควรทบทวนกระบวนการทํา งานรวมกัน เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลแกผูเรียน  
 ดังน้ันศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพดานตางๆของเด็กที่ผูปกครองใหความไววางใจ  สงเด็กในการปกครองมาเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพเพื่อใหสามารถเรียนรูและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความพรอมในการรับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก   ไดจัดการศึกษาแกเด็ก อายุ 3-6 ปี ผูศึกษามีความตองการทราบ
ถึงระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนา
เด็กตามมาตรฐานการใหบริการทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพที่ยังไมทั่วถึงและไมไดมาตรฐาน จึงมีความจําเป็นใหผูปกครองไดมีโอกาสมีสวนรวมรับผิดชอบการจัด
การศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน 
 ดวยเหตุผลและความจําเป็นดังกลาว ผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและมุงใหเกิดผลตอการพัฒนาศักยภาพของเด็กจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก   เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการศึกษา
และศักยภาพของผูเรียน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก    
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  
จังหวัดตาก    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ในประเด็นที่ครอบคลุมขอบขายในการมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 
  1.  ดานการสนับสนุนการเรียนรู  
  2.  ดานการจัดสภาพแวดลอม 
  3.  ดานการติดตอสื่อสาร 
  4.  ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน  
  5.  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 ประชากรและแหลํงข๎อมูล 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 3  คน คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองบัวใต  จํานวน 12 คน คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กคลองหวยทราย  จํานวน 12 คน  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทาเล  จํานวน 15 คน  และ
ผูปกครอง จํานวน 30  คน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น จํานวน 74  คน 
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน ประธาน
คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3  คน  ผูปกครอง จํานวน 6  คน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต สังกัดเทศบาลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในปี
การศึกษา 2560 ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑแที่กําหนดไว จํานวน 15  คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก มี 2 ลักษณะ 
คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บแบบสอบถามใหประชากรและแหลงขอมูลเพื่อเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความสมบูรณแถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณเพื่อวิเคราะหแผลการศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล การ
วิเคราะหแขอมูลประกอบ 2 สวน คือ 
 1. วิเคราะหแสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประชากรทั้งหมด 74 คน จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช ความถี่ และคารอยละ  
 2. วิเคราะหแระดับสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 
         3. วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
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 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมาดานการสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก 
ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน อยูในระดับมาก  ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีสวนรวมในการ
ใหใชบานเป็นแหลงเรียนรูของเด็กในบางเรื่อง อยูในระดับมาก  รองลงมามีสวนรวมในการชมการแสดงผลงานของเด็กในรูปแบบตาง ๆ เชน นิทรรศการ การแสดงบน
เวที อยูในระดับมาก และมีสวนรวมในการพาเด็กไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกเด็ก อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทายคือ มีสวนรวมในการเป็นวิทยากรพิเศษในการใหความรูแกเด็กในเรื่องที่ทานถนัด อยูในระดับมาก  
 ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  มีสวนรวมในการ
พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชนปรับปรุงภูมิทัศนแ อาคาร สถานที่   อยูในระดับมาก  รองลงมามีสวนรวมในการจัดหรือพัฒนาสนามเด็กเลน เชน ชวยสราง
ของเลน สนามแกเด็ก ชวยปรับปรุงสถานที่ หรือชวยจัดของเลน อยูในระดับมาก  และมีสวนรวมในการสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียน อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก อยูในระดับมาก                   

 ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  มีการพบครูประจําช้ัน
เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอยูในระดับมาก รองลงมา มีการเขารวมประชุมทุกครั้งที่โรงเรียนมีหนังสือเชิญ อยูในระดับมาก และมีการ
พบครูประจําช้ันเพื่อรวมกันแกไขปใญหาเกี่ยวกับเด็ก อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือใหความรวมมือในการกรอกแบบสํารวจตาง ๆ 
ของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  

 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ พาเด็กไปทัศน
ศึกษาในสถานที่ตาง ๆ ตามความสนใจและโอกาสอันควร อยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาชวยพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหเด็กไดเรียนรูเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจรัก
ในทองถ่ิน อยูในระดับมาก และฝึกใหเด็กสวดมนตแ ไหวพระหรือทําสมาธิกอนนอน อยูในระดับมาก  ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ สงเสริมใหเด็กรูจัก
คนควาหาความรู และพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน อยูในระดับปานกลาง  
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีสวนรวมใน
การเลือกคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก  รองลงมา มีสวนรวมในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กใหเป็นไปตามความตองการของทองถิ่น อยูในระดับมาก และรวมเป็นคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ เขารวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางและมีสวนรวม
วางแผนบริหารดานงบประมาณของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับปานกลาง  
 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดแก 
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  รองลงมา คือ ควรเชิญผูปกครอง
มาเป็นวิทยากรพิเศษในการใหความรูแกเด็ก  และควรสงเสริมใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ  
 ดานการจัดสภาพแวดลอม ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะมีการพัฒนาศูนยแ รองลงมาคือ ควร
มีการสงเสริมในการจัดบรรยากาศในหองเรียน และควรมีการรวมสงเสริมในการจัดตกแตงหองเรียนรวมกับครู ตามลําดับ  
 ดานการติดตอสื่อสาร ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีหนังสือเชิญทุกครั้งในการแจงใหมาประชุม  รองลงมา คือ ควรปฐมนิเทศ
นิเทศผูปกครองนักเรียนเขาใหม และควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก  ตามลําดับ 
 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน  รองลงมาคือ ควรฝึกใหเด็กทํา
สมาธิกอนนอน และควรสงเสริมใหเด็กรูจักคนควาหาความรู ตามลําดับ 
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  ควรประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานของศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก  รองลงมา คือ ควรมีสวนรวมในการประชุมกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และควรจัดทําหลักสูตรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตามลําดับ 
 สรุปขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุดในแตละดาน ดังน้ี  
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู คือ ควรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  
 ดานการจัดสภาพแวดลอม คือ ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะมีการพัฒนาศูนยแ  
 ดานการติดตอสื่อสาร คือ ควรมีหนังสือเชิญทุกครั้งในการแจงใหมาประชุม  
             ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน คือ ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน 
               ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  
 
สรุปและอภิปรายผล 
             การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  โดยรวมอยูในระดับมาก เป็น
เพราะวา ผูปกครองไดมีสวนรวมสงเสริมใชบานเป็นแหลงเรียนรูของเด็ก รวมพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน ปรับปรุงภูมิทัศนแ อาคาร สถานที่ ผูปกครองเขา
มาพบปะพูดคุยครูประจําช้ันเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พาเด็กไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ และมีสวนรวมในการเลือกคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับแนวคิดของ  ธีรภัทร เจริญดี (2549 : 15) ไดกลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง และเป็น
ระบบระหวางผูปกครอง และครูในการจัดการศึกษา เริ่มตั้งแตการระบุปใญหา การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผลและการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง หมายถึง งานหรือกิจกรรมทางการศึกษาที่ผูปกครองเขามีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของนพนันทแ  พุมคุม (2549 : 88-90) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ระดับการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับมาก ขอท่ีมีระดับมากอันดับแรก ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3) การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมของชุมชนอยางมีระดับสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ในระดับสูง และเป็นความสัมพันธแทางบวก  สอดคลองกับ
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งานวิจัยของภิญโญ  อุโคตร (2551 : 40-41) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงราย เขต 3 ในดานการมีสวนรวมในการวางแผนโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก  2) การมีสวนรวมของชุมชนใน
การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดานความตองการมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยภาพรวม
แลว อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 3) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปริศนา เช้ือกูลชาติ 
(2551 : 87) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผูปกครองโรงเรียนบานบางรูป สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสรุาษฎรแธานีเขต 3 ผลการวิจัยพบวา 
ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร มากท่ีสุด การมีสวนรวมชวยเหลือช้ันเรียนผูปกครองมีสวนรวมในการสอนวิธีการทํางานให
นักเรียน มากท่ีสุด การมีสวนรวมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผูปกครองบริจาคเงิน มากท่ีสุด การมีสวนรวมเป็นผูชวยครูเป็นพี่เลี้ยงไปทัศนศึกษามากท่ีสุด ปใญหา
การมีสวนรวมของผูปกครองไดแกผูปกครองมีภาระหนาที่และไมไดรับขอมูลขาวสารและความตองการของโรงเรียน 

 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองมีสวนรวมสนับสนุนใหใชบานของตนเองเป็นแหลงเรียนรูของเด็ก มีความ
สนใจกระตือรือรนในการชมการแสดงผลงานของเด็กในรูปแบบตาง ๆ เชน นิทรรศการ การแสดงบนเวที และพาเด็กไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูแกเด็กใหครอบคลุมรอบดาน สอดคลองกับแนวคิดของ รุง  แกวแดง (2543 : 166) ไดกลาววา พอ แม และผูปกครองยังมีบทบาทในการรวมมือกับทางโรงเรียน
เพื่อพัฒนาเด็กใหมีความรูความสามารถและมีพัฒนาการตาง ๆ เต็มตามศักยภาพและความสามารถของเด็กเองที่บานใหมีความตอเน่ืองจากทางโรงเรียนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Epstien, 1982 : 103 อางถึงใน จันรอล เงินคํา (2549 : 50) ไดกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษา การสนับสนุนการเรียนรู การมีสวนรวมของผูปกครองแบบน้ี หมายถึง การมีสวนรวมภายในโรงเรียน โดยผูปกครองอาสาสมัครมาชวยครู ผูบริหารโรงเรียน
และนักเรียนในหองเรียนหรือที่อ่ืน ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน นอกจากน้ียังหมายรวมถึงการที่สมาชิกของครอบครัวของนักเรียนเขามารวมในกิจกรรมตาง ๆ ในช้ันเรียน
สําหรับเด็ก เชน การชวยจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณแในช้ันเรียน การเป็นวิทยากรใหความรูแกเด็กในช้ันเรียนในหัวขอท่ีตนสนใจหรือชํานาญ การอาสาสมัครเป็นผูชวยครู
ในการทํางานรวมกันกับเด็กในช้ันเรียน การมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยการอานหนังสือใหเด็กฟใงหรือการ ฟใงเด็กอานหนังสือ รวมตลอดถึงการอาสาสมัครสาธิตการ
ทําอาหาร เลานิทานและรวมพาเด็กไปทัศนศึกษา  

 ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน ปรับปรุงภูมิทัศนแ 
อาคาร สถานที ่เพื่อใหมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดหรือพัฒนาสนามเด็กเลน เชน ชวยสรางของเลน สนามแกเด็ก ชวยปรับปรุงสถานที่ หรือชวยจัดของเลน และมี
สวนรวมในการสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของภิญโญ  อุโคตร (2551 : 40-41) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการระดม
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดานการมีสวนรวมในการวางแผนโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาทุกขออยูในระดับมาก 2) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดาน
ความตองการมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยภาพรวมแลว อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 3) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก  
 ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองเขาพบครูประจําช้ันของเด็กอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก รับรูพฤติกรรมของเด็ก และรวมกันแกไขปใญหาเกี่ยวกับเด็ก พรอมทั้งใหความสําคัญเขารวมประชุมที่โรงเรียนทุกครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร  
เกิดสุข (2551 : 109) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนกันทราราม (นุนศึกษาคาร) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรแ  
เขต 3  ผลการศึกษา การมีสวนรวมอยูในระดับมาก คือ ดานความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และดานการประเมิ นผลการเรียนของนักเรียน ดาน
ความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และดานการประเมินผลการเรียนของนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองใหความสําคัญกับการพาเด็กไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ ตามความ
สนใจของเด็กและโอกาสอันควร ชวยพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหเด็กไดเรียนรูเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจรักในทองถิ่น และเป็นตัวอยางและฝึกใหเด็กสวดมนตแ ไหว
พระหรือทําสมาธิกอนนอน สอดคลองกับแนวคิดของ อภิญญา เวชยชัย (2551 : 25) มีแนวคิดวา ครอบครัวและชุมชนตางเป็นเครือขายสําคัญของโรงเรียนบนพื้นฐาน
ความสัมพันธแซึ่งเทาเทียมกัน ครอบครัวและชุมชนชวยเหลือโรงเรียนทั้งในดานเงินบริจาค  ทรัพยากรและขอมูลดานตาง ๆ ที่มีประโยชนแ ขณะเดียวกันก็เป็นผูรับ
ผลประโยชนแจากการพัฒนาดังกลาว แมวาอาจจะไมใชผูรับผลประโยชนแโดยตรงก็ตาม สภาพปใจจุบันพบวาครอบครัวและชุมชน ไมเพียงแตทําหนาที่เป็นเครือขาย
รวมกับโรงเรียนเทาน้ัน หากแตยังเป็นตนทุนทางสังคมท่ีสําคัญยิ่งของโรงเรียน เพราะเป็นตนทุนทางสังคมที่สําคัญยิ่งเพราะเป็นตนทุนทางความคิด  ทุนทางกาย ความ
เสียสละ เอื้ออาทรท่ีโรงเรียนสามารถพึ่งพิงไดตลอดเวลา ดังน้ี แตละโรงเรียนควรถือเป็นภารกิจที่ตองรักษาเครือขายทางสังคมน้ีใหแข็งแกรงและตองเรงพัฒนาความ
เขมแข็งของตนทุนทางสังคมน้ีไปพรอมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นพนันทแ  พุมคุม (2549 : 88-90) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานที่สงผล
ตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับ ปใจจัยการบริหารโดยใช
โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 อยูในระดับมาก 2) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 อยูในระดับมาก 

 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองมีสวนรวมในการเลือกคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และผูปกครองรวมเป็นคณะกรรมการในการรวมกันจัดทําหลักสูตรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และมีสวนรวมในการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหเป็นไปตามความตองการของชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ Epstien (1982 : 103 อางถึงใน จันรอล เงินคํา, 2549 : 50) กลาวไววา 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การบริหารการใหการสนับสนุน สงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในรูปแบบคณะกรรมการ 
บริหารชมรมหรือสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน โดยเปลี่ ยนสถานะจากการมีสวนรวมทางการศึกษาที่บานมาสูการดําเนินงานในโรงเรียน โดยเฉพาะการเขา
มารวมคิด วิเคราะหแและการแกไขปใญหาตาง ๆ 
  
 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 454 
 
 

 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังน้ี    

 ดานการสนับสนุนการเรียนรู คือ ควรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เป็นเพราะวา ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเป็นภูมิปใญญาทองถิ่นที่เด็กควรรูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนสืบตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยของ สามารถ  อินปใ๋น (2550 : 64 - 66) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 4  จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา 
ขอเสนอแนะในการชวยแกปใญหาใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เชน ดานวิชาชีพในทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียน ควรสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน และของชาติ ควรสงเสริม การใชวิทยากรภายนอก และภูมิปใญญาทองถ่ิน 

 ดานการจัดสภาพแวดลอม คือ ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะมีการพัฒนาศูนยแ เป็นเพราะวา การจัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียนมี
ความสําคัญที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ผูปกครองตองมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยแ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริศนา เช้ือกูลชาติ (2551 : 87) ไดศึกษาการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผูปกครองโรงเรียนบานบางรูป สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรแธานีเขต 3 พบปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองไดแก ผูปกครองมี
ภาระหนาที่และไมไดรับขอมูลขาวสารและความตองการของโรงเรียน 

 ดานการติดตอสื่อสาร คือ ควรมีหนังสือเชิญทุกครั้งในการแจงใหมาประชุม เป็นเพราะวา การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองมีนอยเกินไป 
ผูปกครองยังขาดการเอาใจใสในการทําแบบสํารวจตางๆ ของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปริศนา เช้ือกูลชาติ (2551 : 87) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของผูปกครองโรงเรียนบานบางรูป สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรแธานีเขต 3 พบปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองไดแก ผูปกครองมีภาระหนาที่
และไมไดรับขอมูลขาวสารและความตองการของโรงเรียน 

 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน  คือ ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน เป็นเพราะวา การชวยเหลือการเรียนที่บานของเด็กเป็นเรื่องที่ผูปกครองตอง
ทําอยูเป็นปกติทุกวัน ในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียนผูปกครองควรสงเสริมในเด็กรูจักการคนควาหาความรูเพิ่มเติม  สอดคลองกับงาน วิจัยของ นพนันทแ  พุมคุม 
(2549 : 88-90) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธแ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปใจจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 อยูในระดับมาก 
2) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 อยูในระดับมาก 

 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเพราะวา ผูปกครองเขารวม
ประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแฯ นอย ควรใหผูปกครองไดมีสวนรวมวางแผนบริหารดานงบประมาณของศูนยแดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ นภาพร  คงคา
หลวง (2548 : 136-139) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวั ดปทุมธานี พบวา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ควรสงเสริมใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษามากข้ึน โดยการจัดการอบรมและการจัดประชุม รวมทั้งการสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากข้ึน 
 ข๎อเสนอแนะ 
 1.  ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 องคแการบริหารสวนตําบล ควรกําหนดนโยบายใหมีวิทยากรพิเศษที่เป็นผูปกครองเขาไปใหความรูแกเด็ก จัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียน จัดใหมีการ
สํารวจความคิดเห็นของผูปกครองอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน กําหนดใหผูปกครองรวมประเมิน
แผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ 
 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ควรวางแผนใหมีวิทยากรพิเศษที่เป็นผูปกครองเขาไปใหความรูแกเด็ก จัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียน จัดใหมีการสํารวจความ
คิดเห็นของผูปกครองอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน กําหนดใหผูปกครองรวมประเมินแผนปฏิบัติ
งานประจําปีของศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ 
 ครูผูดูแลเด็ก ควรจัดใหมีวิทยากรพิเศษที่เป็นผูปกครองเขาไปใหความรูแกเด็ก จัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียน ทําแบบสํารวจความคิด เห็นของ
ผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน กําหนดใหผูปกครองรวมประเมินแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ  
 ผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการเป็นวิทยากรพิเศษเขาไปใหความรูแกเด็ก รวมจัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียน กรอกแบบสํารวจความคิดเห็น ของ
ผูปกครองจากศูนยแอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน และรวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
ศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ 
 2.  ข๎อเสนอแนะในการศึกษาตํอไป 
 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาผูปกครองเป็นวิทยากรใหความรูแกเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับเด็กและศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง ปใจจัยท่ีสงเสริมเด็กคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการรวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของผูปกครอง ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก ผศ.ดร.ไตรรัตนแ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอรแทเทิรแน อาจารยแไพรินทรแ บุหลัน คณบดีคณะศึกษาศาสตรแ อาจารยแ
พวงพิศ เรืองศิริกุล หัวหนาสาขา และดร.ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตนแ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการดําเนินงานวิจัยน้ีเสร็จสมบรูณแ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
            ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต  
คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กคลองหวยทราย  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทาเล  และผูปกครอง ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต สังกัดเทศบาลหนองบัวใต 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางยิ่งตอการศึกษาในครั้งน้ี  
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3A’s ของวนอุทยานไม๎กลายเป็นหิน อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
3A's of Petrified wood Park Tak. Amphoe Ban Tak. Tak province. 

 
ภาสกร อินทรารุน1 

 
บทคัดยํอ 

การศึกษาเรื่อง 3A’s ของวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีวัตถุประสงคแหลักเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึ กษาประกอบดวย
นักทองเที่ยว จํานวน 254 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา (1) นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
สถานสมรส และ มีอายุระหวาง 31 ถึง 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ มากท่ีสุด ซึ่งมีรายได 10,001 ถึง 15,000 บาท และมีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดอื่นๆ(2) ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ปใจจัยยอยพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว คาเฉลี่ย 4.21 มี 2 ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือดานศักยภาพและสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.04 และ ดานการบริการ คาเฉลี่ย 3.73 และดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือดานการเดินทางเข าถึงวนอุทยานฯ คาเฉลี่ย 
3.37 ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : 3A’s วนอุทยาน 
 
Abstract 
 A purpose of this studies for 3A's of Petrified wood Park Tak. Amphoe Ban Tak. Tak province.The Researchers collected data from 
a sample of Tourist in Thailand, combine with Thai Tourist 254 persons. In this research is application-oriented research by questionnaire. 
The results were us follows; (1) Most tourists are female rather than male. Marriage. Age between 31 and 40. Finish education in Bachelor's 
Degree. Occupation career civil servants. Earned 10,001 to 15,000 Baht. And Hometown is in other provinces.(2) Opinionof of  tourists. 
Considering the sub-factors. The attraction is the most motivating aspect was the level of motivation X = 4.21. Ability and Facility is X = 

4.04 And Service is  X = 3.73 , which is consistent with the results of matches. 
 
Keyword :  3A’s park 
 
บทนํา 

ในปใจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือไดวามีบทบาทและความสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ ยวที่
หลากหลาย ซึ่งแหลงทองเที่ยวเหลาน้ีสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมไดเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความงดงามตาม
ธรรมชาติที่แตกตางกันตามภูมิประเทศ และโดยเฉพาะภาคเหนือท่ีมีธรรมชาติงดงามไมแพภาคอื่นๆ ซึ่งจังหวัดที่นาสนใจจังหวัดหน่ึงคือ จังหวัดตาก  

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่อยูทางภาคเหนือตอนลางมีช่ือเดิมวาเมืองระแหง มีประวัติความเป็นมาเกาแก และเป็นหน่ึงในหัวเมือง ในแผนดินมหาธรรมราชา
ไดยายเมืองตากลงมาทางตอนใตตามลํานํ้าปิงไปตั้งอยูที่ปุามะมวง ฝใ่งตะวันตกของแมนํ้าปิง ซึ่งอยูในเขตตําบลปุามะมวง อําเภอเมืองตากในปใจจุบัน สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ ภายในจังหวัดตาก มีหลากหลายทั้งแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติมากมาย ดังคําขวัญที่วา "ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่ อนใหญ พระเจาตาก
เกรียงไกร เมืองไมและปุางาม" จังหวัดตากมีแหลงทองเที่ยวเกิดขึ้นมาก และสถานที่ที่ไดรับความนิยมมากคือ วนอุทยานไมกลายเป็นหิน หรือ วนอุทยานแหงชาติเขา
พระบาท เป็นที่คนพบฟอสซิลไมกลายเป็นหินใหญท่ีสุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา 30 ตารางกิโลเมตร ในเขตปุาสงวนแหงชาติ จากการวิจัยพบวาเป็นไมทองบึ้ง 
(Koompassioxylon elegans) และไมมะคาโมง (Pahudioxylon sp.) โดยเปิดใหเขาชมไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00–17.00 น. (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , 
ม.ป.ป.) ซึ่งในแตละเดือนมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมจํานวนมาก ประมาณ 1,500 คนตอเดือน (เจาหนาที่วนอุทยานไมกลายเป็นหิน, สัมภาษณแ) และกําลังมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมรอบ ๆ บริเวณใหเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตอไปในอนาคต  

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาวนอุทยานไมกลายเป็นหิน เป็นสถานที่แหงหน่ึงที่มีความนาสนใจในดานของธรรมชาติ และดานการศึกษาฟอสซิล
ไมกลายเป็นหินที่ใหญที่สุด ผูวิจัยจึงมีความสนใจในดานการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิ น ตําบลตากออก อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว การศึกษา และการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตอไป 
  
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

องคแประกอบเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3A’s มีองคแประกอบสําคัญอยู 3 สิ่ง ไดแก สิ่งดึงดูดใจ ไดแกสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ หรือบริการตาง ๆ ของสถานที่
น้ัน ๆ ที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับไปใชบริการอีก เสนทางขนสงเขาถึง ไดแก เสนทางคมนาคมตาง ๆ ที่เช่ือมโยง ไปยังแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ สิ่ง
อํานวยความสะดวก ไดแก ระบบไฟฟูา ประปา สถานบริการ ที่พัก รานคา โทรศัพทแ ระบบขนสงเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเป็นตน 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยนอรแเทิรแน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี  คือ นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาเที่ยววนอุทยานไมกลายเป็นหิน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก กลุมตัวอยางของการวิจัย
ครั้งน้ี คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยววนอุทยานไมกลายเป็นหิน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยคิดจากจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยต อเดือน 1,500 คน ตอเดือน 
(ขอมูล: วนอุทยานไมกลายเป็นหิน, สัมภาษณแ) เฉลี่ย 375 คน ตอสัปดาหแ โดยการวิจัยครั้งน้ีทําการเก็บขอมูล 2 สัปดาหแ ทําใหไดจํานวน 750 คน และเม่ือนําจํานวน
ประชากรที่ไดมาเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยาง ทําใหไดกลุมตัวอยาง 254 คนที่รับความเช่ือม่ัน 95% ตามตารางของ Darwin Hendel. และใชการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ ในการเก็บขอมูล(Darwin Hendel, April, 1977 อางถึงใน มนัส สุวรรณ, 2549) 

2.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี 
 สรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก โดยแบบสอบถามแบงออกเป็น 3 สวน ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ช่ือ เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา ระดับรายได ขอคําถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหินตําบลบานตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ประกอบดวยปใจจัยซึ่ง
แบงเป็น 4 ดานที่สําคัญดังน้ี ดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว ดานศักยภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการเดินทาง ดานการบริการ  (ขอคําถามเป็นแบบ Rating 
Scale 5 ระดับ) 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวชาวไทยตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (เป็นคําถามปลายเปิด) 
 3.การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจากจํานวนที่กําหนดจากนักทองเที่ยวชาวไทย 
 4.การวิเคราะหแขอมูล 
เป็นการวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได (ขอคําถามเป็นแบบ

เลือกตอบ Checklist) เป็นการใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percentage) 
ความคิดเห็นของของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหินตําบลบานตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ประกอบดวยปใจจัยซึ่งแบงเป็น 

4 ดานที่สําคัญดังน้ี ดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว ดานศักยภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการเดินทาง ดานการบริการ  ใชสถิติพื้นฐานไดแก  X และ  S.D.  
5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

ใชสถิติพื้นฐานไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 
 ผลการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ไดนําเสนอขอมูลตาง ๆ ใน
รูปของตารางและการพรรณนา ดังน้ี 

 ซึ่งแบงผลการวิเคราะหแขอมูลออกเป็น 3 สวน คือ 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาเที่ยวชมวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นเพศหญิง 153 คน 
คิดเป็นรอยละ 60.2 และเป็นเพศชายจํานวน 101 คน คิดเป็นรอยละ 39.8 ตามลําดับ 

จําแนกตามสถานภาพ ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จํานวน 116 คน คิดเป็นรอยละ 45.7รองลงมาคือมีสถานภาพโสด 
จํานวน 94 คน คิดเป็นรอยละ 37.0 มีสถานภาพภาพหมาย จํานวน 32 คน คิดเป็นรอยละ 12.6 และมีสถานภาพหยาราง หรือแยกกันอยู 12 คน คิดเป็นรอยละ 4.7
ตามลําดับ 

จําแนกตามอายุ ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 31 ถึง 40 ปี มากท่ีสุด จํานวน 62 คน คิดเป็นรอยละ 24.4 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 41 ถึง 
50 ปี จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 22.0 มีอายุระหวาง 20 ถึง 30 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นรอยละ 20.9  มีอายุต่ํากวา 20 ปี จํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 18.1 มี
อายุระหวาง 51 ถึง 60 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นรอยละ 13.0 และมีอายุระหวาง 61 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 1.6 ตามลําดับ 
 จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 75 คน คิดเป็นรอยละ 29.5 รองลงมา 
คือ ระดับการศึกษาปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 62 คน คิดเป็นรอยละ 24.4 ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 39 คน คิดเป็นรอยละ 
15.4 ระดับการศึกษาปวส. หรือ อนุปริญญา จํานวน 28 คน คิดเป็นรอยละ 11.0 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 27 คน คิดเป็นรอยละ 10.6 ระดับ
การศึกษาไมไดรับการศึกษาจํานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 6.3 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 2.8 ตามลําดับ 
 จําแนกตามอาชีพ ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมีอาชีพขาราชการ จํานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 24.0 รองลงมามีอาชีพนักเรียน หรือ นักศึกษา จํานวน 44 
คน คิดเป็นรอยละ 17.3 รับจางท่ัวไป หรือ ลูกจางรายวัน จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 14.2 พนักงานลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 35 คน คิดเป็นรอยละ 13.8 ธุรกิจ
สวนตัว หรือ คาขาย จํานวน 35 คน คิดเป็นรอยละ 13.8 รัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจางของรัฐ จํานวน 25 คน คิดเป็นรอยละ 9.8 และผูวางงาน หรือ แมบานจํานวน 18 
คน คิดเป็นรอยละ 7.1  ตามลําดับ 
 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีรายได 10,001 ถึง 15,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเป็นรอยละ 28.0 รองลงมา
คือ 15,001 ถึง 20,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเป็นรอยละ 24.8 มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 20.5 มีรายไดเฉลี่ย 5,001 ถึง 
10,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 14.2 มีรายไดเฉลี่ย 20,001 ถึง 25,000 บาท  จํานวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 6.7 และรายไดเฉลี่ย 25,001 ขึ้นไป จํานวน 
15 คน คิดเป็นรอยละ 5.9 ตามลําดับ 
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 จําแนกตามภูมิลําเนา ผลการวิจัยพบวา มากท่ีสุด คือ นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอื่น ๆ จํานวน 141 คน คิดเป็นรอยละ 55.5 และรองลงมาคือ
มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดตากจํานวน 113 คน คิดเป็นรอยละ 44.5 ตามลําดับ 
 สํวนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอวนอุทยานไม๎กลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 

ระดับความความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทยด๎านส่ิงดึงดูดใจในการทํองเที่ยว 
 เม่ือพิจารณาในแตละปใจจัยยอยความคิดเห็นระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับคือ  มีสภาพแวดลอมสวยงาม รมรื่น สะอาด เป็นระเบียบคาเฉลี่ ย 4.47 มีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.607 รองลงมาคือ เป็นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คาเฉลี่ย 4.37 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.652 ถัดมาความมีช่ือเสียงของแหลง
ทองเที่ยว คาเฉลี่ย 4.23 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.594 ถัดมาคือมีแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ใกลเคียง คาเฉลี่ย 4.17 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.674 และถัดมาคือ 
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม คาเฉลี่ย 3.83 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.891ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทยด๎านศักยภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก 
เม่ือพิจารณาในแตละปใจจัยยอยมีความคิดเห็นระดับมากเรียงตามลําดับ มีบริการหองนํ้าเพียงพอ  มีคาเฉลี่ย 4.28 มีคาเบี่ยง เบนมาตรฐาน 0.732 

รองลงมาคือมีบริเวณที่น่ังพักผอนเพียง มี คาเฉลี่ย 4.27มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.723 ถัดมาคือ มีบริการถังขยะที่เพียงพอ คาเฉลี่ย 4.26 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.806 ถัดมาคือ มีที่จอดรถเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย คาเฉลี่ย 3.94 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.633 ถัดมาคือ มีบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธแตอ
นักทองเที่ยวคาเฉลี่ย 3.91 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.891 ถัดมาคือ มีบริการรานอาหาร/รานขายของฝาก คาเฉลี่ย 3.85 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.703 และถัดมาคือ 
มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย คาเฉลี่ย 3.77 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.847 ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทยด๎านการเดินทางเข๎าถึงวนอุทยานไม๎กลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
เม่ือพิจารณาในแตละปใจจัยยอยมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับคือ มีปูายช้ีบอกทางหรือสถานที่ตาง ๆ ชัดเจนเขาใจงาย คาเฉลี่ย 3.80 มีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.781 รองลงมาคือ การเดินทางมีความสะดวกและปลอดภัย คาเฉลี่ย 3.39 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.037 ถัดมาคือ เสนทางการเดินทางอยูใน
สภาพดี คาเฉลี่ย 3.20 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.931 และถัดมาคือ พื้นผิวจราจรที่เขาไปยังวนอุทยานไมกลายเป็นหินมีสภาพที่ดี  คาเฉลี่ย 3.10 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.940 ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทยด๎านการบริการของวนอุทยานไม๎กลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก  
เม่ือพิจารณาในแตละปใจจัยยอยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับคือ มีบริการใหขอมูลที่นักทองเที่ยวตองการ คาเฉลี่ย 3.87 มีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.805 รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เป็นมิตรคาเฉลี่ย  3.84 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.764 ถัดมาคือ เจาหนาที่ใหการ
บริการดวยความรวดเร็ว คาเฉลี่ย 3.78 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.712 ถัดมาคือ มีจํานวนบุคลากรเพียงพอตอนักทองเที่ยว คาเฉลี่ย 3.67 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.700  และถัดมาคือ เจาหนาที่มีความสามารถในการสื่อสารดวยดานภาษาตางประเทศ คาเฉลี่ย 3.53 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.768 ตามลําดับ 

สรุปภาพรวมระดับความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอวนอุทยานไม๎กลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน มีภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ ย 3.83 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.779  

เม่ือพิจารณาปใจจัยยอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว คาเฉลี่ย 4.21 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.683 มี 2 
ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือดานศักยภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.04 มีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 และ ดานดานการบริการ คาเฉลี่ย 
3.73 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.749 และดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือดานการเดินทางเขาถึงวนอุทยานฯ คาเฉลี่ย 3.37 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.922ตามลําดับ 

ข๎อเสนอแนะของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอวนอุทยานไม๎กลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
 สรุปไดวา ขอเสนอแนะท่ีไดมา คือ ควรมีการประชาสัมพันธแสถานที่ทองเที่ยวผานสื่อทุกๆดานใหมากกวาน้ี เพื่อใหนักทองเที่ยวที่ ไมเคยเดินทางมาเที่ยวชม
ไดทราบถึงความแปลกและอัศจรรยแของไมกลายเป็นหินอายุ 800,000 ปี ใหญที่สุดในเอเชีย โดยผานสื่อทุกดาน ควรมีที่น่ังและจุดพักผอนที่เหมาะสมใหแกนักทองเที่ยว 
ควรมีการรวมมือกันระหวางผูประกอบการธุรกิจทางการทองเที่ยวกับบริษัททัวรแควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมกันพัฒนาการทองเที่ยววนอุทยานไมกลายเป็นหิน 
เพื่อใหวนอุทยานมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน และเป็นที่รูจักมากข้ึน   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบวานักทองเที่ยวสวนใหญท่ีเดินทางมาทองเที่ยวเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31 ถึง 40 ปี สวนมากมีสถานภาพสมรส
มากท่ีสุด และใชเวลาในชวงวันหยุดเสารแ อาทิตยแ  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด สวนใหญมีอาชีพขาราชการ และมีรายได 10,001 ถึง 15,000 บาทตอเดือน 
สวนใหญมีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูภูมิลําเนาจังหวัดอื่น ๆ เน่ืองจากวนอุทยานไมกลายเป็นหิน เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่อยูติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ประชาชนที่
เดินทางไปทองในสถานที่ตางๆในภาคเหนือ จึงนิยมแวะเยี่ยมชมบรรยากาศสภาพภูมิทัศนแทางธรรมชาติและความแปลกของไมกลายเป็นหิน มีความสอ ดคลองกับ 
วิวัฒน๑ชัย บุญยภักดี (2547) ที่ศึกษา คุณคาของแหลงทองเที่ยวไดแก ความสวยงามลักษณะเดนในตัวเองความเกาแกทางประวัติความเป็นมาความสําคัญทางลัทธิ
และศาสนา บรรยากาศสภาพภูมิทัศนแทางธรรมชาติและวิถีชีวิตโดยรอบ และความมีช่ือเสียงในปใจจุบันไดแกความเป็นผูรูจักแพรหลายของแหล งทองเที่ยว จํานวน
นักทองเที่ยวในแหลงเที่ยวแตละแหง 
 จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีระดับความคิดเห็น
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เพราะเป็นมีสภาพแวดลอมสวยงาม รมรื่น สะอาด เป็นระเบียบ เน่ืองมาจากวนอุทยานไมกลายเป็นหินสภาพแวดล อมที่อุดมสมบรูณแ
สวยงาม จึงทําใหเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยว 
 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว จากการศึกษาพบวาปใจจัยท่ีมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงคือ มีสภาพแวดลอมสวยงาม รม
รื่น สะอาด เป็นระเบียบ เน่ืองมาจากวนอุทยานไมกลายเป็นหิน สภาพแวดลอมที่อุดมสมบรูณแสวยงาม จึงทําใหเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยว และเป็นสิ่งดึงดูดใจ
ใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมวนอุทยานไมกลายเป็นหิน มีความสอดคลองกับ ชูสิทธ๑ ชูชาติ (2546) ไดศึกษาองคแประกอบที่สําคัญของแหลงทองเที่ยว ไดแก สิ่ง
ดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่และเหตุการณแ สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติขึ้นหรือมนุษยแสรางขึ้น แตเหตุการณแที่นาประทับใจเกิดจากมนุษยแสราง
ขึ้นอยางเดียว 
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ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยดานศักยภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก จากการศึกษาพบวาปใจจัยในดานศักยภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกมาก
เป็นอันดับหน่ึงคือ มีบริการหองนํ้าเพียงพอ เน่ืองมาจากจํานวนหองนํ้าที่วนอุทยานไมกลายเป็นหินมีเพียงพอนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวนอุทยานไมกลายเป็นหินในแต
ละครั้ง มีความสอดคลองกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ไดกลาววา ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นองคแประกอบที่สําคัญของทรัพยากร
ทองเที่ยวที่ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการนักทองเที่ยวที่เขามายังทรัพยากรทองเที่ยวน้ัน  ใหไดรับความสะดวกสบายและความประทับใจ ทําใหนักทองเที่ยว
อยากจะอยูทองเที่ยวนานวันขึ้น 
 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยดานการเดินทางเขาถึงวนอุทยานไมกลายเป็นหินจากการศึกษาพบวาปใจจัยที่มากเป็นอันดับหน่ึงคือ มีปูายช้ีบอกทาง
หรือสถานที่ตาง ๆ ชัดเจนเขาใจงาย เน่ืองจากการเดินทางเขาไปยังแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็ตองการมีปูายช้ีบอกทางระหวางการเดินทาง เม่ือวนอุทยานไม
กลายเป็นหิน มีปูายช้ีบอกทางเขาไปยังวนอุทยานอยางชัดเจน สะดวกตอการเขาถึงจึงเป็นเหตุที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวกันมากมีความสอดคลองกับ ชู
สิทธ์ิ ชูชาติ (2546) กลาวไววา ความสะดวกสบายทําใหนักทองเที่ยวหรือคนเดินทางเขาไปถึงสถานที่ไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังน้ันการ
กอสรางปใจจัยพื้นฐานในการผลิต เชน ระบบขนสง ระบบการสื่อสาร ฯลฯ จึงเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอยางยิ่งในแหลงทองเที่ยว  

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยดานการบริการของวนอุทยานไมกลายเป็นหิน จากการศึกษาพบวาปใจจัยท่ีมากเป็นอันดับหน่ึงคือ มีบริการใหขอมูลที่
นักทองเที่ยวตองการ เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมวนอุทยานไมกลายเป็นหินก็ตองการทราบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ เม่ือวนอุทยานไมกลายเป็ นหิน มี
บริการใหขอมูล เชน ขอมูลตรงจากเจาหนาที่ ขอมูลจากปูายตามจุดตางๆ มีเพียงพอและสะดวกตอการเขาถึงบริการ จึงเป็นเหตุที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยวมีแรงงจูงใจระดับมาก ในดานการบริการ มีความสอดคลองกับ (Kotler Philip, 2000: 428) กลาววา การบริการ คือ ความตั้งใจที่จะอํานวยความสะดวก 
ชวยเหลือเกื้อกูล ตอบสนองความตองการของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกองคแกรดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจประทับใจ และมี
ความสุขตอการใหบริการ 

 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เพื่อนํามาวิเค ราะหแ 
เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนาวนอุทยานไมกลายเป็นหิน เพื่อพัฒนาปใจจัยท่ีดึงดูดใจของนักทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจที่อยากจะเดินทางมาทองเที่ยว
มากข้ึนอยางตอเน่ือง และสามารถเพิ่มกลุมนักทองเที่ยวไดในระยะยาว สามารถสรุปไดดังน้ี การสงเสริมการทองเที่ยวใหมีการประชาสัมพันธแมากยิ่งข้ึน และทราบถึงจุด
ที่นักทองเที่ยวไมประทับใจ เกิดการนํามาแกไขปรังปรุง และมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหชวยกันดูแลและอนุรักษแ ใหคงอยูคูกับเมืองตากตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
ควรศึกษาถึงแรงจูงใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวเพื่อทราบถึงแรงจูงใจ และความตองการของนักท องเที่ยวที่

เดินทางมาเที่ยวชมวนอุทยานไมกลายเป็นหิน เพื่อปรับปรุงวนอุทยานไมกลายเป็นหิน ใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเ ที่ยวเกิดความ
ประทับใจ และเกิดแรงจูงใจที่จะเดินทางมาเที่ยวชมวนอุทยานไมกลายเป็นหิน  

ควรศึกษาถึงขีดความสามารถในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และขีดความสามารถหรือศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวให
สวยงาม อีกทั้งเพื่อใหมีความนาสนใจและอยากมาเที่ยวชมสถานที่น้ีมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเรื่อง3A’s ของวนอุทยานไมกลายเป็นหิน อําเภอบานตาก จังหวัดตากสําเร็จลงไดดวยการสนับสนุนและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากหลายฝุาย 
ที่ไดใหขอแนะนําและขอคิดเห็นตางๆในการทําวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณคณะเจาหนาที่และนักทองเที่ยวชาวไทยในวนอุทยานไมกลายเป็นหินตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือแนะนําและใหขอมูล  
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รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มปีระสิทธิภาพ 
The model for effective basic education resource management. 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการวิจั ยดังน้ี การศึกษา
สภาพปใจจุบัน ปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลงขอมูลไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน/การเงินสินทรัพยแ และผูอํานวยการโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ แบบสัมภาษณแ การสรางรูปแบบฯ 
โดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาของการบริหารฯ มายกรางรูปแบบฯ และ ประเมินรูปแบบฯ โดย ผูทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา สภาพปใจจุบันของการบริหารจัดก ารทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปใจจุบัน คือ มีปใจจัยเอื้อในการบริหารจัดการทรัพยากรเน่ืองจากมีการออกกฎหมายและหลักเกณฑแ แนวปฏิบัติหลายฉบับ สภาพปใญหา พบวา 
หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังวางแผนการใชงบประมาณและการคิดตนทุนไดไมสมบูรณแ โดยเฉพาะเรื่องการคิดตนทุน ทั้งตนทุนกิจกรรมและตนทุนผลผลิต ผลการยก
รางรูปแบบฯ  พบวา มีองคแประกอบท่ีสําคัญไดแก ช่ือรูปแบบฯ วัตถุประสงคแ หลักการ  กระบวนการ และเงื่อนไขความสําเร็จในการนํารูปแบบไปใช ผลการประเมิน
รูปแบบฯ ในเรื่องความถูกตอง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดและความเป็นประโยชนแ พบวา ความถูกตองและความเป็นประโยชนแในระดับมากที่สุด  ความเหมาะสม
และความเป็นไปไดในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : รูปแบบ, การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to develop a model for effective basic education resource management. 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 The Office of Educational Service Area, School District and the School of Education, evaluate the 
validity, feasibility, and benefits of the Basic Education Resource Management Model. The data were analyzed using mean, standard 
deviation and content analysis. The results showed that the context of input factors 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. The basic model of effective resource management consists of the objectives, principles, processes 
and conditions of successful implementation of the model. The results of the evaluation of the basic model of basic education resource 
management in terms of accuracy, appropriateness, feasibility and usefulness were found to be most accurate and useful. It is very 
appropriate and feasible. 
 
Keywords : model , effective basic education resource management. 
 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา  49 บัญญัติ
ไววา (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) 
 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ผู้ยา กไร้ ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหน่ึง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเ ทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษา
อบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน  การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม
จากรัฐ” 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ไดกําหนดสิทธิและหนาที่เอาไวในหมวด 2  
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปใญญา อารมณแ สังคม การสื่อสาร  และการ
เรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกล าวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และ  ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง   การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จากท่ีกลาวมาขางตนจะพบวาประเทศไทยมี
ปใจจัยเอื้อหรือโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นอยางมาก เพราะเรามีรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกฎหมาย
แมบททางการศึกษาอีกหลายฉบับที่กําหนดเปูาหมายปลายทาง และแนวทางในการดําเนินงานไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในปใจจุบันน้ี เราก็ยังจั ดการศึกษาไดไม

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : maneelek@yahoo.com  โทร  081-838-7560 
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เป็นไปตามเจตนารมณแท่ีกําหนดไว จากการศึกษางบประมาณรายจายเพื่อการศึกษาของประเทศไทย ปี 2551-2556 พบวา งบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
ในรอบ 7 ปีที่ผานมาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกปีและอยูในปริมาณท่ีสูง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), 2556) แตเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนไทยในภูมิภาคเดียวกัน พบวา คะแนนการสอบ TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study  ที่สมาคมนานาชาติเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (International Association for the Evaluation Achievement : IEA) รวมกับสมาชิก 63 ประเทศ และ  14 รัฐ ประเมิน
ความสามารถทางคณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกๆ 4 ปี และคะแนนการสอบ PISA : Programmed 
for International Student Assessment ซึ่งองคแการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and 
Development : OECD) รวมกับประเทศสมาชิก 65 ประเทศ ประเมินการอาน(Reading Literacy) คณิตศาสตรแ (Mathematics Literacy) และ วิทยาศาสตรแ 
(Science Literacy) นักเรียนอายุ 15 ปี ทุกๆ 3 ปี พบวา การประเมินครั้งลาสุด นักเรียนไทยมีคะแนนผลการสอบต่ํากวา สิงคโปรแ ญี่ปุุน เกาหลีใต จีน-ฮองกง จะสูง
กวาก็มีเพียงมาเลเชียและอินโดนีเชียเทาน้ัน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), 2556) จากการศึกษาของสมชัย ฤชุพันธแ และคณะ (2550) พบวา สาเหตุ
ที่กอใหเกิดปใญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังน้ี รัฐมุงใหบริการการศึกษาผานหนวยงานที่ใหบริการทางการศึกษาที่เป็นสวนราชการ(Supply side) สูง
มาก ถึงรอยละ 96.4 ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติบางสวนไมสอดคลองกับ
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไมสามารถลดความเหลื่อมล้ําในโอกาสและคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาขาดความเป็นอิสระและความคลองตัว ทุน
และทรัพยากรเพื่อการศึกษาไมสามารถสนองตอบตอความตองการในการพัฒนาการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โครงสราง
ประชากรมีแนวโนมลดลง กระทบตอตนทุนการผลิต สอดคลองกับการศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร พบวา ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนขนาดเล็กถึง 15,386  โรง คิ ดเป็นรอยละ  
49.60   ของโรงเรียนท้ังหมด  31,021  โรง  ซึ่งนับวาสูงมาก และมีปใญหาในเรื่องประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ อัตราสวนครู : นักเรียน  ซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 1: 
20 แตถาพิจารณาเฉพาะกลุมแลว พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีอัตราสวนครูตอนักเรียน เทากับ 1: 9-13  ซึ่งนับวาต่ํามาก งบประมาณสวนใหญเป็นงบบุคลากร  
งบดําเนินงานมีนอยมากคิดเป็นอัตราสวน  80 : 20  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนถึงแมมีอํานาจในการบริหารงบประมาณ  แตก็เป็นงบประมาณสวนนอย 
สอดคลองกับผลการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2542) ได วิเคราะหแสาเหตุของการปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาไมมี
ความกาวหนาในการดําเนินงาน เพราะ การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมามุงเนนการปรับโครงสรางองคแกร โครงสรางการบริหารงานบุคคล  โดยมุง หวังวาสถานะและ
คาตอบแทนครูที่สูงขึ้นจะทําใหคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น โครงสรางการบริหารและกระบวนการบริหารมิไดสิ้นสุดหรือจบลงที่สถานศึกษา ดังน้ันการบริหารและการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาจึงไมอิสระและคลองตัวเทาที่ควร ผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ  ไมไดใหความสําคัญกับการ
บริหารและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุดภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด จากการวิเคราะหแผลการจัดสรรงบประมาณที่ผานมา พบวา สัดสวนก ารจัดสรร
งบประมาณมีสัดสวนที่ไมคอยเหมาะสม กลาวคือ งบประมาณสวนใหญเป็นเรื่องของเงินเดือน  คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว  งบประม าณที่นํามาใชพัฒนา
คุณภาพมีนอยมาก  นอกจากน้ันในแตละแหง  ยังมีปใญหาเรื่องความไมเสมอภาคในการไดรับงบประมาณอีกดวย กรณีดังกลาวเป็นเพียงการวิเค ราะหแในดานของการ
จัดสรรเพียงดานเดียว หากพิจารณาในดานของการใชงบประมาณแลว นับวายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร กลาวคือ ยังขาดความยืดหยุนในการบริหารงบประมาณ มี
แรงจูงใจต่ํามากในการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2554) สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมชัย ฤชุพันธแ และคณะ 
(2550) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) ที่สรุปไววา ประเทศไทยไมไดมีปใญหาในเรื่องงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาไมเพียงพอ แตมีปใญหาในเรื่อง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงบประมาณดังกลาว ดังน้ัน การเพิ่มทรัพยากรเพื่อการศึกษา เชน งบประมาณทางการศึกษาก็ไมสามารถรับประกันความสําเร็จใน
การเพิ่มคุณภาพการศึกษาได  ซึ่งสิ่งท่ีมีผลตอคุณภาพนักเรียนเป็นอยางมาก ก็คือ คุณภาพครู และรัฐจะตองมีกลไกในการสราง ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
(accountability) ในแตละระดับใหชัดเจน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งเป็น
การศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมทั้งสองมิติ คือ ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาทั้งปวงไมเฉพาะแตเรื่องงบประมาณเทาน้ัน สําหรับในกระบวนการจัดการน้ัน ก็ไดศึกษาตลอด
แนวตั้งแตการวางแผนทรัพยากร จัดแสวงหาทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร  การใชทรัพยากร การติดตามและประเมินผล การใชทรัพยากร และในการออกแบบ
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเสนอขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชในการบริหารจัดการทรั พยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและเป็นไปตามเจตนารมณแท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงคแยอย ดังน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คือ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  แนวคิดรูปแบบการบริหารที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลงขอมูลไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 คน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 5 คน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน/การเงินสินทรัพยแ  จํานวน 5 คน และ 
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ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับสภาพปใจจุบันและปใญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5 ดาน คือ ดานการวางแผนทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากร  การจัดสรรทรัพยากร การใชทรัพยากร ดานการติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยใช การวิเคราะหแเน้ือหา 
 ตอนที่ 2 สรางรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวางแผนทรัพยากร ดานการระดมทรัพยากร  ดานการจัดสรรทรัพยากร ดานการใชทรัพยา กร ดานการ
ติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการ 5 ประการ คือ หลักความเสมอภาค (Equality) หลักความเป็นธรรม (Equity) หลัก
ความพอเพียง (Adequacy) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักความรับผิดชอบ (Accountability) โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความเหมาะสม ความเป็นไปได
และความเป็นประโยชนแที่จะไดรับ โดยผูวิจัย 
 ตอนที่ 3 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ แหลงขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินเพื่อประเมินความถูกตอง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได (Feasibility) และความเป็น
ประโยชนแ (Utility) ของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ การรวบรวมขอมูล
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา  
 
ผลการวิจัย 
 1.  สภาพปใจจุบันและปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1  สภาพปใจจุบันของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปใจจุบันมีปใจจัยเอื้อสองประการในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน คือ มีการออกกฎหมายและหลักเกณฑแ แนวปฏิบัติ
หลายฉบับที่มีเจตนารมณแเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ขั้น เชน การวางแผนทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การใชทรัพยากร การติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากร  
 1.2  สภาพปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานการวางแผนทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก หนวยงาน
ภาครัฐสวนใหญยังวางแผนการใชงบประมาณและการคิดตนทุนได ไมสมบูรณแ โดยเฉพาะเรื่องการคิดตนทุน ทั้งตนทุนกิจกรรมและตนทุนผลผลิต ทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญมากนักและยังมองไมเห็นประโยชนแเทาที่ ควร ดานการแสวงหา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามที่เสนอไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมน้ัน ยัง
ไมไดดําเนินการอยางจริงจัง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาไมสามารถกระทําไดทุกพื้นที่ เน่ืองจากผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน สภาพเศร ษฐกิจของแตละพื้นที่มี
ลักษณะแตกตางกัน ดังน้ัน จึงมีความเหลื่อมล้ํากันในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปริมาณรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงแตกตางกัน 
ประกอบกับวิสัยทัศนแ และภาวะผูนําของผูบริหารขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตางกันจึงทําใหหนวยงานทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรั พยากรเพื่อการศึกษา
แตกตางกัน ดานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก อัตราการจัดสรรงบประมาณยังไมเทาเทียมระหวางเด็กประเภทเดียวกัน (มีการจําแนกเด็กไว 4 
ประเภท คือ เด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ) ในโรงเรียนแตละประเภท (โรงเรียนปกติ โรงเรียนศึกษาสงเค ราะหแ โรงเรียนศึกษา
พิเศษโรงเรียนที่เป็นศูนยแบมเพาะอัจฉริยภาพ โรงเรียนจุฬาภรณแ) ดานการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก มีกฎ ระเบียบและแนวปฏิบั ติของสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรีย นขาดอิสระและไม
คลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน กฎกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ยังไมได
ประกาศใช อยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 2.  ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ องคแประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีทั้งหมด 5 องคแประกอบ ดังน้ี  
 องคแประกอบที่ 1  ช่ือรูปแบบ รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 องคแประกอบที่ 2  วัตถุประสงคแของรูปแบบ เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 องคแประกอบที่ 3  หลักการของรูปแบบ ไดแก หลักความเสมอภาค (Equality) หลักความเป็นธรรม (Equity)  หลักความพอเพียง (Adequacy) หลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
 องคแประกอบที่ 4  กระบวนการของรูปแบบ ไดแก วางแผนทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Planning) แสวงหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (Mobilization) จัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Allocation) ใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Execution) และติดตามและประเมินผลการ
ใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Monitoring and Evaluation) 
 องคแประกอบที่ 5 เงื่อนไขความสําเร็จในการนํารูปแบบไปใช ไดแก เรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (Management Information System Development) ปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance based budgeting system 
Revision) พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Professional development) เพิ่มการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ (Decentralization and Participation Encouragement) และเรงปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (Regulation reform Improvement) 
  3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาผล
การประเมิน ความถูกตองและความเป็นประโยชนแอยูในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมและความเป็นไปไดอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย เทากับ 4.76 , 4.73 , 4.45  
และ  4.20  ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายดานและในแตละมิติของเกณฑแการประเมิน พบวา ทุกดานของกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้ น
พื้นฐานมีผลการประเมินความถูกตอง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดและความเป็นประโยชนแอยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวน ดานการแสวงหาทรัพยากรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และความเป็นไปไดอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.21 และ 3.47 ตามลําดับ  ดานการจัดสรรทรัพยากร ดานการใชทรัพยากร การ
ติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรมีความเป็นไปไดอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.01, 4.48 และ 4.39 ตามลําดับ 
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สรุปและอภปิรายผล 
 การอภิปรายการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ดําเนินการ ดังน้ี 
 สภาพปใจจุบันและปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังน้ี สภาพปใจจุบันของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปใจจุบันมีปใจจัยเอื้อสองประการในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน คือ ไดมีการออกกฎหมายและหลักเกณฑแ แนวปฏิบัติหลายฉบับที่มีเจตนารมณแเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดแก การวางแผนทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร 
การใชทรัพยากร การติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากร เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ สภาพปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ใน
ดานการวางแผนทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังวางแผนการใชงบประมาณและการคิดตนทุนไดไมสมบูรณแ โดยเฉพาะเรื่องการ
คิดตนทุน ทั้งตนทุนกิจกรรมและตนทุนผลผลิต ทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญมาก
นักและยังมองไมเห็นประโยชนแเทาที่ควร ดานการแสวงหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามที่เสนอไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติมน้ัน ยังไมไดดําเนินการอยางจริงจัง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาไมสามารถกระทําไดทุกพื้นที่ เน่ืองจากผูปกครองสวน
ใหญมีฐานะยากจน สภาพเศรษฐกิจของแตละพื้นที่มีลักษณะแตกตางกัน ดังน้ัน จึงมีความเหลื่อมล้ํากันในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปริมาณรายได
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงแตกตางกัน ประกอบกับวิสัยทัศนแ และภาวะผูนําของผูบริหารขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตางกันจึงทําใหหนวยงาน
ทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาแตกตางกัน ดานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก อัตราการจัดสรรงบประมาณยังไมเทา
เทียมระหวางเด็กประเภทเดียวกัน (มีการจําแนกเด็กไว 4 ประเภท คือ เด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ) ในโรงเรียนแตละประเภท 
(โรงเรียนปกติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ โรงเรียนศึกษาพิเศษโรงเรียนท่ีเป็นศูนยแบมเพาะอัจฉริยภาพ โรงเรียนจุฬาภรณแ) ดานการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดแก มีกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทําให สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียนขาดอิสระและไมคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด านการติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ยังไมไดประกาศใช อยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากสภาพปใจจุบันและปใญหาของการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปใญหาอยูมาก อาจเกิดจากการระดมทรัพยากร
จากภาคสวนตางๆ ยังทําไดนอยและ โดยทั่วไปก็มักนึกถึงแตงบประมาณซึ่งจริงแลว งบประมาณเป็นสวนหน่ึงของทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาน้ัน ทรัพยากร
ดังกลาวอาจเป็นรายไดของโรงเรียนที่เกิดจากการลงทุน ไดประโยชนแจากทรัพยแสินที่มีอยู การใหบริการดานตาง ๆ  เงินบริจาค หรือรา ยไดจากการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมตาง ๆ  และรวมไปถึงสิ่งท่ีไดมาและเกิดประโยชนแตอการศึกษา แตไมไดเป็นตัวเงิน เชน แรงงาน ภูมิปใญญา วัสดุ อุปกรณแ ครุภัณฑแ เป็นตน อยางไรก็ตาม 
โรงเรียนและหนวยงานทางการศึกษาแตละแหงก็ตั้งอยูในพื้นท่ีที่มีบริบทตางกัน  ดังน้ัน การไดมาซึ่งทรัพยากรดังกลาวก็มีความแตกตางกันไปดวย ปใจจุบันการคํานวณ
ตนทุนมาตรฐาน ทั้งตนทุนกระบวนการ (activity based costing) และตนทุนผลผลิต (output costing)ยังไมไดดําเนินการอยางจริงจังและเพียงพอ ดังน้ัน จึง
กอใหเกิดปใญหาในเรื่อง การจัดทํางบประมาณ หรือระดมทรัพยากรใหพอเพียงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เน่ืองจากไมทราบตนทุนกระบวนการ หรือตนทุนผลผลิตที่
แทจริง ดังน้ันความพอเพียงของทรัพยากรจึงเป็นความพอเพียงตามความรูสึกท่ีตองการจะใชทรัพยากรแลวไมมีจะใช ไมใชความพอเพียงโดยเทียบกับตนทุนมาตรฐาน 
งบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานในปใจจุบัน เป็นตนทุนขั้นต่ําที่จะนําไปใชจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาตรฐานดังกลาวก็เป็นมาตรฐานขั้น
ต่ําที่พึงพอใจ ไมใชมาตรฐานที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ดังน้ัน หากตองการใหผลการจัดการศึกษามีความเป็นเลิศ ก็ตองมีการเพิ่มความเ ขมขนของมาตรฐานใหสูงขึ้น
และทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานคงตองเพิ่มมากขึ้นกวาปใจจุบัน ซึ่งทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นฐานดังกลาวอาจถูกระดมมาจากทุกภ าคสวน จากหนวยงาน
ภาครัฐดวยกัน หรือจากภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ และในบางโอกาสอาจตองใหผูเรียนมีสวนรวมในการรั บผิดชอบคาใชจายในบางสวนของการจัด
การศึกษาดวย ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของ สมชัย ฤชุพันธุแและคณะ (2550) และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  โดยสถาบันพัฒนาสยาม (2552 ) ที่ระบุวา 
ผูเรียนตองมีสวนรวมรับภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาในสวนที่เกินกวาเกณฑแมาตรฐานที่รัฐพึงจัดใหกับนักเรียนทุกคน นอกจากน้ันพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ยังไดระบุเกี่ยวกับภาษีเพื่อการศึกษาเอาไว แตในทางปฏิบัติจริงยังไมสามารถดําเนินการไดตามเจตนารมณแ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
การกําหนดรายละเอียดของภาษีดังกลาวยังไมชัดเจน ซึ่งอาจทําใหเกิดความซ้ําซอนระหวางการใชภาษีทางออมและภาษีทางตรงเพื่อการศึกษารวมไปถึงการปรับปรุง
แกไขมาตรการในการจูงใจเพื่อใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทั้งน้ี หลักเกณฑแตางๆที่กําหนดไวในปใจ จุบันบางหลักเกณฑแเป็น
อุปสรรคตอการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เชน รายการบริจาคทรัพยากรเพื่อการศึกษากําหนดไวไมครอบคลุมทุกรายการ ขั้นตอนมีความยุงยาก ลาชา เป็นตน 
 การสรางรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีดังน้ี  รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ พบวามี องคแประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมด 5 องคแประกอบ ดังน้ี  
องคแประกอบที่ 1 ช่ือรูปแบบ รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ องคแประกอบที่ 2 วัตถุประสงคแของรูปแบบ เพื่อใหการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ องคแประกอบท่ี 3 หลักการของรูปแบบ ไดแก หลักความเสมอภาค (Equality) หลักความ
เป็นธรรม (Equity) หลักความพอเพียง (Adequacy) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักความรับผิดชอบ (Accountability) องคแประกอบที่ 4 กระบวนการของ
รูปแบบ ไดแก วางแผนทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Planning) แสวงหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Mobilization) จัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (Allocation) ใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Execution) ติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Monitoring and 
Evaluation) องคแประกอบที่ 5 เงื่อนไขความสําเร็จในการนํารูปแบบไปใช ไดแก เรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(Management Information System Development)  ปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance based budgeting system Revision)  
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Professional development)  เพิ่มการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ (Decentralization and Participation Encouragement) และเรงปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(Regulation reform Improvement) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา องคแทั้งหมดเกิดจากการศึกษาคนควา วิเคราะหแ วิจัยที่ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ตามหลักการ ทฤษฎี 
และมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันไดรวมใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น จึงทําใหได รูปแบบฯ ที่สรางขึ้น มี ความสมบูรณแ มีองคแประกอบหลัก 
และองคแประกอบยอยท่ีมีความชัดเจนสอดคลองกับสภาพปใญหาที่เกิดขึ้นจริง ที่มีความชัดเจนเป็นขั้นตอน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
องคแประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร ที่ทําการศึกษาโดย มนตแนภัส  มโนการณแ (2555) พบวา มีประกอบที่สําคัญ 4 
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องคแประกอบ ไดแก องคแประกอบที่ 1 ปใจจัยนําเขา องคแประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (Planning: P) การจัดองคแการ 
(Organizing: O) การลงมือปฏิบัติ (Doing: D) การควบคุม (Controlling: C)  และการปรับปรุง (Acting: A) และมีการจูงใจ (Motivating: M) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนทุกขั้นตอน และ องคแประกอบที่ 3 ผลผลิต และองคแประกอบท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จในการนํารูปแบบไปใช 
 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ พบวา ผลการประเมินความถูกตองและความเป็นประโยชนแใน
ระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดในระดับมาก ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตอง การของ
ผูเกี่ยวของที่สามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งจะทําใหคนไทยไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเทาเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหมากที่สุด เพราะความเหลื่อม
ล้ําทางดานโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาเป็นสาเหตุสวนหน่ึงที่สงผลตอการเรียนการสอนซึ่งทําใหนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (คะแนน PISA) ใช
ทรัพยากรทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (สาคร  สุขศรีวงศแ , 2553) นอกจากน้ีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะยังมีขอเสนอแนะในการจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับหลักความเสมอภาค หลักความเป็นธรรม หลักความพอเพียงแลวละก็ โดยตองเพิ่มเติมองคแประกอบในสูตรการจัดสรรงบประ มาณ เพื่อ
ชดเชยความดอยโอกาสและความตองการพิเศษของนักเรียน ดังน้ัน หากจะจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูปกครองนักเรียน/นักเรียนใหมากขึ้นกวาเดิม
ก็คงตองมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหเอื้อตอการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งคาเลาเรียน คาบํารุงการศึกษา รวมทั้งคาใช จายในการดําเนินการเรื่อง
ตางๆในการจัดการเรียนการสอนดวยแลวคงตองใชเวลาอีกระยะหน่ึง เพราะโอกาสในการใหผูปกครองนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนใหบุตรหลานของตนตามความ
ตองการนั้นยังไมสามารถเลือกไดอยางอิสระเทาที่ควร 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาเรื่องบัญชีรายจายเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Account) 
 2.  ควรศึกษาและเผยแพรเทคนิคการวิเคราะหแประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เชน การวิเคราะหแ DEA (Data Envelopment Analysis) ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป 
 3.  ควรศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามการใชจายงบประมาณของภาครัฐ (Public Expenditure Tracking Survey) 
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รูปแบบการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างโอกาสและคุณภาพของผ๎ูเรียน โดยใช๎การเรียนรู๎ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทคัดยํอ 
 รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรีย นศึกษา
สงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ  ศึกษา
ประสิทธิผลการใชรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน
โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวิธีการดําเนินงาน 3 
ขั้นตอนไดแก 1) การสังเคราะหแขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบฯ 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบฯ 3) การรับรองรูปแบบฯ เป็นการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพผูเรียนโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ มี 5 องคแประกอบไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงคแ 3) กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไข
สําคัญในการนํารูปแบบไปใช ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ความเป็นไปไดและความเป็นประโยชนแอยูในระดับมากที่สุด ประสิทธิผลการใชรูปแบบการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูฯ พบวา พฤติกรรมการเรียนโดยใช DLIT ของผูเรียนท่ีในภาพรวมอยูในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวม
ทั้งระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้น คุณภาพของผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม และผลการสะทอนความรูสึกของผูเรียนตอการเรียนโดยใช  DLIT พบวา ผูเรียนมีความรูสึก
หลากหลายโดยสวนใหญเป็นไปในทิศทางที่ดีตอการเรียน มีความพึงพอใจ และมีความสุขตอกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดใหผานสื่อ DLIT  ดานความสามารถของ
ครูผูสอนในการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานผล
การรับฟใงความคิดเห็นโดยผูใชและผูทรงคุณวุฒิ หลังการใชรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ พบวา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได และความเป็นประโยชนแใน
การนําไปขยายผล สวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดเป็นนโยบายใหสถานศึกษาไดใช ชองทางการจัดการ
เรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสถานศึกษา  ควรสรางความตระหนักใหทุกฝุายที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดเห็นความสําคัญ คุณคา และประโยชนแ จากการนํากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน, การจัดการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
Abstract 
 The Model of Learning Management Promotion to Enhanced Students’ Opportunities and Qualities by Distance Learning 
Information Technology in Suksa Songkro (Special need education) school under the Office of the Basic Education Commission.    The 
objective is to develop and study the efficiency of the model and the effectiveness of using the model with the policy advocacy to 
promote learning management to create opportunities and qualities of learners through the use of distance learning information technology 
(DLIT) of the Suksa Songkro (Special need education) School under the Office of the Basic Education Commission. The information is 
collected from 44 Suksa Songkro (Special need education) School included 44 school administrators, 440 teachers and 2,865 students of the 
third and the sixth grade of the academic year 2556 by using the random sampling method. The data were collected through 5 forms of the 
questionnaires, assessment forms and interview forms. The mean, standard deviation and content analysis were employed to analyze the 
collected data. 
 The results of the research reveal that the model of learning management promotion to enhanced students’ opportunities and 
qualities by DLIT in Suksa Songkro (Special need education) school has five components; 1) principles 2) objectives 3) the promotion of 
learning management 4) measurement and evaluation and 5) success factors.  
 The results showed that the overall of the model was very appropriate. The results of model feasibility and utility assessment 
were found that was at the highest level. The effectiveness of using the learning management promotion model showed that the learning 
behaviors of the learners using the DLIT were at a good level. Academic achievement based on school curriculum of the third and the sixth 
grade of the academic year 2559 was increased when compared to the academic year 2558. The quality of the competency and 
performance assessment of students in the core curriculum of basic education was at an excellent level. The learner's reflection on learning 
experiences using the DLIT found that the learners have a variety of impression but most of which are in a good direction for learning, 
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satisfied and happy with the learning activities that teachers provided through DLIT. The teachers' ability in learning management was at a 
high level. The teachers’ opinions toward the learning management promotion model were at a high level. After using the model , the 
experts’ and users’ feedback was suitable, feasible and useful to dissemination.  
 The policy recommendations for Office of the Basic Education Commission were creating a policy for the school to use the 
learning channel to increase the opportunities and qualities of learners by using distance learning information technology (www.dlit.ac.th) at 
the school level. It was necessary to raise awareness for all stakeholders involved in educational management to see the importance, value 
and utility of implementing learning processes to increase the opportunities and qualities of learners by using distance learning information 
technology 
  
Keywords : The Model of Learning Management Promotion to Enhanced Students, Opportunities and Qualities by Distance Learning 
Information Technology 
 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 กําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปีที่
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองได รับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ไดกําหนดความมุง
หมายและหลักการไวใน มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข กําหนดแนวการจัดการศึกษาไวในมาตรา 22 ไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสา มารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี 
ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ นอกจากน้ีไดใหความสํา คัญกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได
บัญญัติไวในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 65 และมาตรา 67 ที่รัฐตองพัฒนาบุคลากร หรือผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนตองสงเสริมใหมีการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 
 อยางไรก็ตามจากการจัดการศึกษาของเด็กดอยโอกาสของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 
2558 มีจํานวน 50 แหง ใน 42 จังหวัด ซึ่งปใจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแ โดยการไดรับเงินอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุนและงบบุคลากร  ซึ่งงบประมาณตาง ๆ เหลาน้ี  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแไดนํามาบริหารจัดการ เพื่อให
เกิดคุณภาพทางการศึกษา แตจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2556 – 2558  พบวา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตละปีการศึกษาคิดเป็นรอยละ 37.01 , 
38.10 และ 35.80 ตามลําดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตละปีการศึกษาคิดเป็นรอยละ 37.15 , 36.97 และ 33.06 ตามลําดับ จากผลการประเมิน
คุณภาพในภาพรวมตลอดระยะเวลา  3  ปีการศึกษา ทุกช้ันมีผลการประเมินไมถึงรอยละ 50 มีท้ังเพิ่มขึ้น และลดลง  สวนดานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 37 โรงเรียน ไดรับการรับรอง จํานวน  21 โรงเรียน  นอกจากน้ันแลวจากผลการศึกษาของ ณรี  สุสุทธิ (2557 : 3) พบวา การ
ดําเนินงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแท่ีผานมา  ยังมีปใญหาเกี่ยวกับการลงทุนตอรายหัวของนักเรียนคือ  คารายหัวยังไมเพียงพอ บางโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากร  
ขาดแคลนวัสดุอุปกรณแสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ขาดแคลนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย  ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาที่ไมเป็นไปตามนโยบายและเปูาหมาย
ที่ตั้งไว 
 ดังน้ันการดําเนินการเพื่อแกไขปใญหาดังกลาวขางตนวิธีการหน่ึงโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการกําหนดมาตรการระยะยาว โดย
การสงเสริมการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทั้งในดานกระบวนการและรูปแบบ อยางตอเน่ือง เชน การพัฒนาระบบการจัดการสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแผานเว็บไซตแโดยใชระบบการจัดการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) หรือระบบการจัดการเรียนรูซึ่งเป็นซอฟตแแวรแที่ทํา
หนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บไซตแอันสงผลใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษาอยางแพรหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดั งจะเห็นไดจาก การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดไดอยางเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล  ผานสถานีโทรทัศนแ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(Distance  Learning  Television : DLTV) แลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังจัดใหมีการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ซึ่งเป็นการจดัการศึกษาทางไกลอีกรูปแบบหน่ึง  
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคนควาผลการวิจัยที่ผานมา ยังไมพบวามีการวิจัยและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่ อสรางโอกาส
และคุณภาพของผูเรียนโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งหากมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบดังกลาวขึ้นได ก็จะทําใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคแความรูในการบริหารการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียนโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่จะเป็นประโยชนแตอหนวยงานทางการศึกษาตาง ๆ ตอไป 
 
จุดประสงค๑ของการวิจัย 
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สารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียนโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทค โนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คือ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  แนวคิดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียนฯ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การสังเคราะหแขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน ( Research : R1) เป็น
การศึกษารูปแบบ และความตองการในการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสน เทศ 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบสนทนากลุมและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน (Development : D1) เป็นการพัฒนา
และศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบฯ ประกอบดวย การยกรางรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ และคูมือการใชรูปแบบฯ และวิธีการวิเคราะหแขอมูล โดยการประชุมสัมมนาอิงผูเช่ี ยวชาญ 
(connoisseurship) ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดและความมีประโยชนแ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสนทนากลุมฯ และแบบประเมิน
ความสอดคลองของรูปแบบฯ วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ขั้นตอนที่ 3  การใช และหาประสิทธิผลรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน (Research : R2) เป็นศึกษา
ประสิทธิผลการใชรูปแบบฯ ประกอบดวย 1) การนํารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรี ยนรูทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช และ 2) การหาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 4  การรับรองรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน ขยายผล และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(Development : D2) เป็นการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งประกอบดวย การรับรองรูปแบบฯ การนําเสนอแนวทางการเผยแพรรูปแบบฯ สูโรงเรียนอื่น ๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ การขยายผลรูปแบบฯ และการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยจัดประชุมเสวนา เครื่องมือท่ีใชในการรับรองรูปแบบฯ ไดแก แบบบันทึกรับฟใงความ
คิดเห็น ฯ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา(content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  การสังเคราะหแขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู พบวา องคแประกอบของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสร างโอกาส
และคุณภาพผูเรียนโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนศึกษาส งเคราะหแในครั้งน้ี ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงคแ 3) 
กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช โดยในสวนของกระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย 1) การสรางความตระหนักและขอตกลงรวมกัน 2) การจัดการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 Module 3) การสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 4) การนิเทศ ติดตาม และ5) การสรางเครือขาย  
 2.  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู พบวา รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพผูเรียนโดยใช
การเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงคแ 3) กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู 4) 
การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู จากการประชุมสัมมนาอิง
ผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) พบวา รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ และคูมือการใชรูปแบบฯ สามารถนําไปใชกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเพื่อสรางโอกาส
และคุณภาพของผูเรียนได ผลการวิเคราะหแความเหมาะสม ความเป็นไปไดและความเป็นประโยชนแของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อส รางโอกาสและ
คุณภาพของผูเรียนฯ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีความเป็นไปไดและมีความเป็นประโยชนแอยูในระดับมากท่ีสุด  
 3.  การใช และหาประสิทธิผลรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนโดยใชของผู เรียน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการเขาถึงหองเรียนคุณภาพ : DLIT Classroom ผูเรียนมีพฤติกรรมการเขาถึงมากที่สุด รองลงมาไดแก พฤติกรรมการเขาถึง
หองสมุดเพื่อการเรียนรู : DLIT Digital Library และ พฤติกรรมการเขาถึงคลังสื่อการเรียนรู : DLIT Resources ตามลําดับ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้ง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 มีผลตางของคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 โดยระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.44 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.53 ดานสมรรถนะของผูเรียนตามหลักสูตร พบวา ผูเรียนสวนใหญมีสรรถนะท้ัง 5 ดานอยูในระดับดีเยี่ยม โดย
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความส ามารถในการ
แกปใญหา และความสามารถในการคิด ตามลําดับ ดานความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และความคิดเห็นของครูผูสอนมีตอรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่ครูผูสอนมีความคิดเห็นสูงสุด
ไดแก รูปแบบสามารถสงเสริมความรูความสามารถของผูเรียน ดานสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก รูปแบบสามารถสงเสริมความรู
ความสามารถของผูเรียน ดานความรู ความสามารถตามหลักสูตร อยูในระดับมาก และ รูปแบบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อยู ในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่
ครูผูสอนมีความคิดเห็นต่ํากวาดานอื่น ๆ ไดแก รูปแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  
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 4.  การรับรองรูปแบบฯ ขยายผล และจัดทําขอเสนอแนะ มีดังน้ี 
 การรับรองรูปแบบ พบวา องคแประกอบของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นําไปทดลองใชมาแลวมีความเหมาะสม ชัดเจน ความครอบคลุม ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 5 
องคแประกอบหลัก คือ หลักการ, วัตถุประสงคแ, กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู, การวัดและประเมินผล, และเงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช และใน
องคแประกอบที่ 3 กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 5 องคแประกอบยอย คือ การสรางความตระหนักและขอตกลงรวมกัน, การจัดการเรียนรูทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไดแก DLIT Classroom,  DLIT Resources, DLIT Digital Library, DLIT Professional Learning Community และ DLIT 
Assessment, การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู , การนิเทศ ติดตาม และการสรางเครือขาย มีความเป็นไปไดสูงมากที่จะมีการนํารูปแบบการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช หรือขยายผลในวง กวาง รูปแบบน้ีมี
ประโยชนแอยางมากตอโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียน และผูปกครอง  
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกําหนดเป็นนโยบายใหสถานศึกษาไดใช ชองทางการจัดการเรียนรู
เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา ควรสรางความตระหนักใหทุกฝุายที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาไดเห็นความสําคัญ คุณคา และประโยชนแ จากการนํากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทาง ไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1.  การสังเคราะหแขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู พบวา องคแประกอบของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสร างโอกาส
และคุณภาพผูเรียนโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแในครั้งน้ี ประกอบดวย 1) หลักการ 2)  วัตถุประสงคแ 3) 
กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช โดยในสวนของกระบวนการสงเสริม การจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย 1) การสรางความตระหนักและขอตกลงรวมกัน 2) การจัดการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 Module 3) การสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 4) การนิเทศ ติดตาม และ5) การสรางเครือขาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก การศึกษาเอกสารและผลงานวิชาการตางๆ  รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการ
สะทอนความตองการของผูบริหารและครูผูสอนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแซึ่งเป็นผูใชและผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีวา องคแประกอบใดสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ไดจริง องคแประกอบใดสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานและสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ ทําใหที่มีขององคแประกอบทั้งในภาพรวมและองคแประกอบ
ยอยเกิดความชัดเจนและมีขั้นตอนตั้งแตการศึกษา สํารวจ วิเคราะหแ สังเคราะหแ ซึ่งจะทําใหเกิดความถูกตอง สมบูรณแ และความนาเช่ือถือ สอดคลองกับแนวคิดของ 
คีฟสแ (Keeves, 1988 : 560) กลาววา รูปแบบที่ดีสามารถใชประโยชนแไดมีขอกําหนด 4 ประการ ไดแก 1) รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธแอยางมีโครงส ราง 
(Structural Relationship) 2) รูปแบบควรใชเป็นแนวทางในการพยากรณแผลที่จะเกิดขึ้น 3) รูปแบบควรจะตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 
4) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสรางมโนทัศนแใหม และสรางความสัมพันธแของตัวแปรในลักษณะใหม ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา  
 2.  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู พบวา รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพผูเรียนฯ  
ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงคแ 3) กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรู พบวา รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียนฯ โดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก มีความเป็นไปไดและมีความเป็นประโยชนแอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเป็นการ
ดําเนินงานที่เป็นขั้นตอน เก็บขอมูลอยางเป็นระบบ มีที่มาของขอมูลชัดเจนจากผูมีสวนเกี่ยวของที่แทจริงซึ่งเป็นผูปฏิบัติงานใน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแและ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณแและเกี่ยวของกับการสงเสริมการจัดการเรียนรูของครูผูสอนและเกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา ทําให
องคแประกอบของรูปแบบมีเน้ือหาที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปใญหา ความตองการของผูใชและมีกระบวนการสงเสริมการเรียนรูที่ชัดเ จนเม่ือนําไปสูการ
ปฏิบัตินาจะกอใหเกิดประโยชนแมากที่สุดตอการสรางโอกาสและคุณภาพของพัฒนาผูเรียนซึ่งเป็นผูดอยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สอดคลองกับแนวคิดของ 
อุทัย บุญประเสริฐ (2546 : 5) ไดกลาวถึงการพัฒนารูปแบบวามีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดลอมของระบบปใจจุบัน 2) การระบุ
ปใญหาและความตองการจําเป็น 3) การยกรางรูปแบบ 4) การทดสอบความเป็นไปได ความเหมาะสมและการยอมรับของผูที่เกี่ยวของ และ 5) ปรับป รุงรูปแบบ 
การศึกษาของสมเชาวแ กาญจนจรัส (2557 : ง-จ) ไดนําเสนอรูปแบบการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน พบวา กระบวนการจัดการเรียนรู เป็นองคแประกอบที่สําคัญ
องคแประกอบหน่ึงซึ่งเกี่ยวของกับจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถของผูเรียน ใชภูมิปใญญาทองถิ่น และแหลงเรี ยนรูในชุมชนเป็นที่ศึกษา
เรียนรูเพิ่มเติม รวมถึงการวัดผลและประเมินผลผูเรียนใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ ใชเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและการ
จัดกระบวนการเรียนรู นําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน พรอมทั้งมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับการนิเทศ ติดตามเพื่อนําผลการนิเทศมาใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของ Smith, Robert Timothy (1991 : 78) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบไว
วา ควรมีการวัดและประเมินผลรูปแบบเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงใหรูปแบบเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 3.  การใช และหาประสิทธิผลรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนโดยใชของผูเรียน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการเขาถึงหองเรียนคุณภาพ : DLIT Classroom ผูเรียนมีพฤติกรรมการเขาถึงมากที่สุด รองลงมาไดแก พฤติกรรมการเขาถึง
หองสมุดเพื่อการเรียนรู : DLIT Digital Library และ พฤติกรรมการเขาถึงคลังสื่อการเรียนรู : DLIT Resources ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาสมรรถนะของผูเรียนตาม
หลักสูตร พบวา ผูเรียนสวนใหญมีสรรถนะทั้ง 5 ดานอยูในระดับดีเยี่ยม โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการแกปใญหา และความสามารถในการคิด ตามลําดับ ดานความสามารถของครูในการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้งระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 มีผลตางของคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 โดยระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.44 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.53 ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน มีองคแประกอบที่งายตอการนํามาประยุกตแใช สะดวก
และสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการขอผูเรียน ซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูในเน้ือหาที่ย ากๆ กับครูที่มีความสามารถ
เฉพาะดานและสามารถทบทวนไดบอยครั้งตามความตองการและการจัดการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยียังเป็นการสรางโอกาสใหแกผูเรียนที่ มาจากครองครัวที่
ยากจนเขาถึงสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับผูเรียนที่อยูในตัวเมืองการไดรับเทคนิค วิธีการเรียนรูจากครูที่มีประสบการณแผานการจัดการ
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เรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยีที่สามารถเรียนไดรวดเร็ว สะดวกเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา จะเป็นเปิดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับผลการศึกษาของ วัชรี  เลี่ยนบรรจง  (2558, ออนไลนแ) ไดใหขอเสนอแนะวา การสงเสริมการจัดการเรียนรู ที่จะทําให
ผูเรียนพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ จะประกอบดวย 1) สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 2) นิเทศการจัดการเรียนการสอน 3) กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
 ความคิดเห็นของครูผูสอนมีตอรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองรูปแบบการสงเสริมการจัดการเ รียนรูฯ 
โดยเฉพาะกระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู มีองคแประกอบที่สําคัญไดแก การจัดการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 รู ปแบบที่สําคัญ คือ DLIT 
Classroom (หองเรียนแหงคุณภาพ) DLIT Resources (คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน) DLIT Library (หองสมุดออนไลนแ) DLIT Professional Learning 
Community : DLIT PLC (ชุมชนแหงการพัฒนาวิชาชีพ) และDLIT Assessment (คลังขอสอบ) เป็นนวัตกรรมที่จะสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของครูผูสอนในการ
จัดการเรียนรูเรียนโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ครูตนทางไดนําเทคนิควิธีการสอนที่ตนเองถนัดถายทอดทําเป็นคลิปการสอนในเน้ือหาที่
ผูเรียนเขาใจยาก เก็บไวเครือขายออนไลนแ นอกจากน้ีครูตนทางยังมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน ทั้งกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน กระบวนการสรางความรู จากการลงมือปฏิบัติ  เน้ือหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณแที่จําเป็นในการจัดเรียนการสอน ทําใหครูผูสอนของ
โรงเรียนปลายทางไดรับความรู เทคนิคใหม พรอมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแในการจัดการเรียนรูไดอยางชัดเจน ซึ่งเป็นการสรางโอกาสใหแกครูและ
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ จะชวยลดชองวางทางการศึกษาและขยายฐานความรูตามความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ที่ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการไวในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใช
การวิจัยเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
 4.  การรับรองรูปแบบฯ ขยายผล และจัดทําขอเสนอแนะ พบวา องคแประกอบของรูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของ
ผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นําไปทดลองใชมาแลวมีความเหมาะสม ชัดเจน ความครอบคลุม ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 5 องคแประกอบหลัก คือ หลักการ, วัตถปุระสงคแ, กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู, การวัดและประเมินผล, และเงื่อนไขสําคัญในการ
นํารูปแบบไปใช และในองคแประกอบที่ 3 กระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 5 องคแประกอบยอย คือ การสรางความตระหนักและขอตกลงรวมกัน , 
การจัดการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไดแก DLIT Classroom,  DLIT Resources, DLIT Digital Library, DLIT Professional Learning 
Community และ DLIT Assessment, การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู, การนิเทศ ติดตาม และการสรางเครือขาย มีความเป็นไปไดสูงมากที่จะ
มีการนํารูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช หรือขยายผลในวงกวาง 
รูปแบบน้ีมีประโยชนแอยางมากตอโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียน และผูปกครอง  
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกําหนดเป็นนโยบายใหสถานศึกษาไดใช ชองทางการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่ม
โอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษา ควรสรางความตระหนักใหทุกฝุายที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดเห็นความสําคัญ คุณคา และประโยชนแ จากการนํากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนและประสบการณแของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแที่เป็นแบบอยางการปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาเป็นรูปแบบการสงเสริม
การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในพื้นที่ตาง ๆ และขยายผลใหโรงเรียนที่มีสภาพปใญหาและขอจํากัดตาง ๆ นําไปปรับ
ประยุกตแใช 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงไดก็ดวยความรวมมือจากผูบริหาร คณะครูของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนที่มีช่ือปรากฏในภาคผนวกที่กรุณาใหขอมูลและขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแตอรูปแบบการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพของผูเรียน โดยใชการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งน้ีเป็นอยางยิ่ง 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดประสบการณ๑การเรียนรู๎ผํานสื่อกลางเพ่ือเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

The develop of instructional model based on mediated learning experience approach for enhancing 
analytical thinking and sciencelearning achievement of higher secondary school students. 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูและทดลองนํารองรูปแบบเพื่อพิจารณาความเป็นไปได ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไดจากการสุม
แบบกลุม เครื่องมือวิจัยไดแกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ  การวิเคราะหแขอมูลใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไมอิสระและแบบกลุมเดียว ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูมี 6 ขั้นตอน มีคุณภาพอยูในระดับมาก 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู, การคิดวิเคราะหแ, ประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลาง 
 
Abstract 
         The purpose of this research was to develop of instructional model based on mediated learning experience approach for 
enhancing analytical thinking and science learning achievement of higher secondary school students. The objective were to develop and 
evaluate the quality of the instructional model, to implement the instructional model. 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. Instruction management of mediated leaning experience consisted of six steps including. The quality of the model checked by 
experts was good. Posttrial score was higher than pretrial score; and higher than 70 percent, statistically significant at the .01 level. 
Achievement in science, posttrial score was higher than pretrial score statistically significant at the .01 level. 
 
Keywords : Instructional model,  Analytical thinking, Mediated Learning Experience 
 
บทนํา 
 วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปใจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรแเป็นเครื่องมือชวยใหมนุษยแมีความเป็นอยูสะดวกสบายและคุณภาพชีวิต
ดขีึ้น วิทยาศาสตรแทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรางสรรคแ คิดวิเคราะหแวิจารณแ มีทักษะที่สําคัญในการคนคว าหาความรู มีความสามารถใน
การแกปใญหาอยางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษแพยานที่ตรวจสอบได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, 2546 : 
1) การคิดเป็นเครื่องมือชวยใหมนุษยแสรางความรูไดอยางไรขีดจํากัด โดยการรับขอมูลจัดเก็บคนหาความหมาย จําแนกเปรียบเทียบ วิเคราะหแรูปแบบความสัมพันธแ 
สรางสรรคแและออกแบบสิ่งใหม ๆ ติดตามกํากับควบคุมและประเมินความกาวหนาของการพัฒนาความรู ความคิดของคนน้ันไมมีวันสิ้นสุดจนกวาสมองจะหยุดทํางาน 
การคิดวิเคราะหแเป็นทักษะการคิดที่ตองใครครวญ ตรึกตรองอยางละเอียดรอบคอบแยกเป็นสวน ๆ ในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาจุดเดนจุดดอยของเรื่องน้ัน ๆ 
และเสนอแนะสิ่งท่ีเหมาะสมอยางมีความเป็นธรรมและเป็นไปได ดังน้ันการพัฒนาการคิดวิเคราะหแจึงสามารถกระทําไดโดยการฝึกทักษะการคิดและใหนักเรียนมีโอกาส
ไดคิดวิเคราะหแ สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายรวมกันในกลุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยครูและนักเรียนตางยอมรับเหตุผลและความคิดของแตละคนโดย
เช่ือวาไมมีคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว (อรพรรณ พรสีมา, 2543 : 24) ดังน้ันการคิดวิเคราะหแเป็นสิ่งจําเป็นตอการเรียนรูในอนาคตและเป็นคุณลักษณะหน่ึงที่
ตองการสงเสริมใหเกิดขึ้นในเด็กไทย (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542 : 3) สอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547) ไดกําหนด
เกณฑแมาตรฐานการประเมินภายนอกในสวนที่เกี่ยวกับผูเรียนในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรคแ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนแ  ดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) จึงไดกําหนดแนวทางนํามาตรฐานการศึกษาสูการปฏิบัติในมาตรฐานที่ 
4 โดยเฉพาะตัวบงช้ีที่ 4.1 สามารถวิเคราะหแ สังเคราะหแ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเป็นระบบและมีความคิดแบบองคแรวม ซึ่งทองสุข รวยสูงเนิน ( 2552 : 61) 
อธิบายวาผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางหลากหลายโดยคิดเช่ือมโยง คิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะ คิดทบทวนอยางรอบคอบมีเหตุผล ผสมผสานแนวคิดที่เป็น
องคแประกอบยอยเป็นภาพรวมเพื่อสรางผลงานหรือเป็นแนวทางในการแกปใญหาอยางเหมาะสม ดังน้ันการที่จะใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามมาตรฐานที่ 4 น้ัน 
ผูเรียนจะตองคิดเป็นและผูสอนตองสงเสริมการฝึกทักษะการคิดใหแกผูเรียนดวย การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ ซึ่ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียนเป็นเปูาหมายสําหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปูาหมายหลักสูตร ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝใงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคแ พัฒนาทักษะตางๆ อันเป็นสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 25) 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก Email : aood396@gmail.com  โทร  085-2707689   
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  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 (เพชรบูรณแ) พบวาวิชาภาษาไทย(01) มีชวงคะแนน 46.16 - 53.09 ระดับคุณภาพปานกลางถึงคอนขางดี วิชาสังคมศึกษา(02) มีชวงคะแนน 34.10 - 40.00 
ระดับคุณภาพพอใชถึงปานกลาง วิชาภาษาอังกฤษ(03) มีชวงคะแนน 20.04 - 27.76 ระดับคุณภาพพอใช วิชาคณิตศาสตรแ(04) มีชวงคะแนน 18.61 - 26.65 ระดับ
คุณภาพพอใช วิชาวิทยาศาสตรแ(05) มีชวงคะแนน 30.12 - 33.55 ระดับคุณภาพพอใช จากสภาวการณแดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวาครูขาดทักษะในการวิเคราะหแ
หลักสูตรสูการจัดการเรียนรู ซึ่งทองสุข รวยสูงเนิน (2552 : 29) กลาววาในมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูจะแสดงระดับของความรูหรือทักษะการคิดแบบ
ตางๆไว หากผูสอนสามารถวิเคราะหแทักษะการคิดที่กําหนดไวหรือแฝงอยูในมาตรฐานและสาระการเรียนรูไดชัดเจน จะชวยใหผูสอนสามารถจั ดกิจกรรมสรางความรู
ความเขาใจใหกบัผูเรียนไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือสูงกวาได   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2551 : 25-26) กําหนดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปูาหมายของหลักสูตร อาทิ กระบวนการสรางความรู กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด และผูเรียนมีบทบาทในการ
กําหนดเปูาหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะหแ สังเคราะหแขอความรู ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบ
หรือหาแนวทางแกปใญหาดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่ง พิมพันธแ เดชะคุปตแ (2545 : 7-8) กลาววา ไดมีการนํารูปแบบและเทคนิคการสอนที่สงเสริมการคิดแบบตาง ๆ มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนอยูเป็นจํานวนมาก แตก็พบวามีขอจํากัดในการนําไปใชทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับผูเรียนและผูสอน 
ซึ่งการเรียนรูอยางเป็นกระบวนการเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ผูเรียนเป็นผูรับผิดชอบการเรียนรูของตน ไมมีบุคคลใดสามารถเรียนรูแทนกันได ซึ่ง สกินเนอรแ (Skinner 
อางถึงใน พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550 : 214) ไดกลาววา เป็นความยากลําบากอยางยิ่งที่จะใหเด็กคนพบ สิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง การปลอยใหเด็กคนควาหาคําตอบเอง
โดยไมรูทิศทางจะทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชนแ โดยเฉพาะการคิดซึ่งเป็นความสามารถทางสมองในการขจัดความไมสมดุลที่เกิดขึ้นและเป็นกระบวนการทางปใญญา
ที่เกิดขึ้นในสมองของบุคคล โดยเม่ือบุคคลรับขอมูลเขามาแลวจะดําเนินการจัดกระทํากับขอมูลเพื่อนําไปสูการแกปใญหา ดังน้ันแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหแที่เหมาะสมจึงควรจะเป็นรูปแบบ วิธีการที่มีลักษณะการชวยเหลือ แนะนําใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง สอดคลองกับ  อร
พรรณ พรสีมา (2543 : 3-7) ไดแสดงความคิดเห็นวาการคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมองเป็นสิ่งที่จับตองไมได เป็นปฏิกิริยาภายในสมองที่โตตอบตอสิ่งเราตั้งแต
การรับขอมูล การพิจารณาและการจัดขอมูล วิเคราะหแขอมูลโดยรอบดานเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธแระหวางองคแประกอบต าง ๆ ทบทวน ไตรตรอง สังเคราะหแ
แนวคิดตาง ๆ เขาดวยกัน เกิดเป็นองคแความรูใหมหรือทางเลือกใหมและคิดแกปใญหา 
 แนวคิดเรื่องประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลาง (Mediated learning Experience) ซึ่ง  รีวเวน เฟอรแติน (Reuven Feuerstein,1991, p.1-3) เช่ือวา
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิผลน้ัน แบบแผนของการเรียนรู (Modality of learning) จะตองมีลักษณะ S – H – O – H – R  ซึ่ง S ยอมาจาก  Stimulus หมายถึง สิ่งเรา H 
ยอมาจาก Human Mediator หมายถึงผูเป็นสื่อกลาง O ยอมาจาก Organism หมายถึงอินทรียแหรือผูเรียนแตละคน  R ยอมาจาก Response หมายถึงการตอบสนอง 
ซึ่งแบบแผนการเรียนรูดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ในการเรียนรูของบุคคลน้ันจะตองมีผูที่เป็นสื่อกลางคอยชวยเหลือ แนะนําในการมีป ฏิสัมพันธแกับสิ่งเราและการ
ตอบสนอง ครูถือวาเป็นบุคคลสําคัญในการชวยเสริมสรางประสบการณแการเรียนรู บทบาทของครูในการทําหนาที่เป็นคนกลางชวยเสริมสรางประสบการณแการเรียนรู 
(Mediator)น้ัน ถือวาเป็นปใจจัยหลักของประสิทธิผลของการเรียนรู สอดคลองกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2543 : 64) กลาวไววา การจัดกระบวนการ
เรียนรูตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู คือครูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตขั้นเตรียมการเรียนเป็นขั้นที่ครูตองศึกษาสาระการเรียนรู
และตัวช้ีวัดในหลักสูตรเพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความตอเน่ืองพรอมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณแ สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูเป็นขั้นที่ครูทําหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุน สงเสริม อํานวยความสะดวก ชวยเหลือและแนะนําใหผูเรียนมีสวน
รวมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูดวยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธแระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน ขั้นประเมินผลเป็นการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูใหครอบคลุมทุกดานทั้งในสวนของกระบวนการและผลงานตามสภาพจริงทั้งดานความรูและทักษะ ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสมสอ ดคลองและเอื้อตอการ
นํามาใชเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนําแบบ
แผนของการเรียนรู  S – H – O – H – R  คือ 1) สิ่งเรา (Stimulus) ผูสอนสรางสถานการณแหรือจัดสิ่งเราเพื่อเราใจผูเรียน กระตุนใหเกิดปใญหาเกิดความอยากรูอยาก
เห็นและสนใจติดตามบทเรียน  2) ผูเรียน (Organism) มีสวนรวมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน มีปฏิสัมพันธแทั้งสมาชิกภายในกลุมและระหวางกลุม
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู  3) การตอบสนอง (Response) ผูเรียนสรุปสาระความรูดวยตนเอง ผูสอนชวยเสริมหรือแกไขเพื่อใหผูเรียนเกิดความคิด
รวบยอดที่ถูกตองและชัดเจน สวนครูจะทําหนาที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู (Mediator) ชวยใหผูเรียนไดเผชิญกับสถานการณแตางๆ และมุงใหความสนใจในสิ่งกระตุนที่
คัดสรรแลว ครูจะชวยใหผูเรียนนําประสบการณแเดิมของตนมาพัฒนาเช่ือมโยงกับความรูใหมเกิดความเขาใจและนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งการเรียนรูตาม
แนวคิดประสบการณแการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง เรียนรูจากการกระทํา (learning by doing) เรียนรูวิธีการเรียน (Learn how to learn) 
และวิธีการคิด (How to think) อยางสมบูรณแ (Ben-Hur, 1998, p. 85) ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนมีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ รูจักวิธีการจําแนกแยกแยะ 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เช่ือมโยงความสัมพันธแ สรุปความและประยุกตแใช สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแสูงข้ึน 
 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงคแยอย ดังน้ี 
       1.  เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2.  เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
              2.1  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
            2.2  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังเรียน กับเกณฑแรอยละ 70 
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              2.3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 ตอนที ่1  สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แหลงขอมูลไดแกผูเช่ียวชาญระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการ
สอน จํานวน 5 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 1 หองเรียนซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม โดยการจับฉลากนักเรียน 1 หองเรียนจากทั้งหมด 10 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินความ
เหมาะสมขององคแประกอบของโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวยคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน
และแผนการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูที่สังเคราะหแจากแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลาง มี 6 ขั้นไดแก ขั้นกระตุนความสนใจ 
(Attention) ขั้นคนหาขอมูล (Explore Data)ขั้นเรียกขอมูล (Recall) ขั้นทํางาน (Practice) ขั้นตีความและลงขอสรุป (Interpreting Data) ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) ในขั้นตอนการเรียนการสอนแตละขั้น ผูสอนจะดําเนินการชวยเหลือใหผูเรียนเกิดความตั้งใจและตอบสนอง ตระหนักในคุณคาของการเรียนรู สามารถ
เช่ือมโยง กํากับตนเอง รูสึกเช่ือม่ันในตนเอง การมีสวนรวม ความเป็นปใจเจกบุคคลของผูเรียน การวางแผน ความรูสึกทาทายในการเรียนรูและการปรับเปลี่ยนตนเอง 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒ ิทดลองสอนนํารอง วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 2  ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  แหลงขอมูลไดแก ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 
หองเรียน จาก 
10 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไมอิสระ (dependent samples 
t – test) และแบบกลุมเดียว (one sample t – test) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแ    การเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.1  การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองคแประกอบสําคัญ ไดแก 
หลักการ วัตถุประสงคแ เน้ือหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยดําเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้น แสดงดังแผนภูมิท่ี 1 ดังน้ี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1 : แสดงการดําเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้น  
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โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) ขั้นกระตุนความสนใจ (Attention) ครูตั้งคําถามใหนักเรียนสังเกตขอมูลหรือรายละเอียดของสิ่งตางๆ จําแนกแยกแยะองคแประกอบของสิ่ง
น้ันๆ ที่เป็นองคแประกอบยอยๆ    2) ขั้นคนหาขอมูล (Explore Data) ครูตั้งคําถามใหนักเรียนทบทวนในรายละเอียดแลวเปรียบเทียบระหวางสิ่งสองสิ่งและหาความ
ชัดเจนในความเหมือนความตางของสิ่งสองสิ่งน้ัน 3) ขั้นเรียกขอมูล (Recall) ครูซักถามทบทวนใหนักเรียนนําสิ่งตางๆ ที่กําหนด ใหจําแนกไปตามระดับที่กําหนดไวให
เกิดเป็นหมวดหมู แตละหมวดหมูมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 4) ขั้นทํางาน (Practice) ครูตั้งคําถาม ใหนักเรียนวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางสิ่งสองสิ่ง และสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพันธแไดหลายมิติ  5) ขั้นตีความและลงขอสรุป (Interpreting Data) ครูซักถามใหนักเรียนรวบรวมขอมูล บอกความสัมพันธแของขอมูล 6) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation) ครูตรวจสอบความสามารถในการนําความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูไปสรางขอสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑแ  ซึ่งมีครูทําหนาที่เป็นตัวกลาง
ของ การเรียนรู (Mediator) คอยใหความชวยเหลือในการเรียนรูระหวางผูเรียนกับสิ่งเราและระหวางผูเรียนกับการตอบสนอง เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความตั้งใจและการ
ตอบสนอง การตระหนักในคุณคาของการเรียนรู ความสามารถเช่ือมโยง การกํากับตนเองในการเรียนรู ความรูสึกเช่ือม่ันในตนเอง   การมีสวนรวมของผูเรียน วางแผน
ในการเรียนรูของตน ความรูสึกทาทายในการเรียนรู ความเป็นปใจเจกบุคคลของผูเรียนและการปรับเปลี่ยนตนเอง สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คือ 
จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เช่ือมโยงความสัมพันธแ สรุปความ และการประยุกตแ    
 1.2  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรู คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
และแผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก การทดลองนํารองเพื่อศึกษาความเป็นไปไดในเชิงปฏิบัติสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางตอเน่ือง 
 2.  การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
             2.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะหแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
               2.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะหแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
               2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การอภิปรายการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังน้ี 
 1.1  รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรา งความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งมีทั้งหมด 5 องคแประกอบ ดังน้ี องคแประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ ไดแก แนวคิด
ประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลาง (Mediated learning Experience) ของรีวเวน เฟอรแติน  ครูเป็นตัวกลางของการเรียนรู ทําหนาที่อํานวยความสะดวกชวยเหลือ
ใหผูเรียนไดรับประสบการณแการเรียนรู ไดแก ความตั้งใจและตอบสนอง ตระหนักในคุณคาของการเรียนรู  สามารถเช่ือมโยง มีสวนรวม รูสึกเช่ือม่ันในตนเอง การ
วางแผน  ความเป็นปใจเจกบุคคล ความทาทาย กํากับตนเอง และปรับเปลี่ยนตนเอง วัดและประเมินผลใหครอบคลุมดานความรูและทักษะ องคแประกอบที่ 2 
วัตถุประสงคแของรูปแบบ มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการจําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เช่ือมโยงความสัมพันธแ สรุปความ และการประยุกตแ  
องคแประกอบที่ 3 เน้ือหา เป็นสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแกวิชาวิทยาศาสตรแรายวิชาพื้นฐาน องคแประกอบที่ 4 กระบวนการเรียน
การสอน ไดแกกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้น ดังน้ี กระตุนความสนใจ (Attention) คนหาขอมูล (Explore Data) เรียกขอมูล (Recall) ทํางาน (Practice) ตีความและลง
ขอสรุป (Interpreting Data) ประเมินผล (Evaluation) องคแประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผล ไดแกการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ ทั้งน้ีองคแประกอบทั้งหมดเกิดจากการศึกษาคนควา วิเคราะหแ วิจัยที่ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ตามหลักการ ทฤษฎี และมีผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องหลักสูตรและการสอนไดใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น จึงทําใหได รูปแบบฯ ที่สรางขึ้นมีความสมบูรณแ สอดคลองกับแนวคิดของ 
Joyce และ Weil (1996, pp. 5-14) และ ทิศนา แขมมณี (2550 : 4-5) ที่ไดเสนอองคแประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงคแ 
เน้ือหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 1.2  การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามาร ถในการคิดวิเคราะหแและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และการทดลองนํารอง นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและแสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหแ ทั้งน้ีอาจจะเกิดจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีไดพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแของรูปแบบ ซึ่งทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.  ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณแการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหแ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลที่พบน้ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้น ไดแก กระตุนความสนใจ (Attention) คนหาขอมูล 
(Explore Data) เรียกขอมูล (Recall) ทํางาน (Practice) ตีความและลงขอสรุป (Interpreting Data) ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งครูเป็นตัวกลางของการเรียนรู ทํา
หนาที่อํานวยความสะดวกชวยเหลือใหผูเรียนไดรับประสบการณแการเรียนรู ไดแก ความตั้งใจและตอบสนอง ตระหนักในคุณคาของการเรียนรู  สามารถเช่ือมโยง มีสวน
รวม รูสึกเช่ือม่ันในตนเอง การวางแผน  ความเป็นปใจเจกบุคคล ความทาทาย กํากับตนเอง และปรับเปลี่ยนตนเอง 
 ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช 
          1.  ผูสอนที่นํารูปแบบการจัดการเรียนรูน้ีไปใช สามารถปรับเปลี่ยนเน้ือหาที่ใชในการสอน และสามารถปรับเวลาที่ใชในการสอนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตาม
ระดับความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 
         2.  ผูสอนอาจมีการวัดผลประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การประเมินจากการตอบคําถาม แบบฝึกหัด ช้ินงาน  
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          3.  ผูสอนควรพัฒนากระบวนการเรียนรูควบคูกับเน้ือหาสาระในรายวิชาไปพรอม ๆ กัน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
          1.  ควรมีการการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชขยายผลใชกับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ  
          2.  ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปใญหาทางวิทยาศาสตรแในรายวิชาอื่น ๆ ที่เนนทักษะการคิด 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจากผูอํานวยการ ไพรัช ประจันเขตตแ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา และชวยเหลือ สงผลใหวิทยานิพนธแ
ฉบับน้ีมีความสมบูรณแและสําเร็จลงไดดวยความภาคภูมิใจ ผูวิจัยรําลึกในพระคุณและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแ ดร.ระมัด โชชัย  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศศิธร  แทนทอง ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผูชวย
ศาสตราจารยแ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทยแ  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สมใจ กงเติม  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.รังสรรคแ เพ็งพัด ดร.
วรรณา ชองดารากุล  ดร.ศักดิ์สิน ชองดารากุล  ดร.พจนแ ชุมศรี  ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทยแ  ดร.อรวรรณ ณรงคแสรศักดิ์  ดร.อารี ปรีดีกุล ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําที่มีคุณคายิ่งตอการศึกษาวิจัยและการทํา
วิทยานิพนธแ 
         ขอขอบพระคุณครูตนแบบแหงชาติ ครูกัญกร แสงวิทยาประทีป  ครูสมใจ สุริยะ  ครูสุวรรณี พรหมประสิทธิ์ ครูรุจิเรข เหมลา ครูทิพภา ผดุงวงศแ ที่กรุณา
ใหสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแและศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนใหการสัมภาษณแที่เป็นขอมูลในการวิจัย 
        ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะครูและนักเรียน ที่กรุณาเป็นโรงเรียนทดลองในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี และเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบ
ขอบพระคุณบุพการี บิดา มารดา ที่ใหความรัก ใหกําลังใจ ชวยเหลือและดูแลผูวิจัยเป็นอยางดียิ่ง 
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การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร๎างจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต๎น 
A Development of Activities Model to Enhance Public Mind for Secondary Students   

 
 ดร.วัฒนา  ไตตํอผล1 

 Dr.Wattana  Taitorphon 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี สรางและ
หาคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และทดลองใชรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ กลุม
ตัวอยางเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ไดจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือวิจัยไดแกแบบวัดจิตสาธารณะและแบบประเมินพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ การวิเคราะหแ
ขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไมอิสระ 
 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด นักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะทุกดานโดยรวมหลัง
การเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังเรียนในภาพรวม อยูในระดับ ดีเยี่ยม   
 
คําสําคัญ :  การพัฒนารูปแบบกิจกรรม, รูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ, จิตสาธารณะ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to construct and examine quality of activities model to enhance public mind for secondary 
students and to study the results of the implement the activities model. The cluster random sampling was used to draw 40 Mattayom 
Suksa 1 students. The research tools consisted of : The measurement form of the characteristics of public mind and The evaluation public 
mind behavior.  
       The results of the study were as follows. The results of the constructing and examining the activities model was appropriate to be 
used. The results of the implementing of the activities were students have characteristics of public mind after learned  higher than before 
significantly at the level of .05 and students have public mind behavior after learned was mostly at excellent quality. 
 
Keywords : Development, Activities Model to Enhance Public Mind, Public Mind  
 
บทนํา 
 สังคมไทยมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน มีปใญหาที่จะตองดูแลแกไข บางเรื่องอยูในภาวะวิกฤตของโลกที่เกิดจากสภาพภายในสังคมและ จากการ
คลอยตามกระแสโลกาภิวัตนแ  ซึ่งนาจะมีการทบทวน เพื่อใหเกิดสั งคมที่พึงประสงคแ และเกิดความตระหนักรูรวมกัน คือความเห็นแกประโยชนแสวนตนมากกวา
ประโยชนแสวนรวม ปใญหาลักลอบตัดไมทําลายปุา การบุกรุกที่ปุาสงวนแหงชาติ เป็นตน ปใญหาทางสังคมที่มาจากกระแสบริโภคนิยม สํานักงานคณ ะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 2545-2559 (แผนการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 1-2) การที่จะใหเกิดสังคมที่พึงประสงคแขึ้นมาไดน้ัน เราจะตองพัฒนาคนใหมี
คุณภาพในทุกๆ ดานเสียกอน ซึ่งกระบวนการสําคัญที่จะพัฒนาคน ใหมีคุณภาพตามที่ตองการไดก็คือกระบวนการใหการศึกษาใหแกคนในสังคม หากทุกภาคสวน ไม
สนใจปลอยปละละเลยอาจทําใหอนาคตเด็กไทยนาเป็นหวงโดยเฉพาะการมีความคิดแตเรื่องของตนเอง  มีโลกสวนตัวสูง ใหความสําคัญกับตัวเองมากก วาสวนรวม  
และความเป็นจิตอาสาต่ําลงมาก (สมพงษแ  จิตระดับ, 2554) ดังจะเห็นพฤติกรรมที่สื่อถึงการยึดถือตนเองเป็นศูนยแกลางมองขามความสัมพันธแและความเกี่ยวโยงถึงกัน
ของธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว ทําใหเกิดการรับรูและมีความคิดวา  สิ่งของที่เป็นของสาธารณะน้ันเป็นทรัพยแสินของภาครัฐหรือของราชการที่  คนทั่วไปสามารถใช
ประโยชนแไดโดยไมตองมีสวนรวมรับผิดชอบดูแล  หากแตเป็นหนาที่ของภาครัฐและขาราชการพึงจักตองดูแลรักษาใหคงสภาพอยู  จึงพากันละเลยหรือไมสนใจที่จะ
ดูแลรักษาหรือชวยกันจัดการ เพื่อทําใหทรัพยแสินสวนกลางคงสภาพอยูไดนานมากกวาสภาพท่ีเป็นอยูในปใจจุบัน 
 จิตสาธารณะเป็นลักษณะสําคัญของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ  เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะจะเป็นผูที่ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตอง
ดูแลรักษาทรัพยแสมบัติสวนรวมของสังคมและตระหนักในสิทธิของตนเอง ไมลวงล้ําสิทธ์ิของผูอื่น ถึงเวลาท่ีตองรวมมือกันในการปลูกฝใงจิตสาธารณะใหเกิดกับบุคคลใน
ชาติโดยเฉพาะในเด็ก  เพราะเด็กเป็นวัยที่ผูใหญสามารถปลูกฝใงลักษณะอันดีงามใหเกิดขึ้นไดงายกวาทําในวัยผูใหญ  เพื่อใหเขาไดรับประสบการณแที่เพียงพอเป็น
พื้นฐานที่สามารถนําไปพัฒนาตนเองได 
 การเรียนโดยเนนใหผูเรียนไดลงมือทํา มาจากความเช่ือของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  ซึ่งใหความสนใจอยางมากตอ “การปฏิบัติ หรือ 
การลงมือกระทํา” การไดรับอิสระ ริเริ่มความคิดและลงมือทําตามความคิด ผูเรียนใชกระบวนการแกปใญหาดวยตนเอง การใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญที่จะสืบคน หา
ความรู ไดเรียนรูจากประสบการณแตรง ไดทดลองปฏิบัติ  เสาะหาขอมูล  จัดระเบียบขอมูล หาขอสรุป  คนควาหาวิธีการดวยตนเอง หรือรวมกันเป็นกลุม ผูเรียนไดรูจัก
การทํางานรวมกับผูอื่น  ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองอยางม่ันใจ  ดังน้ัน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจะพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสาธารณะไดน้ัน  ตองเนน
ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายจากการกระทํา และไดกระทําซ้ํา ๆ อยางตอเน่ืองโดยพัฒนา ใหครบทั้งดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย   
            จากสภาพปใญหาและแนวทางการเสริมสรางจิตสาธารณะ ดังกลาว ผูวิจัยจึงมุงม่ันที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะ สําห รับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อใหเกิดประโยชนแในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามเจตนารมณแของหลักสูตรและเป็นคนดีในสังคมตอไป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีวัตถุประสงคแยอย ดังน้ี 
 1.  เพื่อสรางและหาคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
 2.  เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแบบรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
             2.1  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
           2.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน  
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
        ตอนที่ 1  สรางและหาคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแบบรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน แหลงขอมูลไดแก ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล ดานหลักสูตรและการสอน ดานจิตสาธารณะ จํานวน 5 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัย 
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบประเมินความเหมาะสมขององคแประกอบของโครงราง
รูปแบบการเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มี 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผน ขั้นดําเนินการ ขั้นสะทอนความคิด และ
เอกสารประกอบรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่ประกอบดวยคุณลักษณะของจิตสาธารณะ มี 4 องคแประกอบ
ไดแก ดานการใช  ดานการถือเป็นหนาที่ ดานการเคารพสิทธ์ิ และดานการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนแตอสวนรวม  
 ตอนที่ 2  ศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  แหลงขอมูลไดแก นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ เป็นกลุม (Cluster Random 
Sampling) 1 หองเรียน มี 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  แบบวัดจิตสาธารณะมีลักษณะเป็นแบบวัดเชิงสถานการณแ และแบบประเมินพฤติกรรมการมี  จิต
สาธารณะ จํานวน 3 ฉบับ คือประเมินโดยครู ประเมินโดยนักเรียน และประเมินโดยผูปกครอง  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหแ
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคา เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไมอิสระ (dependent samples t – test) และแบบกลุมเดียว  (one sample t – test)  
 
ผลการวิจัย 
 1.  สรางและหาคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแบบรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.1  การสรางรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โดยการวิเคราะหแคุณลักษณะจิตสาธารณะและแนว
ทางการเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจากตํารา เอกสารและงานวัยที่เกี่ยวของ นําขอมูลจากการวิเคราะหแ สังเคราะหแเอกสาร 
ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ ในการกําหนดคุณลักษณะของจิตสาธารณะ มี 4 องคแประกอบ ไดแก  ดานการใช  ดานการถือเป็นหนาที่ ดาน
การเคารพสิทธิ์ และดานการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชนแตอสวนรวม และแนวทางการเสริมสรางจิตสาธารณะ มีกระบวนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้น
เตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นสะทอนกลับ และขั้นเฉลิมฉลอง  
             1.2  หาคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแบบรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ไดแก 
รูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มี 5 องคแประกอบคือ 1) หลักการหรือแนวคิดพื้นฐาน  2) วัตถุประสงคแ 3) 
เน้ือหา 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) การวัดและประเมินผล และ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม โดยผูเช่ียวชาญ พบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด และผลการนํารูปแบบไปทดลองนํารอง พบวา มีความเหมาะสมเป็นไปไดในทางปฏิบัติ 
 2.  ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
             2.1  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยรูปแบบ
เสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
             2.2  ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเมินโดยครูประจําช้ัน  โดยนักเรียน  และโดยผูปกครอง  มีคาเฉลี่ย พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ อยูในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็น
รอยละ  89.28  รองลงมาคือ ระดับดี  คิดเป็นรอยละ 10.72  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การอภิปรายการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  สรางและหาคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแบบรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ดังน้ี 
รูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ดําเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยมีการศึกษาวิเคราะหแแน วคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ กําหนดองคแประกอบและจัดความสัมพันธแขององคแประกอบตางๆ อยางเหมาะสมสอดคลองกัน มีการทดลองใชและแกไขปรับปรุงจน ไดรูปแบบกิจกรรมที่มี
คุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่นักการศึกษาไดเสนอไวอยางสอดคลองกันวา รูปแบบท่ีดีจะตองไดรับการพัฒนาอยางเป็นระบบ โดยมีทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเป็น
พื้นฐาน มีองคแประกอบที่สําคัญของรูปแบบและองคแประกอบแตละองคแประกอบจะ ตองมีความสัมพันธแซึ่ งกันและกัน  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนารูปแบบของ 
Joyce and Weil (2004)  
 2.  ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแบบรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ดังน้ี ดําเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอนในกิจกรรมการจัดการเรียนรูของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และเม่ือพิจารณาแยกตามองคแประกอบ  พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะในดานการใชสูง กวาดาน
อื่นๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมหรือสถานการณแดานการใชของสวนรวมที่ใชประโยชนแรวมกัน ไมทําลายทรัพยแสินที่เป็นส าธารณสมบัติและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเป็นประจํา เชน กิจกรรมเวรทําความสะอาด  หองเรียนสีเขียว  ความรูจากสวนหยอม เป็นตน   และนักเรี ยนสามารถดําเนินการและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมไดทันทีโดยไมตองรอเวลาและโอกาส เม่ือนักเรียนไดเรียนรูตามกระบวนการขั้นตอนการเสริมสรางจิตสาธารณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทําใหนักเรียน
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ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมจึงทําใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะจิตสาธารณะสูงขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ (2553) 
พบวา แนวทางการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะสามารถกระทําไดทั้งการจัดกิจกรรมที่เยาวชนเป็นผูนํากิจกรรม ไดแก การรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่ อสังคม กิจกรรมที่
เยาวชนเป็นผูเขารวมกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ และกิจกรรมท่ีสามารถทําไดในชีวิตประจําวัน เชน การดูหนัง การเก็บขยะในที่สาธารณะ เป็นตน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของชวาลา  เวชยันตแ (2544) พบวากรณีศึกษาท่ีเรียนดวยแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการรับใชสังคม สูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สําหรับคุณลักษณะจิตสาธารณะในดานการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นโยชนแตอสวนรวมที่มีผลการเปรียบเทียบต่ํากวาดานอื่นน้ัน  อาจ
เน่ืองมาจากการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นโยชนแตอสวนรวม  ตองรอเวลา โอกาสและใชเวลาในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการทํากิจกรรม  จึงทําใหนักเรียน
ไดทํากิจกรรมไมบอยครั้ง สงผลใหคุณลักษณะจิตสาธารณะดานน้ี มีผลต่ํากวาดานอื่น   ควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมและความพรอมในการประสานงานกับ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของในการการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นโยชนแตอสวนรวมใหเรียบรอย และทดลองใชรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไดศึกษาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน 
หลังการใชรูปแบบ พบวา พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน โดยภาพรวมสวนใหญมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ อยูในระดับดีเยี่ ยม ซึ่งมีผลการ
ประเมินโดยครูที่ปรึกษาสูงกวาผลการประเมินดวยนักเรียนเองและประเมินโดยผูปกครองน้ัน  อาจเน่ืองมาจากครูเป็นผูจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีการเตรียมความ
พรอมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติจริงใหกับผูเรียนในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  ทําใหมองเห็นพัฒนาการของพฤติกรรม การมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนอยางชัดเจน 
 ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช 
 1.  เน่ืองจากผลการนํารูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาไปใช  ปรากฏผลเป็นที่นาพอใจวาสามารถพัฒนา
คุณลักษณะจิตสาธารณะได  จึงนับวาเป็นรูปแบบกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึงที่เป็นทางเลือกที่ผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรม และสามารถนําไปประยุกตแปรับ
ใชไดตามความเหมาะสมของผูเรียน 
        2.  ควรมีการติดตามความตอเน่ืองและยั่งยืนของการแสดงออกของคุณลักษณะจิตสาธารณะที่เป็นรูปธรรมในทุกระดับช้ัน โดยใชเวลาในการประชุมประจํา
สัปดาหแ ในช่ัวโมงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และเก็บขอมูลเพื่อทราบถึงความคงทนของคุณลักษณะจิตสาธารณะ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
          1.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 ในขออื่น ๆ เชน ดานความ
รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ ดานรักความ 
เป็นไทย เป็นตน 
          2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธแระหวางองคแประกอบคุณลักษณะจิตสาธารณะกับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนที่ใชรูปแบบกิจกรรมเสริมสราง
จิตสาธารณะ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารยแ ดร.วารีรัตนแ แกวอุไร ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา และชวยเหลือ สงผลให
วิทยานิพนธแฉบับน้ีมีความสมบูรณแและสําเร็จลงไดดวยความภาคภูมิใจ ผูวิจัยรําลึกในพระคุณและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง 
        ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณแ  ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําที่มี
คุณคายิ่งตอการศึกษาวิจัยและการทําวิทยานิพนธแ 
        ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ คณะครูและนักเรียน ที่กรุณาเป็นโรงเรียนทดลองในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
และเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบุพการี บิดา มารดา ที่ใหความรัก ใหกําลังใจ ชวยเหลือและดูแลผูวิจัยเป็นอยางดียิ่ง  
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Development of curriculum development curriculum, curriculum development curriculum and standardized 
learning design for personnel in basic education.  
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บทคัดยํอ 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตร และออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน สําหรับบุคลากรในสถา นศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบงการดําเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแก ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบ
การเรียนรูอิงมาตรฐาน  แหลงขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คนและครูวิชาการในสถานศึกษา จํานวน 105 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ แบบสัมภาษณแและ
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแเน้ือหา การสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ แหลงขอมูลไดแก 
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน และบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดลองใชหลักสูตรฝึกอบรม แหลงขอมูลไดแก บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 คน ใชระยะเวลาทดลอง 4 วัน เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ 
คูมือหลักสูตรสําหรับผูใหการฝึกอบรม คูมือหลักสูตรสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม แบบประเมินสมรรถภาพ วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
t- test  Dependent การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม  แหลงขอมูลไดแก บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา องคแประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย ความเป็นมาของหลักสูตรฝึกอบรม 
หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตรฝึกอบรม หัวขอวิชาการหลักสูตรฝึกอบรม โครงสรางของหลักสูตรฝึกอบรม แนวทางการฝึกอบรมและรูปแบบ
การฝึกอบรม สื่ออุปกรณแการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม มีความเหมาะสมและความสอดคลองกันทุกประเด็น การทดลองใช พบวาสมรรถภาพการ
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Abstract 
 Development of curriculum development curriculum, curriculum development curriculum and standardized learning design. For 
personnel in basic education. The purpose is to develop training courses. Strengthening curriculum development. And the standard learning 
design. For personnel in basic education. The course is divided into four phases: basic information on curriculum development, curriculum 
development, and curriculum development. Resources include: The instruments used in the research were questionnaires and 
questionnaires. Analyze the data using the mean. Standard Deviation And content analysis Create and monitor the quality of training 
courses. Data were collected from 5 experts and 20 basic education personnel. The research instrument was a questionnaire. Standard 
Deviation Trial Training Course Resources include: The study was conducted by a team of 40 people in a basic education institution. Course 
Guide for Trainees Evaluation form Analyze the data using the mean. Standard deviation and t-test. Dependent evaluation and 
improvement of training curriculum. Resources include: The instrument used in the study was a questionnaire for data analysis using the 
mean. Standard Deviation The research found that Course components include the history of the training program. Principles of training 
courses The purpose of the training course Academic Topics Training Courses The structure of the training course Training guidelines and 
training formats Training Equipment Measurement and Evaluation of Training It was found that the curriculum development curriculum and 
learning design were higher than the pre-test curriculum at the .05 level of significance. understanding Effectiveness was higher than criterion 
70, mean score, attitude and skill performance was higher than criterion, mean score score, curriculum development and learning design. 
Stay in good The average score for observing learning behavior was very good. The average level of training was at a high level. The 
evaluation and improvement of the training curriculum showed that the average level of appropriateness of the curriculum was very high. 
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บทนํา 
 การปฏิรูปการศึกษาตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กําหนดใหการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารรถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โรงเรียนจะดําเนินก ารใหเกิดความสําเร็จตอง
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ดําเนินการทั้ง 3 เรื่อง คือ 1) การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน : ผูเรียนและครูรวมกันวางแผนการเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประเมินผลการเรียน : ผูเรียนได
เรียนรู  และปรับวิธีการเรียนรูรวมกัน  2) ปฏิรูปการสอนของครู : ครูใหความสําคัญของการเป็นผูนําทางวิชาการ  เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไปพรอมกับผูเรียน เป็ นผูอํานวย
ความสะดวกและแนะนําผูเรียน  3)  การปฏิรูปการบริหารของผูบริหาร : ผูบริหารใหความสําคัญและความสะดวกแกผูเรียนมากท่ีสุด และสามารถสงเสริมสนับสนุนใน
เรื่องการเรียนรูของครู กระบวนการศึกษาตองเป็นการศึกษาตลอดชีวิต รูปแบบการบริหารจัดการ สรางสมดุลระหว างการรวมศูนยแและการกระจายอํานาจ เนนการ
บริหารการศึกษาดวยทองถิ่นมากข้ึน โดยสวนกลางเป็นผูวางเปูาหมายและแนวทางสําหรับการศึกษาของประเทศ และใหอิสระกับสถานศึกษาในการวางหลักสูตรและ
การเรียนการสอนไดอยางยืดหยุน และเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2555) ดังน้ัน การ
กระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา  จากสวนกลางไปยังสถานศึกษาจะเห็นไดวาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งระบบนําไปสูแนวคิ ดรูปแบบการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management)   
 การกระจายอํานาจทางการศึกษาสูทองถ่ินมีผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียนและ ชุมชน ครูในฐานะเป็นผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
จึงมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป ผลของการกระจายอํานาจทางการศึกษาทําใหโรงเรียนมีอิสระในตนเอง  ที่จะกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหเป็นไปตามความตองการ
ของชุมชนทองถิ่นมากขึ้นโรงเรียนจะตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของตนเองทั้งหมด ตามองคแประกอบของหลักสูตร โดยบทบาทของครูที่มีความสําคัญ
ตอการจัดการศึกษาตามแนวทางของการกระจายอํานาจทางการศึกษา  คือ บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จน้ันตองสรางความเขมแข็งใหแกผูเกี่ยวของโดยเฉพาะครูผูสอน   และผูบริหารสถานศึกษาใหมีความ
เช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียงกันตามมิติ  ความตองการจําเป็นของแตละสถานศึกษา  มีกิจกรรม
รวมมือกันในการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
(วารีรัตนแ แกวอุไร, 2550) การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท  จะตองสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา  ครูผูสอน ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการรวมพัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู  ครูยุคปฏิรูปการศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนจากผูสอน เป็นผูเอื้ออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผูเรียน  โดยการช้ีแนวทางการนําความรูจากแหลง
ตาง ๆ  มาใชประโยชนแ  ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาน้ัน  ครูไมเพียงแต จะมีบทบาทหนาที่ในการจัดการเรียนรู แตครูยังตองมีบทบ าทในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตองมีอิสระในการกําหนดวิธีการสอน การเรียนรูอยางเต็มที ่การจัดหลักสูตรเนนการเรียนรูอยางกวางขวางและเป็นองคแรวม (Broad-Based and Holistic 
Learning) การออกแบบหลักสูตรและวัดผลเนนความสอดคลองกับ “หลักสูตรการคิด” การประเมิน ไมมีระบบประเมินดวยขอสอบกลาง (National Test) หรือมีสอบ
วัดผลมาตรฐานนอยครั้งหรือครั้งเดียวเม่ือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จุดเนนคือ เนน การประเมินพัฒนาการเรียนรู (formative assessment) เป็นสวนหน่ึงของ
กิจกรรมการเรียนรู และใหการประเมินในหองเรียนเป็นการสังเกตพัฒนาการ และสื่อสารกับผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT มาเป็นปใจจัย
สงเสริมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นศูนยแกลาง เนนที่เน้ือหาสาระ (content) และนํามาใชอยางบูรณาการ อยางเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของแตละวัย 
(สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2555) 
 จะเห็นไดวา  การกระจายอํานาจทางการศึกษาทําใหสถานศึกษามีหนาที่และมีอิสระ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงตามกรอบของเจตนารมณแ ที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเรื่องแรกท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินการ  คือ  “การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา” เพราะหลักสูตร 
ถือวาเป็นกลไกท่ีสําคัญของการศึกษาทุกระดับ สถานศึกษามีอิสระในตนเองที่จะกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหเป็นไปตามความตองการของชุมชนทองถิ่นมาก
ขึ้น  และโดยหลักการทั่วไป  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและองคแประกอบที่สําคัญของหลักสูตรทั้งในระดับชาติหรือระดับสถานศึกษา  จะมีองคแประกอบและ
วิธีดําเนินการในลักษณะเดียวกัน   
 ศึกษานิเทศกแ ในฐานะเป็นผูนําทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการรับภารกิจ จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตองปรับตนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงและ
ความแปลกใหมในวงการศึกษา ผูรายงานปฏิบัติหนาที่ศึกษานิเทศกแ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู  ทําหนาที่นิเทศ ติดตามผล ศึกษาคนควา วิเคราะหแ  วิจัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนรวมทําความ
เขาใจและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ใหการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งผูรายงานไดตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหนาที่เป็นอยางยิ่ง และในปี พ.ศ. 2549 ผูรายงานไดดําเนินการวิจัยสํารวจ (Survey Research) เรื่อง  สภาพปใญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยดําเนินการศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต  2  ตามขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ขั้นตอน  
คือ การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา และการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา  จากการศึกษา พบวา  (สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2, 2549ก : บทคัดยอ ข) ปใญหา คือ มีบุคลากรนอย ไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู  ขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดทําและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาไมไดนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช  ขาดการนิเทศติดตามอยางจริงจังจากหนวยงานตนสังกัด  ขอเสนอแนะ คือ ควรใหความรู
เรื่องหลักสูตรแกบุคลากรในสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาควรเขามามีบทบาทในการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษาให
มาก  สถานศึกษาทุกแหงควรมีแผนการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจน และควรลดงานธุรการของครูผูสอนลงดวยและจากการนิเทศ  ติดต ามผลการจัด
การศึกษาของศึกษานิเทศกแสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2, 2549ข : 8) พบวา โรงเรียนประสบกับปใญหามาก
กับการใชหลักสูตรสถานศึกษา  เชน บุคลากรขาดความรู  ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร  เวลาในการจัดทําหลักสูตรมีนอยเกินไป โรงเรียนมีครูจํานวนนอย  ครูแต
ละคนตองรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรหลายกลุมสาระ  บางกลุมสาระและสาระเพิ่มเติมยังไมไดจัดทําหลักสูตรที่จัดทํายังไมสอดคลองกับมาตรฐาน  การกําหนดผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังไมสอดคลองกับมาตรฐานชวงช้ัน การจัดทําคําอธิบายรายวิชาไมชัดเจน  การจัดทําหนวยการเรียนรูไมครอบคลุมสาระการเรียนรู   และผูบริหารไมมี
แผนการนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 จากปใญหาและความสําคัญดังกลาว ผูรายงานในฐานะศึกษานิเทศกแของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2  และปฏิบัติหนาที่อยูในกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู  ตระหนักถึงความสําคัญที่ตองพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2  ใหมีประสิทธิภาพในการสรางคุณภาพใหเกิด
แกผูเรียนตอไป  และกระบวนการที่จะพัฒนาใหผูเกี่ยวของ  มีความรูที่ชัดเจนโดยเฉพาะความสามารถในดานพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูน้ัน  
กระบวนการที่เหมาะสม คือ การฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรูท่ีเป็นระบบ เพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ  และเจตคติใหแก
บุคลากร อันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชนแตองานที่รับผิดชอบในปใจจุบัน และหรืองานที่ได รับมอบหมายใหทําในอนาคต 
(Byars & Rue. 1994 : 216) และนับไดวาเป็นความจําเป็นอยางเรงดวน สําหรับหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตองวางแผนเพื่อพัฒนาความสามารถครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูรายงานตระหนักถึงความสําคัญที่
ตองพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลั กสูตรและ
ออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐานขึ้น เพื่อใหไดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภาพไวใชสําหรับดําเนินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี
ความสามารถดานการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอยางเพียงพอสําหรับนําไปใชการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
ตามลําดับไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน   
 2.  เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม  การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
 3.  เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน    
 4.  เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน   
   
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตร และออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงการดําเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน  
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  
แหลงขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และครูวิชาการในสถานศึกษา จํานวน 105 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ แบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแเน้ือหา  
 ขั้นตอนที ่2  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการเขียนโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
โดยประยุกตแแนวคิดการจัดการศึกษาเนนสมรรถภาพและประยุกตแแนวคิดจัดกระบวนการเรียนรู 4  ขั้น คือ การสรางประสบการณแ  (Experience) การคิดไตรตรอง 
(Reflecting)  การลงขอสรุป (Concluding)  และการวางแผน (Planning) ไดองคแประกอบของหลักสูตร คือ ความเป็นมาของหลักสูตรฝึกอบรม หลักการของหลักสูตร
ฝึกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตรฝึกอบรม หัวขอวิชาการหลักสูตรฝึกอบรม โครงสรางของหลักสูตรฝึกอบรม แนวทางการฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรม  สื่อ
อุปกรณแ การฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  คุณสมบัติวิทยากรดําเนินการฝึกอบรม  แนวทางการสรุปและจัดทํา
รายงานผลการฝึกอบรม  พรอมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม ไดแก คูมือหลักสูตรสําหรับผูใหการฝึกอบรม คูมือหลักสูตรสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม จากน้ัน
นําโครงรางหลักสูตรไปใหแหลงขอมูลไดแก ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน และบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20 คน พิจารณาประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลอง เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที ่3  การทดลองใชหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวทําการทดสอบกอนและหลังทดลองใชหลักสูตร และทดสอบหลังใชหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
เกณฑแ แหลงขอมูลไดแก บุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 40 คน ใชระยะเวลาทดลอง 4 วัน เครื่องมือท่ีใชในวิจัย คือ คูมือหลักสูตรสําหรับผูใหการฝึกอบรม 
คูมือหลักสูตรสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม แบบประเมินสมรรถภาพ วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t- test  Dependent 
 ขั้นตอนที ่4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม จากผลการทดลองใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑแในการประเมินประสิทธิผล
ของหลักสูตร แหลงขอมูลไดแก บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 คน เครื่องมือทีใ่ชในวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน พบวา บุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรมีสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน ที่จําเป็น  ไดแก ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักการ
และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรู ดานเจตคติตอการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู  ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีความ
ตระหนัก  เห็นคุณคาและความสําคัญ  ประโยชนแของการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู รักการทํางานรวมกัน  และการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
ออกแบบการเรียนรู และการเห็นคุณคาของตนเอง ดานทักษะ ครูผูสอน ควรมีความสามารถ ในการทํางานรวมกับผูอื่น ในการปฏิบัติ เรื่อง กระบวนการการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน  การจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น และการออกแบบการเรียนรูอิง
มาตรฐาน รวมทั้งการนําหลักสูตร และการออกแบบการเรียนรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาปใจจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตร
และออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  ไดแก  ระยะเวลาในการเสริมสรางสมรรถภาพ ภาระงานที่หนักของครูยุคปฏิรูปการศึกษา  นโยบายของสถานศึกษา  วิสัยทัศนแและ
เจตคติของผูบริหารตอการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  การติดตามผลการปฏิบัติการมีสวนรวมในการ
ฝึกอบรม  การขยายผลของการฝึกอบรม  และการเสริมสรางสมรรถภาพดวยหลักสูตรฝึกอบรม และผลการศึกษาสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู
อิงมาตรฐาน  พบวา  ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน ดานความรูความเขาใจ อยูในระดับปาน
กลาง ดานเจตคติตอการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  อยูในระดับดี และดานทักษะการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง  
 ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม พบวา ผลการยกรางหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สรางขึ้นมีองคแประกอบ คือ ความเป็นมา หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร
ฝึกอบรม หัวขอวิชาการหลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรม  สื่ออุปกรณแการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม พรอมทั้ง 
เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม ไดแก คูมือหลักสูตรสําหรับผูใหการฝึกอบรม  คูมือหลักสูตรสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  ผลการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรจาก
ผูเช่ียวชาญ ซึ่งประกอบดวยการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร และความสอดคลองของหลักสูตร พบวา ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร โดยรวม
ทั้งหมดมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และองคแประกอบของรางหลักสูตรฝึกอบรมสอดคลองกันทุกองคแประกอบ  ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝึกอบรม 
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ไดปรับโครงสรางของหนวยการเรียนรูที่ 1 เดิมกําหนดเวลาที่ใชในการฝึกอบรมไว 3  ช่ัวโมง เหลือเพียง  1 ½ ช่ัวโมง  เพิ่มเติมกิจกรรมที่ใหผูเขารับการฝึกอบรมไดมี
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมทักษะใหสอดคลองกับจุดประสงคแการฝึกอบรมและปรับเน้ือหาสาระในใบความรู โดยขอความกะทัดรัด เขาใจงาย และเรียบเรียงตอเน่ืองกัน
อยางสอดคลอง พรอมทั้งไดตัดรายละเอียดที่ไมจําเป็นออก และผลการศึกษานํารอง เม่ือนําหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและ
ออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปทดลองใชเพื่อศึกษาความเป็นไปไดของหลักสูตร  ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมแลวใหผูเขารับการฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสู ตร พบวา ภาพรวมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นอกจากน้ันมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเขารับการฝึกอบรม วา ควรใหระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติมากกวาน้ี ผูรายงานนําขอที่ผูเขารับการฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมในระดับปาน
กลางมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแกอนที่จะนําหลักสูตรไปทดลองใช 
 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝึกอบรม พบวา ผูเขาอบรมมีสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน ดานความรูความเขาใจ เจตคติ 
และทักษะการปฏิบัติ หลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การ
อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  ของผูเขารับการฝึกอบรม  พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลงานการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการ
เรียนรูอิงมาตรฐาน ของผูเขารับการฝึกอบรม อยูในระดับดี การสังเกตพฤติกรรม การอบรมหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ของผูเขารับการฝึกอบรม อยูในระดับดีมาก 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงม าตรฐาน  พบวา  คาเฉลี่ยความ
เหมาะสมของการใชหลักสูตร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอจะพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความสนใจที่จะใหคําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาของ
วิทยากร รองลงมา ไดแก  วิทยากรมีการเตรียมความพรอมในการฝึกอบรม สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด แตยังมีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก ไดแก สัดสวนของ
ระยะเวลาการอบรมกับเน้ือหาเหมาะสม นอกจากน้ันมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเขารับการฝึกอบรม วา  ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ  โดยเฉพาะการดําเนินการ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมของวิทยากรในหนวยการเรียนรูการออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน พรอมทั้ง เพิ่มตัวอยางเพื่อเป็นสิ่งท่ีเทียบเคียงได 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี  
 ผลศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน พบวา บุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรมีสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน ที่จําเป็น  ไดแก ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักการและรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรู ดานเจตคติตอการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีความตระหนัก เห็น
คุณคาและความสําคัญ ประโยชนแของการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู รักการทํางานรวมกัน และการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการเรียนรู 
และการเห็นคุณคาของตนเอง ดานทักษะ ครูผูสอนควรมีความสามารถ ในการทํางานรวมกับผูอื่น ในการปฏิบัติ เรื่อง กระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน การจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น และการออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
รวมทั้งการนําหลักสูตร และการออกแบบการเรียนรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิเชียร อินทรสัมพันธแ (2546 : 90 – 91) ที่พบวา 
สมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ควรประกอบดวยสมรรถภาพ 3 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานทักษะปฏิบัติที่บุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจําเป็นตองมีเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู โดยใชวิธีการพัฒนาที่มีความหลากหลาย ผลการศึกษาปใจจัยที่เกี่ยวของกับการ
เสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน ไดแก ระยะเวลาในการเสริมสรางสมรรถภาพ ภาระงานที่หนักของครูยุคปฏิรูป
การศึกษา นโยบายของสถานศึกษา วิสัยทัศนแและเจตคติของผูบริหารตอการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู การมีสวนรวมในการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  
การติดตามผลการปฏิบัติการมีสวนรวมในการฝึกอบรม การขยายผลของการฝึกอบรม และการเสริมสรางสมรรถภาพดวยหลักสูตรฝึกอบรม และผลการศึกษา
สมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน พบวา ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออก แบบการ
เรียนรูอิงมาตรฐาน ดานความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการที่ครูวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา การกระจายอํานาจทางการศึกษาตามกรอบของเจตนารมณแที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 รวมถึงหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่กําหนดใหสถานศึกษาจะตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการและการใชหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการนําหลักสูตรแกนกลางในระดับชาติไปสู
การปฏิบัติในสถานศึกษา การสรางความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการเรียนรูระดับชาติกับสถานศึกษา จึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการ
เรียนรู ทําใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู อยูในระดับดี  แตยังขาดความรู ความเขาใจที่ชัดเจน และไมไดรับการฝึกทักษะปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ทําใหมีความตองการที่เสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูเป็นจํานวนมาก  จากผลการศึกษาทํา
ใหทราบถึงสภาพปใจจุบันและความตองการของผูตองการใชหลักสูตรมากที่สุด เป็นไปตามแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายทาน  เชน วิชัย วงษแ
ใหญ (2543 : 77) และแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของ จงกลนี ชุติมาเทวินทรแ (2542 : 21) ที่เป็นไปในทางเดียวกันคือ การพัฒนาหลักสูตรจะตองวิเคราะหแ
ความตองการจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรอยางรอบคอบ ดังน้ันหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู โดยมี
จุดมุงหมายที่เนนการเสริมสรางสมรรถภาพดานความรูความเขาใจ  และดานทักษะปฏิบัติ พรอมกับการพัฒนาเจตคติที่ดีพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู 
เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการและความจําเป็นของผูใชหลักสูตรใหมากท่ีสุด 
 ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม พบวา ผลการยกรางหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สรางขึ้นมีองคแประกอบ คือ ความเป็นมา หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร
ฝึกอบรม หัวขอวิชาการหลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรม  สื่ออุปกรณแการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม พรอมทั้ง 
เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม ไดแก คูมือหลักสูตรสําหรับผูใหการฝึกอบรม  คูมือหลักสูตรสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  ผลการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรจาก
ผูเช่ียวชาญ ซึ่งประกอบดวยการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร และความสอดคลองของหลักสูตร พบวา ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร โดยรวม
ทั้งหมดมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และองคแประกอบของรางหลักสูตรฝึกอบรมสอดคลองกันทุกองคแประกอบ  ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝึกอบรม 
ไดปรับโครงสรางของหนวยการเรียนรูที่ 1 เดิมกําหนดเวลาที่ใชในการฝึกอบรมไว 3  ช่ัวโมง เหลือเพียง  1 ½ ช่ัวโมง  เพิ่มเติมกิจกรรมที่ใหผูเขารับการฝึกอบรมไดมี
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมทักษะใหสอดคลองกับจุดประสงคแการฝึกอบรมและปรับเน้ือหาสาระในใบความรู โดยขอความกะทัดรัด เขาใจงาย และเรียบเรียงตอเน่ืองกัน
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อยางสอดคลอง พรอมทั้งไดตัดรายละเอียดที่ไมจําเป็นออก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนของการยกรางรูปแบบหลักสูตร สงัด อุทรานันทแ 
(2532) ที่ประกอบดวย ความเป็นมา ของการฝึกอบรม จุดมุงหมายของการฝึกอบรม หัวขอวิชาการ กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล
การฝึกอบรม และสอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2543) ที่พบวา องคแประกอบของหลักสูตรการอบรมประกอบดวย ความตองการจําเป็น หลักการ เปูาหมาย 
จุดมุงหมาย เน้ือหา  กิจกรรมการฝึกอบรมสื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล  นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับ เกศริน มนูญผล (2544) ที่เสนอเกี่ยวกับหลักสูตรการ
อบรมวาควรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม สื่อประกอบ และการประเมินผล และเป็นไปตามการพัฒนาหลักสูตรของ 
วิชัย วงษแใหญ ( 2543 : 77-80)  ที่ประกอบดวยหลักการและเหตุผล โครงสรางหลักสูตร จุดประสงคแ เน้ือหา ประสบการณแการเรียน และการประเมินผล การกําหนด
จุดประสงคแการฝึกอบรมของหลักสูตรที่มุงใหผูเขารับการฝึกอบรมไดพัฒนาสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูโดยใหเกิดทั้งความรูความเขาใจ เจต
คติและทักษะปฏิบัติ ทําใหไดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับผลการศึกษาสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ที่จําเป็น ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการกําหนดจุดประสงคแและเน้ือหาตามแบบของ พนิจดา วีระชาติ (2543 : 82) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การเกิดประสบการณแ การคิดไตรตรอง การลง
สรุป และ การวางแผน ผูเขารับการฝึกอบรมมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรมการฝึกอบรม รวมกันคิด ตัดสินใจ และการประเมินผลงานรวมกันตามรูปแบบของการ
ฝึกอบรมเพื่อใหผูใหญเรียนรูไดดี  สรางบรรยากาศการฝึกอบรมใหปลอดภัย เกิดมิตรสัมพันธแระหวางบุคคลในการฝึกอบรม เกิดการเรียนรูรวมกันดวยการทํางานกลุม 
และตรวจสอบประเมินผลงานของผูเขาอบรมดวยการรวมกันประเมิน  ซึ่งสนองความตองการผูเขารับการฝึกอบรมมากที่สุด การกําหนดสื่อประกอบการฝึกอบรมให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายการฝึกอบรมและจุดประสงคแการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรูของหัวขอการฝึกอบรม โดยยึดหลักจิตวิทยาการเ รียนรูและหลักการเรียนรู
สําหรับผูใหญ  โดยเนนใหผูเขารับการฝึกอบรมไดบรรลุจุดมุงหมายและจุดประสงคแการเรียนรู 
 ผลการศึกษานํารอง เม่ือนําหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน สําหรับบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปทดลองใชเพื่อศึกษาความเป็นไปไดของหลักสูตร ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแลวใหผูเขารับการฝึกอบรมประเมินความ
เหมาะสมของการใชหลักสูตร พบวา ภาพรวมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นอกจากน้ันมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเขารับการฝึกอบรม วา ควรให
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติมากกวาน้ี ผูรายงานนําขอที่ผูเขารับการฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมในระดับปานกลางมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแกอนที่จะนํา
หลักสูตรไปทดลองใช แสดงวา  องคแประกอบของรางหลักสูตรฝึกอบรมสอดคลองกันทุกประเด็น  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการที่ผูรายงานไดพัฒนาหลักสูตรดวย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษแใหญ (2543 : 77-80), Good, C.V. (1973) โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหแสภาพปใญหาและความจําเป็น
หลาย ๆ ดานมาประกอบในการพิจารณาเพื่อสรางโครงรางหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและความสอดคลองกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด หลังจากน้ันผูรายงานจึงนํา
โครงรางไปปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใช  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวา ผูรายงานไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากผูที่มีความสนใจในการ
เสริมสรางสมรรถภาพพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ทําใหผลการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผูเขารับการฝึกอบรมไดรับการชวยเหลือ ช้ีแนะ 
และอํานวยความสะดวก จึงทําใหผลการประเมินในดานความสนใจที่จะใหคําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาของวิทยากรอยูในระดับมากที่สุด  นอกจากน้ันการจัดการ
ฝึกอบรมและกําหนดมอบหมายงานในระยะสั้น และดําเนินการจัดทําผลงานเป็นกลุมยอย ทําใหครูผูเขารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นวา ควรขยายเวลาหรือปรับเวลา
ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ซึ่งผลการประเมินการใชหลักสูตรดวยการศึกษานํารองน้ี ผูรายงานนํามาใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงใหการทดลอง
ใชหลักสูตรครั้งตอไปใหมีความสมบูรณแมากยิ่งข้ึน 
 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝึกอบรม พบวา ผูเขาอบรมมีสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน ดานความรูความเขาใจ เจตคติ 
และทักษะการปฏิบัติ หลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสงผลตอ
ความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ ทําใหผูเขารับการฝึกอบรมมีสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐานสูงขึ้น  นอกจากน้ี
องคแประกอบของหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรม  ไดแก ความเป็นมา หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตรฝึกอบรม หัวขอวิชาการหลักสูตร
ฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรม สื่ออุปกรณแการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม พรอมทั้ง เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม 
ไดแก คูมือหลักสูตรสําหรับผูใหการฝึกอบรม คูมือหลักสูตรสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมจากน้ันยังมาจากการที่ผูรายงานไดประยุกตแ ใชการเรียนรูของ Houston, W, 
Robert and others (1972)) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การเกิดประสบการณแ การคิดไตรตรอง การลงสรุป และ การวางแผน ผูเขารับการฝึกอบรมมีสวนรวมใน
การเลือกกิจกรรมการฝึกอบรม รวมกันคิด ตัดสินใจ เนนการฝึกปฏิบัติของผูเขารับการฝึกอบรมเป็นสําคัญโดยใชกระบวนการกลุมที่ผูรายงานรวมกับวิทยากรประจํา
กลุม คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูใหผูเขารับการฝึกอบรมไดรับการเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบการเรียนรูท้ังดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานทักษะปฏิบัติ และผลการประเมินผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  ของผูเขารับการฝึกอบรม พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลงานการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิง
มาตรฐาน ของผูเขารับการฝึกอบรม อยูในระดับดี การสังเกตพฤติกรรม การอบรมหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ของผูเขารับการฝึกอบรม อยูในระดับดีมาก ทั้งน้ี
อาจจะเกิดจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนาจะสงผลตอสมรรถภาพดานทักษะการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน โดยผูเขารับการฝึกอบรมได
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ดวยตนเอง ตามลําดับขั้นตอนของงานและกิจกรรม ในแตละหนวยการเรียนรู  มีการสรางประสบการณแ 
(Experience) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเขารับ การฝึกอบรมเกิดประสบการณแตรงดานความรู ความเขาใจเน้ือหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรม ดวยวิ ธีการตาง 
ๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคแเชิงพฤติกรรมในแตละหนวยการเรียนรูของหลักสูตรฝึกอบรม ตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว  ฝึกการคิดไตรตรอง (Reflecting) โดยการ
จัดกิจกรรมใหผูเขารับการฝึกอบรม เป็นสถานการณแที่เป็นเงื่อนไข เป็นคําถาม เพื่อกระตุนใหผูเขารับการฝึกอบรมไดเปรียบเทียบ  ไ ดใชองคแความรูที่ไดรับจาก
ประสบการณแท่ีไดเรียนรูมาแลว  และพิจารณาดวยเหตุและผล สรางขอสรุป (Concluding) โดยจัดกิจกรรมสงเสริม กระตุนใหผูเขารับการฝึกอบรม ไดสรุปความคิด
รวบยอดในองคแความรู และทักษะการปฏิบัติในสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว เป็นการเจาะจงวาไดเรียนรูสิ่งอะไรไปแลวบาง อาจใชแบบฝึกหั ดรายบุคคล แบบบันทึกผลการ
เรียนรู ฝึกการวางแผน (Planning) เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม  สนับสนุนใหผูเขารับการฝึกอบรมไดนําความคิดรวบยอดที่ไดจากการเรียนรูไปแลว เพื่อใชในการ
วางแผนกําหนดวิธีที่จะปฏิบัติ ในสถานศึกษาตามสภาพจริงภายหลังการฝึกอบรม ทําใหผูเขารับการฝึกอบรมไดมีโอกาสปรับปรุงผลงานใหอยูในระดับมาก นอกจากน้ี
หลักสูตรที่มีการเช่ือมโยงเน้ือหาที่เกี่ยวของสัมพันธแ มีความชัดเจนในการจัดหนวยฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม  กิจกรรมการฝึกอบรมที่จัดวางไวเป็น
ลําดับและมีขั้นตอนที่ตอเน่ือง ทําใหผูเขารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู  สามารถ
นําความรูที่ไดรับจากการฝึกอบรมมาปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูไดเป็นอยางดี 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน พบวา คาเฉลี่ยความเหมาะสม
ของการใชหลักสูตร อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการฝึกอบรมมีวิทยากรประจํากลุมสาระท่ีมีประสบการณแคอยใหความชวยเหลือ เสนอแนะ และรวมประเมินผลงาน
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ของผูเขาอบรม การฝึกอบรมมีบรรยากาศที่เป็นมิตรภาพ ผูเขารับการอบรมเกิดสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและสามารถออกแบบการเรียนรู ตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 
 1.  จากผลการวิจัยและพัฒนาแสดงใหเห็นวา หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสรางสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน เป็น
หลักสูตรฝึกอบรมที่ใชไดผลกับครูวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถปรับไปใชไดผลกับครูผูสอนที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เป็นครูวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไดอีกดวย  
 2.  กอนนําหลักสูตรไปใชควรศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ใหชัดเจน  เพื่อจะไดมี
ความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และดําเนินการฝึกอบรมไดบรรลุตามจุดประสงคแที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 3.  ควรจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ในชวงของการปิดภาคเรียน เน่ืองจากเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จําเป็นตองใชระยะเวลาในการฝึกทักษะ
ปฏิบัติอยางตอเน่ือง การที่ครูวางจากภาระการสอนจะทําใหครูไดปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูไดผลดียิ่งข้ึน 
 4.  การนําหลักสูตรไปใชในการฝึกอบรมที่มีความจํากัดในเรื่องของเวลา จําเป็นตองใชระยะเวลาสั้น ควรใหผูเขารับการฝึกอบรม ไดศึกษาเอกสารความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู ดวยตนเองกอนลวงหนากอนเขารับการฝึกอบรม 
 5.  วิทยากรที่เป็นวิทยากรหลักควรเป็นผูที่มีความรูความเขาใจ มีเจตคติ และมีทักษะปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
รวมทั้งดานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเป็นอยางด ีเพื่อวิทยากรจะไดถายทอดความรู ใหคําเสนอแนะ ใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการฝึกอบรมได
อยางถูกตองเหมาะสม และสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการฝึก อบรมใหเป็นไปตามกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.  ควรเตรียมความพรอมของผูเขารับการฝึกอบรมกอนการฝึกอบรมเพื่อใหทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรม วิธีการจัดกิจกรรมกระบวนการ
กลุมการศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรม ซึ่งการเตรียมความพรอมกอนการฝึกอบรมเป็นสิ่งสําคัญในการฝึกอบรมที่ผูเขารับการ
ฝึกอบรมมีสวนรวมในการดําเนินการ 
 
กติติกรรมประกาศ  
          วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจากผูอํานวยการประยุทธ นาวายนตแ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา และชวยเหลือ สงผลใหวิทยานิพนธแฉบับ
น้ีมีความสมบูรณแและสําเร็จลงไดดวยความภาคภูมิใจ ผูวิจัยรําลึกในพระคุณและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง 
          ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแ ดร.วารีรัตนแ แกวอุไร  รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณแ  ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําที่มีคุณคายิ่งตอการศึกษาวิจัยและการทําวิทยานิพนธแ 
         ขอขอบพระคุณผูชวยอํานวยการและคณะครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวกและชวยเหลือใน
การทดลองใชหลักสูตรฝึกอบรมในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี และเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบุพการี บิดา มารดา ที่ใหความรัก ใหกําลังใจ ชวยเหลือและดูแล
ผูวิจัยเป็นอยางดียิ่ง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน เร่ือง คอมพิวเตอร๑นําร๎ู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ๎านตลิ่งชัน 
The Development of Computer Assisted Instruction Lesson on Computer  

for Prathomsuksa 2 Students of Ban Talingchan School 
 

ธนบัตร อํอนกล1 สุพรรณิการ๑  หร่ิงกัน2  

Tanabat Onkon1 Supunnika Ringgun2 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1). เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ตามเกณฑแมาตรฐาน 80/80  2).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาคอมพิวเตอรแของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 กอนและหลังการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแ
ชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู  3). ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 2  โรงเรียนบานตลิ่งชัน จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู   จํานวน 6 ชุด 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แบบสอบถามความพึงพอใจพึงของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา  
 ผลการศึกษา  พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู  มีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.00/90.24  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ
มาตรฐานที่กําหนดไวคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนรอยละ 28.53 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู   สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน, คอมพิวเตอรแนารู 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) to find out the effectiveness of computer - assisted instruction on computer. 2) compare 
students' achievement in computer science. PrathomSuksa 2 before and after learning by using Computer Assisted Instruction Lesson  3) 
The students' satisfaction toward computer assisted instruction on population was 17 students in Prathomsuksa 2 school, Ban Talingchan 
school. The tools used in the study were Computer Assisted Instruction 6 sets of pre-test and post-test multiple choice test. A questionnaire 
of students' satisfaction toward computer-assisted instruction on computer. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, and percentage. 
 The results showed that Computer Assisted Instruction Lesson The efficiency of 81.00 / 90.24 is higher than the standard of 80/80. 
The results of the study were as follows: For students in the second grade, 28.53% were higher than the students before and the students' 
satisfaction toward computer-assisted instruction was very good. For students in grade 2, the overall picture was at the highest level. The 
mean was 4.74 
 
Key words : Computer Assisted Instruction Lesson, Computer 
 
บทนํา 
  ในโลกแหงยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความรวดเร็วทางดานขอมูลขาวสารและอื่น ๆ อีกมากมาย โดยไมสามารถปฏิเสธไดวาเทคโนโลยีไดนําพาความ
เจริญเขาสูโลกอยางรวดเร็วซึ่งเป็นเครื่องมือในการนํามา พัฒนาประเทศและเป็นที่ประจักษแวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอการพัฒนาเป็นอยางมาก อาทิเชน  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการไดเป็นอยางดี ตลอดจนสงเสริม คุณภาพการเรียนรูทําใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกพยายามใช
ประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวาง และเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาประเทศที่  
มุงเนนการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปใญญาและการเรียนรู ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ  ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นเน่ืองดวย
เทคโนโลยีมีสวนสําคัญยิ่งตอการผลิต การเขาถึงการจัดเก็บ และ การแพรกระจายความรู อันเป็นปใจจัยการผลิตหลักภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมแหงภู มิปใญญา
และการเรียนรู (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 2541: 1) และจากความกาวหนาอยาง รวดเร็วของเทคโนโลยีในปใจจุบันทําให
เทคโนโลยีไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของทุกคนอยางหลีกเลี่ยง ไมไดตั้งแตวัยเรียนรูจนถึงวัยทกงาน โดยจะเห็นวาทุกสถานศึกษาไมวาจะเป็นสถานศึกษาของ
รัฐบาลหรือเอกชน ไดนําคอมพิวเตอรแมาใชในการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน และในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรา 65 – 67 กลาวถึงใหมีการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม นักเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
แสวงหาความรูดวยตนเอง อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเกิดความคุมคาและเหมาะสม (ราชกิจานุเบกษา 2542) 
  คอมพิวเตอรแชวยสอนเป็นสื่อการเรียนรูชนิดหน่ึงที่ชวยใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน และ สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได โดยจะเห็นได
จากคุณสมบัติของคอมพิวเตอรแชวยสอน คือ สามารถ นําเสนอขอมูลไดทั้งที่เป็นขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก เสียงและวีดิทัศนแมานําเสนอรวมกัน และเป็น 

                                                           
1ครูธุรการ.  โรงเรียนบานตลิ่งชัน หมูที่ 8 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64000  Email : b_onkon@hotmail.com  โทรศัพทแ : 091-2074985 
2อาจารยแที่ปรึกษา.  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 888 หมูที่ 2 พหลโยธิน (แนวเกา) ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  Email : mummy_art@hotmail.com                  
โทรศัพทแ : 083-4115570 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 485 
 
 

สื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธแหรือการโตตอบระหวางนักเรียนกับบทเรียน  โดยนักเรียนตอบสนองบทเรียนดวยการตอบคําถาม
บทเรียน นักเรียนจะไดรับผลปูอนกลับทันที ( Immediate Feedback) ซึ่งขอดีของผลปูอนกลับทันทีทําใหนักเรียนสามารถประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของ
ตนเอง และสามารถแกไขมโนภาพที่ผิดไดทันที ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูซึ่งเป็นการกระตุนผูเรียนไดคิดคน สืบคน  รูจักสรางและกําหนดรูปแบบการเรียนรูที่
สอดคลองกับความสนใจและความสามารถของตนเอง นักเรียนสามารถ ควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองนักเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการไมจํากัดสถานที่
และเวลาท่ีมี คอมพิวเตอรแ (วชิระ อินทรแอุดม, 2546)  
 จากปใญหาสําคัญที่กลาวมา ผูศึกษาจึงไดเห็นความสําคัญจากความสําคัญและบทบาทของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่มีตอการจัดการเรียน การ สอน          
ผู ศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู   สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อเป็นการแกปใญหาในการเรียนรูและทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนพัฒนาขึ้น อีกทั้งยัง เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง
นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดและเป็นแนวทาง ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแนารู   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบานตลิ่งชัน ตาม
เกณฑแมาตรฐาน 80/80  
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาคอมพิวเตอรแของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 กอนและหลังการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง 
คอมพิวเตอรแนารู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบานตลิ่งชัน 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบานตลิ่งชัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบานตลิ่งชัน มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบานตลิ่งชัน จํานวน 20 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เน่ืองจากเป็นช้ันเรียนท่ีผูรายงานไดรับมอบหมายใหชวยสอน (เพราะขาดบุคลากร) 

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 8 แผน 

 2.2 เอกสารประกอบการบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 6 เลม 
 2.3 แบบทดสอบกอนเรียน เเละหลังเรียน ในบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 6 ฉบับ 
 2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ 

 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมปีที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ 

3. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 3.1 วิเคราะหแความสอดคลองของผูเช่ียวชาญที่มีตอเครื่องมือท์่ีใชในการเก็บรวบรวม 
ขอมูล บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
 3.2 วิเคราะหแประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
 3.3 วิเคราะหแเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง 
คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3.4 วิเคราะหแแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
ผลการวิจัย 
 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ไดคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ( E1 ) และคาประสิทธิภาพของผลลัพธแ (E2 ) ดังน้ี 
 ครั้งท่ี 1 การทดลองแบบเดี่ยว (1:1) (Individual Try Out) มีคาประสิทธิภาพเทากับ 86.00/86.39 
 ครั้งท่ี 2 การทดลองแบบกลุม (1:10) (Group Try Out) มีคประสิทธิภาพเทากับ87.23/89.00 
 ครั้งท่ี 3 การทดลองแบบสนาม (Field Try Out) มีคาประสิทธิภาพเทากับ 85.24/89.71 

 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คนพบวา โดยภาพรวมมีคาประสิทธิภาพเทากับ 
81.15/90.57 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน ( ̅ = 27.54, S.D. = 2.14) สูงกวาคะเเนน เฉลี่ยกอนเรียน ( ̅ = 18. 14, S.D. = 3.56) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ง 7 เรื่อง พบวา ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
( ̅ = 4.63, S.D. = 0.50)  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ  
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สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( ̅ = 27.54, S.D. = 2.14) สูงกวาคะเเนนเฉลี่ยกอนเรียน ( ̅ = 18. 14, S.D. = 3.56) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ทั้ง 7 
เลม พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.63, S.D. = 0.50) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อภิปรายผลไดดังน้ีไดดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ไดคาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 ) 

และคาประสิทธิภาพของผลลัพธแ (E2)  สูงกวาเกณฑแ ที่กําหนด โดยเริ่มตั้งแตการทดลองใชทั้ง 3 ครั้ง และเม่ือนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางไดคาประสิทธิภาพเทากับ 
86.00/86.39, 87.23/89.00, 85.24/89.71 และ 81.15/90.57 ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาทําใหสอคคลองกับสมมุติฐานในขอที่ 1 ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ผูรายงานสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑแที่กําหนด คือ 80/80 นอกจากน้ียังสอดคลองกับ วสันตแ 
อติศัพทแ (2549, อางถึงใน เสาวภา วิชาดี) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรแชวยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ มีลักษณะการทํางานในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) 
คือ ใชสื่อรวมกันมากกวา 1 ชนิด เชน ตัวอักษร ภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหวท่ีสําคัญคือสามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรแ มีการประเมินผลเพื่อ  ตอบสนอง
ใหกับผูเรียนยางรวดเร็ว โดยจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ Information: ตองมีเน้ือหา สาระสําคัญ Individualized: ตองตอบสนองความตองการระหวาง
บุคคล Interactive: ตองมีการโตตอบระหวาง ผูใชกับบทเรียนไดและ Immediate Feedback: ตองใหผลยอนกลับโดยทันที   
 จากการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญเพื่อนําแนวความคิดแลขอเสนอแนะที่ ไดไปสรุปเป็นแนวทางในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนและ
หาประสิทธิภาพ ไปทดลองกับนักเรียนแบบเดี่ยวแลวปรับปรุงแกไข และทดลองแบบกลุมเล็กแลวปรับปรุงแกไข และนําไปใชจริง  กับกลุมตัวอยาง ทั้งน้ีบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนไดมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอนของการทดลองตาม  ขอเสนอแนะของอาจารยแที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญจนไดสื่อที่มีประสิทธิภาพไดคา 
83.00/88.83 เป็นไปตาม เกณฑแ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับ ไพรสัณฑแ สุวรรณศรี (2551: บทคัดยอ),ทิพาพร ดิสสร (2552: บทคัดยอ) และ พรพิมล ผึ่งกัน (2554: 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนและมีประสิทธิภาพสูง กวาเกณฑแ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ผูวิจัยทําการหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ โดยหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือม่ัน เม่ือทําแบบทดสอบแลวมีเฉลยคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ระหวางทําแบบทดสอบแตละขอ ผูเรียนจะทราบวาตนเองตอบถูกหรือผิด ผูเรียนก็จะเกิดแรงเสริม ทาทายให สนใจศึกษาเน้ือหาตอไป ในขณะที่
ผูเรียนกําลังศึกษาเน้ือหาหรือทําแบบทดสอบแลวตองการจากออกจาก โปรแกรมหรือกลับหนารายการหลัก ผูเรียนก็สามารถออกจากโปรแกรมหรือกลับรายการหลัก
ไดตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนสามารถถายทอดความรูทําใหผูเรียนมีความสนใจยอมรับเรียนรูไดดวยตนเอง  หลังจากที่ไดศึกษาบทเรียน ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ดังน้ันสรุปไดวาการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรแชวยสอนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับวิจัยของ นิวาดี นิสาตโสภณ (2555: บทคัดยอ), สิริลักษณแ พงศแพฤฒิชัย (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแ
ชวยสอน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี  นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และวริสสร วิรัชนีกรพันธแ (2557: บทความ) ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย สอนแบบฝึกทักษะที่สงผลตอความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ กรุงเทพมหานคร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษของ นักเรียน หลังจากได
เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง ดังน้ันผูที่ออกแบบสราง  หรือพัฒนาบทเรียนจึงจําเป็นตองคํานึงถึงหลักที่
เหมาะสมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนรวมถึงหลัก จิตวิทยาการเรียนรูท่ีสําคัญตอผูเรียนอีกดวย 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรแ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  พบวา ผลจากการ สํารวจโดย
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเป็นการแสดงความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  ผูเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาเฉลี่ย ( X  ) เทากับ 4.19 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.46 และ เม่ือทําการวิเคราะหแเป็นรายขอผูเรียนมีความพึง พอใจอยู
ระดับมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ เน้ือหาของบทเรียนมีความนาสนใจ ( X  = 4.53, S.D.=0.52) รูปแบบ ขนาดและสีของตัวอักษร สวยงาม อานงาย ( X  = 4.52, 
S.D.=0.55) ความเหมาะสมของระยะเวลาใน การน าเสนอบทเรียน ( X  = 4.33, S.D.=0.66) สอดคลองกับงานวิจัยของ Ozmen, Haluk (2008: 423) ได ศึกษา
อิทธิพลของคอมพิวเตอรแชวยสอนท่ีมีตอการรับรูและการสรางความเขาใจของผูเรียน เรื่อง การรวมตัวทาง เคมีและทัศนคติที่มีตอวิชาเคมี จากการศึกษาโดยใหนักเรียน
เรียนรูจากคอมพิวเตอรแชวยสอน นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น และนักเรียนยังมีทัศนคติตอการเรียนวิชาเคมีโดย มีความ
พึงพอใจตอการเรียนเพิ่มมากขึ้นดวย สรุปไดวา การใชคอมพิวเตอรแชวยสอนทําใหรูปแบบการเรียนการ  สอนมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น   ซึ่งวาสนา ทองดี (2553: 
บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่องระบบในรางกาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน สวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย สอนอยูในระดับ ดี และนุสรา เดชจิตตแ (2557: บทความ) ผลของการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน แบบแกปใญหา เรื่อง การคูณ ที่มีตอความสามารถในการ แกโจทยแปใญหาทางคณิตศาสตรแและความคงทนในการ  เรียนรูของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตอการ เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย สอนแบบแกปใญหา เรื่อง การคูณ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใน ระดับมาก 

กลาวโดยสรุปผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย  สอน เน่ืองจากเน้ือหาของบทเรียนมีความนาสนใจ 
รูปแบบ ขนาดและสีของตัวอักษร สวยงาม อานงาย มีความ เหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอบทเรียนท่ีเหมาะสม 
 
ข๎อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหแสภาพแวดลอมของสถานศึกษาและใชกลยุทธแหรือแนวทางการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมจากการวิจัยน้ี ในการพัฒนาการนิเทศฝึกงานของสถานศึกษา โดยเลือกหรือสราง วิธีการที่ชัดเจนและนําไปปฏิบัติพรอมทั้งปรับปรุงอยางตอเน่ือง  
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  1.2 ควรนํากลยุทธแไปใชพัฒนาสภาพการนิเทศฝึกงาน การวางแผน การจัดองคแกร การนํา การควบคุม และการประเมิน  เพื่อแกปใญหาการนิเทศฝึกงาน
อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
  1.3 ควรนํากลยุทธแดานการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไปใชใหเกิดรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะการจัด โครงสรางและ
สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ จะสามารถพัฒนาการนิเทศฝึกงานใหบรรลุเปูาหมาย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองจริงจัง จะสงเสริมให สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศฝึกงานไดสมบูรณแท่ีสุดได 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตาม ประเมินผลการนํากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีไปใชในสถานศึกษา 
  2.2 แตละสถานศึกษาควรมีการวิจัยเพื่อจัดทํากลยุทธแการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอง เพื่อใหมีความสอดคลอง ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของตนเองและเป็นประโยชนแกับสถานศึกษา 
  2.3 ควรทําวิจัยโดยมีกระบวนการพัฒนาดังงานวิจัยน้ีในประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนากลยุทธแในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.4 สถานศึกษาควรศึกษาปใจจัยและสภาพของปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนิเทศฝึกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่เป็น
ปใจจัยสําคัญในพัฒนาระบบกลไกการนิเทศติดตามตอไป 
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การดําเนินงานเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขํายศูนย๑อาเซียนศึกษา   
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1 

The Readiness Preparation to ASEAN Community of the Schools of ASEAN Studies Center  
under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

       นันทนาวรรณ  นันวิตา1 
  Nanthanawan  Nanwita 

 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1)  ศึกษาการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 และ 2)  เปรียบเทียบการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เม่ือจําแนกตามเพศ  สถานภาพ  วุฒิการศึกษา  และขนาดสถานศึกษา  
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2554  จํานวน 350 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของยามาเน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  ที่มีคาความเที่ยงตรงของขอคําถามรายขอระหวาง  0.6 
- 1.0 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.51 - 0.93 และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเทากับ .941 สถิติที่ใชในการศึกษา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t- test)  การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’s method) 
 
คําสําคัญ : ประชาคมอาเซียน 
 
Abstract 
 The study aimed 1) to study readiness preparation of ASEAN Study Centers in school networks for the ASEAN community under 
the Office of Tak Primary Education Service Area 1 and 2) to compare readiness preparation of ASEAN Study Center in school network for 
the ASEAN community, classified by genders, job positions, educational level and school size.  
 By using the ‘Cluster Random Sampling’ technique and by using  Yamane’s  formula to determine a sample size, the sample of 
350 informants was selected from school administrators, teachers, school administrative committee and parents of students in school 
networks for ASEAN Study Centers under the Office of Tak Primary Education Service Area 1 (academic year 2011). The research instrument 
was a five-point rating scale with a validity value of 0.6- 1.0, a discrimination power of 0.51 – 0.93 and a reliability value of .941. The 
information was analyzed to calculate frequency, percentage, means, and standard deviation. A t-test was employed to examine significant 
differences of the sample.  An F-
measure each pair of variables.  
 
Keywords: Asean Community 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในยุคปใจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหมีการแขงขันทางความรู  เศรษฐกิจ  และสังคม
สูงข้ึนโดยเฉพาะในปี  2558  ที่ประเทศในกลุมอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นหน่ึงเดียว  ภายใตการใชกฎบัตรอาเซียน  เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมใหแกเด็กและเยาวชน
ไทยรับมือความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นอยางมีสติ  และรูเทาทันสถานการณแ กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณแควรประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรม
ที่มุงเนนภารกิจการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  3  ดาน  คือ  ดานความรู  ดานทักษะและเจตคติ  (กรมอาเซียนศึกษา , 2552 ข , หนาคํานํา) 
 รัฐบาลไทยไดรวมมือกับอาเซียนในการเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญ  รุงเรืองในภูมิภาค  ทั้งดานเศรษฐกิจ  การเมืองและความม่ันคง  
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกฎบัตรอาเซียน  และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสรางความสัมพันธแอันดีกับประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศ
อาเซียน  โดยใชการศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา  เพื่อเป็นรากฐานสําคัญในการเสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจ  การเมืองและความ
ม่ันคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศและตอมาในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี  15  ไดใหการรับรองปฏิญญาชะอํา - หัวหิน  วาดวยการเสริมสรางความ
รวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบงปใน  นับตั้งแตการกอตั้งอาเซียนถือไดวาประสบความสําเร็จ จนเป็นที่ยอมรับจากหลายฝุาย  ไม
วาจะเป็นดานการเมืองและความม่ันคง  ดานเศรษฐกิจและการพัฒนา  ดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยไดรับประโยชนแอยางมากจากความรวมมือตาง ๆ  ของ
อาเซียน  ไมวาจะเป็นประโยชนแ  จากการที่ภูมิภาคเป็นเสถียรภาพและสันติภาพ  อันเป็นผลจากกรอบความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคง   ความรวมมือดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนา  ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งถาหากไมมีความรวมมือเหลาน้ีแลวเป็นการยากที่ประเทศไทยจะพัฒนาประเทศไดโดยลําพัง  
(กรมอาเซียนศึกษา , 2552, 2-3) 
 การจัดตั้งสมาคมอาเซียนมีแนวคิดที่จะสรางความเป็นภูมิภาคเดียวกันหรือ  “ประชาคมอาเซียน”  เพื่อประสานความสัมพันธแและรวมมือพัฒนาทางดาน
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกโดยการประชุมสุดยอดอาเซียน  (ASEAN Summit)  ครั้งที่  15  โดยประเทศไทยเป็นเจาภาพ
จัดการประชุมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธแ  ซึ่งการประชุมไดเห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุมของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเพื่ อเป็นประชาคมอาเซียนและ
ตองการดําเนินงานแผนงานประชาคมอาเซียนใหประสบความสําเร็จอยางเป็นรูปธรรม  ดังจะเห็นไดจากปฏิญญาชะอํา – หัวหินวาดวยแผนงานสําหรับประชาคม

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน    
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อาเซียน  พ.ศ. 2552 – 2558  ซึ่งผูนําสมาชิกสมาคมอาเซียนมีการรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  ทั้ งดานการเมืองและความม่ันคง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรมใหสําเร็จลุลวงภายใน  พ.ศ. 2558  (กรมอาเซียนศึกษา , 2552,20-21) 
 ความรวมมือดานการศึกษาเป็นสวนหน่ึงของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมีเปูาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และการพัฒนาภู มิภาค
อยางยัง่ยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนยแกลางโดยกําหนดใหสาขาการศึกษาตอบสนองการสรางประชาคมการเมืองและความม่ันคงเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมภายใน
ปี  2558  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก  โดยเนนการกระชับความสัมพันธแและการขยายความรวม มือกับประเทศ
เพื่อนบาน และในภูมิภาคเอเชีย  ภายใตกรอบความรวมมือดานการศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน แ ละเพื่อเป็นการ
ตอบรับนโยบายดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN  ตามโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนยแกลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub)  เพื่อผลักดันการดําเนินงานดานการศึกษาของประเทศไทยใหสอดรับตอการเป็นประชาคมอาเซียน
และพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2553 ,  1) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN  ในปีงบประมาณ  2553  โดยกําหนด
เปูาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการไว  3  ประการ  คือ  1)  โรงเรียนที่เป็นศูนยแอาเซียนศึกษาทุกศูนยแมีความพรอมในการเป็นแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนไดอยางมีคุณภาพ  2)  ครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจ ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และ  3)  ครู และนักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจ และสามารถใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน  และไดกําหนด
โรงเรียนกลุมเปูาหมายที่เขารวมในโครงการซึ่งเป็นโรงเรียนนํารองไวจํานวน  54  โรงเรียน  แบงออกเป็นโรงเรียน  Sister School  จํานวน  30  โรงเรียน  ใน  16  
เขตพื้นท่ีการศึกษา  และโรงเรียน  Buffer School  จํานวน  24  โรงเรียน  ใน  14  เขตพื้นที่การศึกษา  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  , 
2553 , 8) 
 ดังกลาวมาแลวขางตน  อาเซียนเป็นองคแกรที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธแและความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหมีค วามแข็งแกรง  
พัฒนาการศึกษาทุกระดับใหสามารถแขงขันในเวทีโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันการสงเสริมใหสถานศึกษาไดพัฒนาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนเป็น
การสรางศักยภาพคนโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนวัยเรียนจึงมีความจําเป็นอยางยิ่ง  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานเตรียมความพรอมของโรงเรียนเครือขายศูนยแ
อาเซียนศึกษา  ในดานตาง ๆ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชนแในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน และการบริหารงานการจัดการพัฒนาศูนยแ  อาเซียนศึกษา  อีก
ทั้งยังเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนแตองานดานวิชาการตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานเตรียมความพรอมของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานเตรียมความพรอมของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต  1  เม่ือจําแนกตามเพศ   วุฒิการศึกษา  สถานภาพ  และขนาดสถานศึกษา 
 
ขอบเขตการศกึษา 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
ประชากรในการวิจัยน้ี  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก  ครผููสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2554  ไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม  (cluster random 
sampling)  โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  (simple random sampling)  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane)  ที่ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ  95  และใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  .05  (สุวรียแ  ศิรโิภคาภริมยแ , 2546 , หนา  45)  ไดขนาดกลุมตวัอยาง  350  คน  โดยกําหนดสัดสวน
จํานวนกลุมตัวอยาง  จําแนกเป็นผูบริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียน  จํานวน  10  คน  ครูผูสอนรอยละ  34  คิดเป็นจํานวน  118  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอยละ  23  คิดเป็นจํานวน  80  คน  และผูปกครองนักเรียนรอยละ  40  คดิเป็นจํานวน  142  คน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1.  ตัวแปรตน  ไดแก   
  2.2.1  เพศ  ไดแก  1)  ชาย  2)  หญิง 
  2.2.2  วุฒิการศึกษา  ไดแก 1)  ต่ํากวาปริญญาตรี   2)  ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
  2.2.3  สถานภาพ  ไดแก 1)  ผูบริหารสถานศึกษา   2)  ครูผูสอน  3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  4)  ผูปกครองนักเรียน  
  2.2.4 ขนาดสถานศึกษา ไดแก 1)  ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน 120 คนลงมา)  2)  ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 121 – 300 คน) 3)  ขนาด
ใหญ (จํานวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป)   
 3.  ตัวแปรตาม  ไดแก  สภาพการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ใน  4  ดาน  ไดแก  1)  ดานปใจจัยสนับสนุน  2)  ดานการบริหารจัดการ  3)  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  และ  4)  ดาน
คุณภาพผูเรียน 
 
สมมุติฐานที่ใช๎ในการศกึษา 

การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 มีระดับการดําเนินงานแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา  สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
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ประโยชน๑ที่ได๎รบัจากการศึกษา 
 1.  การวิจัยน้ีจะเป็นประโยชนแในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานและการบริหารงานการจัดการพัฒนาศูนยแ  อาเซียนศึกษาอีกท้ังยังเป็นสารสนเทศที่เป็น
ประโยชนแตองานดานวิชาการทําใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยแอาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือขายอยางเป็นระบบถูกตองตามหลักวิชาการ  สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่มีผูเรียนเป็นศูนยแกลางแหงการเรียนรูไดอยางแทจริง   ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนได
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยางตอเน่ืองตามโอกาส 
 2.  การวิจัยน้ีจะทําใหโรงเรียนเกิดความเรียนรู  ความเขาใจที่จะพัฒนาการดําเนินงานของศูนยแอาเซียนศึกษาไดอยางถูกตอง  เพื่อเป็นการสงเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  มีความเขาใจ  ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  รวมทั้งยังจะชวยใหสามารถวางแผน  เพื่อจัดเตรียม
ความพรอมในดานตาง ๆ  เพื่อสนับสนุน  สงเสริมตอการพัฒนาศูนยแอาเซียนศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  การวิจัยน้ีจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหผูวิจัยทานอื่น  สามารถนําแนวทางจากการวิจัยในครั้งน้ีไปใชเป็นประโยชนแในการขยายผล  เพื่อพัฒนาศูนยแ
อาเซียนศึกษาในบริบทขององคแประกอบอื่น ๆ  ไดตอไป  เชน  สถานศึกษา  องคแกรปกครองสวนทองถิ่น  องคแกรเอกชน  ภาครัฐหรือสถานประกอบการอื่น ๆ  เป็นตน 
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี  
 1.1  ศึกษาแนวคิด  หลักการและขอบขายการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนตามแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2553 , หนา  6 - 12)  ใน  4  ดาน  ไดแก  1)  ดานปใจจัยสนับสนุน  2)  ดานการบริหารจัดการ  3)  ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู  และ  4)  ดานคุณภาพผูเรียน 
 1.2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน  
 1.3  กําหนดขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนตามแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  ทั้ง  4  
ดาน  ไดขอคําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  จํานวน  53  ขอ   
 
ผลการวิจัย 
 1.  การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต  1  โดยภาพรวมการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก  เขต  1  ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดานเชนกันโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย  คือ  
ดานคุณภาพผูเรียน  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  ดานการบริหารจัดการและดานปใจจัยสนับสนุน  ตามลําดับ 
 2.  การเปรียบเทียบการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแ อาเซียนศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวา 
 2.1  เม่ือจําแนกตามเพศ  โดยรวม  เพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบแยกรายดาน  พบวา  มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ในดานปใจจัย
สนับสนุน  และดานกระบวนการจัดการเรียน รู และมีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  . 01  ในดานคุณภาพผูเรียน  สวนดานการ
บริหารจัดการ  มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2.2  เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมผูมีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเม่ือเปรียบเทียบแยกรายดาน  พบวา  มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ในดานปใจจัยสนับสนุนและดานการบริหารจัดการ  สวนดานกระบวนการจัดการเรียนรูและดานคุณภาพผูเรียน  มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
 2.3  เม่ือจําแนกตามสถานภาพโดยรวม  ผูมีสถานภาพตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  ในดานปใจจัยสนับสนุน  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  และดานคุณภาพผูเรียน  มี
ระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานการบริหารจัดการมีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2.4 เม่ือจําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมสถานศึกษาขนาดตางกันมีการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกดาน 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยการดําเนินงาน ผูวิจัยมุงอภิปรายในประเด็นสําคัญ  ดังน้ี 
 1.  จากผลการวิจัยที่  พบวา  การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงา นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ในภาพรวมและรายดานทุกดาน  มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาการจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในทุกวันน้ี  ตองสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจุดเนนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับรัฐบาล  ระดับกรม  คือ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซึ่งลวนแลวแตเรงพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยนวัตกรรมใหม ๆ  และกระบวนการตาง ๆ  ที่
หลากหลาย  ซึ่งโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN  ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนยแกลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub)  ของ
สํานักงานคณะกรรมการ  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  นับเป็นโครงการใหมในวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การที่จะสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปูาหมายให โรงเรียนที่เป็นศูนยแ
อาเซียนศึกษามีความพรอมในการเป็นแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก  และพัฒนาเยาวชนไทยใหมี
สมรรถนะ  ที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  รวมถึงชุมชนที่รายรอบโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนไดอ ยางมีคุณภาพตาม
เปูาหมายที่กําหนดน้ัน  ทําใหโรงเรียนตองเรงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการจัด
การศึกษาและเขาถึงชุมชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  พรอมทั้งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  พัฒนาโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาใหสา มารถพัฒนาหลักสูตร  
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กระบวนการ  สื่อนวัตกรรมเพื่อสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เพื่อใหสอดคลองกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียนและแนว
ทางการดําเนินงานที่กําหนดทําใหโรงเรียนตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอเพื่อมุงความสําเร็จตามเปูาหมาย  โดยการนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศนแใน
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน  การประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนสามารถจัดโครงสราง การจัดการศึกษา
อาเซียนศึกษาและกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร  และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็ น  ตลอดจนการสรางทีมงาน  และ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา  ตนเองใหมีความรูทันสมัยอยูเสมอ  เพื่อนําแนวคิดใหม ๆ  ไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนดานตาง ๆ  ใหมีความพรอมและสงผล
ตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2549  ก)  ได วิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน  พบวา  
ประเทศอาเซียนทุกประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โ ดยเฉพาะอยางยิ่งในการที่จะทําใหการศึกษามีสวนสําคัญในการทําให ประเทศมี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีกาวหนามากข้ึน  หลายประเทศท้ังท่ีเป็นสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกใหมยังคงใหความสําคัญกับบทบาทของการศึกษาในการขจัดความยากจน
และการกาวพนจากความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ในขณะเดียวกันไดมุงหวังใหการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศในระดับสากล  
โดยมีบางประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนปรารถนาใหตน  มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ  ภายในอาเซียนดวยกันดานการเปิดเสรีทางการศึกษาตลอดจน  การ
เพิ่มมูลคาทางการศึกษาในการนํารายไดเขาประเทศและการสงวนเงินตราในการเรียนตอตางประเทศ  การพัฒนาครูเพื่อใหตอบสนองกับการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศอาเซียนอยูระหวางการดําเนินการและปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดวยสาระ  ความครอบคลุมที่แตกตางกันไปโดยสวนที่เด นชัด  ไดแก  
ไทย  มาเลเซีย  ลาว  และกัมพูชา  
 2.  จากผลการวิจัยที่  พบวา  การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน เครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ดานคุณภาพผูเรียน  มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรกอาจเป็นเพรา ะวาโรงเรียนศูนยแ
อาเซียนศึกษา  และโรงเรียนเครือขายมีเปูาหมายดานคุณภาพใหครูและนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ครู
และนักเรียน ที่เขารวมโครงการอาเซียนศึกษา  มีความรูความเขาใจสามารถใชภาษาอาเซียน  และเทคโนโลยี การสื่อสารสารสนเทศในการสื่อ สารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนไดจึงไดจัดทําวิสัยทัศนแ  พันธกิจที่สอดคลองกับการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน  ประสานความรวมมือในการสรางและขยายเครือขายกับ
ภาคเอกชนและหนวยงานอื่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีการดําเนินการแตงตั้งครูในโรงเรียนเพื่อทําหนาที่เป็นครูผู รับผิดชอบศูนยแอาเซียน
ศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําศูนยแ  และครูสอนภาษาอาเซียน จัดกิจกรรมการเรียนรูภายในโรงเรียน  โดยการนําไป
สอนสอดแทรก  หรือบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน  8  กลุมสาระการเรียนรู  จัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเ ติม  ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาตางประเทศและกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงจัดทําเป็นกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ เรียนรูประชาคม
อาเซียนโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ซึ่งเปิดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีการยืดหยุน  ปรับ  เปลี่ยนกิจกรรมได
ตามความเหมาะสม  เนนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนกระบวน  การสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการ  แกปใญหา กระบวนการสรางความตระหนัก และใชสื่อ
และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย  การวัดและประเมินตามสภาพจริง  และท่ีสําคัญคือมีการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยใชภาษา  อังกฤษ  และภาษา
ของประเทศของสมาชิกอาเซียนเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู  นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมคายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ที่เนนเ รื่องอัตลักษณแ  
ประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมอาเซียน  จัดกิจกรรมโครงงานสงเสริมความรู  ความตระหนักในอาเซียนสําหรับนักเรียน  ครู  ผูบริหาร  และชุมชน  สอดคล องกับ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2549 ข)  จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู  ผลการวิจัยมีข อเสนอแนวทางสําหรับ
ประเทศไทย  คือ  1)  การพัฒนาระบบการศึกษาไทยใหมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพและศักยภาพ  พรอมกาวสูสังคมฐานความรูแล ะมีศักยภาพการ
แขงขัน  รวมทั้งการปรับระบบการศึกษาใหมีความยืดหยุน หลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น  เพื่อใหประชากรสาม ารถพัฒนาตนเองใหไดสูงสุดตามศักยภาพ  2)  
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเนนคณิตศาสตรแวิทยาศาสตรแ  ภาษาอังกฤษ  และ  ICT  รวมทั้งทักษะการอานและการแกปใญหา เพื่อ
เตรียมประชากร ใหมีความรูและทักษะที่จําเป็นสอดคลองกับสภาวะโลกาภิวัตนแเป็นพื้นฐานในการสรางสรรคแนวัตกรรมและองคแความรูเม่ือกาวสูการศึกษาในระดับสูง
ขึ้น  3)  การพัฒนาคุณธรรม โดยเนนการปลูกฝใงพลเมืองตั้งแตยังเยาวแวัยใหมีทั้งความรูและคุณธรรม  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ  สรางสรรคแ  รูจักการ     คัด
สรร  กลั่นกรอง  มีทักษะในการคิดเป็นและคิดดี  เพื่อใหเติบโตเป็นพลเมืองที่มีทั้งคุณภาพ  และคุณธรรม  และ  4)  การปฏิรูประบบโรงเรียนโดยเสริมสราง  สงเสริม
และสนับสนุนโรงเรียนที่มีจุดเดนหรือเอกลักษณแที่เป็นลักษณะเฉพาะของไทย  อาทิ  โรงเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนคุณธรรม   จริยธรรม  และ
โรงเรียนท่ีเนนความคิดริเริ่มสรางสรรคแ  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดเชิงสรางสรรคแ  
 3.  จากผลการวิจัยที่  พบวา  การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษา  สังกัดสํานักงา นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ดานปใจจัยสนับสนุน  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีเป็นไปไดวา  โรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษาไดมีความมุงม่ันที่
จะดําเนินงานใหเป็นไปตามนโยบายการจัดตั้งศูนยแอาเซียนศึกษา เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด  โดยโรงเรียนจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา  จัดทําหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  จัดการเรียนการสอนที่เนนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน จัดตั้งศูนยแอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน  ผูบริหาร และครูไดรับการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่ อการสื่อสารและการศึกษาคนควาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจึงทําให
โรงเรียนมีการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ดานปใจจัยสนับสนุนอยูในระดับมาก  แตการที่มีคาเฉลี่ยเป็นอันดับสุดทา ย  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา  
โรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก   เขต  1  เป็นโรงเรียน  Buffer School  ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทที่มีที่ตั้ง
ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีเขตติดกับชายแดนประเทศพมา  ภาษาอาเซียนที่เนนในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนจะมีศูนยแอาเซียนศึกษา  ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็น
แหลงเรียนรู  จัดกิจกรรมสรางความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  สําหรับครู  นักเรียน  รวมถึงชุมชนที่รายรอบโรงเรียนและโรงเรียนเครือขาย  เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิ ตในประชาคมอาเซียน  โดยถึงแมวาผูบริหารจะบริหารจัดการหรือมี
ความสามารถในการประสานเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  ครูพัฒนาความรูและทักษะในการจัดกระบวนการเ รียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  แตก็ยังมีขอจํากัดในดานงบประมาณปใจจัยแวดลอมที่อยูภายใตสภาวการณแจํากัด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุกรี  นิบู  (2544)  ที่ศึกษาวิจัย
เรื่องอาเซียนกับกระบวนการบูรณาการสวนภูมิภาค : ศึกษาถึงความม่ันคงของการรวมตัวกันของอาเซียนหลังสิ้นสุดสงครามเย็น  ปี  พ.ศ. 2534  ถึงปี  พ.ศ. 2542  ผล
การศึกษา  พบวา  สมาชิกสวนใหญเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนา  ความรวมมือตาง ๆ  ทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมขาดการประสานงานที่ดี  และมีความแตกตาง
ทางดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความม่ังคงรวมกันของอาเซียนในอนาคต  ประเทศมหาอํานาจท่ีเกี่ยวของทั้งสหรัฐอเมริกา  
สหภาพยุโรป  ญี่ปุุนและสาธารณรัฐประชาชนจีน  ยังคงมีบทบาทในภูมิภาคนี้  อาเซียนตองพึ่งพามหาอํานาจเหลาน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังน้ันประเด็นที่เป็นอุปสรรค
อาเซียนตองหาทางแกไข  และถาเป็นประโยชนแที่อาเซียนไดรับควรดําเนินตอไป  อาจทําใหอาเซียนมีความม่ังคงมากขึ้นในอนาคต  โดยการวิจัยน้ี  สรุปประเด็นปใญหา
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และขอเสนอแนะวาถึงแมอาเซียนในปใจจุบันไดเพิ่มสมาชิกเป็น  10  ประเทศ  แตเน่ืองมาจากสมาชิกสวนใหญเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา  ค วามรวมมือตาง ๆ  ทั้ง
ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  ยังคงขาดการประสานงานที่ดี  โดยเฉพาะความรวมมือทางดานการเมือง  อันเน่ืองมาจากความแตกตางของระบอบการปกครอง    
ในดานเศรษฐกิจประเทศสมาชิกขาด  ความรวมมืออันเน่ืองจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและทางสังคมเห็นวาอาเซียนประกอบดวยความหลากหลายของเช้ือชาติ  
ศาสนา  วัฒนธรรมและตาง ๆ  ที่กลาวขางตนอาจจะสงผลกระทบตอความมันคงรวมกันของอาเซียนในอนาคต  สวนความรวมมือของอาเซียนทั้งในทางการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม  อาเซียนยังคงจะตองพึ่งพามหาอํานาจเหลาน้ันอยางหลีกเลี่ยงไมได  ทั้งในแงของความชวยเหลือตาง ๆ  วิกฤติการการเงินเอเชียเป็นตัวอยางที่บง
บอกถึงอาเซียนไมสามารถอยูไดหากปราศจากความชวยเหลือจากเหลามหาอํานาจ  ถึงแมวามหาอํานาจเหลาน้ันมีสวนรวมอยูและในขณะเดียวกั นความชวยเหลือ
อาจจะสงผลกระทบตอการตัดสินนโยบายและความเป็นอิสระของประเทศที่รับความชวยเหลือ  ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับนโยบายของประเทศ  ซึ่งอาจจะกระทบตอ
ความอยูรอดของตนตอไปขอเสนอแนะ  คือ  สิ่งตาง ๆ  ที่กลาวขางตน  บางประเด็นเป็นอุปสรรคที่อาเซียนจะตองหาทาง  แกไขและบางประ เด็นเป็นผลประโยชนแที่
อาเซียนไดรับซึ่งควรดําเนินตอไป  และสําหรับรูปแบบความสัมพันธแที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางอาเซียนกับมหาอํานาจที่เกี่ยวของจะเปลี่ยนตอเม่ือเปลี่ยนรูปแบบจากเป็น
ประเทศผูรับและผูใหมาเป็นประเทศท่ีมีความเทาเทียมกัน และจะตองอยูบนพื้นฐานของการที่ทั้งสองฝุายมีศักยภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมที่ม่ันคงเพียง
พอท่ีจะอํานวยผลประโยชนแใหกันและกัน  
 4.  จากการศึกษา  พบวา  เพศ  วุฒิการศึกษา  สถานภาพ  และขนาดสถานศึกษาที่ตางกันมีระดับการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเ ซียน
ของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษาแตกตางกัน  อาจเป็นเพราะวา  ในดานเพศและวุฒิการศึกษาน้ัน  ในการรับรูหรือทัศนะท่ีบุคคลมีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ัน  เป็นการ
ตีความของสารสนเทศของบุคคลที่จะตีความหรือแปลความแตกตางกันออกไปแมวาจะเป็นเรื่องราวเดียวกันก็ตาม  ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณแเดิ มของบุคคล  ซึ่งเพศ
และประสบการณแจาการทํางานหรือจากการศึกษาก็เป็นปใจจัยสําคัญที่มีผลทําใหประสบการณแของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป  ดังน้ันการที่ผูที่มีเพศตางกัน  และ
การที่ผูมีสถานภาพตางกันมีความเห็นแตกตางกันน้ัน  เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตางกัน  โดยผูบริหารสถานศึกษา  
มีหนาที่เป็นผูกําหนดแนวทาง  นโยบายการปฏิบัติตาง ๆ  และสงเสริมสนับสนุนใหสามารถจัดกิจกรรมใหเป็นไปตามแนวทางที่กําหนด แตครูผูสอนมีหนาที่ในการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล  จึงมีมุมมองและวิธีคิดที่อาจแตกตางกัน  และจากการที่ผูบริหารและครู  ซึ่งเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกัน
กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองนักเรียนซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรในโรงเรียนเป็นผูที่วางแผนและดําเนินงานในทุก
กระบวนการของโครงการจึงไดมีสวนรวมในทุกกิจกรรมในกระบวนการของการดําเนินงานโครงการมากกวาบุคลากรภายนอก   ซึ่งจากการปฏิบัติจะไดรับทราบถึง
ปใญหาอุปสรรค  หรือขอจํากัดของการดําเนินงานมากกวาบุคคล  ภายนอก  รวมทั้งความแตกตางกันในสถานภาพของบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกและ
ขนาดของสถานศึกษาท่ีตางกันมีระดับการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยแอาเซียนศึกษาแตกตางกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดวา  
ขนาดของสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สําคัญตอประสิทธิผลของโรงเรียน  และขนาดของโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  เพราะขนาดของ
โรงเรียนเป็นตัวกําหนดจํานวนนักเรียนและจํานวนบุคลากรภายในโรงเรียน  ซึ่งจะทําใหโครงสรางและปริมาณงานของโรงเรียนตางกัน  โรงเรียนขนาดใหญมีโครงสราง
ซับซอนกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซึ่งโครงสรางและปริมาณงานที่ตางกันน้ีจะมีผลตอการดําเนินงานตางกันไป  ทั้งดานงบประมา ณ  บุคลากร  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร  การนิเทศและพัฒนาบุคลากร  สิ่งเหลาน้ีสงผลใหคุณภาพของโรงเรียนแตกตางกันไป  ดังที่  นฤมล  มุลา  (2542  , 
หนา  27)  ไดกลาววา  การบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความยุงยากซับซอนเพราะมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรมาก  แตโรงเรียนขนาดใหญมี ทรัพยากรการบริหาร  
งานมาก  มีบุคลากร  งบประมาณมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  การบริหารงานของสถานศึกษาในขนาดที่ตางกันมีการจัดระเบียบแบบแผน  โครงสรางที่ แตกตางกัน  
ถึงแมวาการจัดโครงสรางหรือขอบขายการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกําหนดไวอยางชัดเจน แตดวยความพรอมที่
แตกตางกันทั้งดานงบประมาณ  บุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ  จะเป็นปใจจัยที่สําคัญตอการดําเนินงานตาง ๆ  ของสถานศึกษา  ทําใหสถานศึกษา ตางขนาดกันมี
คุณลักษณะการทํางานของบุคลากร  ตลอดถึงการจัดระบบการบริหาร  การดําเนินงานและการจัดกิจกรรมที่แตกตางกัน  ขนาดของสถานศึกษามีความสําคัญตอการ
บริหารงานเพราะขนาดของสถานศึกษาเป็นตัวกําหนดจํานวนนักเรียนและจํานวนบุคลากรภายในสถานศึกษา  ซึ่งจะทําใหโครงสรางและปริมาณงานของสถานศึกษา
ตางกัน  สถานศึกษาขนาดใหญมีโครงสรางซับซอนกวาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซึ่งโครงสรางและปริมาณงานที่ตางกันน้ีจะมีผลตอการดําเนินงานตางกัน
ไป  ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ  สิ่งเหลาน้ีสงผลใหคุณภาพของสถานศึกษาแตกตางกันไป  ซึ่งโดย
ปกติแลวสถานศึกษาขนาดใหญมักมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินงานมากกวาเพราะมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรมาก  แตสถานศึกษาขนาดใหญมีทรัพยากรการ
บริหารงานมาก  มีบุคลากร งบประมาณมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก  
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การพัฒนาเคร่ืองมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับชํวงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
Development of instrumentation of English communication skills practice.  

Level 2 in accordance with the BasicEducation Curriculum 2008 
  

สวัสดิ์ ลุสุข1  
  Sawat lusukh 

 
บทคัดยํอ 
 จุดมุงหมายเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ สรางเกณฑแปกติและคูมือการใช เครื่องมือท่ีพัฒนาประกอบดวย แบบทดสอบ 5 ฉบับ คือ ฉบับท่ี1 แบบทดสอบ
เนนทักษะการฟงและการพูด ฉบับที่ 2 แบบทดสอบเนนทกัษะการฟงและการเขยีน ฉบับที่ 3 แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด ฉบับท่ี 4 แบบทดสอบเนนทักษะ
การอานและการเขียน ฉบับที่ 5 แบบทดสอบเนนทักษะการฟง พูด  อาน และเขียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน็ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังตาก จํานวน 384 คน โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
 
คําสําคัญ : ทักษะการสื่อสาร การพัฒนา 
 
Abstract 
 The aim is to find the quality of the quiz. Create a norm and manual. The developed instrument consisted of 5 quizzes: Volume 
1, Speech & Speech Test No.2, Speech & Speech Test No.3, Speech & Speech Test No.4, Quiz Focus on reading and writing skills. Read and 
write a sample of 2017 of the schools under the jurisdiction of the Office of Narcotic Educational Service Area, 384 people by multi-stage 
random sampling. 
 
Keywords: Communication skills, Development 
 
บทนํา 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางภาษาหน่ึงท่ีใชตดิตอสื่อสารระหวางชาติตาง ๆ ทั่วโลก และได เขามามีบทบาทตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยเสมอมา โดย
เฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันของประเทศ ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุงไปสูกระแสโลกาภิวัตนแ ทําใหคนไทย       ตองใหความสําคัญกับ
ภาษาองักฤษ และจะตองเรียนภาษาอังกฤษใหได ในระดับที่ผูเรียนสามารถจะสื่อสาร และใชภาษาอังกฤษแสวงหาความรูอันเปนสากลได (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544 : คําช้ีแจง) โดยการศึกษาของไทยในปใจจุบันจะตองพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยใหอยูในระดับที่จะรับและเขาใจ
สารสนเทศภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี    (กรมวิชาการ. 2539 : 1) 
 เพื่อใหสอดคลองกบัความจําเปนดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 โดยใหสอนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปที่1 เพื่อเปนการวางรากฐานและความพรอมในการเรียนของเยาวชนรุนใหม (กรมวิชาการ. 2539 : 1-3)  
 โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2539 ดังน้ี 
 1. เพื่อใหสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณแตางๆ ไดถูกตองตามหลักภาษา และเหมาะสมกับวัฒนธรรม  
 2. เพื่อใหสามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอยางตอเน่ืองตลอดแนว สามารถนําไปใชในการศึกษา หรือนําไปใชในการประกอบอาชีพ โดยมี
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
 3. เพื่อใหมีความสามารถในดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อใชในการสื่อสารและการแสวงหาความรู 
 4. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของผูที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม 
เปนเบื้องตน และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใหมีความเขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก รวมทั้งสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรม
ไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรคในระดับปลาย 
 5. เพื่อใหเกดิเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เห็นประโยชนแและคุณคาของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ 
   
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. หาคุณภาพเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับชวงช้ันที่ 2 ตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. สรางเกณฑแปกติ (norms) และคูมือการใชเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับชวงช้ันที่2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศักราช  2551  
  
ขอบเขตการศกึษา 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวัดตาก จํานวน  213 โรงเรียน นักเรียนท้ังหมด 7,899 คน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยครั้งน้ีเปน็นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา2560ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  E-mail  lusukhsawat@gmail.com 
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พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 5ในจังหวดัตาก จํานวน 384 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi stage random sampling) 
 3. เน้ือหาที่ใชเป็นการบูรณาการทั้ง 4 สาระ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เน้ือหาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2533 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2539) และภาษาอังกฤษท่ีใช ในชีวิตประจําวัน โดยใหมีความเหมาะสมกับระดับชวง
ชนที ่2 
 4. เครื่องมือทีพ่ฒันาขึ้นเปนเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดบัชวงช้ัน 
ที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนแบบทดสอบการปฏิบัตทิักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบท่ีเปนสถานการณที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวัน ในแตละสถานการณจะทดสอบทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน ในลักษณะของการบูรณาการ 
มีจํานวน 5 ฉบับ ประกอบดวย 
   ฉบับที่ 1 แบบทดสอบเนนทักษะการฟใงและการพดู ฉบับที่ 2 แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการเขียน 
   ฉบับที่ 3 แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด ฉบับที่ 4 แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการเขียน 
   ฉบับที่ 5 แบบทดสอบเนนทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
  5. คุณภาพของเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    5.1 ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 5.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
   5.3 ความยากงายของขอสอบ 5.4 อํานาจจําแนกของขอสอบ 
    5.5 ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 5.6 ความเช่ือม่ันของเกณฑแการให คะแนนการวดัทักษะการพูด 
 
ประโยชน๑ที่จะได๎รบั 
 1.  เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสาร  สรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล  ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  ชีวิตประจําวัน  
และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 2.  มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง - พูด - อาน  ตามหัวขอเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดลอม  อาหาร  เครื่องดื่ม  ความ
สัมพันธระหวางบุคคล  เวลาวางและ นันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ - ขาย  ลมฟาอากาศ  ภายในวงคําศัพทประมาณ  1,050 ถึง 1,200  คํา  (คําศัพทที่
เปนรูปธรรมและนามธรรม)  
 3.  ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ  
 4.  เขาใจขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย  
 5.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยขูองเจาของ ภาษาตามบริบทของขอความที่พบตามระดับช้ัน  
 6.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูในวิชา อื่นที่เรียนตามความสนใจและระดับช้ัน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีออกดังน้ี 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ผวูิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังน้ี   
 1. ติดตอโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะนําเครื่องมือ ไปทดลองใชแตละครั้ง และประสานงานกับครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปที่6 ที่เป็นกลุมตัวอยางของแตละโรงเรียนเพื่อเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลรวมกับผูวิจัย   
 2. เตรียมเครื่องมือวัดใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีสอบแตละครั้ง  วางแผนดําเนินการ สอบ โดยผวูิจัยและครูผสูอนวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการสอบ   
 3. ชี้แจงใหนักเรียนในกลุมตัวอยางเขาใจถึงวัตถุประสงคในการสอบและประโยชนที่ได จากการทําแบบทดสอบ อธิบายวิธีการทําแบบทดสอบ พรอมทั้งขอ
ความรวมมือในการสอบ เพื่อใหไดผลตามความจริง   
 4. ดําเนินการสอบนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกโรงเรียน   
 5. นําผลการสอบมาตรวจใหคะแนนเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวัดการปฏิบัติและสรางเกณฑปกติ  
 
ผลการวิจัย 
 1.  คุณภาพของแบบทดสอบ  
 1.1 ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  
  1.1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ผูวิจัยไดนําเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษใหผเูช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษจํานวน  5  คน  
พิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยใชเกณฑ การพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลองที่คํานวณไดตองมีคาตั้งแต 0.70  ขึ้นไป  ผลการพิจารณาพบวา  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการพูด  มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.80 ถึง 1.00  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการเขียน  มีคาดัชนีความสอดคลอง  0.80  ถึง  1.00  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและ
การพูด  มีคาดัชนีความสอดคลอง  1.00  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการเขียน  มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80  ถึง  1.00        ฉบับที่  5  
แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน  มีคาดัชนีความสอดคลอง  1.00   (รายละเอียดในภาคผนวก  ข )  ผูวิจัยทําการปรับปรุงขอสอบในขอที่ใชภาษา
และการดําเนินการไมถูกตองตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ทําใหไดแบบทดสอบฉบับที่  1  จํานวน  5  ขอ ฉบับที่  2  จํานวน  25  ขอ ฉบับที่  3  จํานวน  5  ขอ 
ฉบับที ่ 4  จํานวน  25  ขอ   ฉบับท่ี  5  จํานวน  6  ขอ     
  1.1.2   ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวาง คะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ  จากเครื่องมือวัดการปฏิบัติ
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการพูด  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการเขียน  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเน
นทักษะการอานและการพูด  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอาน และการเขียน  ฉบับท่ี  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน 
 1.2 ความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ  
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  1.2.1 การทดสอบครั้งที่ 1 จากการทดสอบครั้งที่ 1 ผูวิจัยไดวิเคราะหหาความยากงายและอํานาจจําแนกไดดังน้ี ความยากงายและอํานาจ
จําแนกของเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ฉบับ ฉบับที่ 1 จํานวน 5 ขอ ฉบับที่ 2 จํานวน 25 ขอ ฉบับที่ 3 จํานวน 5 ขอ ฉบับที่ 4 
จํานวน 25 ขอ ฉบับท่ี 5 จํานวน 6 ขอ ซึ่งผานการพิจารณาและแกไข แลวทดสอบกับกลุมทดลองจํานวน 198 คน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหหาความยากงายและ 
อํานาจจําแนก โดยพิจารณาความยากงายตองมีคาตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และอํานาจจําแนก ตองมี คาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป   
  1.2.2  การทดสอบครั้งที่ 2 จากการทดสอบครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนก  ไดดังน้ี  ความยากงายและอํานาจ
จําแนกของเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ฉบับ ฉบับที่ 1 จํานวน 5 ขอ ฉบับที่ 2 จํานวน 25 ขอ ฉบับที่ 3 จํานวน 5 ขอ ฉบับที่  4  
จํานวน 25 ขอ ฉบับท่ี 5 จํานวน 6 ขอ  ซึ่งผานการพิจารณาและแกไข แลวทดสอบกับกลุมทดลองจํานวน 196 คน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหหาความยากงายและ 
อํานาจจําแนก โดยพิจารณาความยากงาย ตองมีคาตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และอํานาจจําแนก ตองมี คาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
   1.3  ความเช่ือม่ัน                           
   1.3.1  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ  จากการนําแบบทดสอบท้ัง  5  ฉบับ  ทดสอบกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  384  คน 
   1.3.2  ความเช่ือม่ันของเกณฑการใหคะแนนตรวจสอบคาความเช่ือม่ันของเกณฑการใหคะแนนการพูด  โดยใหกรรมการให
คะแนนจํานวน  2  คน  แลวหาความเช่ือม่ันของเกณฑการใหคะแนนคํานวณโดยใชสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธของเพียรสัน 
 2.  เกณฑปกติ  และคูมือการใชแบบทดสอบ   
  2.1  เกณฑปกติของเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนํา เครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 5  
ฉบับ  ที่ไดหาคุณภาพมาสรางเกณฑปกติ   
  2.2  คูมือการใชเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับชวงช้ันที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู
วิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใช เครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ระดับชวงช้ันที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สําหรับใช เปนแนวทางในการดําเนินการสอบ  ประกอบดวย  
   2.2.1  ความหมาย     2.2.2  ความมุงหมาย  
   2.2.3  โครงสรางของแบบทดสอบ  2.2.4  การพัฒนาแบบทดสอบ  
   2.2.5  วิธีดําเนินการสอบ   2.2.6  การตรวจใหคะแนน  
   2.2.7  เกณฑปกติของแบบทดสอบ   2.2.8  เกณฑการตัดสิน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายดังตอไปน้ี 
 1.  คุณภาพของแบบทดสอบ  
 1.1  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  
 1.1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบวาแตละขอคําถาม สามารถวัดพฤติกรรมดานตาง ๆ ตรงตามคุณลักษณะที่ตองการวัดหรือไม
โดยนําผลคะแนนที่ได จากผูเช่ียวชาญไปคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  มีคาตั้งแต 0.80  ถึง  1.00  ทุกขอ  แสดงวา แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
 1.1.2  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ  โดยตรวจสอบความ สอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของ  เพียรสัน  ซึ่งคะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับของแบบทดสอบมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตั้งแต 0.15  ถึง  0.94  มีความสัมพันธกัน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  แสดงวาแบบทดสอบมี ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง มีจํานวน  1  ขอ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.03  ไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ    
 1.2  ความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ      
 1.2.1 จากการทดสอบครั้งท่ี  1  พบวาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการพูด  จํานวน  
5  ขอ  มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.21  ถึง 0.35  มีความยากงายตั้งแต 0.10  ถึง  0.23  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการ ฟงและการเขียน  จํานวน  25  ขอ  มี
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.02  ถึง 0.45  มีความยากงาย  0.24  ถึง 0.40  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  จํานวน  5  ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้งแต
0.15  ถึง  0.38  มีความยากงายตั้งแต 0.10  ถึง  0.26  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและ การเขียน  จํานวน  25  ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.13  
ถึง  0.40  มีความยากงาย  0.10  ถึง 0.34  ฉบับที่  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อานและการเขียน  จํานวน  6  ขอ  มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.12  ถึง  
0.32  มีความยากงาย  0.19  ถึง 0.34  พิจารณาความยากงาย   ตองมีคาตั้งแต 0.20 ถึง 0.80  และอํานาจจําแนก  ตองมีคาตั้งแต 0.20  ขึ้นไป  เน่ืองจากขอสอบส
วนใหญมีความยากงาย คอนขางยาก  ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงขอสอบทั้ง  5  ฉบับ   ในดาน    เน้ือหา  คําศัพท คําสั่ง  ขอ คําถาม  และวิธีการดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล  แลวรวบรวมนําไปทดสอบครั้งท่ี  2  ซึ่งมี แบบทดสอบ  ฉบับที่  1  จํานวน  5  ขอ  ฉบับที่  2  จํานวน  25  ขอ  ฉบับที่  3  จํานวน  5  ขอ  ฉบับ ที่  
4  จํานวน  25  ขอ  ฉบบัท่ี  5  จํานวน  6  ขอ  
  1.2.2 จากการทดสอบครั้งท่ี  2  พบวาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการพูด  จํานวน  
5  ขอ  มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.41  ถึง  0.86  มีความยากงายตั้งแต 0.31  ถึง  0.52  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการ ฟงและการเขียน  จํานวน  25  มี
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  ถึง  0.46  มีความยากงาย  0.10  ถึง  0.50  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  จํานวน  5  ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้ง
แต 0.26  ถึง  0.38  มีความยากงายตั้งแต 0.26  ถึง  0.42  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการ เขียน  จํานวน 25 ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  
ถึง  0.51  มีความยากงาย 0.20  ถึง  0.50 ฉบับที่  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อานและการเขียน  จํานวน  6  ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  ถึง  
0.34  มีความยากงาย  0.25  ถึง  0.44  ผูวิจัยทําการคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายและ อํานาจจําแนกโดยพิจารณาความยากงายตั้งแต 0.20 ถึง 0.80  และ
อํานาจจําแนก  ตั้งแต 0.20  ขึ้น ไป นําไปทดสอบเพื่อหาคุณภาพ  ซึ่งมีแบบทดสอบฉบับที่  1  จํานวน  5  ขอ  ฉบับที่  2  จํานวน  15  ขอ  ฉบับที่  3  จํานวน  5  
ขอ  ฉบับที่  4  จํานวน  15  ขอ  ฉบับที่  5  จํานวน  3  ขอ  
 1.2.3  จากการทดสอบเพื่อหาคุณภาพ  พบวาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการพูด  
จํานวน  5  ขอ  มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.42  ถึง  0.74  มีความยากงายตั้งแต 0.38  ถึง  0.54  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการ      ฟงและการเขียน  
จํานวน  15  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29  ถึง  0.64  มีความยากงาย  0.26  ถึง  0.56  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  จํานวน  5  ขอ  มี
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อํานาจจําแนกตั้งแต 0.35  ถึง  0.47  มีความยากงายตั้งแต 0.33  ถึง  0.54  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการ เขียน  จํานวน  15  ขอ  มีอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20  ถึง  0.51  มีความยากงาย 0.20  ถึง 0.49 ฉบับท่ี  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อานและการเขียน  จํานวน  3 ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้ง
แต 0.33  ถึง  0.45  มีความยากงาย  0.46  ถึง  0.62  ขอสอบทุกขอมีความยากงายและอํานาจจําแนกผานเกณฑที่ กําหนดทุกขอ  
 1.3  ความเช่ือม่ัน    
 1.3.1  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบหาโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient)  ผลการวิเคราะหดังน้ี  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟ
งและการพูด  มีความ เช่ือม่ันเทากับ  0.71  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการเขียน  มีความเช่ือม่ันเทากับ 0.70  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะ
การอานและการพูด  มีความเช่ือม่ันเทากับ  0.82  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการเขียน  มีความเช่ือม่ันเทากับ  0.74  ฉบับที่  5  แบบทดสอบ เน
นทักษะการฟง  พูด  อาน  มีความเช่ือม่ันเทากับ  0.73  สรุปไดวาแบบทดสอบมีความเช่ือม่ันได ทุกฉบับ  
   1.3.2  ความเช่ือม่ันของเกณฑการใหคะแนนการพูด  แบบทดสอบฉบับที่  1  มี คาเทากับ  0.83  แบบทดสอบฉบับที่  3  มีคาเทากับ  0.81  สรุปไดว
าเกณฑการใหคะแนนการพูดมี ความเช่ือม่ันสามารถนําไปใชตรวจใหคะแนนได  
 2.  เกณฑปกติและคูมือการใชแบบทดสอบ  ผูวิจัยสรางเกณฑปกติ  โดยนําคะแนนจาก การหาคุณภาพแบบทดสอบ  มาแปลงเปนคะแนนทีปกติ  แลวปรับ
ขยายคะแนนทีปกติโดยใชวิธี กําลังสองต่ําสุด  ผลปรากฏดังน้ี   
 2.1  เกณฑปกติของแบบทดสอบ   
 2.1.1  ฉบับท่ี  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการพูด  มีคะแนนดิบตั้งแต 0  ถึง  75  คะแนน  T ปกติ อยูระหวาง  T22  ถึง  T75   
 2.1.2  ฉบับท่ี  2  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการเขียน  มีคะแนนดิบตั้งแต 0  ถึง  30  คะแนน  T ปกติ อยูระหวาง  T32  ถึง  T82   
 2.1.3  ฉบับท่ี  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  มีคะแนนดิบตั้งแต 0  ถึง  75  คะแนน  T ปกติ อยูระหวาง  T45  ถึง  T74     
 2.1.4  ฉบับท่ี  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการเขียน  มีคะแนนดิบ ตั้งแต 0  ถึง  30  คะแนน  T ปกติ อยูระหวาง  T30  ถึง  T82   
 2.1.5  ฉบับท่ี  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อาน  และการเขียนมี คะแนนดิบตั้งแต 0  ถึง  6  คะแนน  T ปกติ อยูระหวาง  T34  ถึง  T74   
 2.2  คูมือการใชแบบทดสอบ  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใชเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  สําหรับใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการสอบเพื่อจะไดทราบถึงรายละเอียดของแบบทดสอบ  สามารถนําแบบทดสอบไปใชไดบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการ  ซึ่งคูมือการใชแบบทดสอบ ประ
กอบดวย  ความหมาย  ความมุงหมาย  โครงสรางของแบบทดสอบ  การพัฒนาแบบทดสอบ  วิธีดําเนินการสอบ  เกณฑการใหคะแนน  เกณฑปกติของแบบทดสอบ  
และเกณฑการตัดสิน 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี  มีจุดมุงหมายเพื่อตองการพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ  ระดับชวงช้ันที่  2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ซึ่ง อภิปรายผลการศึกษาคนควาไดดังน้ี  
 1.  คุณภาพของแบบทดสอบ  
 1.1  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  
  1.1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบ  มีคาตั้งแต 0.80  ถึง  1.00  แสดงใหเห็นวาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ทั้ง  5  ฉบับท่ีสรางข้ึน เปนตัวแทนลักษณะพฤติกรรมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความเที่ยงตรงตามเน้ือหา สูง  สอดคลองกับธอร
นและเดซ (Innes  and  Straker.  2003 : 5 ; อางอิงมาจาก  Thorn  and  Deizt.  1989.)  ซึ่งกลาววาถาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณไดมีคาตั้งแต 0.70  ขึ้นไป  
ถือวาขอคําถามน้ัน เปนตัวแทนลักษณะของกลุมพฤติกรรมน้ัน  
  1.1.2  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ  โดยตรวจสอบความ สอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ  ดวย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของ เพียรสัน  ซึ่งคะแนนราย  ขอกับคะแนนทั้งฉบับมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 0.15  ถึง  0.94  มี ความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่งกลาวไดวา  แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีความเที่ยงตรงตามโครงสรางที่เช่ือถือได มีจํานวน  1  ขอ  ที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.03  ไม มีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ในการทดสอบครั้งที่  1  และครั้งที่  2  ไดทําการ ปรับปรุงขอสอบบางขอ  และสรางเพิ่มใหม ทําใหในการหา
คุณภาพมีขอท่ีไมผานการทดสอบใน ครั้งท่ี  1 และครั้งท่ี  2  จึงทําใหไมมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
 1.2  ความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ                              
  1.2.1  จากการทดสอบครั้งท่ี  1  พบวาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการ
พูด  จํานวน  5  ขอ  มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.21  ถึง 0.35  มีความยากงายตั้งแต 0.10  ถึง  0.23  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการ ฟงและการเขียน  
จํานวน  25  ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.02  ถึง 0.45  มีความยากงาย  0.24  ถึง 0.40  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  จํานวน  5  ขอ  มี
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.15  ถึง  0.38  มีความยากงายตั้งแต 0.10  ถึง  0.26  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและ การเขียน  จํานวน  25  ขอ  มีอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.13  ถึง  0.40  มีความยากงาย  0.10  ถึง 0.34  ฉบับที่  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อานและการเขียน  จํานวน  6  ขอ  มีอํานาจจําแนก 
ตั้งแต 0.12  ถึง  0.32  มีความยากงาย  0.19  ถึง 0.34  จะเห็นวาขอสอบสวนใหญมีความยากงาย คอนขางยาก  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางที่ใชเปนนัก
เรียนท่ีมีความสามารถทางดานทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษนอย  และไมมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  และ    นักเรียนไม คุนเคยกับแบบทดสอบเนนการ
ปฏิบัติจริงซึ่งยังมีอยูนอยโดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยจึงทํา การปรับปรุงขอสอบทั้ง  5  ฉบับ   ในดาน  เน้ือหา  คําศัพท คําสั่ง  ขอคําถาม  และวิธีการ 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  แลวรวบรวมนําไปทดสอบครั้งท่ี  2  
  1.2.2  จากการทดสอบครั้งท่ี  2  พบวาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการ
พูด  จํานวน  5  ขอ  มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.14  ถึง  0.86  มีความยากงายตั้งแต 0.31  ถึง  0.52  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการ ฟงและการเขียน  
จํานวน  25  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  ถึง  0.46  มีความยากงาย  0.10  ถึง  0.50  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  จํานวน  5  ขอ  มี
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.26  ถึง  0.38  มีความยากงายตั้งแต 0.26  ถึง  0.42  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการ เขียน  จํานวน  25  ขอ  มีอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20  ถึง  0.51  มีความยากงาย 0.20  ถึง  0.50 ฉบับท่ี  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อานและการเขียน  จํานวน  6  ขอ  มีอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20  ถึง  0.34  มีความยากงาย  0.25  ถึง  0.44  แบบทดสอบท้ัง  5  ฉบับมีความยากงายอยูในเกณฑ ที่กําหนด  แตก็ยังมีความยากงายอยูในเกณฑคอนขาง
ยากเปนสวนใหญ ซึ่งไมแตกตางจากการ ทดสอบครั้งท่ี  1  มากนัก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูใหนักเรียนได ฝกปฏิบัติทักษะสื่อสาร          
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นอย  สวนใหญใหนักเรียนทองจําคําศัพท ไวยากรณ จึงทําใหนักเรียนขาด ความม่ันใจในการสื่อสาร  ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงแบบทดสอบในดานขอคําถาม  คําศัพท
แลว รวบรวมนําไปทดสอบเพื่อหาคุณภาพ  
  1.2.3  จากการทดสอบเพื่อหาคุณภาพ  พบวาเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเนนทักษะการฟ
งและการพูด  จํานวน  5  ขอ  มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.42  ถึง  0.74  มีความยากงายตั้งแต 0.38  ถึง  0.54  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการ      ฟงและ
การเขียน  จํานวน  15  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29  ถึง  0.64  มีความยากงาย  0.26  ถึง  0.56  ฉบับที่  3  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  จํานวน  5  
ขอ  มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.35  ถึง  0.47  มีความยากงายตั้งแต 0.33  ถึง  0.54  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการ เขียน  จํานวน  15  ขอ  มี
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  ถึง  0.51  มีความยากงาย 0.20  ถึง 0.49 ฉบับท่ี  5  แบบทดสอบเนนทักษะการฟง  พูด  อานและการเขียน  จํานวน  3  ขอ  มีอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.33  ถึง  0.45  มีความยากงาย  0.46  ถึง  0.62 จะเห็นวาขอสอบสวนใหญมีความยากงาย คอนขางยาก  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางท่ีใชเปนนัก
เรียนที่มีความสามารถทางดานทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษนอย  ซึ่งไมมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  และนักเรียนไมคุนเคยกับ แบบทดสอบเนนการปฏิบัติ
จริงซึ่งยังมีอยนูอยโดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ  นอกจากน้ีใน กระบวนการจัดการเรียนการสอนครูใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะสื่อสารนอย  สวนใหญให นักเรียนทอง
จําคําศัพท ไวยากรณ จึงทําใหนักเรียนขาดความม่ันใจในการสื่อสาร   ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2539  :  184) กลาวไววา  ความยากงายของขอสอบควรอยู
ในเกณฑ 0.20 ถึง 0.80  และ สมนึก  ภัทธิยธนี  (2541 : 201)  กลาวไววา  อํานาจจําแนกของขอสอบควรมีคาตั้งแต 0.20  ขึ้นไป ความยากงาย  และอํานาจจําแนก
เครื่องมือวัดการปฏิบัติอยูในเกณฑดังกลาว จึงกลาว ไดวา  เครื่องมือที่สรางขึ้นสามารถวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ชวงช้ันที่  2  ได 
 1.3  ความเช่ือม่ัน   
  1.3.1  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบหาโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (αcoefficient)  ผลการวิเคราะห ดังน้ี  ฉบับที่  1  แบบทดสอบเน
นทักษะการฟงและการพูด  มีความ เช่ือม่ันเทากับ  0.71  ฉบับที่  2  แบบทดสอบเนนทักษะการฟงและการเขียน  มีความเช่ือม่ันเทากับ 0.70  ฉบับที่  3  แบบ
ทดสอบเนนทักษะการอานและการพูด  มีความเช่ือม่ันเทากับ  0.82  ฉบับที่  4  แบบทดสอบเนนทักษะการอานและการเขยีน  มีความเช่ือม่ันเทากับ  0.74  ฉบับที่  5  
แบบทดสอบ เนนทักษะการฟง  พูด  อาน  มีความเช่ือม่ันเทากับ  0.73  สอดคลองกับ  ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2539 : 209)  ซึ่งกลาว วาความเช่ือม่ัน
ของแบบทดสอบควรมีคามากกวา  0.70  จึงจะเปน แบบทดสอบท่ีเช่ือม่ันได นอกจากน้ียังมีความเช่ือม่ันมีคาใกลเคียงกับการพัฒนาเครื่องมือวัดการ ปฏิบัติในวิชาอื่น  
ๆ เชน  แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติดานทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ  ของ ประ โมกข ดุลนีย (2542 : บทคัดยอ)  ซึ่งมีความเช่ือม่ันอยูระหวาง  0.54  ถึง  0.79  
การพัฒนาเครื่องมือ วัดการปฏิบัติคอมพิวเตอร ของ  แทนกานต รุลปกษ (2545 : บทคัดยอ) มีความเช่ือม่ันอยรูะหวาง  0.755  ถึง  0.856  การพัฒนาแบบทดสอบ
วัดการปฏิบัติคณิตศาสตร ของ  สุฐิยา  เพชรวงษ (2545 : บทคัดยอ) มีความเช่ือม่ันอยรูะหวาง  0.72  ถึง  0.91 จากความเช่ือม่ันของเครื่องมือวัดการปฏิบัติ ทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษสามารถยืนยันคุณภาพของเครื่องมือวัดไดวาเหมาะสมท่ีจะนํามาวัดการ ปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  ระดับชวงช้ันที่  2    
  1.3.2  ความเช่ือม่ันของเกณฑการใหคะแนนการพูด   เปนคาสัมประสิทธ์ิที่บง ช้ีใหเห็นถึงความสอดคลองของกรรมการที่ใหคะแนนจํานวน  2  
คน  หาโดยใชสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธเพียรสัน  แบบทดสอบฉบับท่ี  1  มีคาเทากับ  0.83  แบบทดสอบฉบับที่  3  มีคาเทากับ  0.81  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
ทั้ง  2  ฉบับ  มีคาใกลเคียงกันมาก  แสดงวาเกณฑการให126 คะแนนมีความชัดเจน  มีความเปนปรนัย  นอกจากน้ียังมีความเช่ือม่ันใกลเคียงกับ  แบบทดสอบวัด 
ภาคปฏิบัติดานทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ  ของ ประโมกข ดุลนีย (2542 : บทคัดยอ)  ซึ่งมี ความเช่ือม่ันของเกณฑการใหคะแนนอยูระหวาง  0.88  ถึง  0.97  
จากความเช่ือม่ันของเกณฑการให คะแนนการพูด  สามารถยืนยันคุณภาพของเกณฑการใหคะแนนได 
 2.  เกณฑปกติ ผู วิจัยไดสรางเกณฑปกติในรูปคะแนน T ปกติ  เพื่อใชเปรียบเทียบความสามารถใน ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ จากคะแนนดิบของ
เครื่องมือวัดทั้ง  5  ฉบับ  และคะแนน  T  รวม  เพื่อใชเปรียบเทียบความสามารถในทักษะสื่อสาร  
  3.  คูมือการใชเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  ระดับชวงช้ันที่  2  ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางคูมือการใชเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  ระดับชวงช้ันที่  2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สําหรับเป
นแนวทางใน การทําเครื่องมือวัดการปฏิบัติทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  สําหรับใชทดสอบกับนักเรียนระดับชวง ช้ันที่  2  ในการนําเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใช
ควรอานคูมือการใชแบบทดสอบทุกครั้ง  ทั้งน้ี เพื่อจะไดทราบถึงรายละเอียดของแบบทดสอบ  วิธีดําเนินการสอน  ซึ่งจะ      ชวยใหการนําเครื่องมือ วัดไปใชบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการตอไป  
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การสร๎างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช๎สื่อภาพยนตร๑ 
Motivation to learn English by using Movie Media. 

 
ณัฐสรัญ ลี้สิริเสริญ1 

 

บทคัดยํอ 
การสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนมากเพราะถาผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแลวยอมสงผลใหพฤติกรรม

การเรียนรดูีขึ้น และประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษการศึกษาครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อภาพยนตร ตาม
แนวคิดของ รีเบคกา ออกฟอรด และ ซอนแทน ดอนเย โดยใชกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการ ผูรวมวิจัยประกอบดวย ผูสอนภาษาอังกฤษจํานวน 1 คน และนักศึกษา
ช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศายตรแ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก ปการศึกษา 2560 จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาค
นควา คือ แบบสัมภาษณแรงจูงใจ และนําผลการศึกษาโดยวิธีพรรณา โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ โดยใชภาพยนตรเปนสื่
อประกอบการเรียนการสอนน้ัน สามารถกระตุนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนไดเปนอยางดี 
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ สื่อภาพยนตแ 
  
Abstract 

The motivation for learning English is important and essential because motivating learners In English learning, the result is better 
learning behavior. The aim of this study is to motivate English learners through the use of cinematic media. Based on Rebecca's ideas and 
the use of action research. Researchers include: One English teacher and one third year humanity student. Tourism and Hospitality There 
are 5 teachers in the study. The tools used in this study are motivational interviews. And the results of the study by the descriptive method. 
In summary, the activities of teaching English in various forms. Using the film as a teaching medium. Can motivate English learners? This is a 
good thing for students.  

 

Keywords: motivation movie media 
 

บทนํา 
สังคมในปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจใน

การศึกษาหาขอมูลความรูการถายทอดวิทยาการตางๆ ภาษามีความจําเปนอยางยิ่งในการเจรจาตอรองดานการคา และการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพดังน้ัน
การเรียนรภูาษาตางประเทศจะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีเพราะมีความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเช่ือชาติทําใหสามารถปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม การเรียนภาษาตางประเทศน้ันแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอื่นเน่ืองจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเทาน้ันแตเปนการเรียนภาษาเพื่อให
สามารถใชเปนเครื่องมือติดตอกับผูอื่นตามสถานการณตาง ๆ ไดทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพการที่ผู เรียนจะใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสมน้ันขึ้นอยูกับ
ทักษะการใชภาษาการจดัการเรียนการสอนที่ดีผูเรียนตองมีโอกาสฝกทักษะการใชภาษามากท่ีสุดทั้งในและนอกหองเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาควรจัดกิจกรรม
ใหหลากหลายเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองของผูเรียนไดและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (กรมวิชาการ.2545 ก : 1-2) การเรียนภาษาที่สองหรือภาษาอังกฤษใหประสบ
ผลสําเร็จน้ันปจจัยที่สําคญที่สุดและไดรับการพัฒนาที่เห็นชัดเจนคือแรงจูงใจซึ่งออกฟอรด (Oxford.1996:121)ไดแบงลักษณะของพฤติกรรมที่บงบอกวาผูเรียนมี
แรงจูงใจออกเปน 2 ประเภทคือ (1) พฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจภายนอก (External Behavior Feature) ลักษณะที่แสดงออกคือนักเรียนจะเลือกทํากิจกรรม
เดียวใหสําเร็จและทํากิจกรรมท่ีงายไปหากิจกรรมท่ียาก (2) พฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจภายใน (Internal Behavior Feature) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากตัวของ
นักเรียนเอง เชนสนใจศึกษาหาความรูในสิ่งที่เรียนเพราะเห็นประโยชนของการเรียนใชประสบการณเดิมเพื่อเช่ือมโยงไปสูประสบการณใหม จึงจําเป็นตองคนหา
แรงจูงใจของนักเรียนโดยการออกแบบสํารวจแบบสัมภาษณ พูดคุยหรือสังเกตกอนที่จะวางแผนการสอนแตละภาคเรียนตองใหผูเรียนตั้งจุดมงุหมายในการเรียนภาษาที่
สองเองและชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคหรือเปาหมายที่ผูเรียนตั้งไวโดยช้ีใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนภาษาที่สองเชนความกาวหนาดานอาชีพการงาน
สามารถใชภาษาเปนสื่อกลางในการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาสรางสัมพันธภาพและสันติภาพใหเกิดขึ้นในโลกนอกจากน้ีควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
หลากหลายเพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนรูของผูเรียนเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัวที่นักเรียนมีความคุนเคยในชีวิตประจําวันเชนการเดินทางทองเที่ยวกิจกรรมใน
วันหยุดการสั่งอาหารการจองหองพักในโรงแรมการถามเสนทางการซื้อสิ่งของการใชเวลาวางกีฬาการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสกับสถานการณจริงการเชิญเจาของ
ภาษามาสนทนากับนักเรียนจัดสถานการณจําลองหรือการนําภาพยนตรมาเปนสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการรูในรูปแบบตางๆสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญใน
การสรางแรงจูงใจเชนกันนอกจากน้ีไดทําการการทดลองโดยใชภาพยนตรประกอบการสอนในประเทศญี่ปุนซึ่งทําใหทราบวาแรงจูงใจมีผลตอระบบการเรียนภาษาตาง
ประเทศและเครื่องมือท่ีนํามาใชกระตุนแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาคือภาพยนตรภาษาอังกฤษดังน้ันการจัดการเรียนรูที่ใหไดผลดีน้ันแรงจูงใจเปนองค
ประกอบท่ีสําคัญในการเรียนรูความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียนนอกจากจะขึ้นกับความสามารถแลวยังขึ้นอยูกับแรงจูงใจนักเรียนที่มีความสามารถสูงแตขาด
แรงจูงใจในการเรียนรูจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ําซึ่งเปนปญหาใหครูผูสอนตองใหความชวยเหลือเพราะในหองเรียนหองหน่ึงๆจะประกอบไปดวยนักเรียนที่มีระดับ
แรงจูงใจที่แตกตางกันทั้งน้ีเนืองจากความสามารถและประสบการณเกี่ยวกับการเรียนรแูตละวิชาดังน้ันครูและผูปกครองตองทํางานรวมกันเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันคือ 
“สงเสริมแรงจูงใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรเูพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน” (สุรางคแ ควตระกูล. 2541:180) และมีการทดลองใชภาพยนตรประกอบการสอนใน
ประเทศญี่ปุนซึ่งทําใหทราบวาแรงจูงใจมีผลตอระบบการเรียนภาษาตางประเทศและเครื่องมือที่นํามาใชกระตุนแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาคือ
ภาพยนตรภาษาอังกฤษภาพยนตรเปนสื่อเทคโนโลยสมัยใหมอีกประเภทหน่ึงมีทั้งในรูปแบบวีซีดีและดีวีดีที่เขามามีบทบาททางการเรียนภาษาผูสอนตองเลือก
ภาพยนตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูเพื่อเปนเครื่องชวยใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียนน้ันอยางรวดเร็ว (กิดานนทแ มลทอง. 2548 : 100-

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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101) โดยทั่วไปภาพยนตรมีคุณลักษณะหรือหนาที่หลัก 4 อยางดวยกันคุณลักษณะที่หน่ึงคือถายทอดเรื่องราวของเรื่องเปนภาษาพูดนักเรียนจะไดฟงสําเนียงระดับของ
นํ้าเสียงท่ีเนนหนักเบามีชีวิตชีวาตามบริบทของตัวละครในสถานการณตางๆคุณลักษณะที่สองคือการสื่อทางอารมณ (Emotional Function) ภาพยนตรมีหนาที่สราง
อารมณตางๆใหกับคนดไูมวาจะเปนความเศราโศกความสุขความหวาดเสียวสยดสยอง ฯลฯ ดวยวิธีการที่แตกตางกันไปเปนตนวาการติดตอหรือการใชเสียงประกอบหน
าที่ที่สามคือสื่อทางดานความคิด (Intellectual Function) ซึ่งสามารถทําได 2 ลักษณะดวยกันคือคนที่ผลิตภาพยนตรอาจจะแทรกความคิดบางอยางที่อาจเป
นปรัชญาขอคิดหรอแงคิดดีดีเกี่ยวกับการใชชีวิตเขาไปในเน้ือเรื่องซึ่งนักเรียนจะรับรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเองและอีกลักษณะหน่ึงคือกระตุนใหคนดูใช
ความคิดของตนเองซึ่งท้ังสองลักษณะน้ีลวนแตใหคนดูเปนผูคิดไมใชแคดูภาพยนตรสนุกสนุกสักเรื่องแลวก็จบไปเพียงแคน้ันคุณลักษณะสุดทายคือการสรางความตื่นตา
ตื่นใจ (Spectacle function) ซึ่งความตื่นตาตื่นใจน้ีสวนใหญเราไดมาจากการเห็นภาพแตเสียงดนตรีก็มีสวนไมนอย (อุบลรัตนแ ศิริยุวศกด,ถิรนนทแ วันวัช ศิริวงศและ
สุจิรา สุวีรานนท. 2542:32-33) นอกเหนือจากน้ันภาพยนตรยังมีประโยชนอีกหลายประการเชนเปนสิ่งดึงดูดกระตุนเราใจใหผเูรียนสนใจบทเรียนอยางสูงเปนแหลงพูด
ภาษาอยางแทจริงนักเรียนไดฟงภาษาการสนทนาโตตอบเปนธรรมชาติที่ใชในชีวิตประจําวันเห็นกิริยาทาทางประกอบในสถานการณจริงโดยเฉพาะภาพยนตร DVD ซึ่ง
คูณสมบัติพิเศษคือมีความกะทัดรัดทนทานหาไดงายสะดวกในการใชมีเมนูใหเลือกรายการตางๆไดอยางหลากหลายเชนเลือกดูฉากภาพยนตรแตละฉากเลือกรายการย
อนกลับเพื่อดูฉากที่ผานมาหยุดดูรายละเอียดในแตละฉากที่เราสนใจไดนอกจากน้ีภาพยนตรยังมีไตเติ้ล (Title) ซึ่งประกอบไปดวยช่ือเรื่องรายละเอียดยอยของ
ภาพยนตรในแตละเรื่องเพื่อสรางความสนใจกับผูชมเสียคาใชจายนอยที่สุดและสามารถนํามาใชไดกับนักเรียนในทุกระดับจึงมีการเตรียมที่จะนําภาพยนตรจาก DVD 
มาใชเปนสื่อเพื่อสรางแรงจูงใจสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ (Jane. 2002:Web Site) ผูศึกษาทําการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จากการสังเกตและสัมภาษณ
ในขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทําใหทราบปญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคือนักเรียนมีความรูสึกวาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
ยากตอการเรียนรูอยูไกลตัวนักเรียนเกินไปเน่ืองจากผูเรียนไมไดใชภาษาอังกฤษในการดําเนินชีวิตประจําวันผู เรียนมองไมเห็นคุณคาความสําคัญและประโยชนของ
ภาษาอังกฤษจึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายที่จะเรียนรูและมีเจตคติที่ไมดีตอภาษาอังกฤษสงผลใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมประสบความสําเร็จไมบรรลุ
ตามความมุงหมายของหลักสูตรแตในขณะเดียวกันถาผูศึกษายกตัวอยางโฆษณาในทีวีหรือใชสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ เชนนิทานภาพเคลื่อนไหวจาก VCD/ DVD ที่เกี่ยวของ
กับเน้ือหาบทเรียนภาษาอังกฤษในชวงจัดกิจกรรมการเรียนผูเรียนกลับมีความสนใจมีความกระตือรือรนและตอบคําถามไดเปนอยางดีจากสภาพการณดังกลาวทําใหผู
ศึกษา พบวาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันผูสอนตองกระตุนความสนใจหรือสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจะสงผลให
การเรียนรขูองผูเรียนดีขึ้นผูศึกษาคนควาจึงเลือกใชสื่อภาพยนตรเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษเน่ืองจากผูเรียนในวัยน้ีชอบเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยตางๆ
และภาพยนตรเปนเรื่องที่ผูเรียนใหความสนใจผูเรียนจะไดเรียนรบูริบทตามสถานการณตางๆจากการดูและการฟงสําเนียงจากเจาของภาษาซึ่งนักเรียนจะไดทั้งความรู
และความสนุกสนานเพลิดเพลินและเรียนรูอยางมีความสุข 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 

1. เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชสื่อภาพยนตรแ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
1. สื่อภาพยนตร 
ความหมายของภาพยนตร 
ไพบูลย ลิ้มมณี (2547:122–124 ) ใหความหมายของภาพยนตรวา หมายถึง ภาพน่ิงเรียงติดกันที่ถูกบันทึกลงมวนฟลมดวยกลองถายภาพยนตร เม่ือฉายฟ

ลมน้ันไปท่ีจอภาพจะปรากฏเหมือนภาพเคลื่อนไหวเหมือนธรรมชาติ สําหรับภาพยนตรการศึกษาหมายถึง ภาพยนตรที่เปนสื่อถายทอดความรู ขอมูล เรื่องราว แนวคิด 
เหตุการณ ใหผูชมไดร ับความรูจาก เรื่องราวที่เสนอน้ันโดยไมจํากัดกลุมผูชม แตถาเปนภาพยนตรเพื่อการสอนเปนภาพยนตรที่เสนเน้ือหาบทเรียนในหลักสูตรโดย
จํากัดผูชมซึ่งเปนผูเรียนในช้ันเรียน 

กิดานันท มลิทอง (2548:103) ใหความหมายของภาพยนตรวา หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงท่ีบันทึกเรื่องราวเหตุการณลงบนฟลม (ปจจุบันเปนการ
ใชแผนวีซีดี/ดีวีดี) เพื่อใหผเูรียนไดรับประสบการณทั้งภาพและเสียง 

สรุป ภาพยนตร หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงท่ีถูกบันทึกลงบนฟิลแมหรือ แผนวีซีดีและดีวีดี เพื่อถายทอดขอมูล เรื่องราว แนวคิด เหตุการณใหผูเรียน
ไดรับประสบการณแท้ังภาพและเสียง  
2.แรงจูงใจ (Motivation)  

2.1. ความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจ 
ประสาท อิศรปรีดา (2547:300) ใหความหมายแรงจูงใจ หมายถึง พลังทางจิตซึ่ง เปนสภาวะภายในที่กระตุน (Arouses) กําหนดทิศทาง (Directs) และคง

สภาพ (Maintain) พฤติกรรมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคหรือเปาหมาย 
สุรางค โควตระกูล (2541:154) ใหความหมายแรงจูงใจหมายถึง องคประกอบท่ี กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมาย 
พยอม วงศสารศรี (2526:118-119) ใหความหมายไววาแรงจูงใจหมายถึง สภาวะใดๆที่เปนแรงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
 สรุป แรงจูงใจหมายถึง พลังทางจิตซึ่งเปนภาวะภายในที่กระตุนหรือเปนแรงผลักดันใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาเพื่อใหบรรลุตามเงื่อนไขหรื

อปจจัยในการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเหลาน้ัน 
2.2. แนวคดิ ทฤษฎี แรงจงูใจ  
พยอม วงศสารศรี (2526:119) สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาซึ่งแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภทคือ 1.แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง 

สภาวะบุคคลที่มีความตองการที่จะทําหรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยจิตใจ ของตนเองที่รักการแสวงหา เชนความสนใจ เจตคติ ความตองการ 2. แรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ไดรับการกระตุนจากภายนอกใหมองเห็นจุดหมาย และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เชน เปาหมายหรือ
การคาดหวังของบุคคล ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา บุคลิกภาพเครื่องลอตาง ๆ  

สุรางค โควตระกูล (2541:169) กลาวถึงแรงจูงใจแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 1.แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายใน
ตัวของบุคคล และเปนแรงขับที่ทําใหบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัล เชน ความตองการมีสมรรถภาพและความอยากรูอยากเห็น 2.แรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่ไดรบัอิทธิพลจากภายนอกเชน  คําชม  รางวัล  การแขงขัน  ลักษณะของเหตุการณ  
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ประสาท อิศรปรีดา (2547:301) แบงแรงจูงใจออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motivation) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากองคประกอบ 
ภายนอกตัวบุคคล  องคประกอบดังกลาวอาจเปนสิ่งชวนใจ หรือรางวัล หรือกิจกรรมตาง ๆ  ทีไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมที่สัมพันธโดยตรง2.แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic Motivation) เกิดจากองคประกอบภายในตัวบุคคล เชน ทําเพราะสนใจหรือสนุกกับงานน้ัน  ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีทําจะเปนรางวัลในตัวของมันเอง 

สรุปจากทัศนของนักจิตวิทยา  ไดวา แรงจูงใจภายในจะปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดยากกวาแรงจูงใจภายนอก ดังน้ันการใชแรงจูงใจกับผูเรียนมักใช
แรงจูงใจภายนอกกอน แลวจึงสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดภายหลังแตเปนเรื่องทีค่อนขางยาก ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนตองใชแรงจูงใจภายนอกเพื่อ
ชักนําใหผเูรียนสนใจการเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งท่ีเปนประโยชนแตสิ่งน้ันอยไูกลตัวนักเรียนเกินไป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงคแขอท่ี 1 เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชสื่อภาพยนตรแ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูสอนภาษาอังกฤษจํานวน 1 คน และนักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศายตรแ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก ปการศึกษา 2560 จํานวน 5 คน 
2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี   
แบบสัมภาษณแรงจูงใจซึ่งผูศึกษาดัดแปลงจากแบบสํารวจแรงจูงใจจากแนวคิดของ ออกฟอรด (Oxford) ประกอบดวย แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก 

และแรงจูงใจ ดานสภาพสังคม และเจตคติที่มีตอวัฒนธรรมทางภาษาในการเรียน  
2.1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจ ดานสภาพสังคม และเจตคติที่มีตอวัฒนธรรมทางภาษาในการเรียน 
2.2  กําหนดขอบขายของแบบสัมภาษณ แรงจูงใจภายใน  แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจดานสภาพสังคม  และเจตคติที่มตีอวัฒนธรรมทางภาษาในการ

เรียน เพื่อใหไดขอมูลทีล่ะเอียดและสมบูรณ 
2.3  สรางแบบสัมภาษณแรงจูงใจตามขอบขายเน้ือหาวิชา  กิจกรรม ประกอบดวย แรงจูงใจภายนอก  แรงจูงใจภายใน  และแรงจูงใจดานสังคม 
2.4  นําแบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษารายงานการศึกษาคนควา อิสระ  เพื่อทําการปรับปรุงแกไข ผลการพิจารณาพบวามีสิ่งที่ตอง

ปรับปรุงแกไข คือ ปรับคําถามในการสัมภาษณ ใหกระชับ ตรงประเด็นสอดคลองกับแรงจูงใจแตละประเภท 
2.5  ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษา  
2.6  นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญชุดเดิม ผลการพิจารณาไมมีเรื่องใดที่ตองปรับปรุงแกไข 
2.7  นําแบบสัมภาษณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป    

 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา การสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชสื่อภาพยนตแครั้งน้ี ผูศึกษาจึงขอนําเสนอสรุปผลการศึกษาดังตอไปน้ี         
ผศูึกษาไดนําภาพยนตรเรื่อง The Last Holiday มาจัดกิจกรรมโดย ใหนักศึกษาเลนเกมเลือกคําศัพทจากภาพยนตร การแสดงบทบาทสมมติเลียนแบบตัว

ละครใน ภาพยนตร การเรียงลําดับเรื่องราวจากภาพยนตร การวาดภาพและเขียนบรรยายภาพ ผลการศึกษา คนควาพบวาภาพยนตรทําใหนักศึกษามีโลกทัศนกวางขึ้น 
ซึ่งแสดงวานักศึกษาเกิดแรงจูงใจภายนอก จากการสัมภาษณทําใหทราบวานักศึกษาชอบเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร ถึงแมวาจะฟงไมคอยรูเรื่อง แตถาจัด
กิจกรรมงาย ๆ สนุกสนาน เชน เกมเลือกคําศัพทจากภาพยนตร นักศึกษาจะชอบมากท่ีสุด ซึ่งแสดงวานักศึกษาเกิดแรงจูงใจภายใน สวนแรงจูงใจทางสังคมพบวา จาก
การดูภาพยนตร ทําใหนักศึกษามีความรูสึกวาเจาของภาษาเปนมิตรและใจดี กิจกรรมที่นักศึกษาไมชอบและไมสามารถ สรางแรงจูงใจคือ การแสดงบทบาทสมมติ
เลียนแบบตัวละครในภาพยนตร เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่ยากตองใชเวลาในการฝกนักศึกษาพูดไมได ไมม่ันใจในการออกสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษ เขินอาย ขาด
ความม่ันใจในตนเอง นักศึกษาจึงไมชอบ เพราะภาพยนตรฟงยากอยูแลวกิจกรรมยากอีก ก็ยิ่งไมเกิดแรงจูงใจ  ซึ่งผูศึกษาตองแกไขโดยออกแบบกิจกรรมงาย ๆ 
สนุกสนาน เพื่อสรางแรงจูงใจในวงจรตอไป 

ปญหาท่ีพบคือ พบวานักศึกษาที่เรียนออนมีสวนรวมในกิจกรรมวาดภาพและเขียนบรรยายภาพนอย เพราะขาดความเช่ือม่ันในตัวเอง ทําใหไมกลาแสดง
ความคิดเห็นรวมกับเพื่อนๆ และนักศึกษาตองการชมภาพยนตรเรื่องอื่นบางในแนวการตอสู ชิงไหวชิงพริบ ซึ่งจะตองแกไขในวงจรตอไป 

 
สรุปและอภิปรายผล  

การศึกษาคนควาในครั้งน้ี ไดใชภาพยนตรกระตุนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะภาพยนตรเปนสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมอีกประเภทหน่ึงที่เขามามี
บทบาททางการเรียนภาษา ผูสอนตองเลือกภาพยนตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู เพื่อเปนเครื่องชวยใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ ในบทเรียนน้ันอยา
งรวดเร็ว (กิดานันท มลิทอง. 2548 : 100 - 101) นอกเหนือจากน้ัน ภาพยนตรยังมีประโยชนอีกหลายประการเชน  เปนสิ่งดึงดูด กระตุน เราใจ ใหผูเรียนสนใจ
บทเรียนอยางสูงเปนแหลงพูดภาษาอยางแทจริงนักเรียนไดฟงภาษา การสนทนาโตตอบเปนธรรมชาติที่ใช ในชีวิตประจําวนัเห็นกิริยาทาทางประกอบในสถานการณจริง 
โดยเฉพาะภาพยนตร DVD  ซึ่งคุณสมบัติพิเศษ คือ  มีความกะทัดรัดทนทาน หาไดงาย สะดวกในการใชมีเมนูใหเลือกรายการตางๆ ไดอยางหลากหลาย  เชน  เลือกดู
ฉากภาพยนตรแตละฉาก เลือกรายการ ยอนกลับเพื่อดูฉากท่ีผานมา หยุดดูรายละเอียดในแตละฉากท่ีเราสนใจได นอกจากน้ีภาพยนตรย ังมีไตเติ้ล (Title) ซึ่งประกอบ
ไปดวยช่ือเรื่องรายละเอียดยอย ของภาพยนตรในแตละเรื่อง เพื่อสราง ความสนใจกับผูชม เสียคาใชจายนอยที่สุดและสามารถนํามาใชไดกับนักเรียนในทุกระดับ จึงมี
การเตรียมที่จะนําภาพยนตรจาก DVD มาใชเปนสื่อเพื่อสรางแรงจูงใจสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ (Jane. 2002: Web Site) โดยเนนการใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ
ภายนอกกอน โดยการนําภาพเหตุการณในภาพยนตร มาจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับกับความตองการของผูเรียน  ซึ่งเริ่มจาก
กิจกรรมที่งาย  ไปหากิจกรรมที่ยาก อันประกอบดวย กิจกรรมเกมการแขงขัน กิจกรรมจับคูคําศัพทกับรูปภาพ กิจกรรมตอบคําถามงาย ๆ สั้น ๆ จากเรื่องราวใน
ภาพยนตรการวาดและเขียนบรรยายภาพโดยสวนมาก เนนกระบวนการกลมุเพื่อลดความวิตกกังวลของผูเรียนผลพบวา ภาพยนตรสามารถกระตุนแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสูงข้ึน กระตือรือรนและมีความสุขจากการเรียนมากข้ึน สอดคลองกับ แนวคิดของ ออกฟอรด และเชียริน (Oxford and Shearin. 1994 : 
24 – 25)  เกี่ยวกับรูปแบบและการสรา แรงจูงใจในการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชหลักการชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมายในการเรียนภาษาของเขาซึ่งตั้งอยูบน
พื้นฐานของรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันเชน โดยการมองเห็น การฟง การสัมผัส การไตรตรอง การรับแรงกระตนุ การสนใจกับสิ่งภายนอกรอบตัวจัดกิจกรรมที่ 
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หลากหลายเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชสื่อหรืออุปกรณที่ทาทายและนาตื่นเตนตอสติปญญาของผูเรียน ควรจัดกิจกรรมที่มีเกมรวมดวยจัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนเพื่อลดความวิตกกังวล  สอดคลองกับแนวคิดของดอรนยี่  (Dornyei. 1994 : 280 - 282) ไดสรุปวาองคประกอบในการสรางแรงจูงใจสําหรับผูเรียนภาษาที่สองเป
นสิ่งสําคัญมากในการเรียนภาษาที่สองเพราะถาผูเรียนมี แรงจูงใจท่ีดีแลวการเรียนภาษาที่สอง ก็จะประสบผลสําเร็จ  ซึ่งดอรนยี่ไดแบงระดับของการให แรงจูงใจกับผู
เรียนภาษาที่สองไว 3 ระดับคือ ระดับของภาษา ระดับของผูเรียน และระดับของ กิจกรรม การท่ีนักเรียนไดชมภาพยนตรทําใหผเูรียนไดประสบการณตรงเปนสิ่งดึงดูด 
กระตุน เราใจ ใหผเูรียนสนใจบทเรียนอยางสูง เปนแหลงพูดภาษาอยางแทจริงนักเรียนไดฟงภาษา  กา สนทนาโตตอบ เปนธรรมชาติที่ใช ในชีวิตประจําวัน เห็นกิริยาท
าทางประกอบ ในสถานการณจรงิ  นักเรียนไดความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษเปนอยางดี นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับงานวจิัยของ เยาวรัตน ทักสูงเนนิ (2547 : 58 - 87) ไดทําการวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใช
ภาพยนตร ผลการศึกษาคนควาปรากฏ นักเรียนมีทักษะการฟงดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย บุญคะนึง มะลิวรรณ (2548 : 80 - 123) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรเูพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู และดังงานวิจยั คอลเลนไทน (Collentine.   1998 : 70 - A) ไดทําการวจิัยเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบความรูความสามารถและความเข
าใจในการฟใงโดยใชสื่อสภาพจริง(รายการวิทยุและโทรทัศน)  และสถานการณจําลองจาก สื่อวิดีโอในการเรียนภาษาสเปนสําหรับผู เริ่มเรียน  ผลการวิเคราะหขอมู
ลพบวา  กลุมที่เรียนรจูากสถานการณจําลองจากวิดีโอ มีพัฒนาการดานความรูความสามารถและความเขาใจในการฟงมากกวากลุมที่เรียนรูจาก รายการวิทยุและโทร
ทัศน นอกจากผูเรียนจะไดรับความรูความเขาใจในประโยคแลว สิ่งท่ีไดนอกเหนือจากสิ่งที่หลักสูตรกําหนดก็คือผู เรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนอยางมาก
จากสถานการณในบทละครจากวิดีโอ  
  
ขอเสนอแนะ  

1.  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1.1  ภาพยนตรที่ใชเปนสื่อประกอบการสอน  ควรเปนเรื่องทีน่าสนใจและสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวันได  
1.2   การเลือกภาพยนตรที่นํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอนน้ัน  ผูสอนควรคํานึงถึง คําศัพท ประโยค และความเร็วในการพูดใหเหมาะสมกับนักศึกษาที่

เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ    
1.3  การใชสื่อภาพยนตรประกอบการสอนน้ัน  ควรใหเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน   
1.4  สภาพหองเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองมีสื่อเทคโนโลยีอื่น ประกอบดวย  เชน  เครื่องเลน วีซีดี  จอรับภาพ  เครื่องฉายโปรเจ็ทเตอร

ชุดลําโพง  หรือทีวีท่ีมีขนาด ใหญพอสมควร  เพื่อใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และผูสอนตองมีความรู ความสามารถพื้นฐาน ในการใชสื่อเทคโนโลยีดัง
กลาวดวย จึงจะทําใหกิจกรรมการเรียนการสอน ประสบความสําเร็จ        

1.5  การนําภาพยนตรมาประกอบการสอนในครั้งน้ี เปนการตัดสถานการณใดสถานการณหน่ึงจากภาพยนตรที่สอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียนจากจาก
ภาพยนตรเพียงเรื่องเดียว ถาสามารถนําสถานการณในรูปแบบเดียวกันหรือคลายกันจากภาพยนตรหลาย ๆ เรื่องนํามาตัดตอในรูปแบบที่หลากหลาย จะสามารถสรา
งแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษไดดยีิ่งข้ึน    

2.  ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาคนควาครั้งตอไป     
2.1  ควรนําการปฏิบัติการวิจัย โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการฟง ภาษาอังกฤษจากภาพยนตรแที่มีภาษาไทยบรรยายประกอบและภาพยนตรที่ไม

มีขอความบรรยาย     
2.2  ควรใชสื่อเทคโนโลยี อยางอ่ืนที่นักศึกษาชอบและสนใจมาจัดกิจกรรมการเรียน การสอน  เชน  การเปรียบเทียบความรูความสามารถและความเขาใจ

ในการฟงจากรายการโทรทัศน และสถานการณจากภาพยนตร การพัฒนาการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษจากโปรแกรมเพลง   คาราโอเกะ 
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Desired characteristics of service personnel according to the needs of  

the car service center in Thon Buri South. 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อจําแนกคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการตามความตองการของผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแใน เขตฝใ่งธนบุรี 
โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่งธนบุรี ที่ดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไป ผูจัดการศูนยแบริการรถยนตแ ผูจัดการแผนกบริการ และ
ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษยแหรือแผนกบุคคล จํานวน 80 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางน้ีคือ แบบสอบถาม ที่ตรวจสอบความนาเช่ือถือ
จากผูเช่ียวชาญ และผานการทดสอบทางสถิติเพื่อวิเคราะหแความนาเช่ือถือดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบัค ที่คาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 และ
ไดคาความเช่ือม่ัน 0.970 รวมกับแบบสัมภาษณแเชิงลึก จํานวน 10 ตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงทั้งการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณแเชิงลึก โดย
วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน ( Independent sample t-test และ One-way ANOVA) ที่คา
ความเช่ือม่ัน 0.05 โดยผลการวิจัยมีดังน้ี 
 กลุมตัวอยางมีความพึงประสงคแตอพนักงาน ในดานพุทธิพิสัยคือ ความสําคัญในดานความสามารถในการประยุกตแใชความรู ดานจิตพิสัยคือความสามารถ
ในการทํางานเป็นทีมรวมกับผูอื่น สวนดานทักษะพิสัยคือความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยผูบริหารงานศูนยแบริการตองการบุคลากรที่ความรูพื้นฐานทาง
วิชาชีพ ควรเป็นผูที่มีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพของผูปฏิบัติงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแตามสาขาวิชาและตําแหนงงานของตน ประกอบดวยความรูทั้งดานทฤษฎี
ที่เนนงานบริการ ความรูทางดานเครื่องยนตแ และทักษะในดานการปฏิบัติงานในศูนยแบริการ รวมถึงทักษะดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยในการติดตอกับลูกคาและเพื่อน
รวมงาน และทักษะภาษาตางประเทศ ซึ่งจะชวยทําใหการสื่อสารและการใหบริการไดตรงกับความตองการของลูกคาที่มาจากหลากหลายชนชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน และในดานของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่พนักงานไดแสดงออกไป เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะลูกคาของศูนยแบริการรถยนตแมักที่จะตัดสิน หรือ
สังเกต ความนาเช่ือถือของพนักงานจากสิ่งที่เขาไดเห็นเป็นครั้งแรก หรือบุคลิกภาพที่แสดงออกโดยผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแเห็นพองกันในเรื่องบุคลิกภาพเป็นสิ่ง
สําคัญที่สุดสําหรับพนักงานบริการ โดยเฉพาะพนักงานที่จําเป็นตองปรากฏกายใหลูกคาไดเห็น นอกจากมีบุคลิกภาพที่ดีแลวพนักงานควรมีมารยาทออนนอม มีการยิ้ม
แยมแจมใส พูดจาไพเราะเสนาะหู และตองเป็นคนที่มีบุคลิกภาพภายในที่ดีดวยโดยตองเป็นคนที่มองโลกในแงดี คิดบวก และเป็นคนที่พรอมใหความชวยเหลือผูอื่น 
รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยแตอองคแกรและวิชาชีพ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตองาน ตรงตอเวลาและเป็นผูเคารพกฎที่สรางขึ้นมาเน่ืองจากการทํางานใน
ศูนยแบริการรถยนตแเป็นการทํางานกับคนหมูมาก และตองการบุคคลที่มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ซึ่งแตละศูนยแบริการรถยนตแมีมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่
แตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงคแ, บุคลากร, เขตฝใ่งธนบุรี 
 
Abstract 
 This research was aimed to identify the desirable characters of the service personnel according to the requirements of the 
Executive car service center in South Thonburi Areas. The research samples were 80 samples of Executive of car service center in South 
Thonburi Areas such as General Managers, Car service Managers, Service Managers, and Human Resources Managers. The instruments used in 
the research were a questionnaire which validated by experts and statistically tested for reliability with Cronbach Coefficient calculation. 
The statistic error was 0.5. The reliability was 0.970. The research sample were selected by purposive sampling and 10 of them were in-
depth interviewed and questionnaire. Data analyzed using descriptive statistics (average and standard deviation) and inferential statistics 
(Independent sample t-test and One-way ANOVA). The reliability was 0.05. The results were as follows: 
 The research sample had desired characteristics of employees in cognitive domain about their ability to apply knowledge. The 
affective domain of employees in team working and the psychomotor domain is responsibility in assigned task. The Executive car service 
center required not only the employees who has basic professional knowledge but also has a car service center professional knowledge 
that suitable for their position. The car service center advisor requirement was Thai and English communication skill to communicate with 
colleague, Thai customer as well as international customer. The personality of the car service advisors was affect to the customer decision 
making. The customers had a tendency to appreciate the creditable car service advisors. All Executive of car service center recognize that 
the personality is the most important for car service advisor who meet customer regularly. Furthermore the car service advisors need to be 
respectfulness, welcoming, polite, service minded including positive thinking. Additionally the car service advisors necessary be honest, 
discipline also punctual. The Executive of car service center recommend that the car service advisors should have good cooperate working 
skill and adjust themselves to the rules and regulations of each car service centers’ standard 
 
Key words: desired characteristics, personnel, Thonburi areas 
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บทนํา 
 ในปใจจุบันน้ี รถยนตแ ถือเป็นปใจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิตของมนุษยแ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมืองใหญที่มี การขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง เพราะนอกจากจะใชเป็นพาหนะในการเดินทางแลวรถยนตแสวนหน่ึงยังนํามาใชในการประกอบอาชีพ รถยนตแไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยแถึงแมวารถยนตแจะเป็นปใจจัยภายนอก แตความตองการรถยนตแของผูคนยังมีอยูมาก รถยนตแเหลาน้ีไมวาใหมหรือเกาน้ันตางตองการการบํารุงดูแลรักษาทั้งสิ้นทํา
ใหผูเป็นเจาของตองใหความเอาใจใสดูแลเป็นพิเศษ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง 
 ศูนยแบริการรถยนตแทุกคายตางมีนโยบายท่ีมุงเนนดานการบริการที่เป็นเลิศ โดยกําหนดเปูาหมายการทํางานเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ศูนยแบริการ
รถยนตแตางตระหนักถึง ความรับผิดชอบตอการบริการเป็นสําคัญ ตั้งแตการตอนรับลูกคา ใหคําแนะนํา ใหขอมูลตามที่ลูกคาตองการ เพื่อใหลูกค ามีขอมูลในการ
ตัดสินใจ มีศูนยแบริการที่ครบวงจร แบบ One Stop Service มีทั้งโชวแรูมขายรถ ศูนยแบริการ ศูนยแซอม ศูนยแบริการรถยนตแทุกคายจึงมุงม่ันพัฒนาและคัดสรรบุคลากรที่
ดีที่สุดในการใหบริการแกลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจ และมอบสิทธิประโยชนแสูงสุดใหกับลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน ทั้งน้ีความพึ งพอใจของลูกคามีความสัมพันธแ
โดยตรงกับการภักดีในการใชบริการ ซึ่งถาองคแกรใดละเลยในการรับรูและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา อาจทําใหเสียลูกคาใหกับคูเขงและประสบปใญหาดาน
ความสามารถในการบริหารจัดการ  

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการตามความตองการของผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่ง
ธนบุรี เพือ่สามารถจําแนกถึงความตองการของผูบริหาร ในฐานะตัวแทนของสถานประกอบการวาตองการบุคลากรที่มีคุณลักษณะใดบาง จึงจะสามารถตอบโจทยแทั้ ง
ความตองการดานทรัพยากรมนุษยแของธุรกิจศูนยแบริการรถยนตแและยังเป็นการพัฒนาและเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยียานยนตแมหาชัย
ในอนาคตอีกประการหนึ่งดวย 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อจําแนกคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการตามความตองการของผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่งธนบุรี 
 
แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคดิ 

ความหมายของการบรกิาร 
 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ใหความหมายของคําวา บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตาง ๆ 
 คอตเลอรแ (Kotler, 2003) ไดใหนิยามของคําวาบริการวา บริการ (Services) เป็นกิจกรรมท่ีฝุายหน่ึงเสนอตออีกฝุายหน่ึง กิจกรรมดังกลาวไมมีตัวตน และ
ไมมีใครเป็นเจาของ ซึ่งในการผลิตบริการนั้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของหรือไมก็ได 
 พิภพ อุดร (2547) นิยามการบริการไววา การบริการ หมายถึง กระบวนการนําเสนอ อัตถประโยชนแหรือคุณคาที่ผูบริโภคตองการ โดยผานกิจกรรมหรือ
การดําเนินงานที่ผูใหบริการมอบใหกับผูรับบริการ ทั้งน้ีในการใหบริการน้ันอาจใชอุปกรณแหรือเครื่องมือตางๆ หรืออาจจะเป็นการกระทําโดยที่ไมมีการใชอุปกรณแหรือ
เครื่องมือใดๆ ก็ได 
 สมิต สัชฌุกร (2543) กลาวถึงการบริการ วาเป็นการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอใหบุคคลตางๆ ไดใชประโยชนแในทางใดทางหน่ึง ทั้งดวยความพยายาม
ใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลาย ในการทําใหคนตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ 
 จากความหมายขางตน ที่มีผูใหคํานิยามของคําวา “บริการ” ไว คณะผูวิจัยจึงขอจํากัดความหมายของการบริการวา หมายถึง การปฏิบัติหนาที่พนักงาน
บริการของศูนยแบริการรถยนตแในฐานะผูใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยแสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริการ เพื่อสรางคุณภาพการบริการ
ใหเป็นไปตามที่ลูกคาคาดหวังและสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นในการรับบริการ  
 คุณลักษณะที่ดีของพนกังานบรกิาร 
 จากการศึกษาคนควาเรื่องคุณลักษณะของพนักงานบริการ มีผูใหคํานิยามและระบุถึงตัวอยางคุณลักษณะของพนักงานบริการที่แตกตางกัน ไดแก 
  บราวนแ (Brown, 1989, pp.89) ไดสรุปคุณลักษณะของผูใหบริการไว 3 ดาน ไดแก 
 1. มีความเช่ือม่ันในตนเอง เป็นลักษณะของผูใหบริการที่มีความตั้งใจแนวแน มีเปูาหมาย และมีบุคลิกทาทางท่ีเต็มไปดวยความม่ันคงไมยอทอ เปิดเผยและ
กลาแสดงออก 
 2. มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่น โดยเป็นผูที่มีความยืดหยุนในการมีปฏิสัมพันธแ มีความกระตือรือรนในการบริการและสามารถใช ไหวพริบใน
การแกปใญหาได 
 3. มีความเห็นใจผูอื่น กลาวคือ ผูใหบริการตองมีลักษณะของความเป็นมิตรอัธยาศัย ราเริง และพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
 วิลเลี่ยม โจเซฟ (William Joseph, 1983, p. 11) ไดศึกษาถึงความคาดหวังที่ผูรับบริการมีตอผูใหบริการ และสรุปไดเป็น 5 คุณลักษณะพื้นฐานที่ผู
ใหบริการควรจะมี ไดแก  1) การมีทัศนคติที่ดี (Pleasant Attitude)              2) มีการตอบสนองและใหคําตอบที่ถูกตอง (Responsive and Correct Answer) 3) 
มีความรูความสามารถซึ่งจําเป็นตองาน (Well Equipped)  4) ความมีทักษะและฝึกฝนจนชํานาญ (Skill and Training) 5) ความตรงตอเวลา (Punctuality) 
 หากพิจารณาในงานเขียนและงานวิจัยที่นําเสนอขางตน จะพบวาแนวคิดและขอคนพบตางๆ มีความสอดคลองและสัมพันธแกัน คณะผูวิจัยจึงของสรุปกลุม
คุณลักษณะของพนักงานบริการไดเป็น 2 กลุมใหญๆ คือ คุณลักษณะสวนตัวและคุณลักษณะทางอาชีพ โดยผูที่มีคุณลักษณะสวนตัวท่ีเหมาะกับงานบริการ ควรเป็นผูที่
มีบุคลิกภาพที่ดีและมีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind) เป็นตน ในคุณลักษณะทางอาชีพ เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นในงาน เชน ความรู (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และความสามารถ (Abilities) เป็นตน 
 ประเภทของการเรียนรู๎  
 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ไดจําแนกประเภทของการเรียนรูสําหรับการพัฒนาบุคคลเป็น 3 ดานคือ  

(1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรูเกี่ยวกับความรูและพัฒนาการทางทักษะดานเชาวนแปใญญา (Mental skills) เป็นความสามารถดาน
การระลึก หรือสังเกตจดจําขอเท็จจริงตางๆ ได ในการเรียนรูทางเชาวนแปใญญามี 6 ลําดับข้ัน ดังน้ี 
 1.1 ความรู (Knowledge) เป็นการจําสิ่งท่ีเคยเรียนมาแลวในอดีต เม่ือจําไดก็จะสามารถสังเกตไดและระลึกได 
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 1.2 ความเขาใจความ (Comprehension) เป็นความสามารถหรือทักษะ 3 ระดับ คือ (1) การจับใจความและเขาใจความหมายของสิ่งที่ไดเรียนรู (2) 
ความสามารถในการอธิบาย ตีความ หรือยอความ และ (3) สามารถพยากรณแไดวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
 1.3 การประยุกตแ (Application0 เป็นความสามารถในการนําสิ่งท่ีเคยไดเรียนรูในอดีตมาใชใหมในสถานการณแใหม ทั้งน้ีรวมถึงการใช กฎ วิธีการ คําจํากัด
ความ หลักการ และทฤษฏี  
 1.4 การวิเคราะหแ (Analysis) เป็นความสามารถที่จะแยกแยะองคแประกอบของสิ่งที่ตนเรียนเป็นสวนๆ ได สามารถวิเคราะหแความสัมพันธแระหวาง
องคแประกอบตางๆ และสังเกตรูไดวามีหลักการอะไรที่เกี่ยวของบาง การวิเคราะหแตองอาศัยความเขาใจในเน้ือหาและโครงสรางท่ีรวมตัวกันเป็นความรู 
 1.5 การสังเคราะหแ (Synthesis) เป็นความสามารถที่จะนําช้ินสวนตางๆ มารวมกันใหเกิดเป็นสิ่งใหมขึ้น เชน ความสามารถในการเขียนเรียงความ สุนทรพจนแ 
 1.6 การประเมิน (Evaluation0 เป็นความสามารถท่ีจะประเมินตัดสินใจคุณคาของสิ่งท่ีไดเรียนรู เชน บทความ นิยาย รายงานวิจัย 

(2) จิตพิสัย (Affective Domain) 
 2.1 การรับรูสึกปรากฏการณแ (Receiving Phenomena) บุคคลจะตองรับรูปรากฏการณแมีความตั้งใจและปรารถนาที่จะฟใง ดู หรือสัมผัส เชน ในขณะที่
ผูอื่นพูดจะฟใงผูอื่นดวยความเคารพหรือฟใงเพื่อจดจํา 
 2.2 การตอบสนองตอปรากฏการณแ (Responding to Phenomena) บุคคลจะมีความกระตือรือรนที่จะเป็นสวนหน่ึงในการเรียนรู และมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม เชน รวมอภิปรายในช้ันเรียนการนําเสนอผลงาน การตั้งคําถามตอความคิดใหม เพื่อจะเขาใจในปรากฏการณแและรูกฎการปฏิบัติอยางปลอดภัย  
 2.3 การใหคุณคา (Valuing) บุคคลจะยึดติดบางสิ่งบางอยางท่ีมีคุณคา รูปแบบของพฤติกรรมเริ่มจากการยอมรับจนถึงขั้นผูกพัน คุณคาที่เกิดขึ้นจะคอยๆ 
รวมตัวกันเป็นกลุมกลายเป็นคานิยมเฉพาะของตนในภายหลัง 
 2.4 การจัดระบบ (Organization) บุคคลจะจัดระบบสิ่งน้ันเป็นกลุมกอนและเรียงลําดับกอนหลังดวยการนํามาเปรียบเทียบความแตกตางและความสําคัญ
ตอตัวเองและสรางระบบคุณคานิยมที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะตนข้ึนมา 
 2.5 คานิยมฝใงลึกภายใน (Internalizing Values) ระบบคานิยมเกิดขึ้นและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง บุคคลจะทําพฤติกรรมในสถานการณแทุก
สถานการณแอยางสม่ําเสมอจนสามารถทํานายไดและ 
กลายเป็นบุคลิกลักษณะของบุคคลน้ัน 

(3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการเรียนรูทักษะทางกาย (manual or physical skills) การพัฒนาพิสัยเกิดขึ้นไดดวยการฝึกฝนปฏิบัติ
ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 การรับรู (Perception) ความสามารถที่จะใชสิ่งช้ีแนะจากการรับรูและช้ีนําใหเกิดกิจกรรมทางการกระทํา ซึ่งกระบวนการน้ีเริ่มตั้งแตการไดรับการ
กระตุนทางการรูสึก สิ่งช้ีนําในการเลือกและการแปลความ 
 3.2 การตั้งคา (Set) หรือความพรอมในการกระทํารวมทั้ง 3 ดาน คือ ปใญญา กาย และอารมณแ ซึ่งเตรียมการไวสําหรับการตอบสนองตอสิ่งตางๆ 
 3.3 การตอบสนองจากตัวช้ีแนะ (Guided Response) เป็นขั้นเริ่มตนในการเรียนรูทักษะที่ซับซอน ซึ่งรวมถึงการเลียนแบบและการลองผิดลองถูก 
พฤติกรรมที่ถูกตองมากข้ึนจนตองมีการฝึกฝน 
 3.4 กลไก (Mechanism) เป็นขั้นกลางในการเรียนรูทักษะที่ซับซอน เม่ือพฤติกรรมการตอบสนองที่ทําตอสิ่งน้ันๆ เริ่มชํานาญขึ้นผูเรียนเริ่มเคลื่อนไหว
อวัยวะของตนเองดวยความม่ันใจมากยิ่งข้ึน 
 3.5 พฤติกรรมซับซอน (Complex Overt Response) ทักษะทางกายที่มีความซับซอนและเคลื่อนไหวไดประสานกันอยางคลองแคลว วองไว ถูกตองและ
ดีกวาไดโดยอัตโนมัติ 
 3.6 การปรับเปลี่ยน (Adaptation) เป็นขั้นที่มีทักษะชํานาญจนสามารถปรับเปลี่ยนทาดวยตนเอง 
 3.7 ตนฉบับ (Origination) เป็นขั้นที่บุคคลสามารถสรางทักษะการเคลื่อนไหวของรางกายหรือทักษะการคิดจนสามารถสรางรูปแบบใหมๆ ขั้นมาได 
(Bloom et al, 1913 อางใน สิริอร วิชชาวุธ, 2554 : 132-145) 
 กลาวโดยสรุป การเรียนรูไดถูกแบงประเภทออกเป็น 3 ประเภท คือ การเรียนรูดานพุทธิพิสัยหรือการเรียนรูดานปใญญา การเรียนรูดานจิตพิสัยหรือการ
เรียนรูทางอารมณแ และการเรียนรูดานทักษะพิสัยหรือการเรียนรูทางกาย ซึ่งทั้งสามรูปแบบของการเรียนรูมีความจําเป็นในการพัฒนาทักษ ะในการประกอบอาชีพ
พนักงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแ 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 สําหรับกรอบแนวคิดการวิจัย คณะผูวิจัยไดประยุกตแใชทฤษฏีการจําแนกประเภทของการเรียนรูสําหรับการพัฒนาบุคคลทั้ง 3 ดาน ของบลูม (Bloom et 
al, 1913) เน่ืองจากเป็นทฤษฏีกลางของการเรียนรูและไดรับการยอมรับ ดังน้ันคณะผูวิจัยไดนําทฤษฏีนี้มาเป็นแนวคิดหลักท่ีใชในการวิจัย ดังตอไปน้ี 
  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎บริหารศูนย๑บรกิารรถยนต๑ 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- ประสบการณแในการทํางาน 
- ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ 

 
ระดับของคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของพนักงานบรกิาร

ศูนย๑บริการรถยนต๑ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรของงานวิจัยน้ี คือผูบริหารหรือผูจัดการที่ดํารงตําแหนงดานลางน้ีรวมจํานวน 80 ตัวอยาง ในศูนยแบริการรถยนตแทุกคายใน
เขตฝใ่งธนบุรี จํานวน 20 สถานประกอบการ โดยศึกษาเฉพาะตําแหนงดังตอไปน้ี 
1) ผูจัดการท่ัวไป 2) ผูจัดการศูนยแบริการรถยนตแ 3)ผูจัดการแผนกบริการ และ 4)ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษยแ หรือแผนกบุคคล 

คณะผูวิจัยไดกําหนดการเลือกกลุมตัวอยางจากประชากร เป็นจํานวน 70 ตัวอยางสําหรับการใชแบบสอบถาม ดวยวิธีการของทาโร ยามาเน และทําการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และคณะผูวิจัยยังไดเลือกกลุมตัวอยางอีกกลุมหน่ึง จํานวน 10 คน สําหรับการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) 
ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือวิจัย 
คณะผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชเพื่อทําการเก็บขอมูล ที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางดังน้ี 
(1) แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามเครื่องมือแรกที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ โดยแบงออกเป็น 3 ตอน 

ดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จําแนกคําถามตามตัวแปร ขอมูลดานประชากรศาสตรแ 

(Demographic) ประกอบดวย เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ประสบการณแในการทํางาน และแผนกท่ีผูตอบแบบสอบถามควบคุมดูแลอยู 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแ โดยคณะผูวิจัยจะทําการกําหนด

เกณฑแ ซึ่งไดจําแนกตามทักษะที่จําเป็นสําหรับพนักงานแผนกที่ปรึกษางานบริการ โดยประยุกตแใชทฤษฏีของบลูม และคณะ (Bloom et al, 1956 : 45-49) ในดาน
ความรูความเขาใจ (Cognitive Skill) ดานจิตพิสัย (Affective Skill) และดานทักษะพิสัย (Psychomotor Skill) ดวยการใชมาตรวัดของลิเคิรแท (Likert Scale) โดยมี
ลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 20 ขอ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให
ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพิ่มเติมนอกเหนือจากคําถามในตอนที่ 2  

(2) แบบสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อสัมภาษณแกลุมเปูาหมายที่เป็นกลุมผูใหขอมูลหลัก เกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานที่พึงประสงคแ
ทั้ง 3 ดาน โดยสอบถามในดานพุทธิพิสัย (Cognitive Skill) ดานจิตพิสัย (Affective Skill) และดานทักษะพิสัย (Psychomotor Skill) โดยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณแเพื่อสอบถามขอมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณแเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังตอคุณลักษณะของพนักงานบริการศูนยแบริการรถยนตแใน 3 ดาน 
การสร๎างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
การสร๎างแบบสอบถาม 
1. คณะผูวิจัยไดนําความรูจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากร ประกอบกับ

บริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ ภายหลังเม่ือคณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเสร็จแลว ไดขอความอนุเคราะหแจากคณะเทคโนโลยี สาขาวิช าเทคโนโลยีการจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยียานยนตแมหาชัย เพื่อแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน 

2. คณะผูเช่ียวชาญใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item-Objective Congruence) โดยขอคําถามทุกขอมีคาคะแนนสูงกวาเกณฑแที่ตั้ง
ไวคือ 0.50 โดยมีคาคะแนนระหวาง 0.67-1.00 (ปราณีทองคํา, 2539 : 232) 

3. คณะผูวิจัยทําการแกไขแบบสอบถามเพื่อใหมีความเที่ยงตรงชัดเจนและถูกตองตามวัตถุประสงคแการวิจัย 
4. คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองสอบถามกลุมตัวอยาง โดยไมซ้ํากับกลุมตัวอยาง ในการศึกษา (Try out) จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อวัดความ

เช่ือม่ัน (Reliability test) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) โดยมีการตั้งคาความคลาดเคลื่อนที่ 
0.05 โดยไดคาความเช่ือม่ัน 0.970 และจะไดนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

การสร๎างแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก 
 (1) คณะผูวิจัยไดนําความรูจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากร ประกอบกับบริบท
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมุมมองของคณะผูวิจัยเพื่อนํามาเป็นขอมูลในการสรางแบบสัมภาษณแเชิงลึก 
 (2) นําสงคณะผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา เพื่อทําการแก๎ไขแบบสัมภาษณแเพื่อใหมีความเที่ยงตรง ชัดเจนและถูกตองตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการแปลผลข๎อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรแ (Statistic Package for the Social 
Science) และไดใชสถิติดังตอไปน้ี 

(1) การวิเคราะหแหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อประเมินตัวเน้ือหาในแบบสอบถามวามีความเที่ยงตรงหรือไม  
(2) การใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics Analysis) โดยมีการคํานวณเพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) การคํานวณหาคารอยละ 

(Percentage) ตามตัวแปรในการแสดงผล ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่เป็นขอมูลดานประชากรศาสตรแ (Demographic Profile) สวนการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย 
(Means) การคํานวณหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทราบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคลากรงานบริการของ
ศูนยแบริการรถยนตแในตําแหนงงานตาง ๆ ในแบบสอบถามตอนที่ 2 และการวิเคราะหแคาความถี่ความคิดเห็นโดยอิสระที่ซ้ําๆ กันแลวเรียงลําดับความสําคัญจาก
คาความถี่มากไปสูความถี่นอย สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 3 ที่มีลักษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question)  

(3) การใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โดยการวิเคราะหแคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient 
หรือ   - Coefficient) ในการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม การวิเคราะหแในการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เป็นอิสระจากกันดวยการใช 
Independent sample T-test และการวิเคราะหแหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางตั้งแตสองกลุมขึ้นไป ดวยการใช (One way ANOVA Analysis 
of Variance) หรือ F-Test 
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(4) ขอมูลจากการสัมภาษณแ และศึกษาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิเคราะหแของขอมูลประเภทน้ี สําห รับ
ศึกษาในครั้งน้ีดวยวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis) โดยทําการแยกแยะแจกแจงเน้ือหา พรอมกับลําดับเน้ือหา โดยสิ่งสําคัญที่สุดในการศึกษาครั้งน้ีคือดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการตามความตองการของผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่งธนบุรี 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสภาพท่ัวไปของกลุมตัวอยางซึ่งเป็นผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแ จํานวน 80 ตัวอยาง พบวาผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแน้ัน สวนใหญเป็นเพศชาย 
รอยละ 67.1 สวนเพศหญิงมีจํานวนรอยละ 32.9 โดยกลุมตัวอยางมีระหวาง 36-45 ปี รอยละ 47.1 อายุระหวาง 26-35 ปี รอยละ 28.6 อายุระหวาง 46-55 ปี รอยละ 
24.3 และไมมีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป สวนในดานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูบริหารที่เป็นกลุมตัวอยางมีสองระดับคือระดับปริญญาตรี รอยละ 55.7 และ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 44.3 โดยมีประสบการณแในการทํางานมากกวา 10 ปี รอยละ 45.7 ประสบการณแทํางานระหวาง 6-10 ปี รอยละ 44.3 และประสบการณแ
ทํางานระหวาง 0-5 ปี รอยละ 10.0 โดยกลุมตัวอยางปฏิบัติหนาที่ในการเป็นผูจัดการศูนยแบริการ รอยละ 28.6 ผูจัดการแผนกบริการ รอยละ 28.6 ผูจัดการแผนกบุคคล 
รอยละ 28.6 และเป็นผูจัดการทั่วไป รอยละ 14.3 

คุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการตามความตองการของผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่งธนบุรี กลุมเปูาหมายมีความพึงประสงคแตอ
ลักษณะของบุคลากรในแผนกที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisor) โดยเฉลี่ยทุกทักษะอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83, S.D = 0.305) เม่ือพิจารณาแยกเป็น
องคแประกอบยอยของความรู พบวา ทักษะดานพุทธิพิสัย (Cognitive Skills) กลุมตัวอยางมีความพึงประสงคแมากที่สุดเรียงลําดับดังน้ีคือ  ความสามารถในการ
ประยุกตแใชความรู ( ̅ = 4.87, S.D = 0.337), มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ ( ̅ = 4.81, S.D = 0.392), ความสามารถในการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญของ
งาน ( ̅ = 4.81, S.D = 0.392), ปฏิบัติงานใชความรู ความสามารถท่ีมีอยูอยางเต็มที่ ( ̅ = 4.80, S.D = 0.403) และใฝุรู สนใจศึกษาหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม ( ̅ = 
4.77, S.D = 0.423) ในดานจิตพิสัย (Affective Skills) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงลําดับดังน้ีคือ มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมรวมกับผูอื่น ( ̅ 
= 4.94, S.D = 0.234), มีความขยัน อดทน สูงาน ( ̅ = 4.93, S.D = 0.259), มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชนการแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ ( ̅ = 4.93, 
S.D = 0.259), เขางานตรงเวลาไมเคยขาดไมเคยสาย ( ̅ = 4.91, S.D = 0.282), ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคแกรโดยเครงครัด ( ̅ = 4.89, S.D = 0.320), 
ใหความเคารพเช่ือฟใงผูบังคับบัญชา ( ̅ = 4.89, S.D = 0.320), มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยแสุจริตรักษาความลับขององคแกร ( ̅ = 4.87, S.D = 0.337), มีความม่ันใจ
ในตนเองกลาสอบถามและเสนอความคิดเห็น ( ̅ = 4.86, S.D = 0.352), ใชทรัพยากรขององคแกรอยางรูคุณคา ( ̅ = 4.84, S.D = 0.367) และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแ ( ̅ = 4.81, S.D = 0.392) ในดานทักษะพิสัย (Psychomotor Skills) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงลําดับดังน้ีคือ มีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย ( ̅ = 4.81, S.D = 0.392), มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ ( ̅ = 4.79, S.D = 0.413), มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.79, S.D 
= 0.413), ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนแสูงสุด ( ̅ = 4.77, S.D = 0.423) และปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน ( ̅ = 4.74, S.D = 0.440) 
 การวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแเชิงลึกและคําถามปลายเปิด  ของกลุมตัวอยาง จํานวน 10 ทาน ผูทําหนาที่กลุมผูใหขอมูลหลัก 
พบวาพนักงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแที่เป็นไปตามความพึงประสงคแของผูบริหารงานศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่งธนบุรีน้ัน  ในดานความรูพื้นฐานทางวิชาชีพ 
ควรเป็นผูที่มีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพของผูปฏิบัติงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแตามสาขาวิชาและตําแหนงงานของตน ประกอบดวยความรูทั้งดานทฤษฎีที่เนน
งานบริการ ความรูทางดานเครื่องยนตแ และทักษะในดานการปฏิบัติงานในศูนยแบริการ  รวมถึงทักษะดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยในการติดตอกับลูกคาและเพื่อน
รวมงาน และทักษะภาษาตางประเทศ ซึ่งจะชวยทําใหการสื่อสารและการใหบริการไดตรงกับความตองการของลูกคาที่มาจากหลากหลายชนชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน และในดานของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่พนักงานไดแสดงออกไป เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะลูกคาของศูนยแบริการรถยนตแมักที่จะตัดสิน  หรือ
สังเกต ความนาเช่ือถือของพนักงานจากสิ่งท่ีเขาไดเห็นเป็นครั้งแรก หรือบุคลิกภาพที่แสดงออกโดยผูบริหารศูนยแบริการรถยยนตแเห็นพองกันในเรื่องบุคลิกภาพเป็นสิ่ง
สําคัญที่สุดสําหรับพนักงานบริการ โดยเฉพาะพนักงานที่จําเป็นตองปรากฏกายใหลูกคาไดเห็น นอกจากมีบุคลิกภาพที่ดีแลวพนักงานควรมีมารยาทออนนอม มีการยิ้ม
แยมแจมใส พูดจาไพเราะเสนาะหู และตองเป็นคนที่มีบุคลิกภาพภายในที่ดีดวยโดยตองเป็นคนที่มองโลกในแงดี  คิดบวก และเป็นคนที่พรอมใหความชวยเหลือผูอื่น 
รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยแตอองคแกรและวิชาชีพ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตองาน ตรงตอเวลาและเป็นผูเคารพกฏที่สรางขึ้นมาเน่ืองจากการทํางานใน
ศูนยแบริการรถยยนตแเป็นการทํางานกับคนหมูมาก และตองการบุคคลที่มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ซึ่งแตละศูนยแบริการรถยนตแมีมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่
แตกตางกัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางทุกกลุมมีความพึงประสงคแตอบุคลากรงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแ โดยรวมแลวอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นความคาดหวั งสูงสุดของ
เกณฑแที่ไดกําหนดไว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา กลุมตัวอยางม่ันใจวาการไดรับการบริการที่ดีจากพนักงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแที่มีความพรอม และมีทักษะในการ
ทํางานครบถวน เป็นปใจจัยท่ีทําใหท้ังในฝุายผูบริหารเองรูสึกสบายใจในการบริหารและวางนโยบายตาง ๆ และตัวลูกคาเองเกิดความรูสึกอุ นใจในการตอนรับและการ
ใหบริการ ความสามารถในการทํางานเป็นทีมรวมกับผูอื่น จะเป็นคุณลักษณะที่สําคัญที่สุด และปรากฏอยูในอันดับแรกที่ผูบริหารมีความพึงประสงคแ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะจุดหมายปลายทางของการใหบริการในศูนยแบริการรถยนตแน้ัน จะดีหรือเหนือความคาดหมายเทาใด ยอมมีความมุงหมายที่จะทําใหลูกคารูสึกไดรับความพึงพอใจ
สูงสุดในการเขาบริการทั้งคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพของงานซอม ในคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการตามความตองการของผูบริหาร
ศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่งธนบุรี คณะผูวิจัยไดนําทฤษฏีทักษะจากการเรียนรูของบลูม และคณะ (Bloom et al., 1956 : 45-49) โดยแบงออกเป็นทักษะดานพุทธิ
พิสัย (Cognitive Skill) ดานจิตพิสัย (Affective Skill) และดานทักษะพิสัย (Psychomotor Skill) โดยคณะผูวิจัยจะขออภิปรายรายขอ ตามทักษะที่ใชอางอิงน้ี 
ดังตอไปน้ี 

ทักษะดานพุทธิพิสัย (Cognitive Skill) ของพนักงานบริการในศูนยแบริการรถยนตแ กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญในด านความสามารถในการประยุกตแใช
ความรูมากที่สุดจึงทําใหเป็นทักษะที่มีความจําเป็นสําหรับพนักงานบริการที่ผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแตองการใหมีการพัฒนาในอนาคต ทั้ งการฝึกอบรม และ
การศึกษา โดยผูบริหารสามารถ จัดการพัฒนาพนักงานโดยใชการอบรมมุงเนนสรรถนะ (Competency based Training : CBT) ที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน โดยยึดถือเอาสมรรถนะของพนักงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแเป็นหลัก เพื่อใหเกิดคุณภาพการใหบริการที่ดี และสะดวกที่ สุด สําหรับลูกคาที่
เขามาใชบริการศูนยแบริการรถยนตแ ซึ่งตรงกับแนวคิดของดํารง บัวศรี ที่กลาววาการจัดการอบรมที่มุงเนนสมรรถนะ จะมุงพัฒนาในดานทักษะ ความสามารถ เจตคติ
และคานิยม อันจะมีประโยชนแตอชีวิตประจําวันและอนาคตของผูเรียนในอนาคตหลักสูตรน้ีมีโครงสรางแสดงใหเห็นถึงเกณฑแความสามารถในดานตางๆ ที่ตองการให
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ผูเรียนปฏิบัติในแตละระดับการศึกษา และในแตละระดับช้ัน ทักษะและความสารถจะถูกกําหนดใหมีความตอเน่ืองกัน โดยใชทักษะและความสามารถท่ีมีในแตละระดับ
เป็นฐานสําหรับเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับตอไป (ดํารง บัวศรี, 2535 : 12) 

ทักษะดานจิตพิสัย (Affective skill) ของพนักงานบริการในศูนยแบริการรถยนตแ กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญในดานความสามารถในการทํางานเป็นทีม
รวมกับผูอื่น โดยศูนยแบริการรถยนตแถือวาเป็นสถานประกอบการที่ประกอบการที่รวมไปดวยพนักงานจากหลากหลายที่มี ระดับการศึกษา และหล ากหลายพื้นเพ สิ่ง
เหลาน้ีทําใหเกิดความหลากหลายและความแตกตางในปใจจุบันของพนักงานทําใหหลักของการทํางานรวมกัน โดยกลุมตัวอยางไดสะทอนภาพของการทํางานใน
ศูนยแบริการรถยนตแในปใจจุบัน วาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพนักงานในการทํางานรวมกันใหได ซึ่งปลายทางของความสามารถในการทํางานรวมกันด วยดีแลว ทําใหเกิด
ความสามารถในการขับเคลื่อนงาน ทําใหบรรลุถึงเปูาหมายขององคแการ และพนักงานยังสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขสอดคลองกับแนวคิดของ ชาญวิทยแ 
เกษตรศิริ ที่กลาววา พฤติกรรมสังคมในองคแกรที่เป็นเชิงบวก เชน ความพึงพอใจ ความเขาใจดีตอกันระหวางบุคคลความสุขสบายรวมกัน จะมีความสัมพันธแกันเชิงบวก
และสามารถนําพาองคแกรไปสูเปูาหมายที่มีคุณลักษณะดี มีคุณภาพ (ชาญวิทยแ เกษตรศิริม, 2540 : 118) 

ทักษะพิสัย (Psychomotor skill) ของพนักงานบริการในศูนยแบริการรถยนตแ กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญในดานความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย การทํางานบริการในศูนยแบริการรถยนตแ พนักงานบริการจะตองทําหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจเพียรพยายามอดทนทุมเทกําลังกาย
กําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อใหงานสําเร็จตามเปูาหมาย ซึ่งเปูาหมายของการทํางานบริการคือการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผู เขามารับบริการทั้งใน
ดานคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของการซอม โดยผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับบทความแนวคิดของ ลาวัณยแ บุญมี ที่กลาววา ความพึงพอใจสู งสุดตอการ
ใหบริการไดแก ดานรูปลักษณแ ดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา ดานการใหความเช่ือม่ันตอลูกคา และดานการเอาใจใสลูกคาเป็นรายบุคคล มี
ความสัมพันธแกับความจงรักภักดีที่มีตอการใหบริการศูนยแซอมบริษัท โตโยตา ชัยรัชการ จํากัด (ลาวัณยแ บุญมี และคณะ, 2557 : 1833) 

ข๎อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
(1) ศูนยแบริการรถยนตแทั้งในเขตฝใ่งธนบุรี และเขตอื่นๆ สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตแ ใชเพื่อปรับปรุงพนักงานบริการของศูนยแบริการรถยนตแของ

ตนเองเพื่อใหมีคุณภาพตรงกับความพึงประสงคแของผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแ เพื่อเกิดการพัฒนาการผลิตพนักงานบริการใหมีคุณภาพสูงขึ้ น และพัฒนาดาน
จริยธรรมและทัศนคติควบคูกันไปดวย 

(2) ศูนยแบริการรถยนตแควรสรางเครือขายกับศูนยแบริการรถยนตแดวยกันหรือกับสถานศึกษาในการชวยผลิตพนักงานที่เป็นไปตามความพึงประสงคแ โ ดย
สามารถนําขอมูลจากการวิจัยน้ีไปเป็นเครื่องมือในการกําหนดกรอบการสรางมาตรฐานการพัฒนาพนักงานไปในทศทางเดียวกัน 

ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป 
(1) ศึกษาปใจจัยอิทธิพลที่มีผลกระทบตอการผลิตพนักงานบริการของศูนยแบริการตามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพการบริการยานยนตแ 
(2) ความพึงพอใจของผูใชบริการในศูนยแบริการรถยนตแตอการใหบริการของพนักงานบริการ 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงคแของบุคลากรงานบริการตามความตองการของผูบริหารศูนยแบริการรถยนตแในเขตฝใ่งธนบุรีฉบับน้ีสําเร็จลงได ดวยการ
สนับสนุนและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากสถาบันเทคโนโลยียานยนตแที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําวิจัยจนเสร็จ และขอขอบคุณ ดร.สุรียแพร ดิษฐแสุวรรณ  
และ ผศ.เช่ียวชาญ รวมใจ ที่ไดใหขอแนะนํา ขอคิดเห็นตาง ๆ ในการทํางานวิจัยครั้งน้ีมาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 
  ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ผูจัดการทุกฝุายทุกทานที่กรุณาใหความชวยเหลือกรอกขอมูลในแบบสอบถามจนงานวิจัยเลมน้ี สําเร็จลงดวยดี และ
ขอขอบคุณผูใหความชวยเหลืออีกหลายทานซึ่งไมสามารถกลาวนามไดหมด ณ ที่น้ี 
  ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ไดใหความรัก ความหวงใย และใหกําลังใจเสมอมา 
  ขอขอบพระคุณคณาจารยแทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหกับผูจัดทํา รวมถึงเจาหนาที่คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนตแมหาชัย ที่ชวย
ประสานงานใหความสะดวกแกผูจัดทําเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจมาโดยตลอด 
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ความคาดหวังของผ๎ูประกอบการเกี่ยวกับ วิชาชีพบัญชี อําเภอเมอืง จังหวัดตาก  
ประจําปี 2560 คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 

The Expectations of Accounting Entrepreneurs in Muang District, Tak Province, 2017. Faculty of Business 
Administration and Liberal Art, Rajamangala University of Technology Lanna, Tak. 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีและเปรียบเทียบระหวางบริษัทกับหางหุนสวน อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก ประจําปี 2560 
 โดยรวบรวมขอมูลจากบริษัทและหางหุนสวน ซึ่งแบงเป็นบริษัท 15 แหง เป็นรอยละ 25 และหางหุ นสวน 45 แหง เป็นรอยละ 75 เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษา คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย ความถี่ และ อัตรารอยละ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่งสามารถสรุปจากผลการศึกษาไดดังน้ี 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 76.7 เป็นเพศหญิง และรอยละ 23.3 เป็นเพศชาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 25 -35 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นรอยละ 63.3 และประสบการณแทํางาน 10 ปีข้ึนไป ซึ่งการตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเป็นกรรมการผูจัดการเป็นผูตอบแบบสอบถามคิดเป็นรอย
ละ 23.3 ซึ่งธุรกิจสวนใหญในอําเภอเมือง จังหวัดตากน้ันจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญไมมาก ระดับปานกลาง 
 2. ความคาดหวังผูประกอบการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวาบริษัทและหางหุนสวนตองการพนักงานบัญชี ที่มีคุณธรรม เห็นแกประโยชนแสวนรวม มี
ความรับผิดชอบในการงานหนาที่ มีความซื่อสัตยแสุจริตไมคดโกงผูอื่น มีความออนนอมสุภาพและมีความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งความคาดหวังของบริษัทและหางหุนสวน
น้ันไมแตกตางกันมากนัก 
 3. ความคาดหวังในการรับพนักงานบัญชีน้ัน ใหความคาดหวังทางดานประสบการณแ การศึกษาอายุ เพศ ตามลําดับความสําคัญ เกรดเฉลี่ยที่ตองการไดแก
เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 ผูประกอบการบริษัทไดใหความสําคัญการวางระบบบัญชี บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากร การบัญชีตนทุน ตามลําดับความสําคัญ  
ผูประกอบการหางหุนสวนใหความสําคัญ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี บัญชีภาษีอากร การบัญชีตนทุนตามลําดับความสําคัญ และภาษาทั้ง
บริษัทและหางหุนสวนน้ัน ใหความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษท้ังสื่อสาร อาน เขียนและรองมาคือภาษาจีน ความคาดหวังของผูประกอบการที่นอกเหนือจากทางดาน
การบัญชี ไดแก ผูประกอบการอยากใหพนักงานบัญชีน้ัน มีความรูความเขาใจเรื่องคอมพิวเตอรแ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีเพื่อประยุกตแใชในการ
ทํางาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research are to Study abroad expectation of entrepreneurs Who are operating Accounting Business And to 
compare such Expectation between companies And partnership in Muang district, Tak Province 2017 
 The data were Corrected By Questionnaires From  15 Companies and 25% and from 45% partnership As. 75% of the data were 
analyzed by SPSS Pro cam into frequency And percentage As The following results. 
 1. 76.7% of Participants were Female and 23.3% were male. The average of their age was 25-35 years old. 63.3% were bachelors 
who had worked at least for 10 years and the majority of participants were managing director as 23.3%. The majority of entrepreneurs in 
Muang District, Tak Province, werw small business. 
 2. The expectations in virtues and ethics of entrepreneurs to accountants were found that either companies or partnerships 
expected the same thing that the accountants should be moral, evolved with common interest, responsible, honest, and be harmonious. 
There was not significantly different in their expectations. 
 3. The accountant’s job qualifications that the entrepreneurs experience, education, age, gender. The needed GPA. Of applicant 
must be 2.51-3.00 scores. Entrepreneurs focused consequently on accounting system, financial accounting and cost accounting. On the 
other hand, partnerships focused consequently on financial acconting. management accounting, accounting system, taxation accounting and 
cost accounting. Both of them also concentrated importantly on English language efficiency in all 4 skills, listening, speaking, reading and 
writing. Also Chinese language is focused. Besides, the entrepreneur also expected that the accountants could be literate in computer skill 
and in accounting software package 
 
บทนํา 
 จากทฤษฎีความคาดหวังของ Kurt Lewinและ Edward Tolman (http://salary.siamhrm.com) กวาวไดวาในประเด็นของการใหผลตอบแทนการที่
บุคคลจะทํางานทุมเทมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปใจจัย 2 ประการ คือ ระดับความเขมขนของความตองการผลตอบแทนและความคาดหวังของบุคคลน้ั นวามีความ
เป็นไปไดมากนอยเพียงใด ที่จะรับการตอบสนองดังกลาว 
 ในปใจจุบันวิชาชีพบัญชี เขามามีบทบาทมากข้ึนในหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยทุกๆ หนวยงานจําเป็นตองมีบุคลากร ที่มีความรูความสามารถทางดาน
การบัญชี เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหนวยงาน เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารใหกิจการดําเนินงานเป็นไป อยางราบรื่นตาม

                                                           
1 อาจารยแประจํา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก Tel.065-8696550 
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วัตถุประสงคแที่แตละหนวยงานไดตั้งเปูาหมายไว เน่ืองจากสถานประกอบการในแตละแหง ไมวาจะเป็นหางหุนสวน หรือบริษัท ซึ่งผูประกอบการมีความคาดหวังที่จะรับ
บุคลากรเขามาทํางานในสถานประกอบของตนเองที่แตกตางกันออกไป ซึ่งทําใหบัณฑิตที่จะจบหลักสูตรในการเรียนการสอนวิชาบัญ ชี อาจมีความรูความสามารถไม
เพียงพอตอความคาดหวังของผูประกอบการได ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก จึงไดเนนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชี เพื่อใหบัณฑิตที่จบ
หลักสูตร มีความรูความสามารถเพียงพอตรงตามความคาดหวังของผูประกอบการและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากปใญหาที่ไดกลาวมาขางตน จึงสนใจที่จะหาสาเหตุ ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนในการศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการที่มีตอวิชาชีพบัญชี  เพื่อใหตรงกับ
เปูาหมายของผูประกอบการ เพื่อการทํางานจะไดประสิทธิภาพถูกตอง ดําเนินงานไปอยางราบรื่น และมีบุคลากรที่เหมาะสมกับการดําเนินงานทั้งความรู ความสามารถ 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผูประกอบการระหวางบริษัทกับหางหุนสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ประจําปี 2560 
 2. เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังตอวิชาชีพบัญชี อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประจําปี 2560 ของผูประกอบการระหวางบริษัทกับหางหุนสวน 
ทางดานคุณธรรมจริยธรรม และความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ด๎านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งน้ีไดมุงเนนศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอวิชาชีพบัญชีที่พึงประสงคแมีท้ังหมด 3 ดานดังน้ี 

1. คุณสมบัติดานความรูและความสามารถทางบัญชี 
2. คุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรม 
3. คุณสมบัติทางดานความสามารถพิเศษ 

 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รบั 

1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีใหเป็นไปตามความตองการของผูประกอบการ   
2. ไดทราบความตองการของผูประกอบการทางวิชาชีพบัญชี  
3. เพื่อใหเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  
4. ชวยปรับปรุงการทํางานของนักบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
 กลํุมเปูาหมาย 
 ประชากร คือ ผูประกอบการในเขตอําเภอเมืองจังหวัดตากจํานวน 295 แหงแบงเป็นบริษัทจํากัดจํานวน 73 แหงและหางหุนสวน 222 แหงณวันที่ 21 
กรกฎาคม 2560(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา) 

กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการ มีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑแจึงใชกลุมตัวอยางขนาด 20% 
จะไดกลุมตัวอยางเป็นผูประกอบการจํานวน 60 แหงแบงเป็นบริษัทจํากัด 15 แหงและหางหุนสวนจํานวน 45 แหง  

วิธีการสุํมตัวอยําง 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑแจึงใชกลุมตัวอยางขนาด 20% จะไดกลุมตัวอยางเป็นผูประกอบการจํานวน 60 แหงและการใชสุมตัวอยางแบบ

แบงช้ันภูมิเพื่อแบงผูประกอบการตามลักษณะการจดทะเบียนซึ่งแบงเป็น 2 ลักษณะ การจดทะเบียนคือบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจะไดกลุม ผูประกอบการที่เป็น
บริษัทจํากัด 15 แหงและหางหุนสวนจํานวน 45 แหง 

วิธีการคํานวณ 
การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใชกลุมตัวอยางขนาด 20% ขนาดของกลุมตัวอยาง 
= 295 × 20% ≈ 60 แหง 

วิธีการคํานวณแบบแบํงชัน้ 

 จาก 
 

 
  =  

 

 
 

กําหนดให N = จํานวนผูประกอบการทั้งหมดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก   = 295 แหง  
n = ขนาดของกลุมตัวอยางของผูประกอบการ อ.เมือง จ.ตาก  = 60 แหง 

 N = บริษัทที่ประกอบการในเขต อ.เมือง จ.ตาก    = 73 แหง 
 N = หางหุนสวนที่ประกอบการในเขต อ.เมือง จ.ตาก   = 222 แหง 
บริษัท 

จากสูตร  
 บรษัิท

 
= 

 บรษัิท

 
 

แทนคา 
  

   
= 

 บริษัท

 
 

 nบริษัท = 
     

   
 

  = 15 แหง 
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ผู๎ประกอบการ 

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด (45 แหํง) บริษัทจํากัด  (15 แหํง) 

ห๎างหุ๎นสํวน 

จากสูตร  
 หางหุนสวน

 
= 

 หางหุนสวน

 
 

แทนคา 
   

   
= 

 หางหุนสวน

 
 

 nบริษัท = 
      

   
 

  = 45 แหง 
3.3 ผังการสํุมตัวอยําง 
 
 
 

 
 
 
 

 
เครื่องมือที่ใชใ๎นงานวิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบงออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ตอน 1แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
 ตอน 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผูประกอบการ 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
หาอัตราร๎อยละ 

 จากสูตร  P = X/N 
   X = จํานวนที่สนใจ 
   N = จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 สถานที่การเกบ็รวบรวมข๎อมูลการวิจัย 
 สถานประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
สรุปผลการศึกษา  

สรุปผลการศึกษา เรื่อง “ความคาดหวังของผูประกอบการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี อําเภอเมืองจังหวัดตาก ประจําปี 2560” มีวตัถุประสงคแเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับความคาดหวังของผูประกอบการ ระหวางบริษัทกับหางหุนสวนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดตากประจําปี 2560 จํานวน 60 
ชุด ผลที่ไดสามารถนํามาสรุป อภิปรายผล รวมทั้งขอเสนอแนะ สรุปผลการศึกษาแบงออกเป็นสวนๆ ดังน้ี  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ  
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูประกอบการ 
สํวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ  
ข๎อมูลทั่วไปของผูต๎อบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 60 ตัวอยางแบงเป็นหางหุนสวนจํานวน 45 ตัวอยางและบริษัทจํานวน 15 แหง ผูตอบแบบสอบถามเป็น

เพศชายจํานวน 14 คนคิดเป็นรอยละ 23.3 เป็นเพศหญิงจํานวน 46 คน คดิเป็นรอยละ 76.7 วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับป.ตรี คดิเป็น
รอยละ 63.33 ปริญญาโทคดิเป็นรอยละ 16.6 ต่ํากวาปริญญาตรีคิดเป็นรอยละ 10 ระดับรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับ 10,000 - 30,000 บาท
ตอเดือน คิดเป็นรอยละ 38.3 ประสบการณแทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณแมากกวา 10 ปีข้ึนไปและตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเป็นกรรมการผูจัดการคิดเป็นรอยละ 23.3  

ข๎อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ  
ลักษณะของธุรกิจแยกเป็น 2 ประเภทคือ หางหุนสวนและบริษัทขนาดของธุรกิจในอําเภอเมืองจังหวัดตากสวนใหญเป็นธุรกิจขนาดเล็กคิดเป็นรอยละ 55 

ของผูประกอบการทั้งหมด  
สํวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูประกอบการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี  
ความคาดหวังด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
ความคาดหวังของผูประกอบการทางคุณธรรมและจริยธรรมพบวาบริษัทและหางหุนสวนตองการพนักงานบัญชีที่มีคุณธรรมเห็นแกประโยชนแสวนรวมมี

ความรับผิดชอบในหนาที่การงานมีความซื่อสัตยแสุจริตไมคดโกงผูอื่นมีความออนนอมถอมตนและมีความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งความคาดหวังของบริษัทและหางหุนสวน
น้ันไมแตกตางกันมากนัก  

ความคาดหวังด๎านความรูค๎วามสามารถด๎านวิชาชีพบัญชี 
- ผูประกอบการทางบริษัทและหางหุนสวน มีความคาดหวังในการรับนักบัญชีเขาทํางานโดยพิจารณาจากลําดับสําคัญมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดคือ

ประสบการณแการศึกษาอายุและเพศ  
- ผูประกอบการทําบริษัทและหางหุนสวนเห็นวาเพศไมมีความสําคัญตอการรับนักบัญชีเขาทํางานซึ่งบริษัทตอบแบบสอบถามโดยไมระบุเพศคิดเป็นรอย

ละ 66.7 ของผูประกอบการที่เป็นบริษัทและหางหุนสวนแบบสอบถามโดยทั่วไปไมระบุเพศคิดเป็นรอยละ 55.6 ของผูประกอบการที่เป็นหางหุนสวน 
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- หางหุนสวนมีความคาดหวังวานักบัญชีในสํานักงานมีอายุประมาณ 20 - 30 ปีคิดเป็นรอยละ 46.7 และบริษัทมีความคาดหวังวาอายุไมมีความสําคัญ
ตอการรับนกับัญชีเขาทํางานคิดเป็นรอยละ 46.7  

- บริษัทและหางหุนสวนมีความคาดหวังเกี่ยวกับระดับการศึกษาของนักบัญชี วาควรอยูในระดับป.ตรีหางหุนสวนคดิเป็นรอยละ 54.5 บริษัทคิดเป็นรอย
ละ 60  

- บริษัทและหางหุนสวนมีความคาดหวังเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยของนักบัญชีในระดับ 2.51 - 3.00 บริษัทคดิเป็นรอยละ 46.7 หางหุนสวนคิดเป็นรอยละ 
42.2  

- บริษัทและหางหุนสวนมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสําคัญของสถานศึกษาตอการรับนักบัญชีเขาทํางานวาสถาบันการศึกษามีความสําคัญตอการรับนัก
บัญชีเขาทํางานบริษัทคิดเป็นรอยละ 53.3 หุนสวนคิดเป็นรอยละ 53.8  

- บริษัทมีความตองการนักบัญชีที่มีความรูอันดับหน่ึงคือ การวางระบบบัญชี อันดับสองการบัญชีการเงิน อันดับสามการบัญชีตนทุน อันดับสี่การบัญชี
บริหาร และอันดับหาการบัญชีภาษีอากรสวนหางหุนสวนตองการนักบัญชีที่มีความรูอันดับหน่ึงคือ การบัญชีการเงินอันดับสองการบัญชีบริหาร  อันดับสามการวาง
ระบบบัญชี อันดับสี่การบัญชีภาษีอากร และอันดับ หาการบัญชีตนทุน  

- บริษัทและหางหุนสวนมีความคาดหวังดานการใชภาษาตางประเทศของนักบัญชีที่ไมแตกตางกันมากกลาวคือภาษามีความสําคัญอันดับแรกคือ
ภาษาอังกฤษรองลงมาคือภาษาจีน  
 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ประจําปี 2560 ไดรับผลการศกึษาดังน้ี 
ผู๎ประกอบการเป็นห๎างหุ๎นสํวน 
1. มีความคาดหวังใหนักบัญชีจบการศึกษาระดับป.ตร ี 
2. มีความคาดหวังใหนักศึกนักบัญชีมีอายุระหวาง 26 - 30 ป ี 
3. สถานบันการศึกษามีความสําคัญตอการรับพนักงานเขาทํางานในสถานประกอบการที่เป็นหาง 
4. มีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถทางดานบัญชีใหมีความสําคัญเกี่ยวกับวิชาชีพคือการบัญชีการเงินสําคัญมากท่ีสุดรองลงมาคือการบัญชีบริหาร

การวางระบบบัญชีการบัญชีภาษีอากรและการบัญชีตนทุนตามลําดับ  
5. มีความคาดหวังใหนักบัญชีมีคุณธรรมและจริยธรรมคือมีความรับผิดชอบความซื่อสัตยแความขยันหม่ันเพียรความกระตือรือรนความเช่ือม่ันในตนเอง

ความมีมนุษยแสัมพันธแและตรงตอเวลา  
ผู๎ประกอบการทีเ่ป็นบริษัท 

1. มีความคาดหวังใหนักบัญชีจบการศึกษาระดับ ป.ตร ี
2. มีความคาดหวังดานกายเกรดเฉลี่ยนักบัญชีอยูระหวาง 2.50 - 3.00  
3. สถาบันการศึกษามีความสําคัญตอการรับพนักงานเขาทํางานในสถานประกอบการที่เป็นบริษัท 
4. มีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถทางดานบัญชีโดยใหความสําคัญเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีคือการวางระบบบัญชีสําคัญมากที่สุดรองลงมาคือ

การบัญชีบริหารการบัญชีตนทุนและบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากรตามลําดับ  
5. มีความคาดหมายใหนักบัญชีมีความรับผิดชอบความซื่อสัตยแความขยันหม่ันเพียรความกระตือรือรนและความตรงตอเวลา  

ป๓ญหาและอุปสรรคในการได๎มาซ่ึงข๎อมลู  
1. ขอมูลที่ไดมาจากการตอบแบบสอบถามน้ันบางครั้งอาจไมตรงตามความเป็นจริง 
2.  ผูตอบแบบสอบถามไมสนใจ หรือไมใสใจกับแบบสอบถามเน่ืองจากอยูในเวลาทํางานผูตอบแบบสอบถาม 
3. ผูตอบแบบสอบถามใหใหความรวมมือเทาที่ควร  
ป๓ญหาและอุปสรรคในการตอบแบบสอบถาม  
1.  ผูตอบแบบสอบถามขอขอมูลไมครบ  
2.  ผูตอบแบบสอบถามตอบไมตรงความเป็นจริง  
3.  ผูตอบแบบสอบถามไมทราบวัตถุประสงคแที่แทจริงของการตอบแบบสอบถามทําใหไมเห็นความสําคัญและตอบแบบสอบถามไมเต็มที่  

 
ข๎อเสนอแนะ  

ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการและเปรียบเทียบความคาดหวังของผูประกอบการบริษัทและหางหุนสวนน้ันในการศึกษา
ครั้งตอไปควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบการในเรื่องของลักษณะการประกอบการของธุรกิจและนํามาเปรียบเทียบความคาดหวังของผูประกอบการ 
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การศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพนัธุ๑เบอร๑เลํย๑และพันธุ๑พื้นเมือง 
ของเกษตรกรหมูํที่ 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
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บทคัดยํอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองของเกษตรกรหมูท่ี 2 ตําบล
ปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแกลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จํานวน 10 ราย แบงเป็นเกษตรกรผูปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ จํานวน 
5 ราย และพันธุแพื้นเมือง จํานวน 5 ราย วิเคราะหแขอมูลโดยใชวิธีทางการบัญชีในการคํานวณหาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนตอไร ผลการศึกษาพบวา การปลูกยาสูบ
พันธุแเบอรแเลยแ มีตนทุนผลิตตอไร 3,930.85 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต 24.61 บาท, 332.49 บาท และ 3,573.75 
บาท ตามลําดับ รายไดจาการขาย 27,739.09 บาท กําไรขั้นตน 23,808.24 บาท อัตรากําไรขั้นตน 85.83%  สําหรับการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมือง มีตนทุนผลิตตอไร 
3,552.37 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต 23.03 บาท, 302.29 บาท และ 3,227.05 บาท ตามลําดับ รายไดจาการขาย 
28,488.57 บาท กําไรขั้นตน 24,936.20 บาท อัตรากําไรขั้นตน 87.53 ตนทุนของการปลูกยาสูบพบวา พันธุแเบอรแเลยแสูงกวาตนทุนการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมือง สวน
ผลตอบแทนของการปลูกยาสูบพบวา พันธุแเบอรแเลยแต่ํากวาผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมือง  

 
คําสําคัญ : ตนทุนและผลตอบแทน, ยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมือง 
 
Abstract  

This study aims to examine and analyze costs and returns from Burley tobacco and local tobacco growing of farmers in village 
No. 2, Pak Phra Sub-district, Mueang District, Sukhothai Province. Data  were collected from the interview with 10 tobacco farmers including 
5 farmers that grew Burley tobacco and another 5 farmers growing local tobacco. Data were analyzed with accounting method in calculating 
production cost and return per Rai. The findings reveal that growing Burley tobacco had production cost per Rai of 3,930.85 baht including 
direct raw materials, direct labor cost and production expense for 24.61 Baht, 332.49 Baht and 3,573.75 Baht, respectively. The income from 
sales was 27,739.09 Baht with gross profit of 23,808.24 Baht and gross profit margin at 85.83%. For local tobacco, the production cost per Rai 
was 3,552.37 Baht including raw material, direct labor cost and production expense for 23.03 Baht, 302.29 Baht and 3,227.05 Baht, 
respectively. The income from sales was 28,488.57 Baht with gross profit of 24,936.20 Baht and gross profit margin at 87.53%. The study also 
found that cultivating cost of Burley tobacco was higher than local one while return from growing Burley tobacco was lower than return 
from growing local tobacco.  
 
Keyword: Cost and return, Burley tobacco, local tobacco  
 
บทนํา 
 ยาสูบ (tobacco) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากซึ่งสามารถสรางอาชีพและรายไดจํานวนมากใหกับชาวไรยาสูบและ
ผูที่เกี่ยวของในประเทศปีละหลายลานบาท ผลผลิตยาสูบในประเทศเดิมเป็นการผลิตเพื่อใชในประเทศสําหรับผลิตบุหรี่ แตในระยะ 30 ปีที่ผานมาการผลิตและการคา
ยาสูบไดขยายตัวกวางมากข้ึน จนกระท่ังปใจจุบันมีผลผลิตยาสูบท่ีใชภายในประเทศประมาณ 50% และที่เหลือ 50% จะสงออกไปจําหนายตางประเทศ ยาสูบสูบเป็น
สินคาสงออกท่ีสําคัญ รายงานกรมสรรพาสามิตปี 2556/47 ไดรายงานวายาสูบทํารายไดใหแกประเทศปีละประมาณ 2,500-3,000 ลานบาท ภายในประเทศผลิตบุหรี่
จําหนายโดยโรงงานยาสูบ สงรายไดใหแกภาครัฐปีละประมาณ 28,000-30,000 ลานบาท ในภาคเกษตรกรรมมูลคาของยาสูบที่เป็นรายไดของเกษตรกรปีละประมาณ 
4,000-5,000  ลานบาท คิดเป็นมูลคารวมทั้งสิ้น 30,000-31,000 ลานบาท นับเป็นสินคาที่มูลคาสูงมากเม่ือเทียบกับมูลคาผลิตผลอื่นๆที่สงออก (ประสงคแ พูนธเนศ, 
2555) ยาสูบเป็นพืชที่มีการควบคุมทางกฎหมาย ทั้งในดานการปลูก การซื้อขาย การบมใบยา การสงออกการนําเขาตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งผูกําเนิด
การควบคุมคือ กรมสรรพาสามิต กระทรวงการคลัง ดังน้ันผูปลูกยาสูบตองขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังกอน ยกเวนยาสูบพันธุแเบอรแเลยแที่ไมตอง
ขออนุญาต เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลิตมีพื้นท่ี 254,619 ไร โดยพันธุแเวอรแจิเนียปลูกรอยละ 27.68 ของพื้นที่ทั้งหมด พันธุแเตอรแกิซปลูกรอยละ 14.77 พันธุแเบอรแเลยแปลูก
รอยละ 38.01 และพันธุแพื้นเมืองปลูกรอยละ 19.54 (กุลิศ สมบัติศิริ, 2556) 
 ในจังหวัดสุโขทัยมีการปลูกยาสูบในหลายพื้นท่ี โดยพันธุแที่ปลูกเป็นจํานวนมาก คือ ยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ และพันธุแพื้นเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลปาก
พระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพหลักในการปลูกยาสูบ บางครอบครัวรายไดหลักก็มาจากการขายยาสูบ ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบในพื้นท่ีดังกลาว พบวา ยาสูบที่ปลูกน้ันไดผลผลิตดี ราคาขายคอนขางดี ราคาไมผันผวนมาก แตรายไดที่ไดรับมาไมเพียงพอกับ คาใชจายที่เกิดขึ้น เกษตรกรไม
สามารถระบุคาใชจายยอยๆ ในการปลูกยาสูบได เป็นเพียงการประมาณการไดคราว ๆ และไมไดมีการจดบันทึกการรับจายที่เพาะปลูกในแตละปี จึงทําใหไมทราบ

                                                           
123 อาจารยแ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก e-mail. i_ammoly@hotmail.com 
4 นักศึกษา คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
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ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยาสูบที่แทจริง ดังน้ันเพื่อใหเกษตรกรผูปลูกยาสูบไดทราบตนทุนและผลตอบแทนที่ถูกตอง จึงเป็นที่มาใ นการศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองของเกษตรกรหมูท่ี 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองของเกษตรกรหมูที่ 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือ ง จังหวัด
สุโขทัย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับต๎นทุน 
 ตนทุน หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่ใชประโยชนแไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแตามที่ไดกําหนดไว เชน ตนทุนของวัตถุดิบและแรงงานที่ เกิดขึ้นเพื่อผลิต
สินคาและบริการ เป็นตน ซึ่งตนทุนมักจะถูกวัดมูลคาเป็นจํานวนเงินที่จะตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยอาจจะเป็นตนทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือเรียกกันวา
ตนทุนในอดีต หรือตนทุนประมาณการ ซึ่งเป็นตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2555) 
 การจําแนกต๎นทุนตามลักษณะสํวนประกอบของผลิตภัณฑ๑ 
 เป็นวิธีการจําแนกประเภทตนทุนที่นิยมใช หรือในความหมายที่เขาใจกันทั่วไป โดยมีแนวคิดวาผลิตภัณฑแ 1 ช้ิน ประกอบดวยตนทุนอะไรบาง ซึ่งอาจแยก
ตนทุนไดเป็น 3 ประเภท คือ  (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2555; ไพบูลยแ ผจงวงศแ, 2558) 
 1. ตนทุนวัตถุดิบ (Materials Cost) หมายถึง สิ่งท่ีกิจการนํามาแปรสภาพใหเป็นผลิตภัณฑแหรือสินคาสําเร็จรูป โดยสามารถจําแนกไดเป็น 2 ประเภท คือ 
                             1.1 ตนทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Cost) หมายถึง มูลคาของวัตถุดิบที่เป็นสวนประกอบหลักหรือสวนประกอบที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑแและสามารถวัดปริมาณการใชวาใชกับผลิตภัณฑแแตละหนวยเป็นเทาใดไดงายและชัดเจน เชน ผาเป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิตเสื้อสําเร็จรูป ดายเป็นวัตถุดิบ
ทางตรงในโรงงานทอผา เป็นตน 
  1.2 ตนทุนวัตถุดิบทางออม (Indirect Materials Cost) หมายถึง วัตถุดิบท่ีนํามาในการผลิตสินคา แตไมถือเป็นสวนประกอบสําคัญของการผลิต
และไมสามารถที่จะวัดปริมาณการใชในการผลิตสินคาแตละหนวยไดโดยตรงและชัดเจน เชน ดายที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป เป็นตน 
 2. ตนทุนคาแรงงาน (Labor Cost) หมายถึง ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน คาจางตางๆที่จายใหกับบุคคลในโรงงาน ทั้งน้ีไมวาจะจายเป็นรายเดือน 
รายวันหรือรายช้ินโดยสามารถจําแนกไดเป็น 2 ประเภท คือ 

 2.1 ตนทุนคาแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) หมายถึง คาจางแรงงานที่เกิดขึ้นโดยตรงในการนําวัตถุดิบมาแปลงสภาพใหเป็นสินคา
สําเร็จรูป ไมวาจะเป็นการผลิตดวยมือหรือการควบคุมเครื่องจักรที่ใชในการผลิตและสามารถคิดเขาเป็นตนทุนของหนวยที่ผลิตไดโดยงา ย เชน คาจางชางเย็บ เป็น
คาแรงงานทางตรงของการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป เพราะสามารถระบุไดวาเสื้อหน่ึงตัวใชเวลากี่ช่ัวโมงในการผลิต เป็นตน 

 2.2 ตนทุนคาแรงงานทางออม (Indirect Labor Cost) หมายถึง คาจางแรงงานที่มิไดเกิดขึ้นโดยตรงในการนําวัตถุดิบมาแปลงสภาพและยากที่
จะนํามาคํานวณใหเห็นชัดวาผลิตภัณฑแแตละหนวยประกอบดวยตนทุนเหลาน้ีเทาใด เชน เงินเดือนผูควบคุมโรงงาน คาแรงงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็น
ตน ซึ่งคาแรงงานทางออมเหลาน้ีจะถือเป็นสวนหน่ึงของคาใชจายการผลิต 

3. คาใชจายการผลิตหรือคาใชจายโรงงาน (Manufacturing Overhead) หมายถึง บรรดาตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมด ยกเวน 
วัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง เชน วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม คาซอมแซม คาเสื่อมราคาเครื่องจักร เป็นตน ซึ่งคาใชจายในการผลิต
เป็นตนทุนที่ไมสามารถคํานวณเขาเป็นตนทุนของสินคาหนวยใด จํานวนเทาใดไดชัดเจน 

แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 ผลตอบแทน คือ สิ่งท่ีผูลงทุนมุงหวังจะไดจากการลงทุนไมวาจะเป็นการลงทุนในธุรกิจ ในหลักทรัพยแหรือในอสังหาริมทรัพยแ ซึ่งคําวาอัตราผลตอบแทนน้ี
มีความหมายกวางขวางมาก อาจหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแรวม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาว อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนสามัญ
และอัตราผลตอบแทนทีกินความหมายแคบลงไปอีก ก็คืออัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนเฉพาะโครงการ ซึ่งแตละอยางจะมีรูปแบบการจัดที่แตกตา งกันไปบาง
และการใชประโยชนแก็แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของการวิเคราะหแเป็นสําคัญ (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2555) ขณะที่ ไพบูลยแ ผจงวงศแ (2558) ไดใหความหมาย
ของผลตอบแทน คือ มูลคาของสินคาหรือบริการที่ผลิตไดจากการลงทุน ประกอบดวยผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออม และผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองของเกษตรกรหมูท่ี 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ไดกําหนดระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก เกษตรกร หมูที่ 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรหมูที่ 2 ตําบล
ปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจํานวน 10 ราย โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง แบงเป็นเกษตรกรผูปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเล ยแ จํานวน 5 ราย และพันธุแพื้นเมือง 
จํานวน 5 ราย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสัมภาษณแ โดยการสัมภาษณแกึ่งโครงสราง  โดยสอบถามขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกยาสูบ 

การเก็บรวมรวมขอมูล จากขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง และขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการคนควาทั้งที่เป็นหนังสือหรือตํารา วารสาร 
เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้น วิทยานิพนธแ รายงานการวิจัย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ 

การวิเคราะหแขอมูล โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหแขอมูลตนทุนในการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมือง โดย
สามารถจําแนกตนทุนเป็น 3 ประเภท ตามสวนประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรง และคาใชจายในการผลิต สวนผลตอบแทนวิเคราะหแจากรา ยไดจากการ
ขาย กําไรขั้นตน และอัตรากําไรขั้นตน 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการสัมภาษณแเกษตรกรที่ปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองของเกษตรกรหมูที่ 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งสิ้น 10 
ราย พบวาเกษตรกรที่ปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ สวนใหญ อายุเฉลี่ย 41-50 ปี คิดเป็นรอยละ 60 รองลงมาชวงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นรอยละ 20 และชวงอายุ 61 ปี คิด
เป็นรอยละ 20  สําหรับเกษตรกรที่ปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมืองสวนใหญ อายุเฉลี่ย 41-50 ปี คิดเป็นรอยละ 40 รองลงมาชวงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นรอยละ 40 และชวง
อายุ 61 ปี คิดเป็นรอยละ 20 
 ผลการวิเคราะหแเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองของเกษตรกรหมูที่ 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย เฉลี่ยตอไร แสดงดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบตนทุนการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองเฉลี่ยตอไร 

ตนทุนการปลูกยาสูบ 
พันธุแเบอรแเลยแ 

บาท/(ไร) 
พันธุแพื้นเมือง 

บาท/(ไร) 
วัตถุดิบทางตรง 24.61 23.03 
คาแรงทางตรง 332.49 302.29 
คาใชจายในการผลิต 3,573.75 3,227.05 

รวม 3,930.85 3,552.37 
  
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวายาสูบพันธุแเบอรแเลยแมีโครงสรางตนทุนดังน้ี คาใชจายในการผลิต 3,573.75 บาทตอไร คาแรงทางตรง 332.49 บาทตอไร 

และคาวัตถุดิบทางตรง 24.61 รวม 3,930.85 บาทตอไร เชนเดียวกับโครงสรางของตนทุนการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมือง ที่มีคาใชจายในการผลิต 3,227.05 บาทตอไร 
คาแรงทางตรง 302.29 บาทตอไร และคาวัตถุดิบทางตรง 23.03 รวม 3,552.37 บาทตอไร 

 
ตารางที่ 2 ตารางสรุปเปรียบเทียบผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองเฉลี่ยตอไร 

ผลผลิตและผลตอบแทน พันธุแเบอรแเลยแ พันธุแพื้นเมือง หนวย 
ผลผลิต 407.73 232.86 (กิโลกรัม/ไร) 
รายไดจากการขาย 27,739.09 28,488.57 (บาท/ไร) 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลผลิตและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแไดผลผลิตเฉลี่ย 407.73 กิโลกรัม/ไร ซึ่งมากกวาผลผลิตการปลูกยาสูบ
พันธุแพื้นเมือง 232.86 กิโลกรัม/ไร และรายไดจากการขายของการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแเฉลี่ย 27,739.09 บาท/ไร ซึ่งนอยกวารายไดจากการปลูกยาสูบพันธุแ
พื้นเมือง 28,488.57 บาท/ไร 
 
ตารางที่ 3 ตารางสรุปเปรียบเทียบรายไดจากการขาย ตนทุนขาย กําไรขั้นตน และอัตรากําไรขั้นตน จากการปลูกปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ 
                

ขอมูล 
พันธุแเบอรแเลยแ 

(บาท/ไร) 
พันธุแพื้นเมือง 

(บาท/ไร) 

รายไดจากการขาย 27,739.09                                                    28,488.57 
ตนทุนขาย 3,930.85 3,552.37 
กําไรขั้นตน                     23,808.24                    24,936.20 
อัตรากําไรขั้นตน                     85.83 %                          87.53 % 

 
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผลผลิตตอไรของการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ มีกําไรขั้นตนเทากับ 23,808.24 บาท มีรายไดจากการขาย 27,739.09 บาท 

ตนทุนขาย 3,930.85บาท  และการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมือง มีกําไรขั้นตนเทากับ 24,936.20 บาท มีรายไดจากการขาย 28,488.57 บาท ตนทุนขาย 3,552.37 บาท 
ซึ่งการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ และการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมืองมีโครงสรางตนทุนเชนเดียวกัน โดยการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมืองมี รายไดจากการขายสูงกวาการปลูก
ยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ อัตรากําไรขั้นตนการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแเทากับ 85.83 % ขณะท่ีอัตรากําไรขั้นตนการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมืองเทากับ 87.53 % 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแและพันธุแพื้นเมืองของเกษตรกร หมูที่ 2 ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มี
ประเด็นนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  ตนทุนการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ เฉลี่ยไรละ 3,930.85 บาท มีรายไดจากการขายเฉลี่ยไรละ 27,739.09 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยไรละ 23,808.24 
บาท และการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมือง มีตนทุนเฉลี่ยไรละ 3,552.37 บาท มีรายไดจากการขายเฉลี่ยไรละ 28,488.57 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยไรละ 24,936.20 บาท ซึ่งมี
ตนทุนเฉลี่ยตอไรต่ํากวาการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ มีรายไดจากการขายและกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรสูงกวาการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแเลยแ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมล
เนตร อาพันธแ (2556) ไดศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกแดงระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาว ในอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ในสวนของตนทุน
การปลูกพริกในฤดูหนาวต่ํากวาการปลูกพริกในฤดูฝน และมีรายไดจากการขายการปลูกพริกในฤดูหนาวสูงกวาการปลูกพริกในฤดูฝนและสงผลตอใหกําไรสุทธิจากการ
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ขายพริกที่ปลูกในฤดูหนาวสูงกวาพริกที่ปลูกในฤดูฝน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี ขุนทองจันทร (2557) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับตนทุนผลตอบแทนของ
เกษตรกรผูปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 2.  ตนทุนการปลูกยาสูบ ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรงและคาใชจายในการผลิต ตนทุนการปลูกยาสูบพันธุแเบอรแ
เลยแ 3,930.85 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง  24.61 บาท คิดเป็นรอยละ 0.63 คาแรงงานทางตรง 332.49 บาท คิดเป็นรอยละ 8.46 และคาใชจายในการผลิต 
3,573.75 บาท คิดเป็นรอยละ 90.91 และการปลูกยาสูบพันธุแพื้นเมือง มีตนทุน 3,552.37 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง  23.03 บาท คิดเป็นรอยละ 0.65 
คาแรงงานทางตรง 302.09 บาท คิดเป็นรอยละ 8.50 และคาใชจายในการผลิต 3,227.05 บาท คิดเป็นรอยละ 90.85 ซึ่งตนทุนของการปลูกยาสูบท่ีใชมากท่ีสุดของทั้ง
สองพันธุแ คือ คาใชจายในการผลิต คาแรงงานทางตรงและวัตถุดิบทางตรง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุขใจ ตอนปใญญา (2554) ไดทําการศึกษา ตนทุน
และผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรหมู 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีโครงสรางตนทุนเฉลี่ย 5,083.27 บาทตอไร แบงเป็นตนทุน
วัตถุดิบ 13% ตนทุนคาแรงงาน 24% และตนทุนคาใชจายในการผลิต 63% ซึ่งตนทุนที่ใชมากที่สุดคือ คาใชจายในการผลิต คาแรงงานทางตรงและวัตถุดิบทางตรง 
ตามลําดับ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาวดี ยศยาคา (2556) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ
ในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และงานวิจัยของวาทินี จันทรแโชติชวง (2557) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขาวหอม
มะลิ 105 แบบหวานกับแบบหวานและปใกดําของเกษตรกร อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทรแ และเน่ืองจากในการทําการเกษตร ปใจจัยที่สําคัญในการปลูกยาสูบ 
นอกจากสภาพอากาศแลวคือ ปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช ที่ตองใชในการบํารุงตนยาสูบ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเป็นการรักษาใหตนยาสูบมีคุณภาพ อีกทั้งในการ
ทํายาสูบสามารถทําไดเพียงปีละหน่ึงฤดูกาลเทาน้ัน เกษตรกรจึงมีการดูแลตนยาสูบอยางดี เพื่อท่ีจะไดผลผลิตที่มากเป็นที่นาพอใจ 
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บทคัดยํอ 

  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาตนทุน ผลตอบแทน และจุดคุมทุนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร เก็บรวบรวมขอมูลการปลูกขาว
ในชวง 5 ปี จากการสัมภาษณแเกษตรกรผูขาวไรซแเบอรแรี่ หมูก4กตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีพื้นที่ในการศึกษาจํานวนทั้งหมดก60กไร วิเคราะหแ
ขอมูลโดยใชวิธีทางการบัญชีในการคํานวณหาตนทุนการผลิต จุดคุมทุน และผลตอบแทนเฉลี่ยตอไร ผลการศึกษาพบวา ตนทุนและผลตอบแทนของขาวไรซแเบอรแรี่มีตนทุน
เริ่มแรกทั้งหมดจํานวน 699,520 บาท และคาเฉลี่ยตนทุนเริ่มแรกตอไรเทากับ 11,658.67 บาทตอไร  ตนทุนการปลูกขาวเฉลี่ยตอไรในชวง 5 ปี เทากับ 1,699.84 
บาท สวนผลตอบแทนของการปลูกขาว พบวา ผลผลิตเฉลี่ยรายไดและผลกําไรในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจรผลผลิตในปีที่ 1 มีผลผลิต
เฉลี่ย 500 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 22,384.33  บาทตอไร ในปีที่ 2 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 588.33 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย  25,564.66 บาทตอไรใน ปีที่ 3 มีผลผลิตเฉลี่ย
เทากับ 716.67 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 35,833.33 บาทตอไรในปีท่ี 4 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 616.60 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 28,296.58 บาทตอไรในปีที่ 5 มีผลผลิตเฉลี่ย
เทากับ   583.33 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 26,479.84 บาทตอไร ในปีที่ 4 และปีที่ 5 จะเห็นไดวามีผลผลิตลดลงอยางเห็นไดชัด เพราะในปีน้ันๆเกิดความแหงแลง นํ้าใน
การทํานาก็นอยจึงสงผลใหผลผลิตลดลง สําหรับผลการวิเคราะหแจุดคุมทุนของขาวไรซแเบอรแรี่พบวา พื้นที่ในการปลูกขาวไรซแเบอรแ รี่จํานวนทั้งหมด 60 ไร จะตองปลูก
ขาวใหได 0.54 ตันตอไร หรือเทากับ 500 กิโลกรัมตอไรจึงจะคุมทุนพอดี ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 1 ปี 4 เดือน 25 วัน 

 
คําสําคัญ : ตนทุนและผลตอบแทน, ขาวไรซแเบอรแรี่ 
 
Abstract 
 This study aims to examine costs, returns and breakeven of comprehensive rice berry growing. Data of rice growing in 5 years 
were collected from the interview with rice berry farmers in village No. 4, Wat Ko Sub-district, Si Samrong Sub-district, Sukhothai Province 
with area of study as 60-Rai farm. Data were analyzed with accounting methods in calculating production cost, breakeven and average 
return per Rai. The findings reveal that for cost and return of Rice berry, the initial cost was 699,520 Baht and average initial cost per Rai was 
11,658.67 Baht/ Rai with average rice growing cost per Rai in 5 years of 1,699.84 Baht. The return from rice growing was found that average 
income and profit from year 1 to year 5 were as follows; comprehensive rice berry growing in year 1 included average product of 500 
kilograms with average profit of 22,384.33 Baht/ Rai. In 2nd year, the average product was 588.33 kilogram with average profit of 25,564.66 
Baht/ Rai. In 3rd year, average product was 716.67 kilograms with average profit of 35,833.33 Baht/ Rai. In 4th year, average product was 
616.60 kilograms with average profit of 28,296.58 Baht/ Rai and in 5th year, the average product was 583.33 kilograms with average profit of 
26,479.84 Baht. It is obvious that in 4th and 5th year, the products decreased due to draught with little water for farming, which resulted in 
the decline of productivity. After analyzing the breakeven of rice berry, the researcher found that growing rice berry in 60-Rai area required 
0.54-Ton rice/ Rai or 500 kilograms/ Rai to have a breakeven which was 1 year, 4 months and 25 days.  
 
Keyword: Cost and Return, Breakeven, Comprehensive Rice Berry  
 
บทนํา 

 ขาวถือเป็นอาหารหลักท่ีคนท่ัวโลกบริโภคเป็นสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศหน่ึงที่ใหความสําคัญกับขาว ขาวถือเ ป็นอาหาร
พื้นฐานของคนไทยทุกคนและ ยังเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจท่ีสงออกโดยมีมูลคาการสงออกสูงสุดในหมวดสินคาเกษตรกรรม ตอเน่ืองกันมาเป็นเวลานานสามารถสรางรายได
นําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทยเป็นจํานวนมาก (อรอุมา ราชอุไร, 2550) การปลูกขาวในประเทศไทยมีหลายพันธุแที่นิยมปลูกเพื่อจําหนายและนิยมรับประทาน 
เชน ขาวหอมมะลิ ขาวขาว ขาวเหนียว และขาวไรซแเบอรแรี่ เป็นตน 
  ขาวไรซแเบอรแรี่ (riceberry) เป็นขาวสายพันธุแหน่ึงที่นิยมปลูกและนํามาบริโภคอยางแพรหลาย ซึ่งขาวพันธแน้ีเกิดจากการผสมขามพันธุแระหวางขาวจาวหอม
นิลกับขาวขาวดอกมะลิ 105ลักษณะเป็นขาวเจา สีมวงเขม รําขาวและนํ้ามันรําขาว มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระท่ีดีรับประทานเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงตอ
การเป็นโรคมะเร็ง ทางการแพทยแนําไปใชทําผลิตภัณฑแอาหารโภชนาบําบัดสารอาหารสําคัญที่อยูในขาวไรซแเบอรแรี่ มีบทบาทสําคัญตอโครงสรางและการทํางานของสมอง 
ตับและระบบประสาท ลดระดับคอเลสเตอรอล ธาตุสังกะสี ชวยสังเคราะหแโปรตีน สรางคอลลาเจน รักษาสิว ปูองกัน  ผมรวง กระตุนรากผมธาตุเหล็ก สรางและจาย
พลังงานในรางกาย ซึ่งเกษตรกรในปใจจุบันจึงนิยมปลูกขาวไรซแเบอรแรี่กันมากข้ึนในหลาย ๆ พื้นที่ จึงทําใหปริมาณการผลิตขาวของประเทศไทยจะมีแนวโนมสูงขึ้น  
 อยางไรก็ตามการปลูกขาวในปใจจุบันสวนมากยังมีผลผลิตที่ไดตอไรคอนขางต่ําอยู เน่ืองจากเกษตรกรตองการปลูกขาวใหไดผลผลิตมาก จึงใชปุยเคมีมากขึ้น
ทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย ตลอดจนประสบปใญหาภัยธรรมชาติ อาทิ เชน ฝนแลง น้ําทวม การเกิดโรคระบาด และศัตรูพืช เป็นตน อีกท้ังยังเกิดความ
ผันผวนของราคาขายในแตละปีที่ไมคงที่และราคาขายมีแนวโนมลดลง ขณะที่ภาระตนทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหเกษตรกรหลายพื้นที่ตองดิ้นรนและหาวิธีการปรับตั วในการ
ทําการเกษตรมากขึ้น เชน มีการปลูกขาวแบบครบวงจร โดยการปลูกเอง และแยกแพ็คขายเองมากขึ้น ซึ่งทําใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งเกษต รกรที่ทําเกษตรใน
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ลักษณะน้ียังมีนอย เน่ืองจากยังไมทราบถึงผลตอบแทนที่แทจริง จึงขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาว ดังน้ันจากที่มาและความสําคัญดังกลาวขางตน จึงมี
ความจําเป็นอยางยิ่งในการศึกษาตนทุน ผลตอบแทน และจุดคุมทุนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาตนทุน ผลตอบแทน และจุดคุมทุนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจรของหมู 4 ตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับต๎นทุน 

ตนทุน (Cost) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินการผลิตสินคาหรือบริการ หรือ จํานวนเงินที่ไดจายไปในการซื้อสินคาขาวของวัตถุดิบตางๆ 
นานาจิปาถะเพื่อนํามาผลิตหรือขายสินคาเพื่อใหกอใหเกิดรายไดคือยอดขายอีกทีโดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑแ การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และ
การขนสงเป็นตน (เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2558) 
 การจําแนกต๎นทุนตามลักษณะสํวนประกอบของผลิตภัณฑ๑ 
 เป็นวิธีการจําแนกประเภทตนทุนที่นิยมใช หรือในความหมายที่เขาใจกันทั่วไป โดยมีแนวคิดวาผลิตภัณฑแ 1 ช้ิน ประกอบดวยตนทุนอะไรบาง ซึ่งอาจแยก
ตนทุนไดเป็น 3 ประเภท คือ  (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2555) 
 1. ตนทุนวัตถุดิบ (Materials Cost) หมายถึง สิ่งท่ีกิจการนํามาแปรสภาพใหเป็นผลิตภัณฑแหรือสินคาสําเร็จรูป โดยสามารถจําแนกไดเป็น 2 ประเภท คือ 
                             1.1 ตนทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Cost) หมายถึง มูลคาของวัตถุดิบที่เป็นสวนประกอบหลักหรือสวนประกอบที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑแและสามารถวัดปริมาณการใชวาใชกับผลิตภัณฑแแตละหนวยเป็นเทาใดไดงายและชัดเจน เชน ผาเป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิตเสื้อสําเร็จรูป ดายเป็นวัตถุดิบ
ทางตรงในโรงงานทอผา เป็นตน 
  1.2 ตนทุนวัตถุดิบทางออม (Indirect Materials Cost) หมายถึง วัตถุดิบท่ีนํามาในการผลิตสินคา แตไมถือเป็นสวนประกอบสําคัญของการผลิต
และไมสามารถที่จะวัดปริมาณการใชในการผลิตสินคาแตละหนวยไดโดยตรงและชัดเจน เชน ดายที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป เป็นตน 
 2. ตนทุนคาแรงงาน (Labor Cost) หมายถึง ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน คาจางตางๆที่จายใหกับบุคคลในโรงงาน ทั้งน้ีไมวาจะจายเป็นรายเดือน 
รายวันหรือรายช้ินโดยสามารถจําแนกไดเป็น 2 ประเภท คือ 

 2.1 ตนทุนคาแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) หมายถึง คาจางแรงงานที่เกิดขึ้นโดยตรงในการนําวัตถุดิบมาแปลงสภาพใหเป็นสินคา
สําเร็จรูป ไมวาจะเป็นการผลิตดวยมือหรือการควบคุมเครื่องจักรที่ใชในการผลิตและสามารถคิดเขาเป็นตนทุนของหนวยที่ผลิตไดโดยงา ย เชน คาจางชางเย็บ เป็น
คาแรงงานทางตรงของการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป เพราะสามารถระบุไดวาเสื้อหน่ึงตัวใชเวลากี่ช่ัวโมงในการผลิต เป็นตน 

 2.2 ตนทุนคาแรงงานทางออม (Indirect Labor Cost) หมายถึง คาจางแรงงานที่มิไดเกิดขึ้นโดยตรงในการนําวัตถุดิบมาแปลงสภาพและยากที่
จะนํามาคํานวณใหเห็นชัดวาผลิตภัณฑแแตละหนวยประกอบดวยตนทุนเหลาน้ีเทาใด เชน เงินเดือนผูควบคุมโรงงาน คาแรงงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็น
ตน ซึ่งคาแรงงานทางออมเหลาน้ีจะถือเป็นสวนหน่ึงของคาใชจายการผลิต 

3. คาใชจายการผลิตหรือคาใชจายโรงงาน (Manufacturing Overhead) หมายถึง บรรดาตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมด ยกเวน 
วัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง เชน วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม คาซอมแซม คาเสื่อมราคาเครื่องจักร เป็นตน ซึ่งคาใชจายในการผลิต
เป็นตนทุนที่ไมสามารถคํานวณเขาเป็นตนทุนของสินคาหนวยใด จํานวนเทาใดไดชัดเจน 

แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 ผลตอบแทน คือ สิ่งที่ผูลงทุนมุงหวังจะไดจากการลงทุนไมวาจะเป็นการลงทุนในธุรกิจ ในหลักทรัพยแหรือในอสังหาริมทรัพยแ ซึ่งคําวาอัตราผลตอบแทนน้ีมี
ความหมายกวางขวางมาก อาจหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแรวม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาว อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนสามัญและ
อัตราผลตอบแทนทีกินความหมายแคบลงไปอีก ก็คืออัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนเฉพาะโครงการ ซึ่งแตละอยางจะมีรูปแบบการจัดที่แตกตางกันไปบางและการใช
ประโยชนแก็แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของการวิเคราะหแเป็นสําคัญ   (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2555) ขณะที่ ไพบูลยแ ผจงวงศแ (2558) ไดใหความหมายของ
ผลตอบแทน คือ มูลคาของสินคาหรือบริการที่ผลิตไดจากการลงทุน ประกอบดวยผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออม และผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน  
 แนวคิดเกี่ยวกับจุดคุ๎มทุน 
 จุดคุมทุน หมายถึง จุดที่รายไดรวม (TotalกRevenue) เทากับตนทุนรวม (TotalกCost) พอดี น่ันคือ กิจการสามารถหารายไดหลังจากหักคาใชจายผัน
แปรแลวเทากับตนทุนคงที่ หรืออีกนัยหน่ึงคือกิจการไมไดรับผลกําไร และไมไดรับผลขาดทุน จากการใชทรัพยแสินหรือยอดกําไรเทากับศูนยแ 
(พจนแ พจนพาณิชยแกุล, 2556) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาตนทุน ผลตอบแทน และจุดคุมทุนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร  ไดกําหนดระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย 
ดังตอไปน้ี  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก เกษตกรผูปลูกขาวไรซแเบอรแรี่ หมู 4 ตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสําโรง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูปลูกขาว
ไรซแเบอรแรี่ หมู 4 ตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีพื้นท่ีในการศึกษาจํานวนทั้งหมด 60 ไร โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสัมภาษณแ โดยการสัมภาษณแกึ่งโครงสราง  โดยสอบถามขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกขาวไรซแเบอรี่ 

การเก็บรวมรวมขอมูล จากขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสัมภาษณแเกษตรกรผูปลูกขาวไรซแเบอรี่ โดยใชขอมูลการปลูกขาวในชวง 5 ปี และขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก
การคนควาท้ังท่ีเป็นหนังสือหรือตํารา วารสาร เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้น วิทยานิพนธแ รายงานการวิจัย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ 

การวิเคราะหแขอมูล โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหแขอมูลตนทุนการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร จากการคํานวณ
เงินลงทุนเริ่มแรก และตนทุนการปลูกขาวเฉลี่ยตอไร สวนผลตอบแทนวิเคราะหแจากรายไดจากการขาย กําไรขั้นตน ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะหแหาจุดคุมทุน 
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ผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาตนทุน ผลตอบแทน และจุดคุมทุนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจรเป็นดังน้ี 
ตนทุนเริ่มแรกในการลงทุนหรือตนทุนคงที่ซึ่งเป็นการจัดหาสินทรัพยแมาลงทุนเริ่มแรก เชน อุปกรณแการเกษตร  อุปกรณแการผลิต เป็นตน พบวาการ

ลงทุนเริ่มแรกในการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจรที่มีพื้นที่จํานวน 60 ไร มีการลงทุนทั้งหมด 699,520 บาทและคาเฉลี่ยตอไรเทากับ 11,658.67 บาทตอไร 
จํานวนที่มีการลงทุนมากท่ีสุดไดแก รถไถ จํานวน 1 คัน ราคา 629,000 บาท มีคาเฉลี่ย เทากับ 10,483.33 บาทตอไร รองลงมาคือ รถไถเดินตามจํานวน 1 คัน ราคา 
53,000  บาท มีคาเฉลี่ยตอไรอยูท่ี 883.33 บาทตอไร โดยการซื้อรถไถท้ัง 2  คัน มีสวนสําคัญตอการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่ เป็นอยางมากและการลงทุนที่นอยที่สุดไดแก
การซื้อกระบุงจํานวน 2 อัน มีมูลคาเพียง 150 บาท คาเฉลี่ยเทากับ 2.5 บาทตอไรและรองลงมาคือจอบและเสียมจอบจํานวน 2 อัน มีจํานวนเงิน 380 บาท คาเฉลี่ย 
6.33 บาทตอไร และเสียม 2 อันมีจํานวนเงิน เทากับ 400 บาท มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.67 บาท 

ตนทุนการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่ ประกอบดวย คาเมล็ดพันธุแ คาปุยเคมี คาปุยอินทรียแ คายาปราบศัตรูพืช คานํ้ามันเบนซิน คานํ้ามันดีเซล พบวาในปีที่ 1 
คาใชจายที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือ คาเมล็ดพันธุแและจํานวนนอยที่สุดคือคายาปราบศัตรูพืช มูลคารวมของตนทุนการปลูกขาวทั้งหมดเท ากับ  105,620 บาท และเฉลี่ย
ตอไรแลวเทากับ 1,760.34 บาท ในปีท่ี 2 คาใชจายที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือ  คาเมล็ดพันธุแและจํานวนนอยที่สุดคือคายาปราบศัตรูพืชมูลคารวมของตนทุนการปลูกขาว
ทั้งหมดเทากับ  103,601 บาท และเฉลี่ยตอไรแลวเทากับ 1,726.68 บาท ในปีท่ี 3 คาใชจายที่มีจํานวนมากที่สุดคือ คาเมล็ดพันธุแและจํานวนนอยที่สุดคือคายาปราบ
ศัตรูพืช มูลคารวมของตนทุนการปลูกขาวท้ังหมดเทากับ 97,006 บาท และเฉลี่ยตอไรแลวเทากับ 1,616.77 บาท ในปีที่ 4 คาใชจายที่มีจํานวนมากที่สุดคือ คาเมล็ด
พันธุแและจํานวนนอยท่ีสุดคือคายาปราบศัตรูพืช มูลคารวมของตนทุนการปลูกขาวท้ังหมดเทากับ  96,185 บาท และเฉลี่ยตอไรแลวเทากับ 1,603.08 บาทและในปีท่ี 5 
คาใชจายที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือ คาเมล็ดพันธุแและจํานวนนอยที่สุดคือคายาปราบศัตรูพืช มูลคารวมของตนทุนการปลูกขาวทั้งหมดเท ากับ  107,540 บาท และเฉลี่ย
ตอไรแลวเทากับ 1,792.33 บาท ดังน้ันตนทุนเฉลี่ยตอไรในชวงเวลา 5 ปี เทากับ 1,699.84 บาท 

ผลตอบแทนและจุดคุมทุนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร มีผลผลิตและรายไดในการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่ในชวงปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 แสดงรายละเอียด
ไดดังน้ี 

    ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดผลผลิต รายได และผลกําไรเฉลี่ยตอไรในแตละปีของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่ 
รายการ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

ผลิต (กก./ปี) 30,000 35,000 43,000 37,000 35,000 
รายได (บาท/ปี) 1,500,000 1,750,000 2,150,000 1,850,000 1,750,000 
ผลิตเฉลี่ย (กก./ ไร) 500 583.33 716.67 616.60 583.33 
รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 25,000 29,166.67 35,833.33 30,833.33 29,166.67 
คาใชจายเฉลี่ย (บาท/ไร) 2,615.67 2,602.01 2,515.93 2,536.75 2,686.83 
    กําไรเฉลี่ย (บาท/ไร) 22,384.33 25,564.66 33,317.4 28,296.58 26,479.84 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผลผลิตเฉลี่ยรายไดและผลกําไรในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจรผลผลิตในปีที่ 1 มีผลผลิตเฉลี่ย 500 
กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 22,384.33  บาทตอไร ในปีที่ 2 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 588.33 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย  25,564.66 บาทตอไรใน ปีที่ 3 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 
716.67 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 35,833.33 บาทตอไรในปีท่ี 4 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 616.60 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 28,296.58 บาทตอไรในปีที่ 5 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ  
583.33 กิโลกรัมมีกําไรเฉลี่ย 26,479.84 บาทตอไร ในปีท่ี 4 และปีท่ี 5 จะเห็นไดวามีผลผลิตลดลงอยางเห็นไดชัด เพราะในปีน้ันๆเกิดความแหงแลง นํ้าในการทํานาก็
นอยจึงสงผลใหผลผลิตลดลงอยางเห็นไดชัด  

   ผลการประเมินผลตอบแทนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่ ทําการวิเคราะหแผลตอบแทนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่วิเคราะหแโดยใชระยะเวลาคืนทุน พบวา 
เทากับ 1.404  หรือเทากับ 1 ปี 4 เดือน25 วัน  ดังน้ัน การปลูกขาวไรซแเบอรแรี่ตลอดปี มีระยะเลาคืนทุนเทากับ 1 ปี 4 เดือน 25 วัน 

ผลการวิเคราะหแจุดคุมทุน พบวา พื้นที่ในการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่มีทั้งหมด 60 ไรจะตองปลูกขาวใหไดผลผลิต 0.54 ตันตอไรหรือเทากับ 500 กิโลกรัมตอ
ไร จึงจะคุมทุนพอดี  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาตนทุนผลตอบแทนและผลตอบแทนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร มีประเด็นนํามาอภิปราย ดังน้ี 

ตนทุนการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร ขนาดพื้นท่ีปลูก 60 ไรมีตนทุนการผลิตในปีปใจจุบันทั้งหมด 13,901 บาทตอไร จะเห็นไดวาตนทุนการผลิต
ขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร มีตนทุนการผลิตสูง ไมสอดคลองกับผลการวิจัย นงลักษณแ จิ๋วจู (2558) ที่มีการศึกษาการวิเคราะหแเปรียบ เทียบตนทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกขาวระหวางพันธุแขาวตาแหงกับพันธุแไรซแเบอรแรี่ของเกษตรกร ตําบลทาไม อําเภอพรานกระตาย  จังหวัดกําแพงเพชรพบวา ขนาดพื้นที่ปลูก 22 ไร มีตนทุน
การผลิตทั้งหมดเทากับ 2,785.43 บาทตอไร เน่ืองจากมีปใจจัยพื้นที่ในการปลูกมากกวา     สงผลใหตนทุนการผลิตสูง ผลตอบแทนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบ
วงจรมีรายไดในปีปใจจุบันเฉลี่ยตอไร 29,166.67 บาทตอไร สอดคลองผลการวิจัย ศิรประภา ธงชัยสุริยา (2558) ที่มีการศึกษาการวิเคราะหแเปรียบเทียบตนทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตขาว ระหวางวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษและวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ ในจังหวั ดราชบุรีพบวา  
ผลตอบแทนของการผลิตขาวแบบเกษตรอินทรียแเกษตรกรมีรายไดจากการผลิตเฉลี่ยเทากับ 27 ,709.09 บาทตอไร เน่ืองจากมีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ระยะเวลาคืนทุนของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจรขนาดพื้นท่ีปลูกท้ังหมด 60 ไร มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 1 ปี 4 เดือน 25วัน จะเห็นไดวาระยะเวลาคืนทุน
ของการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่แบบครบวงจร มีระยะเวลาคืนทุนเร็วกวาเน่ืองจากมีปใจจัยพื้นที่ในการปลูกมาก ไมสอดคลองกับผลการวิจัย ไผทเทพ ตุทานนทแ (2555) ที่มี
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวแบบนาโยนของกลุมเกษตรกรบานดอกบัวตําบลบานตุเน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา การปลูกขาวนาโยนใชเมล็ด
พันธุแขาวหอมมะลิ 105 มีรถไถเดินตาม ไมมีเครื่องพนฮอรแโมนขนาดพื้นที่ปลูก 1 ไร  มีระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 3 เดือน 3 วัน มูลคาปใจจุบันสุทธิของการปลูกขาวไรซแ
เบอรแรี่แบบครบวงจรที่อัตราคิดลดรอยละ 1.75 เทากับ 7,799,564.9 บาท ไมสอดคลองกับผลการวิจัย มาลัย เทศเพ็ง และรัตนา สิทธิอวม (2558) ที่ไดทําการศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบวา มูลคาปใจจุบันสุทธิของการ ปลูกผักปลอด
สารพิษที่ปลูกไดตลอดปี 3 ชนิดคือ ผักบุงจีน ผักคะนา และผักกาดเขียว กวางตุง ที่อัตราคิดลด รอยละ 1.75 เทากับ 21,681.65 บาท จุดคุมทุนการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่
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แบบครบวงจรมีจุดคุมทุนพื้นที่ในการปลูกขาวไรซแเบอรแรี่มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร ผลผลิต 0.54 ตันตอไรหรือเทากับ 500 กิโลกรัมตอ ไร จึงจะคุมทุนพอดีจะเห็นไดวามี
จุดคุมทุนที่สูงไมสอดคลองกับผลการวิจัย พงศแศิริภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ (2559) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะหแตนทุนการผลิตและผลตอบ แทนการปลูกขาวของกลุม
เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีพบวา การปลูกขาวแบบใชสารเคมีมีจุดคุมทุนที่ 108.93 กิโลกรัม เน่ืองจากการปลูกขาวแบบใชสารเคมีใหอัตราผลตอบแทนต่ํา 
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ป๓จจัยในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผ๎ูบริโภคใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
FACTORS AFFECTION ON CONSUMERS’ BEHAVIORS IN PURCHASING 

LIFE INSURANCE IN  MUEANG DISTRIC,TAK Province 
 

นทีกานต๑ คงอ๎วน1 วิชุดา มูลวงษ๑2 

Nateekarn Kongoun  Vichuda Moonvong 
บทคัดยํอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดตากการวิจัยน้ีเป็ นแบบเชิงสํารวจและมี
การสัมภาษณแโดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมจากกลุมตัวอยางซึ่งเป็นกลุมเปูาหมายในจังหวัดตาก จํานวน 380 คน การวิเคราะหแผลการศึกษาใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการทุกดาน ทั้ง ดานผลิตภัณฑแ 
(Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานกระบวนการ (Process) มีผลตอการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเหตุผลที่กลุมตัวอยาง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ยังมีความคิดแบบเดิมๆวาการทําประกันชีวิตน้ันเป็นคาใชจายที่ไมจําเป็นตองเสียเลยไมอยากที่จะซื้อไวใหเป็นภาระโดยผลเฉลี่ยโดย
รวมอยูท่ี 3.08 ซึ่งแปลผลอยูในระดับปานกลาง 

 
คําสําคัญ : ผูบริโภคในจังหวัดตาก, ประกันชีวิต  
 
 ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the factors influencing life insurance consumer purchasing decision in the Muang 
district, Tak province 380 people which by survey and interview from questionnaire. The results of the analyze are descriptive statistics such 
as frequency, percentage, mean, standard deviation rusult study indicated that service marketing mix  include Product , Price, Place, 
Promotion, People, Physical Evidence and Process affecting consumers' purchase of life insurance in  Mueang distric , Tak Province. The 
median value was 3.08 is mean moderate respondents argue that buying life insurance is costly and no benefit to buy life insurance 
because it is not used often. 

 
Keywords : Consumers in Tak Province , Life insurance 
 
บทนํา 
 ปใจจัย 4 เป็นสิ่งท่ีขาดไมไดในการดํารงชีวิตซึ่งไดแก อาหาร ที่อยู เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ซึ่งถือวาสิ่งเหลาน้ีเป็นความตองการหลักๆทีมนุษยแยอมขาด
ไมไดเลยแตดวยความที่มนุษยแน้ันมีความตองการที่ไมสิ้นสุดอีกท้ังยังมีความตองการที่แตกตางกัน เชน บางคนตองการความม่ันคง ปลอดภัย บางคนตองการเพียงแค
ปใจจัย 4 ดวยความหลากหลายดังกลาวน้ันจึงไดเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือท่ีเราเรียกวากันงายๆวา “ธุรกิจ” 
 ในสวนของการทําธุรกิจน้ันในยุคแรกๆก็แคแลกของธรรมดา เชน เอาไกไปแลกหมู เป็นตน แตตอมาภายหลังมนุษยแไดมีการพัฒนาการทางความคิ ดมาก
ขึ้น จึงมีระบบเงินตราเขามาใชเป็นสื่อกลางในการซื้อขายและตอมาไดมีการพัฒนาเชิงธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละยุคแตละสมัยมากขึ้นโดยเอา
แนวคิดทางการตลาดมาใชในเชิงธุรกิจดังนี้ แนวความคิดทางการตลาดในระยะเริ่มแรกสุด คือ แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตโดยเนนปริมาณการผลิตเป็นหลักสําคัญ 
แตก็ไมมีปใญหาวาสินคาท่ีผลิตออกมาจะขายไมหมด ในการผลิตก็พัฒนาเรื่อยมา ตอมาระยะที่สอง เป็นแนวคิดดานผลิตภัณฑแ โดยผูผลิตจะมุงเนนที่คุณภาพสินคามาก
ยิ่งขึ้น เน่ืองจากมีคูแขงมากยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีก็เขามามีบทบาท ระยะที่สามแนวคิดดานการขายเป็นแนวคิดดานก ารขาย แนวคิดน้ีมีขอสมมติที่วา โดยปกติวิสัย
ผูบริโภคจะไมซื้อสินคาท่ีไมจําเป็น เวนแตนักขายไดใชความพยายามในดานการขาย ระยะที่สี่ แนวคิดทางดานการตลาด ใหความเกี่ยวกับความพอใจของผูบริโภค ซึ่ง
จัดไดวาเป็นแนวคิดที่เริ่มเขาสูการตลาดสมัยใหม ระยะที่หา ไดแกแนวคิดดานการตลาดเพื่อสังคม มีการใชกันมากโดยมีพัฒนาการจากแนวคิดการตลาด แตไดเพิ่ม
ความรับผิดชอบดานสังคม เชน กิจการจะใหผูบริโภคพอใจในสินคาอยางเดียวไมเพียงพอตองคํานึงถึงสังคมดวย เชน การไมทําลายสิ่งแวดลอมและขณะเดียวกันตองไม
เอาเปรียบผูบริโภคโดยไมคากําไรเกินควร การคืนกําไรสูผูบริโภค ใหเงินชวยเหลือสังคมที่ยากไร สมทบทุนการกุศล เป็นตน 
 แนวความคิดทางการตลาด จัดไดวาเป็นแนวทางในการบริหารการตลาด ซึ่งมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันแตจะใชแนวคิดใดขึ้นอยูกับความเหม าะสม
ในชวงน้ันๆแนวความคิดทางการตลาดเป็นแนวความคิดเฉพาะและแตละแนวความคิดจะมีแนวทางที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถนํามาใชในการปฏิบัติการทางกิจกรรม
การตลาดได 
 ซึ่งธุรกิจทางดานประกันชีวิตก็ใชแนวคิดทางการตลาดเหลาน้ีมาชวยในการทําการตลาดใหประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน 
 แนวโนมธุรกิจประกันชีวิตประเทศไทยปี 2560 
 อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ประกอบดวยหลายปใจจัยดวยกัน อาทิ ปใจจัยทางเศรษฐกิจ เชนนโยบายของภาครัฐ รายไดของผูบริ โภค 
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยแ สภาวะเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ปใจจัยสนับสนุนจากภาครัฐและภาคธุรกิจ ประกอบกับอัตราการถือครองกรมธรรมแ
ประกันชีวิตในประเทศไทยในปี 2559 อยูท่ีประมาณรอยละ38 แสดงใหเห็นวา ตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยยังสามารถเติบโตไดอีกมาก สมาคมจึงคาดวาอัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2560 จะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตอยูที่ประมาณรอยละ 6 เบี้ยประกันภัยรวมประมาณทั้งสิ้น 597 ,000ลาน
บาท โดยมีปใจจัยสนับสนุนหลักๆ ดังน้ี 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาการตลาด วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 888 หมู 2 ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก nateekarn1917@gmail เบอรแโทร. 085-3531492 
2 อาจารยแประจําสาขาการตลาด วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 888 หมู 2 ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก dowvichuda99@gmail เบอรแโทร. 095-6242914 
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- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณแแนวโนมเศรษฐกิจไทยปี 2560 วาจะขยายตัวรอยละ 3.0 – 4.0 จาก
เศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นสนับสนุนใหปริมาณการคาโลกขยายตัวเรงขึ้น การลงทุนภาครัฐที่มีแนวโนมขยายตัว เรงขึ้น ตามความ
คืบหนาของการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม อยางไรก็ดี ความผันผวนขนองราคานํ้ามันในตลาดโลก และผลกระทบจากปใญหาภัยแลง ยังเป็นขอจํากัดและ
ปใจจัยเสี่ยงตอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ีตองติดตามอยางใกลชิด 

- ปใจจัยสงเสริมภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงหรือการออกกฎระเบียบตางๆใหรองรับกับสถานการณแในปใจจุบันและอนาคตเพื่อใหไดกฎระเบียบที่มีความยืดหยุนเอื้ออํานวยตอการ

ดําเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิตไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนผานสูการเป็น “Digital Insurance” 
(2) สงเสริมใหภาคธุรกิจมีการออกผลิตภัณฑแใหมๆเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาในทุกกลุมเปูาหมาย (Customer Segment) 
(3) การสงเสริมใหผูเอาประกันภัยนําคาเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลไดถือวายังคงเป็นแรงดึงดูดใจสําคัญในการทําใหประชาชน

หันมาใหความสนใจในการทําประกันชีวิตมากข้ึน 
- ปใจจัยสงเสริมจากภาคธุรกิจ 
(1) การแขงขันกันของบริษัทประกันชีวิต เชน การพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีความหลากหลายตอเน่ืองการพัฒนาการใหบริการที่มุงเนนสูความเป็นเ ลิศใน

ทุกๆดานดวยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการดําเนินงาน การพัฒนาและเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากขึ้นครอบคลุมกลุมเปูาหมา ย รวมถึงการ
พัฒนาการประชาสัมพันธแทุกสื่อเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑแอยางท่ัวถึง 

(2) การสงเสริมและสนับสนุนใหความรูดานการประกันชีวิตแกประชาชนทุกกลุม ผานชองทางการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธแใหความรูผานชองทางโซเชียลมีเดีย ที่เนนการเขาถึงประชาชนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

(3) การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลาย นอกเหนือจากการจัดจําหนายผานตัวแทนฯพรอมทั้งพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ทันสมัย 
สะดวกสบาย และสรางความประทับใจในการใชบริการ เพื่อรองรับ Life Style ของลูกคาแตละราย เน่ืองจากปใจจุบันแนวโนมพฤติกรรมลูกคามีความหลากหลายมาก
ขึ้น เพราะปใจจัยทางสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สาธารณสุข รวมทั้งปใจจัยหลายอยางเปลี่ยนแปลงไป 

(4) การพัฒนาระบบการทําธุรกรรมประกันชีวิตผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแ (Digital Life Insurance) ใหครอบคลุมในทุกข้ันตอนของการประกันชีวิต ตั้งแต
กระบวนการเสนอขายกรมธรรมแประกันชีวิตจนถึงกระบวนการบริการหลังการขาย เพื่อลดขั้นตอนและความยุงยากในกระบวนการขายและตอบโจทยแสังคมในยุคดิจิทัล 

(5) การขยายฐานการลงทุนในประเทศกลุมอาเซียน เพื่อรองรับการเปิด AEC และนอกอาเซียนทั้งอาเซียน+3 และอาเซียน +6 ในรูปแบบสํานักงาน
ผูแทนรวมทุน (Joint  Venture) การเปิดสาขา (Branch) 

(6) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแควบการลงทุน (Investment Link Product) เพื่อตอบโจทยแของผูบริโภคในปใจจุบันที่มองหาผลิตภัณฑแประกัน
ชีวิตที่ใหทั้งความคุมครองชีวิตและยังไดผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผูเสนอขายผลิตภัณฑแ Investment Link Product ใหมีความรู ความ
เขาใจในผลิตภัณฑแอยางลึกซึ้ง 

- ผลิตภัณฑแประกันชีวิตในปี 2560 
(1) แนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่คาดวายังจะคงอยูในระดับต่ํา หรืออาจจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในปีหนาบริษัท ประกันชีวิตหลายบริษัทจึงเนน การขาย

ประกันชีวิตแบบคุมครองและผลิตภัณฑแควบการลงทุน (Investment Link Product) มากขึ้น ประกอบกับปใจจุบันประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องของการทํา
ประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินเพิ่มมากขึ้น การมองหารูปแบบการลงทุนใหมที่ใหความคุมครองที่คุมคาและมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง กวากรมธรรมแประกัน
ชีวิตแบบสามัญทั่วไปและตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมถึงความตื่ นตัวและกังวลกับคา
รักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงข้ึน 

(2) บริษัทประกันหลายบริษัทมีนโยบายเนนจําหนายผลิตภัณฑแท่ีมีระยะการจายเบี้ยประกันภัยในระยะยาวข้ึน และปรับลดการขายผลิตภัณฑแแบบชําระ
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียวลง 

(3) ในยุคสังคมดิจิทัล บริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑแประกันชีวิตในรูปแบบที่ไมซับซอน มีความเขาใจงาย ที่จะออกมาจําหนาย
ผานชองทางดิจิทัลและเคาเตอรแเซอรแวิสเพิ่มมากข้ึน เพื่อตอบสนอง Life Style ของลูกคาในปใจจุบัน 
 จากผลของการแขงขันของบริษัทสมาชิกในการใหบริการที่ดีแกประชาชน การพัฒนาผลิตภัณฑแที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทุก
กลุมเปูาหมาย การขยายชองทางการจัดจําหนาย รวมไปถึงสิทธิผลประโยชนแทางภาษีท่ีผูเอาประกันชีวิตจะไดรับตางๆเหลาน้ี ลวนแตเป็นปใจจัยบวกตอการดําเนินธุรกิจ
ประกันชีวิตในปี 2560 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมเลือกซื้อประกันชีวิต 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแปใจจัยทฤษฎีแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(Service Marketing Mix ) กับพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต 
 3. เพื่อใหบุคคลทั่วไป นําไปเป็นประโยชนแตอผูสนใจศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องปใจจัยทางดานประชากรศาสตรแที่มีผลตอการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
รูปแบบตางๆของบริษัทประกันชีวิต 

  
ผลการวิจัย 

    สรุปผลขอมูลเชิงปริมาณ  ผลการศึกษาทั่วไปของผูใหขอมูล 
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชายรอยละ 54 รองลงมาเป็นเพศหญิงรอยละ 45.5 ตามลําดับ 
2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 73.7 รองลงมานับถือศาสนาคริสตแรอยละ 17.3 และสุดทายนับถือศาสนาอิสลามรอยละ

9.0 ตามลําดับ 
3.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31-40 ปี คิดเป็นรอยละ 78.0 รองลงมาอายุ 20-30 ปี คิดเป็นรอยละ 15.3 และสุดทาย 41-50 ปี คิดเป็นรอยละ 6.7 
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4.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นรอยละ 38.0 รองลงมา 10,001-15,000 บาทคิดเป็นรอยละ 33.4 ตอมา 
15,001-20,000 บาท รอยละ 26.8 และสุดทายต่ํากวา 10,000 คิดเป็นรอยละ 1.8 

5. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นขาราชการคิดเป็นรอยละ 36.3 รองลงมาเป็นเกษตรกร 18.2 ตอมาเป็นเจาของกิจการรอยละ 17.5 ตอมา
รับจางท่ัวไปรอยละ 10.0 และสุดทายพนักงานบริษัทและพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 9.0 ตามลําดับ 
ตอนที่ 2 ผลสํารวจความสนใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอประกันชีวิตรูปแบบตางๆซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกแบบชดเชยรายไดรอยละ 38.0 รองลงมา
อุบัติเหตุรอยละ 32.39 ตอมาสุขภาพรอยละ 26.4และสุดทายออมทรัพยแ รอยละ 3.3 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบปใจจัยดานพื้นฐานของผูใหขอมูลประกอบดวย เพศ ศาสนา อายุ รายได อาชีพ กับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปใจจัยในการเลือก
ซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยภาพรวมพบวา การรับรู ความเขาใจไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ตอนที่ 3 สรุปขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือดานตางๆที่เป็นปใจจัยในการเลือกซื้อประกันชีวิตของประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1. ดานความตองการซื้อประกันชีวิตคาเฉลี่ยอยูที่ 3.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.53 แปลผลเทากับปานกลาง 
เพราะวาในการลงพื้นที่เพื่อแจกแบบสอบถามและทําการสัมภาษณแกลุมตัวอยางสวนใหญยังไมคอยมีความรูความเขาใจเรื่องประกันดีพอบางคนก็เขาใจ

ผิดๆ เชน การซื้อประกันเหมือนเป็นการแชงตัวเอง เป็นตน 
2. ราคาของผลิตภัณฑแประกันชีวิตในทองตลาดมีความเหมาะสมคาเฉลี่ยอยูที่ 0.81 แปลผล เทากับ นอยเพราะใน 
บางครั้งกลุมตัวอยางยังคิดวาการชําระคาเบี้ยประกันน้ันในแตละเดือนเป็นคาใชจายที่ไมจําเป็นซึ่งกลุมตัวอยางจะมาเห็นคุณคาอี กทีก็ตอนที่เคลมโดย

อาจจะเกิดนอยมากหรือไมเกิดขึ้นเลยในขณะท่ีจายคาเบี้ยประกันอยู 
3. ชองทางการจัดจําหนายแตละชองทางของบริษัทประกันมีความเหมาะสมดีแลวคาเฉลี่ยอยูที่ 3.91  สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานอยูท่ี 1.06 แปลผลเทากับมาก เพราะลูกคาน้ันซื้อประกันแตละชนิดได  สะดวก สบายมากยิ่งข้ึน เชนซื้อผานตัวแทน ซื้อผาน พนักงานธนาคาร 

และซื้อผาน Tele Sale   เป็นตนดานการสงเสริมการตลาดที่บริษัทประกันทําอยู ณ ปใจจุบันคิดเป็นคาเฉลี่ย 2.65 สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.60 แปลผลเทากับปาน
กลางเพราะในการจัด Promotion ของบริษัทประกันแตละครั้ง ไมไดดึงดูดใจลูกคามากนักบุคลิกภาพของพนักงานขายประกันมีความสําคัญคาเฉลี่ยที่ 2.57 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 แปลผลเทากับปานกลางเพราะบางครั้งพนักงานขายบางคนก็มีบุคลิกภาพท่ีดูไมนาเช่ือถือทําใหลูกคาเกิดความลังเลไมเช่ือม่ันในตัวสินคา                      

4. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพเชนมีเทคนิคในการจูงใจลูกคา ฯลฯ มีความสําคัญมาก เชน พนักงานขายที่เป็นพนักงานขายตาม
ธนาคารหรือพนักงานขายตรงรวมถึง Tele Sale ก็จะ มีเทคนิคใหมๆในการนําเสนอและตอบโตแยงของลูกคาไดเป็นอยางดี 

5. หากเรามีกระบวนการขายที่นาสนใจ เชน โปรโมช่ันดีๆจะเป็นการชวยใหยอดขายใหยอดขาย ประกันเพิ่มมากขึ้น  ตามไปดวยโดยคาเฉลี่ยอยูที่ 2.85 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.49 แปลผลเทากับปานกลางในเม่ือลูกคาบางคนไมสนใจที่จะประกันตอใหมีPromotionดีๆเพียงก็ไมสามารถดึงเขาใหมาเป็นลูกคาได 

 
ข๎อเสนอแนะ 

การใชชองทางในการจําหนายประกันหลากหลายชองทางอาจจะชวยใหการขายประกันชีวิตรูปแบบตางๆมีความงายข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุลวงดวยดีเพราะความกรุณาจาก ดร.สิรินี วองวิไลรัตนแ อ.วลัยลักษณแ พันธุรี และ อ.ศศิวรรณ สงตาย ซึ่งทานเหลาน้ีเป็นผูให
ขอคิด คําแนะนํา กําลังใจ รวมถึงช้ีแนวทางในการทําวิจัยตลอดจนคณาจารยแทุกทานในคณะบริหารธุรกิจท่ีไดใหความรู  แบงปในประสบการณแและแนวคิดตางๆจน
ผูวิจัยเกิดความเขาใจในการทําวิจัยมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่อนุเคราะหแและใหความรวมมือในการตอบคําถามใหแกผูวิจัยตามความเป็นจริง ซึ่งผูทําวิจัยขอขอบพระคุณอีก
ครั้งมา ณ โอกาสน้ีดวย 
 สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารยแ ญาติพี่นองและเพื่อนๆที่คอยเป็นกําลังใจในการทํางานวิจัยช้ินน้ีดวยดีเสมอมา 
 
บรรณานุกรม 
กัลยา วานิชยแบัญชา. (2552). สถิติสําหรับงานวิจัย. พิมพแครั้งท่ี 4 พิมพแลักษณแ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.  
ณรงคแ เทียนสง. (2555). ประชากรศึกษาและประชากรศาสตรแ. พิมพแครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
วิริทธ์ิพล ประพันธแมงคล. (2548).  ทศันคติและความพึงพอใจโดยรวมตอํการซื้อ กรมธรรม๑ผํานทางเทเลมาร๑เก็ตติง้กบั บมจ. ไทยพาณิชย๑นิวยอร๑ค ไลฟ์ประกัน 
 ชีวิต ของผู๎เอาประกันในเขตกรงุเทพมหานคร. [ปรญิญานิพนธแบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด]. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  
สุภาพ นาคกิติกลู. (2555). ทศันคติของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครที่มีตํอ การซื้อประกันชีวิตผํานทางธนาคาร [ออนไลนแ] 2555 [อางเม่ือ 17 กันยายน  
 2555]. จาก http:// www.utcc2.u.ac.th  
อดุลยแ จาตุรงคกุล. (2550). พฤตกิรรมผูบ๎ริโภค. พิมพแครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ: วิรตันแ เอ็ดดูเคชั่น.  
อุทัยรัตนแ หาญเสนหแลักษณแ. (2548). ทศันคติทางการตลาดที่มผีลตํอการซื้อประกัน ชีวิตของลูกค๎า ในจังหวัดนครปฐม.[วิทยานิพนธแปริญญาบริหารธุรกิจ  
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด]. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช ภฏัสวนสุนันทา.  
Fishbein M, Ajzen I. Belief, (1975 ). Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. New York: John Wiley & Sons.  
Jeffry R. Brown. (2007). Why is the Market for Long-Term Care Insurance So Small?. Journal of Public Economics 2007; 90(2): 33.  
Jeffry R. Brown. (2009). Why is the Market for Long-Term Care Insurance So Small?. Journal of Public Economics 2009; 91(4): 24. 
 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 523 
 
 

การสํารวจการผลิตถั่วเขียวผิวดําและอุตสาหกรรมการเพาะถั่วงอกในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
A survey on blackgram production and sprout industry in Meuang district Tak province 
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Thitima Tocktang Nateekarn Kong-oun 
 

บทคัดยํอ 
ไดสํารวจการผลิตและการเพาะถั่วงอกจากถั่วเขียวผิวดําในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ปี 2560 โดยสํารวจการผลิตถั่วเขียวผิวดําของเกษตรกร 70 ราย 

และผูประกอบการเพาะถั่วงอก 44 ราย พบวา รอยละ 95 ปลูกถ่ัวเขียวผิวดําหลังการปลูกขาวโพด รอย76 ปลูกเดือนกันยายน รอยละ 52 ปลูกพันธุแชัยนาท 80 รอย
ละ 50 ซื้อเมล็ดพันธุแจากพอคาคนกลาง มีเพียงรอยละ 27 ที่เก็บพันธุแไวเอง รอยละ 56 ใชเมล็ดปลูกมากกวา 10 กก./ไร รอยละ 60 ปลูกโดยใชคนหวานแลวคราดกลบ 
ไมใสปุยเคมีแตใชฮอรแโมนเรงผลผลิต ฉีดพนสารเคมี 2-3 ครั้ง รอยละ 77 เกี่ยววาง เป็นกองตากไว 1-7 วัน ไดผลผลิต 150-250 กก./ไร การศึกษาการเพาะถั่วงอก 
พบวา รอยละ 56 เพาะมามากกวา 10 ปี รอยละ 97 เพาะทุกวันตลอดเดือน โดยใชแรงงานในครัวเรือน เรียนรูวิธีการเพาะจากญาติและเพื่อน รอยละ 57 ใชถั่วเขียว
ผิวดําเพาะ ลักษณะเมล็ดที่ตองการนํามาเพาะ เป็นเมล็ดขนาดปานกลาง และใหญ เมล็ดแกรงและข้ัวเมล็ดนูน เมล็ดสีดําสนิท วัสดุที่ใชเพาะถั่วงอก ใชนํ้าและกระสอบ
ปุาน และเพาะในวงบอซีเมนตแ วิธีการเพาะ นําเมล็ดแชนํ้า 3-6 ชม.กอนลงภาชนะเพาะ รดนํ้าทุก 3 ชม. ใชเวลา 4 วัน แตละครั้งใช เมล็ดเพาะ 11-50 กก. ไดถั่วงอก
ครั้งละ 55-250 กก. จําหนายถ่ัวงอกไดกก.ละ 10-15 บาท ลักษณะถั่วงอกที่เพาะได รอยละ 58 ไดรูปรางอวบขาวยาว ตรงตามที่ตลาดตองการ ปใญหาที่พบ รอยละ 
42 พบปใญหาถ่ัวงอกเนา และรอยละ 25 พบปใญหาเมล็ดแข็ง   

 
คําสําคัญ : การสํารวจ, ถั่วเขียวผิวดํา, การผลิตและการเพาะถั่วงอก, จังหวัดตาก 
  
ABSTRACT 
 The results showed that 95% of farmers produced blackgram after corn harvesting, 76 % planted in September, 48% used 
variety Chai Nat 80, 50% bought the seeds from middlemen and only 26% collected their own seeds, 56% applied seed rate more than 10 
kg/Rai, 60% planted by broadcasting without chemical fertilization but sprayed the growth promoting hormones and sprayed chemical 
pesticides 2 – 3 times. 77% harvested and sun dried for 1 – 7 days, and its yield was 150 – 250 kg/Rai. For blackgram sprouting method, 56% 
of entrepreneurs had produced more than 10 years, 97% produced everyday by using family members and learning the production method 
from the relatives and friends, and 57% used blackgram for their production. Seeds of medium size and large size were preferable and the 
seeds should be well filled and black. The owners used cement containers, water and kenaf sags for producing sprouted mungbean. Seeds 
were soaked in water for 3-6 hours before placed in the container, water was supplies at three-hour intervals, and sprouting period was 4 
days. For each sprouting time, 11 – 50 kg of seeds was used and 55 – 250 kg of sprouts was produced. The price of sprout was 10 – 15 
Baht/kg. 58% of sprouts were bold, white and long which was suitable for the market requirements. Twenty two percent of the interviewers 
told that sprout rot was a main problem and twenty five percent told that hard seed was a problem. 
 
Keywords: Survey, blackgram, production and sprout, industry in Meuang district Tak  province. 
 
บทนํา 

ถั่วเขยีวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย มาเป็นระยะเวลานาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณแ, 2553) ผลผลิตสวนใหญใชภายในประเทศเพื่อการ 
บริโภคโดยตรง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแตางๆ คิดเป็น รอยละ 83 ของผลผลิตถั่วเขียวทั้งหมด ความตองการ บริโภคถั่วเขียวมีประมาณปีละ 234,089 ตัน คิดเป็น 
มูลคาประมาณ 8,845 ลานบาท โดยผลผลิตสวนใหญ จะนําไปใชในอุตสาหกรรมเพาะถั่วงอก วุนเสน และ ขนมหวาน ความตองการใชถั่วเขียวผิวมันและผิวดํา สําหรับ
เพาะถั่วงอกมีถึงปีละ 70,000 ตัน หรือประมาณ 1 ลานกิโลกรัมตอวัน ความตองการถั่วงอกเฉพาะตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 200 ตัน ซึ่ง
ตองใชเมล็ดถั่วเขียวผิวมันและผิวดํา ประมาณ 40 ตัน ถั่วงอกท่ีเพาะจากเมล็ดถั่วเขียวผิวดํา จะมีลักษณะสีขาว มีความกรอบ และรสชาติดีกวา ถั่วเขียวผิวมันและสีของ
ตนถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียว ผิวดําจะทนตอการเปลี่ยนสีไดดีกวาและเก็บไดนาน กวาถั่วเขียวผิวมัน (อารดา และคณะ, 2551) ถั่วงอกมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
ประกอบดวย วิตามิน แรธาตุ โปรตีน และนํ้ายอยซึ่งอยูในรูปที่ รางกายสามารถนําไปใชประโยชนแไดเร็ว ซึ่งระบบยอย อาหารและการขับถายตลอดจนชวยสรางภูมิ
ตานทาน ในระยะท่ีเมล็ดเริ่มงอกโปรตีนในเมล็ดจะเปลี่ยนเป็น กรดอะมิโน วิตามินบี 12 ซึ่งจําเป็นสําหรับการเติบโต และซอมแซมเซลลแ วิตามินบี 17 ถั่วงอกมีสารเลซิ
ติน ซึ่งชวยในการบํารุงระบบประสาทและการทํางานของ สมอง วิตามินซีที่อยูในรูปสารละลายมีปริมาณเพิ่มขึ้น 3-5 เทา ไขมัน และแปูงจะเปลี่ยนเป็นนํ้าตาล 
นอกจาก น้ีไทอะมินมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 5 เทา ปใจจุบันพบวาความตองการบริโภคถั่วงอกมีเพิ่ม มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ และตางประเทศ ในการ ผลิตถั่วงอกจะ
ใชเวลาในการผลิตเพียง 3-6 วัน และ ปราศจากสารเคมีฆาแมลง จึงปลอดภัยและใหคุณคา ทางอาหารที่มีประโยชนแตอผูบริโภคดวย อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเพาะ
ถั่วงอกปใจจุบันกําลังประสบปใญหาเน่ืองขาดแคลนเมล็ด ถั่วเขียวสําหรับใชเพาะถั่วงอก เน่ืองจากเมล็ดถั่วเขียวที่ผลิตในประเทศ นอกจากจะมี ราคาแพงแลวยังมีอัตรา
เมล็ดเสียมาก อัตราความงอก ต่ํา มีความแข็งแรงนอย มีถั่วหินมาก มีการรมสารเคม ีกําจัดแมลงมากเกินไป ถั่วมีความช้ืนในเมล็ดมากและ มีการผสมกันระหวางถั่วใหม
และถ่ัวเกา ปใญหาเหลาน้ีสามารถแกไขไดโดยการใชถั่วเขียว พันธุแดี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการปรับปรุง วิธีการเพาะถั่วงอก ในปใจจุบันมีการใชถั่วเขียวผิวดํา 
เป็นวัตถุดิบสําหรับเพาะถั่วงอกมากข้ึน (สุวิมล และ คณะ, 2546) ดังน้ันกอนที่จะรับรองพันธุแถ่ัวเขียวผิวดํา พันธุแใหมควรนํามาทดลองเพาะถั่วงอกดวยเพื่อใหได พันธุแที่
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เหมาะสมตอการใชประโยชนแ อยางไรก็ตามจึง สมควรใหผูประกอบการเป็นผูทดสอบเอง เพื่อที่จะได พันธุแที่ตรงตามความตองการของประกอบการมากที่สุด ดังน้ันจึง
ควรมีการวิเคราะหแศักยภาพการผลิตถั่วเขียว ผิวดําที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมการเพาะถั่วงอก เพื่อวิเคราะหแประเด็นปใญหาการผลิตถั่วเขียวผิวดําและ การเพาะ
ถั่วงอก ในแตละพื้นที่ ตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อคนหาประเด็นปใญหา และความตองการพันธุแที่ เหมาะสม การผลิตและการจัดการ เพื่อวางแผนการ วิจัย พัฒนา
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและพัฒนาพันธุแให เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมการเพาะถั่วงอกตอไปใน อนาคต  
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

1. เพื่อทราบแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการเพาะปลูก แปรรูป ถั่วเขียวผิวดํา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปใญหาและอุปสรรคในการเพาะปลูกหรือแปรรูปถ่ัวเขียวผิวดํา 
3. เพื่อศึกษาวาถั่วเขียวผิวดําสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแใดไดบาง 
4. เพื่อศึกษาวาหากประสบปใญหาและอุปสรรคในการเพาะปลูกหรือแปรรูปถ่ัวเขียวผิวดําแลวผูผลิตจะมีแนวทางในการแกไขปใญหาไดอยางไร 

 
วิธีการวิจัย 
       วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ประกอบดวยการสัมภาษณแและแจกแบบสอบถาม เกษตรกรผูปลูกถ่ัวเขียวผิวดํา ซึ่งแยกเป็นขอมูลสวน บุคคล (personal 
data) ประกอบดวย เพศ อายุ การ ศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว และขอมูลการ ผลิตถั่วเขียวผิวดํา (Figure 1) สวนที่สองเป็นขอมูล จากการสํารวจผูผลิต
ถั่วงอก ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการผลิต และปใญหาการผลิต (Figure 2) โดยสัมภาษณแและแจกแบบสอบถาม เกษตรกรผูปลูกถั่วเขียวผิวดํา จํานวน 70 ราย และ ผูผลิตถั่วงอก 
จํานวน 44 ราย ปี 2560 ในเขต อําเภอ เมือง จังหวัด ตาก โดยวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 

ขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเขียวผิวดํา 
เพศหญิงมีสวนสําคัญตอการผลิตถั่วเขียวผิวดํา รอยละ 69 เป็นเพศหญิง มีเพียงรอยละ 31 เป็นเพศชาย รอยละ 63 มีอายุ  

41-50 ปี สวนใหญ รอยละ 77 จบ การศึกษาระดับประถมศึกษา และรอยละ 62 มีสมาชิก ในครัวเรือน 3 คน    
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวผิวดํา 
เกษตรกรรอยละ 60 มีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวผิวดํา มากกวา 100 ไร โดยรอยละ 91 ปลูกถั่วเขียวผิวดํา ตาม หลังการปลูกขาวโพด โดยปลูก ถั่วเขียวผิวดํา

ในชวงปลายฤดูฝน รอยละ 76 ปลูกชวง เดือนกันยายน รอยละ24 ปลูกชวงเดือนตุลาคม และ เกษตรกร พบวาเป็นชวงที่ดีที่สุดเม่ือเก็บเกี่ยวจะไมเกิด  ความเสียหาย
จากฝนทําใหเกษตรกรปลูกถ่ัวเขียวผิวดํา เป็นพืชตามในระบบปลูกพืชที่มีขาวโพดเป็นพืชหลัก การปลูกชวงปลายฤดูฝนจะทําใหไดถั่วเขียวคุณภาพดี เพราะไมมีปใญหา
ความช้ืนเน่ืองจากฝน รอยละ 52 ใชพันธุแชัยนาท 80 รอยละ 37 ใชพันธุแ พิษณุโลก 2 สาเหตุที่เลือกใชพันธุแชัยนาท 80 มากกวา พันธุแพิษณุโลก 2 เน่ืองจากผลผลิตสูง
และเก็บเกี่ยวงาย แหลงที่มาของเมล็ดพันธุแ รอยละ 51 ซื้อจากพอคาทอง ถิ่น มีเพียงรอยละ 26 ที่เก็บเมล็ดพันธุแไวใชเอง จํานวน เมล็ดพันธุแที่ใชปลูกตอไร รอยละ 56 
ใชอัตราเมล็ดพันธุแ มากกวา 10 กก./ไร เพราะตองการใหถั่วเขียวผิวดําขึ้น หนาแนน ไมตองปลูกซอม จากการสัมภาษณแ พบวา เกษตรกรสวนมากใชพันธุแดีของกรม
วิชาการเกษตร แต แหลงพันธุแที่ใชมาจากตลาดอาจทําใหเกษตรกรได เมล็ดพันธุแคุณภาพต่ําซึ่งทําใหถั่วเขียวผิวดํามีผลผลิต ต่ํา และตองใชเมล็ดพันธุแจํานวนมากทําให
ตนทุนการ ผลิตสูงขึ้น ควรขยายการผลิตเมล็ดพันธุแของทาง ราชการใหมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ การเตรียมดินรอยละ 49 ไถแปรดวยผาล 7 เพียง 1 
ครั้ง รอยละ 35 ไมไถดิน วิธีการปลูก รอยละ 67 ใช คนหวานแลวคราดกลบ รอยละ 61 ไมใชปุยเคมีแตใช ฮอรแโมนเรงผลผลิต รอยละ 29 ใสปุยสูตร 15-15-15 และ
ฮอรแโมนเรงการเจริญเติบโต สําหรับความถี่ในการ ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 57 ฉีดพนสารเคมี 2-3 ครั้ง การฉีดสารเคมีแตละครั้งจะผสมฮอรแโมนเรง การ
เจริญเติบโต กระบวนการผลิตของเกษตรกรสวนใหญไมมีการ ใสปุยเคมี เกษตรกรใหเหตุผลวาเน่ืองจากปลูกถั่วเขียว ผิวดําตามหลังการปลูกขาวโพดใชปุยจากการใสใน 
ขาวโพดทดแทนการใสในถั่วเขียวผิวดํา อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยพบวาการใสปุยถั่วเขียวผิวดําพันธุแชัยนาท 80 จะใหผลผลิตสูงกวาการไมใสปุย 67-89% (อารดา 
และคณะ, 2550)การเก็บเกี่ยว รอยละ 73 ใชคนเก็บเกี่ยว รอยละ 77 เกี่ยววางเป็นกองตากไว 1-7 วัน เกษตรกรนิยมปลูกถ่ัวเขียวผิวดําชัยนาท 80 ซึ่งเป็นพันธุแที่ตนตั้ง
ตรงและไมสูงมาก โดยใหเหตุผล วาเกี่ยวงาย ในขณะที่เกษตรกรที่ใชมีดขอดามยาว ตัดตน สวนใหญพันธุแที่ปลูกตนสูงคอนขาง เลื้อย อยางไรก็ตามจากการสอบถาม 
พบวา การใชเคียวเกี่ยว จะลดการสูญเสียเมล็ดในแปลงและเมล็ดมีคุณภาพดี กวาการใชมีดขอดามยาวตัดตน ผลผลิตที่ไดรับตอไร รอยละ 60 ไดผลผลิต 151- 200 
กก./ไร และจําหนายใหกับพอคาทองถิ่นที่รับซื้อ ประจํา ราคาที่จําหนายรอยละ 70 ไดราคา ก.ก.ละ 17-24 บาท ผลผลิตเฉลี่ยถั่วเขียวของประเทศ ประมาณ 115 
กก./ไร ในขณะท่ีผลผลิตจากแปลงงาน วิจัยถ่ัวเขียวผิวดําชัยนาท 80 เฉลี่ยประมาณ 250 กก./ไร (อารดา และคณะ, 2550) จะเห็นไดวามีชองวาง 50-100 กก./ไร อาจ
เน่ืองจากกระบวนการผลิตของ เกษตรกรที่ไมไดไถดินและขาดการใสปุย ซึ่งเกษตรกร อาจตองมีการปรับปรุงในขั้นตอนน้ีเพื่อเพิ่มผลผลิต ถั่วเขียว ขอมูลสวนบุคคลของ
ผูผลิตถั่วงอก รอยละ 56 เป็นเพศหญิง มีเพียงรอยละ 44 ที่เป็น เพศชาย รอยละ 30 มีอายุ 41-50 ปี สวนใหญรอยละ 72 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีเพียงรอย
ละ 25 ที่จบการศึกษาระดับมัธยม ผูประกอบการเพาะถั่วงอก รอยละ 56 ดําเนินการเพาะถั่วงอกมานานกวา 10 ปี สวนใหญรอยละ 97 ทําการเพาะทุกวันวิธีการเพาะ 
ถั่วงอก รอยละ 56 เรียนรูจากญาติและเพื่อน เทคโนโลยีการผลิตถั่วงอก เมล็ดถั่วเขียวที่ใชเพาะถั่วงอก รอยละ 57 ใชถั่ว เขียวผิวดํา รอยละ 42 ใชถั่วเขียวผิวมัน 
สาเหตุที่ผูผลิตถั่วงอกตองการเมล็ดถั่วเขียวผิวดํา เน่ืองจากเมล็ดพันธุแถั่วเขียวผิวดํามีราคาต่ํากวาถั่วเขียว ผิวมัน การดูแลรักษางายกวา นอกจากน้ีถั่วงอกที่เพาะ จากถั่ว
เขียวผิวดํามีความแนนเน้ือ หรือความกรอบ มากกวา และเก็บรักษาไดนานกวา สําหรับขนาดเมล็ด พบวา รอยละ 39 ตองการขนาดเมล็ดปานกลางมาใช เพาะ รอยละ 
22 ตองการเมล็ดใหญ เหตุผลที่ผูผลิต ถั่วงอกตองเมล็ดขนาดปานกลางในการเพาะถั่วงอก เน่ืองจากเมล็ดขนาดดังกลาว เม่ือนํามาเพาะจะได ถั่วงอกตนใหญ และอวบ 
มีนํ้าหนักมากกวาเมล็ดขนาด เล็ก รอยละ 43 ตองการเมล็ดที่มีนํ้าหนักลักษณะแกรง และตาโปน โดยใหเหตุผลวาเมล็ดที่มีลักษณะดังกลาว เม่ือนํามาเพาะถั่วงอกแลว
จะใหนํ้าหนักถั่วงอกสดสูง และถั่วงอก ไมยุบตัว รอยละ 35 ตองการเมล็ดสีดํา สนิทหรือสีเขียวสด ลักษณะเมล็ดที่ผูผลิตถั่วงอก ตองการมีผลตอการตัดสินใจวาง
แผนการผลิตของ เกษตรกร ในการเลือกใชพันธุแ ซึ่งขอมูลน้ีเป็นประโยชนแ ในการวางแผนปรับปรุงพันธุแและพัฒนาพันธุแถั่วเขียว ผิวดําใหตรงตามความตองการของผูผลิต
ถั่วงอก และ เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการเพาะถั่วงอกตอไป กลุมเกษตรกรรอยละ 67 ซื้อเมล็ดพันธุแจากราน ขายเมล็ดพันธุแ รอยละ 22 ซื้อจากพอคาคนกลาง เหตุผล
ที่ซื้อเมล็ดพันธุแจากรานเพราะสะดวกกวาการซื้อ จากพอคาคนกลาง วัสดุที่ใชเพาะถั่วงอก รอยละ 47 ใช นํ้าและกระสอบปุานคลุม รอยละ 25 ใชนํ้าและแสลน สีดํา
คลุมภาชนะท่ีใชเพาะ รอยละ 64 ใชวงบอซีเมนตแ ในการเพาะ รอยละ 25 ใชถังพลาสติก วิธีการเพาะ ถั่วงอก รอยละ 50 นําเมล็ดแชนํ้า 3-6 ชม.กอนลง ภาชนะเพาะ 
รอยละ 22 นําเมล็ดแชนํ้า 7-8 ชม.กอน ลงภาชนะเพาะ หลังจากเพาะแลว รอยละ 53 รดนํ้าทุก 3 ชม. โดยกลุมตัวอยางผูผลิต รอยละ 61 ใชเวลาเพาะ 4 วัน รอยละ 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 525 
 
 

25 ใชเวลาในการเพาะ 3 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับ อุณหภูมิในชวงเวลาเพาะ โดยการเพาะในชวงฤดู หนาวจะใชเวลามากกวาฤดูรอนประมาณ 1-2 วัน ดังน้ันในฤดูหนาวตอง
เพาะถั่วงอกใหเร็วกวาฤดูรอน ประมาณ 1 คืน หรือในฤดูหนาวจะตองแชเมล็ดใหเร็ว กวาเดิมหรือแชในอุน สําหรับปริมาณเมล็ดถั่วเขียวที่ใชเพาะแตละครั้ง รอยละ 53 
ใชเมล็ด 11-50 กก. และรอยละ 12-22 ใช เมล็ด 51 ถึงมากกวา 100 กก. เพาะแตละ ครั้งจะไดนํ้าหนักถั่วงอกสด 55 ถึงมากกวา 600 กก. อัตราสวนถั่วเขียวที่ใชตอ
ถั่วงอกท่ีได 1 : 5-6 กําลังการ ผลิตถั่วงอกตอวันของผูผลิตประมาณ 100 ถึง มากกวา 600 กก. รอยละ 67 ผลิตไดถั่วงอกรูปรางอวบขาวยาว รอยละ 94 จําหนายได
กิโลกรัมละ 10-15 บาท ทั้ง ขายสงและขายปลีก ขณะที่รอยละ 69 ซื้อเมล็ดพันธุแ มาเพาะกิโลกรัมละ 26-40 บาท สาเหตุความตางของราคาถั่วงอก เน่ืองจากการ
จําหนายปลีกและสง สําหรับ ความตางของราคาเมล็ดพันธุแขึ้นกับขนาดเมล็ดพันธุแ สิ่งเจือปน และชวงการขาดแคลนเมล็ดพันธุแ ปใญหาที่พบแลวสงผลกระทบตอถั่วงอก 
คือถั่วงอก เนาเละ และเมล็ดแข็ง สาเหตุที่ถ่ัวงอกเนา อาจเน่ืองมาจาก 3 สาเหตุ คือ เมล็ดถั่วเขียวมีคุณภาพ ไมดีมีเช้ือราปะปนมากับเมล็ด หรือเกิดจากวัสดุเพาะ ไม
สะอาด หรือเกิดจากอุณหภูมิในภาชนะเพาะสูงเกิน ไปเป็นบางจุดไมสมํ่าเสมอ วิธีการแกไขก็คือในระหวาง ที่นําเมล็ดแชนํ้าควรคัดเมล็ดแตกเมล็ดเสียจากการเขา 
ทําลายของโรคและแมลงออกใหหมดกอนเพาะ และ ในขั้นตอนการรดนํ้าควรรดใหนํ้ากระจายทั่วภาชนะ เพาะซึ่งจะชวยใหอุณหภูมิมีความสมํ่าเสมอ สําหรับ เมล็ดแข็ง 
เม่ือนํามาเพาะจะไมงอก ไมดูดนํ้า เมล็ดคอน ขางเล็ก สวนใหญพบในเมล็ดใหม วิธีการแกไขก็คือ นํา เมล็ดแชนํ้ารอนเพื่อใหเมล็ดคลายการพักตัว หรือนํา เมล็ดไปตาก
แดดประมาณ 2-3 วัน เพือ่ใหเมล็ดแหง และงอกได จะเห็นไดวา ปใญหาถั่วงอกเนาและเมล็ด แข็งที่พบขึ้นกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช และ กระบวนการผลิต ที่ทําให
ถั่วงอกคุณภาพไมดีเทาที่ควร 
 
อภิปราย 

สรุป กลุมตัวอยางของเกษตรกรผูปลูกถั่วเขียวผิวดํา 70 ราย ในจังหวัดตาก ปลูกถั่วเขียวผิวดําหลังการปลูก ขาวโพด โดยปลูกชวงปลายฤดูฝนในเดือน
สิงหาคม พันธุแถั่วเขียวผิวดําที่ใชปลูกสวนใหญคือพันธุแชัยนาท 80 แหลงที่มาของเมล็ดพันธุแสวนใหญซื้อจากพอคา คนกลาง ใชอัตราเมล็ดปลูกมากกวา 10 กก./ไร มีการ
เตรียมดินโดยไถแปรดวยผาล 7 เพียง 1 ครั้ง แลว ปลูกโดยใชคนหวานแลวคราดไถกลบ ไมใสปุยเคมีแต ใชฮอรแโมนเรงผลผลิต ฉีดพนสารเคมีกําจัดโรคและ แมลง 2-3 
ครั้ง เก็บเกี่ยวโดยเกี่ยววางเป็นกองตากแดด ไว 1-7 วัน ผลผลิตที่ไดตอไรประมาณ 150-250 กก. จําหนายใหกับพอคาทองถิ่นไดราคาจําหนาย กก.ละ 15-25 บาท 
กลุมตัวอยางของผูประกอบการเพาะถั่วงอกจากจังหวัดตาก จํานวน 44 ราย สวนใหญเพาะถั่วงอกมา นานกวา 10 ปี โดยเพาะทุกวัน แรงงานที่ใชในการเพาะ ถั่วงอก
สวนใหญเป็นแรงงานในครัวเรือน เรียนรูวิธีการ เพาะถั่วงอกจากญาติและเพื่อน เมล็ดถั่วเขียวที่ใชเพาะ มากกวาครึ่งใชถั่วเขียวผิวดํา ตองการเมล็ดขนาด ปานกลาง 
แกรงขั้วเมล็ดนูน และเมล็ดสีดําสนิท มาใช เพาะถั่วงอก สวนใหญซื้อเมล็ดจากรานขายเมล็ดพันธุแ สําหรับวัสดุที่ใชเพาะสวนใหญใชนํ้าและกระสอบปุาน ใชวงบอซีเมนตแ
ในการเพาะ วิธีการเพาะสวนใหญนํา เมล็ดเชน 3-6 ชม. หลังเพาะรดนํ้าทุก 3 ชม. ใชเวลา เพาะ 4 วัน ปริมาณเมล็ดถั่วเขียวที่ใชเพาะแตละครั้ง 11-100 กก. จะได
นํ้าหนักสดถั่วงอก 55-600 กก. ถั่วงอกท่ีเพาะไดสวนใหญมีรูปรางอวบขาวยาว ตรงตามลักษณะถั่วงอกท่ีตลาดตองการ ขณะที่ราคา เมล็ดถั่วเขียวที่ใชเพาะถั่วงอก กก.
ละ 26-40 บาท ปใญหาท่ีพบสวนใหญคือถั่วงอกเนา และเมล็ดแข็ง 
  
ข๎อเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยเรื่องการผลิตถั่วเขียวผิวดําและอุตสาหกรรมการเพาะถั่วงอกตอไปเพื่อเป็นประโยชนแสูงสุดตอเกษตรกรในสวนของรายได
ที่มากข้ึนและยั่งยืนรวมถึงประโยชนแที่มีตอผูบริโภคในสวนของอาหารที่นํามาดํารงชีวิต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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พฤติกรรมการเลือกซือ้เบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดตาก 
CONSUMERS’ BEHAVIOR ON BREAD AND CAKE CONSUMPTION IN TAK PROVINCE 

 
ปุริณธิรา ขํารอด1 นทีกานต๑ คงอ๎วน2 

Purinthira kumrod  Nateekarn Kongoun 
                                                                                                                                                                    
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ ปจจัยทางการตลาดที่มี ผลตอผูบริโภคเบเกอรี่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยส
วนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบริโภค เบเกอรี่ ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ และเพื่อศึกษา ปญหาและความคิดเห็นของผู
บริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดตาก ประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 384 ตัวอยาง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไค-สแควร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป สถานภาพ โสด  
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจางทั่วไป/พนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ย ตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน ดานพฤติ
กรรมการบริโภคเบเกอรี่ พบวา สวนใหญเลือกซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือก ซื้อคือเคก เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เน่ืองจากเบเกอรี่อรอย โอกาสในการซื้อเพื่อรับประทานเอง ชวงเวลาท่ีเลือกซื้อคือ เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา คาใชจายในการซื้อครั้งละ 61 - 200 บาท ความถี่ ใน
การซื้อ 2 - 3 ครั้งตอสัปดาห และสื่อท่ีทําใหรจูักรานเบเกอรี่คือ สื่อออนไลนแ ปจจัยทาง การตลาดที่มีผลตอผูบริโภคเบเกอรี่ พบวา ปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ดานผลิต
ภัณฑ รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการจัด จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 
ตามลําดับ ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  
เฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี ่ในจังหวัดตาก ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด
กับพฤติกรรม ของผูบริโภคเบเกอรี่ พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัด ตาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปญหาที่พบ
ของผูบริโภคเบเกอรี่ คือ ราคาเบเกอรี่ แพงเกินไป รองลงมาคือ ไมคอยไดรับขาวสารประชาสัมพันธของราน และผูบริโภคเบเกอรี ่ใหความสําคัญกับรสชาติของเบเกอรี่
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย  

 
คําสําคัญ : ผูบริโภคในจังหวัดตาก, เบเกอรี ่
 
ABSTRACT 

This research is aimed to study (1) the bread and cake consumption behavior of consumers in Tak Province (2) the marketing 
factors which effected to bread and cake consumers (3) the correlation between the personality characteristics and the behavior of bread 
and cake consumers (4) the correlation between the marketing factors and the behavior of bread and cake consumers (5) problems and 
suggestions of bread and cake consumers in Tak Province. The population comprised of 384 samples operated through accidental sampling 
method. Then, those samples were administered by questionnaires. The statistics tools that were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Chi-Square test were implemented in the data analysis. The results were as follows: 1) The majority of consumers were 
females, 26 - 35 years old and married. Their household members were 3 - 5 people. Most respondents graduated from bachelor degree 
and they were working as workers or officers with The average monthly incomes ranged from 10,001 - 15,000 baht. 2) Regarding to the 
behavior of bakery consumers, most customers were attracted by products showing at the display counter of bakeshop. Type of bakery 
buying was cake. The main reason was deliciousness and they bought for their own consuming. The buying period was 13.00 - 16.00 p.m. 
with the average costing ranged from 61 - 200 baht. The buying frequency was about two times per week. The attractive advertisement of 
knowing bakery was the social network. 3) Regarding to the marketing factors affected to bakery consumers, the highest important factor 
was product. It is followed by personal aspect process of service, price, physical characteristic, ways of selling and promotion. 4) Other 
considerations related to the correlation between personal factors and the behavior of consumers found that sex, age, marital status, 
educational level, occupation, average income and household member did correlate to the behavior of bakery consumers. Furthermore, 
when concerning to the correlation between marketing factors and the consumers’ behavior, the interesting founding showed that all 
marketing factors did correlate to consumers’ behavior on bakery consumption at the statistics significance level of 0.05. 5) The main 
problems of customers were unreasonable price and the offering of information had not been sent throughout. There were some 
suggestions raged forms the deliciousness, cleanness to healthiness. 
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บทนํา 
 ในปจจุบันน้ี ผลิตภัณฑอาหารเพื่อการบริโภคมีอยูมากมายหลายประเภท ผลิตภัณฑอาหาร ประเภทเบเกอรี่ก็จัดเปนผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับความนิยม
บริโภคกันอยางแพรหลายไปท่ัวโลก ซึ่งเบเกอรี่เปนผลิตภัณฑอาหารประเภทท่ีทําจากแปงสาลีเปนหลัก และทําใหสุกโดยวิธีการอบ อยางเชน ขนมปง โดนัท ขนมเคก 
และขนมอบท่ีอบดวยเตา เปนตน โดยไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง จนกลายเปนอาหารประจําม้ือเชา กลางวัน เย็น เปนของหวานตาง ๆ และสามารถรับประทานรวม
กับ ชา กาแฟ ไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันประชากรในประเทศไทยมีชีวิตความเปนอยแูบบเรงรีบมากข้ึน และ มีการรับเอาวัฒนธรรมความเปนอยจูากประเทศตะวันตกเขามา 
โดยเฉพาะอยางยิง่พฤติกรรมการบริโภค อาหาร ซึ่งมีนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผลิตภัณฑ เบเกอรี่เขามามีบทบาทในสังคมไทย มากขึ้น กลาวคือ มีผูคน
จํานวนมากหันมาบริโภคผลิตภัณฑ เบเกอรี่ชนิดตาง ๆ ทดแทนการบริโภค อาหารหลักอยางขาว เน่ืองจากตองการที่จะประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการจัดเตรียมที่ยุ
งยาก และ จากความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมวาจะเปน ขนมปง ขนมเคก คุกก้ีตาง ๆ ทําให มีธุรกิจรานเบเกอรี่เปดใหมเพิ่มขึ้นอยางมากมาย รูปแบบการ
ใหบริการแตละท่ีก็จะแตกตางกันออกไป 
 ดวยเหตุตาง ๆ เหลาน้ี เปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหทราบ ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค และศึกษาถึงป
จจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ รานเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดตาก โดยมุงหวังจะทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค เพื่อจะไดนํามากําหนดกลยุทธการตลาด ในการดําเนินการประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ 
สามารถแขงขันกับรานเบเกอรี่คูแขงได  
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดตาก 

      3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดตาก 
       4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด กับพฤติกรรมการบริโภค เบเกอรี่ ในจังหวัดตาก 
       5. เพื่อศึกษาถึงระดับปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดตาก 
 
วิธีการวิจัย 
       วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ประกอบดวยการสัมภาษณแและแจกแบบสอบถาม ใหกับกลุมเปูาหมายจํานวน 384 คน และประมวลผลโดยโปรแกรม
สําเร็จรูปผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดตาก สรุป 
 
ผลการวิจัย 
       ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคลของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดตาก จากการศึกษา พบวา  ผูบริโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป สถานภาพสมรส โสด  
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจางท่ัวไป /พนักงานบริษัท รายได เฉลี่ยตอเดือน 10,001 -15,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน ซื้อแบบมีหนา
ราน ประเภทท่ีเลือกซื้อคือเคก เหตุผลในการเลือกซื้อคือรสชาติอรอย โอกาสในการเลือกซื้อเพื่อรับประทานเอง ชวงเวลาท่ีซื้อ 13:00-16:00 น. คาใชจายในการซื้อครั้ง
ละ 61-200 บาท ความถี่ในการซื้อ 2-3 ครั้งตอสัปดาหแสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่คือสื่อออนไลนแจากการศึกษา โดยการวิเคราะหแโดยใชสถิติการทดสอบไค-สแควรแที่
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวาเพศ มีความสัมพันธแกับประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ โอกาสในการซื้อ ความถี่ในการซื้อและสื่อที่ทําให รูจักรานเบเกอรี่ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และจํานวนสมาชิก ในครอบครัว มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ 
โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาท่ีเลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อท่ีทําใหรจูักรานเบเกอรี่ สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอ
รี่ ประเภทของเบเกอรี่ท่ีเลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาท่ีเลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรและดานกระบวนการใหบริการ มีความ
สัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และ
สื่อท่ีทําใหรจูักรานเบเกอรี่ สวนปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่
เลือกซื้อคาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อท่ีทําใหรจูักรานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จากการศึกษา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการรานเบ
เกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดตากพบวา ปญหาที่พบอยูในระดับนอย โดยขอที่มีระดับปญหามากเปนอันดับแรก คือ ราคา เบเกอรี่ แพงเกินไป รองลงมาคือ ไมคอยได
รับขาวสารประชาสัมพันธของราน การเดินทางไมสะดวก พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา รสชาติของเบเกอรี่ไมอรอย ที่จอดรถไมเพียงพอ พนักงานกิริยา มารยาทไม
สุภาพ พนักงานไมมีความรูในเรื่องเบเกอรี่ โปรโมช่ันไมคุมคา สถานที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชไมสะอาด และการคิดเงินผิดพลาด ตามลําดับ จากการศึกษา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงในการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดตาก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาสิ่งสําคัญเปนอันดับแรกที่ คือ รสชาติ
ของเบเกอรี่อรอย รองลงมาคือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาเหมาะสมยุติธรรมและยอมเยา ความสดใหมของเบเกอรี่ พนักงานสุภาพและบริการดี คุณภาพของเบ
เกอรี่ ดีตอสุขภาพ การเดินทางไปมาสะดวก ความสะอาดของพนักงาน และความแปลกใหมของ เบเกอรี่ ตามลําดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สําหรับการตั้งสมมติฐานในงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดตาก  โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดตาก 
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัด ตาก  
จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัด ตาก ตรงตามสมมติฐานและปจจัยทางการ

ตลาดมีความสัมพันธ กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดตาก ตรงตามสมมติฐาน 
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อภิปราย 
จากผลสรุปขางตน สามารถนําไปใช อภิปรายผลดังรายละเอียดตอไปน้ี 
ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

ลูกจางท่ัวไป /พนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน ซึ่งสอดคลอง กับงานวิจัยของ สมสมร ตันเสรี
สกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดระดับบน ที่มีรานจําหนายภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ผู
บริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 - 35 ป อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สอด
คลองกับงานวิจัยของ โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ รานเบเกอรี่ ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 19 - 35 ป มีระดับการศึกษาข้ันสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพลูกจางทั่วไป/พนักงาน
บริษัท รายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ วราวรรณ อนันตรัตน  (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบ
เกอรี่ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ย ระหวาง 5,001 - 10,000 
บาทตอเดือน สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุ
มตัวอยาง เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีอายุระหวาง 20 - 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท และมีรายไดตอเดือน 10,001 - 
20,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภสัณห วัฒนสิน(2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคเบเกอรี่ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 18 - 35 ป มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงาน บริษัท มีสมาชิกครอบครัว 1 - 4 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐา ยกสาน (2546) ได
ศึกษาถึงปจจัยดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบเกอรี่และการสื่อสารทางการตลาดที่กอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เบเกอรี่ เอส แอนด พี ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผตูอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุ 30 และ 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัทหนวยงาน
เอกชน สถานภาพโสด มีสมาชิกจํานวนในครอบครัว 4 คน และระดับรายได 10,000 - 19,999 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีริน สุขกระสานติ (2546) ศึกษาเรื่องป
จจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภค  ผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน กาโตว เฮาส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 24 - 32 ป มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนอยรูะหวาง 10,000 - 15,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน 

 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ในจังหวัดตาก 
2. ควรมีการศึกษาในเรื่อง การพัฒนาเทคนิคในการทําเบเกอรี่เพื่อตอบสนองตอความตองการของของผูบริโภค 
3. ควรศึกษาในเรื่องกลยุทธในการจําหนายผลติภัณฑเบเกอรี่ของผูประกอบการรานเบเกอรี่ในเขตจังหวัดตาก 
4. ควรศึกษาในเรื่อง ความตองการบริโภคผลติภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจาก
การทํางาน 2) เพื่อศึกษาบทบาทขององคแกรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการสงเสริมการทํางานกลุมผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา จังหวัดตากที่เป็นแรงงานนอก
ระบบ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปีข้ึนไป ที่เป็นสมาชิกของกลุมผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา จํานวน 242 คน โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางผูสูงอายุที่เป็นสมาชิก จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหแประมวลผลแบบงาย ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การศึกษาพบวา การเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน ผูสูงอายุสวน
ใหญมีความคิดเห็นวาความรูดานสุขภาพมีความสําคัญกับการใชชีวิตประจําวัน คือ ผูสูงอายุควรทานอาหารที่เหมาะสม การรําวงยอนยุคเป็นกิจกรรมการออกกําลังกาย
ใหแกผูสูงอายุ กิจกรรมการแปรรูปของภูมิปใญญาทองถิ่น ผูสูงอายุมีแหลงรายไดมาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีการฝึกอบรมในเรื่องอาชีพการทําขนมเทียนแกว แหลง
จําหนายผลิตภัณฑแจากรานคาชุมชน และไดรับประโยชนแจากการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ จากการศึกษาความตองการของผูสูงอายุตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางานมีความตองการดานสุขภาพคือ กิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
ความตองการดานสังคมคือ ตองการจัดทําระบบฐานขอมูลผูสูงอายุคอยชวยเหลือผูสูงอายุในดานตางๆ ความตองการดานเศรษฐกิจคื อ ตองการใหสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวกดานตางๆ  
 ศึกษาบทบาทผูสูงอายุ พบวา ก็ยังมีรายไดที่เป็นสวนแบงจากการทําสวน ทําใหผูสูงอายุสวนใหญจึงมีเวลาวางมากขึ้น ดังน้ันผูสูงอ ายุบางคนจึงออกมาทํา
อาชีพเสริม ไดแก ทําเพาะเห็ด แปรรูปเห็ด เป็นตน โดยเฉพาะกลุมสตรีทําแปรรูปเห็ดเป็นกลุมที่มีลักษณะการรวมตัวของสมาชิกที่ชัดเจน ดําเนินงานมาเป็นระยะ
เวลานาน มีความยั่งยืน ทําใหในปใจจุบันประมาณครึ่งหน่ึงของสมาชิกอยูในวัยสูงอายุ ไดมีการประชุมปรึกษากันและรวมกันแสดงความคิดเห็นในการทําอาชีพเสริมของ
สมาชิกกลุม และไดสรุปวาจะทําอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด โดยมีหลักคิดในการเพาะเห็ดนางฟูา-นางรม เม่ือเก็บเกี่ยวและนําไปจําหนาย พบวาจะมีเศษเห็ด เห็ดที่
แกและบางสวนเหลือจากบริโภค หรือเหลือจากการจําหนาย นอยบาง มากบาง จึงไดคิดคนวาเศษเห็ดเหลาน้ีนาจะนําไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาเพื่อใหใชประโยชนแอื่นๆ
ใหไดมากท่ีสุด สิ่งท่ีไดจากการทํางานของผูสูงอายุ คือ มีรายได ไดพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง รูสึกภูมิใจวาสูงอายุแลวยังสามารถทํางาน ไดใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 
 
คําสําคัญ : การสงเสริมอาชีพ ผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to (1) investigate attending the activity of life quality improvement and occupational 
promotion of older persons which succeeded in increasing income from working, and (2) explore the roles of government and private 
organizations and the community in promoting work of a group of older persons of Wang Chao Sub district Municipality, Tak Province that 
seemed to belabor in the informal sector. The samples of the research were 242 older persons aged 60 years and older who were 
members of a group of older persons of WangChao Sub district Municipality. The research seemed to be a quantitative research. The 
questionnaires were research instruments for collecting data, and The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic 
means, and standard deviation.  

The findings of the research indicated that; in terms of attending the activity of life quality improvement and occupational 
promotion of older persons which succeeded in increasing income from working, it was found that most older persons had opinions that 
health knowledge seemed to be important in everyday life. The older persons should eat appropriate food. In addition, retro dances can be 
one of exercises for older persons. The activity of transformation of the value of the local wisdom should be focused on, the older persons 
had earnings from allowances for older persons. Moreover, the older persons were trained for occupation to make Sweet Stuffed Dough 
Pyramid - KanhomTianKaew. Source of sales of the products from community stores were provided. In addition, the older persons can use 
their time wisely. From the study of the older persons’ need on life quality improvement and occupational promotion of older persons 
which succeeded in increasing income from working, it can be said that health needs, social needs, and economic needs seemed to be 
required such as appropriate exercise activities for older persons for health needs, creating a database of older persons for helping them in 
many sides for social needs, and facilitating older persons in many sides from authorities for economic needs.  

From the study of the roles of older persons, it was found that the older persons also had earnings from doing farming. Most 
older persons had much spare time; therefore, some older persons did something like mushroom cultivation and processing to earn extra 
income, especially the women's group of mushroom processing that seemed to be a group of members clearly, carried out in a group for a 
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long time and sustainably; therefore, at present, approximately half of members were  into old age. In addition, the members in a group 
discussed and shared ideas about the ways to earn extra income and the meeting concluded that the group should continue mushroom 
cultivation and processing based on Indian Oyster and Oyster mushroom cultivation. When mushroom harvesting and distributing, it was 
found that old mushrooms and the rest of mushroom from consuming and distributing had both few and lots of mushrooms left. For this 
reason, those mushrooms were processed to add value. From working in the group, the older persons had more income, interacted with 
other people, made them proud of themselves, and used their time wisely. 

 
Keywords : Occupational Promotion, Elderly people 
 
บทนํา 
 ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา ชมรมผูสูงอายุตําบลประดาง จํานวน 448 ราย ชมรมผูสูงอายุรมไทรนาโบสถแ จํานวน 200 ราย ไดรับรองเป็นองคแกร
สวัสดิการชุมชน ตามมาตรา 40/1 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ .ศ.2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2560) ไดทําการสํารวจความตองการของผูสูงอายุในชุมชน พบวา ผูสูงอายุตําบลวังเจา มีจํานวนทั้งสิ้น 648 ราย พบวามี
รายไดต่ํากวาเกณฑแมากกวารอยละ 50 จากการลงเยี่ยมของชมรมผูสูงอายุในทุกหมูบาน (ขอมูลจาก รพ.สต.) เห็นควรจัดการสนับสนุนสงเสริมอาชีพผูสูงอายุนอกระบบ 
ใหผูสูงอายุเกิดการรวมกลุมสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว มิใชเป็นงานอดิเรก และการทําวิจัยและการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุจะไดขอมูลสําคัญอันจะไปสูการ
สังเคราะหแเป็นกลไก มาตรการ ตลอดจนทางเลือกนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจางงานผูสูงอายุ เสนอตอผูที่เกี่ยวของตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน 
          2. เพื่อศึกษาบทบาทขององคแกรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการสงเสริมการทํางานกลุมผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา จังหวัดตากท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาการมีงานทําและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา จังหวัดตาก เป็นการดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
และใชแบบสอบถามในการสํารวจเป็นรายบุคคลของผูสูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ใชวิธีการเก็บกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 242 
คน และใชแบบสอบถามแบบสํารวจ ไดแก 1) ผูสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทํางานในแรงงานนอกระบบ 2) มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 3) องคแกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยผูวิจัยลงสํารวจตรวจสอบขอมูลพื้นที่จริง และทําขอมูลสรุปเบื้องตน  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยศึกษาการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน  
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน ผูสูงอายุสวนใหญมีความ

คิดเห็นวาความรูดานสุขภาพมีความสําคัญกับการใชชีวิตประจําวัน คือ ผูสูงอายุควรทานอาหารที่เหมาะสม การรําวงยอนยุคเป็นกิจกรรมการ ออกกําลังกายใหแก
ผูสูงอายุ กิจกรรมการแปรรูปของภูมิปใญญาทองถ่ิน ผูสูงอายุมีแหลงรายไดมาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีการฝึกอบรมในเรื่องอาชีพการทําขนมเทียนแกว แหลงจําหนาย
ผลิตภัณฑแจากรานคาชุมชน และไดรับประโยชนแจากการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ 

ความตองการของผูสูงอายุตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน มีความตองการ
ดานสุขภาพคือ กิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ตองการจัดทําระบบฐานขอมูลผูสูงอายุคอยชวยเหลือผูสูงอายุในดานตางๆ ความตองการดาน
เศรษฐกิจคือ ตองการใหสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกดานตางๆ  

ผลการวิจัยศึกษาบทบาทขององคแกรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการสงเสริมการทํางานกลุมผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา จังหวัดตากที่เป็นแ รงงาน
นอกระบบ ผูสูงอายุก็ยังมีรายไดที่เป็นสวนแบงจากการทําสวน ทําใหผูสูงอายุสวนใหญจึงมีเวลาวางมากขึ้น ดังน้ันผูสูงอายุบางคนจึงออกมาทําอาชีพเสริม ไดแก ทํา
เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด เป็นตน โดยเฉพาะกลุมสตรีทําแปรรูปเห็ดเป็นกลุมที่มีลักษณะการรวมตัวของสมาชิกท่ีชัดเจน ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน มีความยั่งยืน ทํา
ใหในปใจจุบันประมาณครึ่งหน่ึงของสมาชิกอยูในวัยสูงอายุ โดยทางสมาชิกในกลุมผูสูงอายุกับสาขาวิชาการตลาดไดมีการประชุมปรึกษากัน และรวมกันแสดงความ
คิดเห็นในการทําอาชีพเสริมของสมาชิกกลุม และไดสรุปวาจะทําอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด และทําการสรางโลโกใหทําผลิตภัณฑแเห็ด โดยมีหลักคิดในการเพาะ
เห็ดนางฟูา-นางรม เม่ือเก็บเกี่ยวและนําไปจําหนาย พบวาจะมีเศษเห็ด เห็ดที่แกและบางสวนเหลือจากบริโภค  หรือเหลือจากการจําหนาย นอยบาง มากบาง จึงได
คิดคนวาเศษเห็ดเหลาน้ีนาจะนําไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาเพื่อใหใชประโยชนแอื่ นๆใหไดมากที่สุด สิ่งที่ไดจากการทํางานของผูสูงอายุ คือ มีรายได ไดพบปะพูดคุยกับ
เพื่อนฝูง รูสึกภูมิใจวาสูงอายุแลวยังสามารถทํางาน ไดใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยศึกษาการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน  
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน ผูสูงอายุสวนให ญมีความ

คิดเห็นวาความรูดานสุขภาพมีความสําคัญกับการใชชีวิตประจําวัน คือ ผูสูงอายุควรทานอาหารที่เหมาะสม การรําวงยอนยุคเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายใหแก
ผูสูงอายุ กิจกรรมการแปรรูปของภูมิปใญญาทองถ่ิน ผูสูงอายุมีแหลงรายไดมาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีการฝึกอบรมในเรื่องอาชีพการทําขนมเทียนแกว แหลงจําหนาย
ผลิตภัณฑแจากรานคาชุมชน และไดรับประโยชนแจากการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ   นงนุช สุนทรชวกานตแ (2556) กลาวไววา สิทธิของ
ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหมีการคุมครองสิทธิสงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ เพื่อเป็นประโยชนแในการดํารงชีวิต
ของผูสูงอายุ เชน ดานการบริการทางการแพทยแและสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา รวมทั้งไดบัญญัติความคุมครองใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับความคุมครองสงเสริมในดาน
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การประกอบอาชีพ หรือฝึกฝีมือที่เหมาะสมกับผูสูงอายุดวย แตพระราชบัญญัติผู สูงอายุไมไดระบุเน้ือหาความพิเศษถึงลักษณะประเภทอาชีพ หรือการฝึกฝีมือที่
เหมาะสมท่ีควรสงเสริมสนับสนุนผูสูงอายุ และไมไดระบุความคุมครองเกี่ยวกับการทํางานอื่นใดแกผูสูงอายุ  

ความตองการของผูสูงอายุตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดจากการทํางาน มีความตองการ
ดานสุขภาพคือ กิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน (2558) กลาวไววา 
การดําเนินการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ชวยใหประเทศเกิดสมดุลทางเศรษฐกิจมากข้ึน การพัฒนาและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุที่ผานมาเป็นการ
ทํางานหลังเกษียณ ซึ่งจะเป็นในลักษณะเชิงนันทนาการ หรืองานอดิเรกมากกวาการสงเสริมอยางจริงจังเพื่อใหเกิดการทํางานเชิงเศรษฐกิจ  มีความตองการดานสังคม
คือ ตองการจัดทําระบบฐานขอมูลผูสูงอายุคอยชวยเหลือผูสูงอายุในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ประสิทธ์ิ เดชบุรีรัมยแ (2555) กลาวไววา ดานการบริหารการ
จัดการ การจัดการภายในกลุมโดยใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมอยางมีสวนรวมของสมาชิก และตองมีการอบรมใหความรูแกสมาชิกใหทราบบทบาท 
อํานาจหนาที่ตนเองภายในกลุม การบริหารจัดการอยางเป็นระบบ สมาชิกมีการสรางเครือขาย มีแผนการตลาดและการพัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพ  มีความตองการ
ดานเศรษฐกิจคือ ตองการใหสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (2546) กลาวไววา ผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 เป็นตนมา โดยในมาตรา 3 กําหนดนิยามของผูสูงอายุวา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณแขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
และมาตรา 11 กําหนดวา ผูสูงอายุมีสิทธิในการไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตางๆ ดังน้ี (1) การบริหารทางการแพทยแและการสาธารณสุขที่
จัดไว โดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเป็นกรณีพิเศษ (2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชนแตอการดําเนินชีวิต (3) การประกอบอาชีพ
หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม(4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน  (5) การอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น  (6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม (7) 
การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ (8) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนแโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
(9) การใหคําแนะ ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการแกไขปใญหาครอบครัว  (10) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความ
จําเป็นอยางทั่วถึง (11) การจายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอยางทั่วถึงและเป็นธรรม (12) การสงเคราะหแในการจัดการศพตามประเพณี (13) การอื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด  

ผลการวิจัยศึกษาบทบาทขององคแกรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการสงเสริมการทํางานกลุมผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา จังหวัดตากที่เป็นแรงงาน
นอกระบบ 

ผูสูงอายุก็ยังมีรายไดที่เป็นสวนแบงจากการทําสวน ทําใหผูสูงอายุสวนใหญจึงมีเวลาวางมากขึ้น ดังน้ันผูสูงอายุบางคนจึงออกมาทํา อาชีพเสริม ไดแก ทํา
เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด เป็นตน โดยเฉพาะกลุมสตรีทําแปรรูปเห็ดเป็นกลุมที่มีลักษณะการรวมตัวของสมาชิกท่ีชัดเจน ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน มีความยั่งยืน ทํา
ใหในปใจจุบันประมาณครึ่งหน่ึงของสมาชิกอยูในวัยสูงอายุ โดยทางสมาชิกในกลุมผูสูงอายุกับสาขาวิชาการตลาดไดมีการประชุมปรึกษ ากันและรวมกันแสดงความ
คิดเห็นในการทําอาชีพเสริมของสมาชิกกลุม และไดสรุปวาจะทําอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด และทําการสรางโลโกใหทําผลิตภัณฑแเห็ด โดยมีหลักคิดในการเพาะ
เห็ดนางฟูา-นางรม เม่ือเก็บเกี่ยวและนําไปจําหนาย พบวาจะมีเศษเห็ด เห็ดที่แกและบางสวนเหลือจากบริโภค หรือเหลือจากการจําหนาย   นอยบาง มากบาง จึงได
คิดคนวาเศษเห็ดเหลาน้ีนาจะนําไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาเพื่อใหใชประโยชนแอื่นๆใหไดมากที่สุด สิ่งที่ไดจากการทํางานของผูสูง อายุ คือ มีรายได ไดพบปะพูดคุยกับ
เพื่อนฝูง รูสึกภูมิใจวาสูงอายุแลวยังสามารถทํางาน ไดใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ      สุกัญญา หวันลาโส฿ะ (2560) กลาวไววา ความ
ตองการของผูสูงอายุในเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพ และแนวทางการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุน้ัน พบวาผูสูงอายุมีความตองการในการฝึกอบร มวิชาชีพ อาชีพที่ผูสูงอายุ
ตองการ คือ อาชีพนวดแพทยแแผนไทย ทําลูกประคบ และอาชีพทําดอกไมจันซึ่งหนวยงานเทศบาล  ตําบลบานไร ควรมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจโดยมี
วิทยากรมาใหความรู สรางกิจกรรมสานความสัมพันธแในชุมชน สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ สงเสริมกลุมอาชีพในทองถิ่นที่มี อยูแลว สนับสนุน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณแเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ จัดตั้งแหลงเงินทุน สงเสริมดานการประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแ และจัดหาสถานที่จําหนายผลิตภัณฑแของชุมชน 
จัดโครงการสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน มีการติดตามประเมินผลปรับปรุงแกไขพัฒนา เพื่อสรางความเขมแข็งในอาชีพตรงกับความตองการของผูสูงอายุในทองถิ่น และให
สอดคลองกับวิถีชีวิต โดย อาศัยภูมิปใญญาและทรัพยากรทองถิ่นเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการสรางผลผลิต และผลิตภัณฑแ ตลอดจนสงเสริมอาชีพที่เป็นประโยชนแ และ
นําไปสูความตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การศึกษาการมีงานทําและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาล ตําบลวังเจา จังหวัดตาก ควรมีการศึกษาและทําการวิจัยอยางตอเน่ืองเพราะวาสังคม ณ ตอนน้ี
เป็นสังคมผูสูงอายุเสียเป็นสวนใหญการปลอยใหผูสูงอายุอยูตามลําพังโดยไมใหทําอะไรเลยจะทําใหผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศราแตถามีกิจกรรมใหผูสูงอายุทําก็อาจจะทํา
ใหคลายเหงาและพนจากโรคภัยตางๆ อาทิ  โรคซึมเศรา อัลไซเมอรแ ซึ่งการทําอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุนอกจากจะมีรายไดแลวยังทําใหสุขภาพ
แข็งแรงจากการไดออกกําลังกายเล็กๆนอยๆจากการทํากิจกรรมเหลาน้ีอีกดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความรูที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหลายทานทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งผูวิจัยจะขอกลาว ณ ที่ น้ีเพื่อเป็นการระลึก
ดวยความขอบคุณ  
 ขอขอบพระคุณผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา จังหวัดตาก ที่ใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งน้ี ทั้งเวลา คําแนะนําตลอดระยะเวลาที่ผานมา และขอบคุณทุกๆ 
ทานที่ผูวิจัยมิไดกลาวถึงท่ีไดมีสวนรวมใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปได  
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การศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจใช๎บริการและสํวนประสมทางการตลาด 
ตํอบริการจัดสํงอาหารถึงบ๎านประเภทฟาสต๑ฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

A Study of Behavioral Decision Making and Marketing Mix  
in Fast Food Delivery Services within Muang District, Lampang Province. 

 
ณิชารีย๑ ป๓ญจวิโรจน๑1และดร.พงศ๑ศิริ คําขันแก๎ว2 

Nicharee Panjayawiroj1, Dr.Pongsiri Kamkankaew2 

 

บทคัดยํอ 
งานวิจัยน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจใชบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางและศึกษา

ความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ มีกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ซึ่งผูที่เคยใชบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟูู ดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ซึ่งอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดลําปางในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ซึ่งอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: บริการจัดสงอาหารถึงบาน, ฟาสตแฟููด, พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ, สวนประสมทางการตลาด 
 
Abstract 

This research aims to study about the behavior of decision making in using fast food delivery services in Muang District, Lampang. 
It also studies about opinions on the marketing mix of fast food delivery services in this area. This research is a quantitative research which 
were 400 samples from the customers who use fast food delivery services in Muang District, Lampang. Questionnaires are used as part of 
the research instrument. The results show that the behavior of decision making in using fast food delivery services in Muang District, 
Lampang is at a high level with mean = 3.60. As for the opinions on the marketing mix of fast food delivery service in Muang District, 
Lampang, the results show a high level with mean = 4.18. 

 

Keywords: Service Delivery, Fast Food, behavior of decision making, marketing mix 
 
บทนํา 

ธุรกิจบริการจัดสงอาหารถึงบาน (Delivery) มีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ืองโดยในปี พ.ศ. 2559 มีมูลคาตลาดประมาณ 25,655 ลานบาท และคาดมีจะ
การขยายตัวถึงรอยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีมูลคาถึง 26,276 ลานบาท (สถาบันอาหาร, 2560) ทั้งน้ีการขยายตัวดังกลาวสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่
มีความเรงรีบ เหน่ือยลาจากการทํางาน รวมทั้งความตองการตอความสะดวกในการบริโภค (ธนรัตนแ ศรีสําอาง, 2558) โดยธุรกิจบริการจัดสงอาหารถึงบานพัฒนามา
จากธุรกิจจําหนายอาหารประเภท พิซซา ไกทอด และแฮมเบอรแเกอรแ (สถาบันอาหาร, 2560) ทั้งน้ีธุรกิจดังกลาวไดความนิยมในการบริโภคอาหารประเภทฟาสตแฟููด 
(Fast food) หรือ อาหารจานดวน คืออาหารหรือขนมที่สั่งเร็ว ไดเร็ว กินเร็ว และราคาไมแพง สามารถแบงไดตามกลุมธุรกิจที่ประกอบกิจการดานน้ีได 5 กลุมคือ1. 
กลุมพิซซา 2. กลุมแฮมเบอรแเกอรแ 3. กลุมไก 4. กลุม 5.กลุมไอศครีม (สมพล หรัฐเจริญ และคณะ, 2554) ตอมาธุรกิจดังกลาวมีการปรับปรุ งและพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการเป็นรูปแบบของการบริการจัดสงถึงบาน (Delivery) มีการขยายตัวอยางมาก สงผลใหเกิดภาวการณแแขงขันที่รุนแรงในตลาดสงผลใหมีผูแขงขันรายใหมอยาง
ตอเน่ือง ทั้งน้ีธุรกิจจําหนายอาหารหลายประเภท มีการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย แบบบริการจัดสงถึงบาน (ธนรัตนแ ศรีสําอาง, 2558) จากการแขงขันที่รุนแรง
ของธุรกิจบริการจัดสงอาหารสงผลใหองคแกรธุรกิจจําตองเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคจะทําใหธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธแทางการตลาดที่สนองตอความตองการและ
ทําใหโปรแกรมทางการตลาดเกิดประสิทธิภาพ (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2550) และการรับรูที่มีตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการเป็นกระบวนการที่เป็น
เหตุเป็นผลอันเกี่ยวของกับการรับรูของลูกคา  (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549)  อันสะทอนถึงความม่ันใจของลูกคาที่แสดงถึง
พฤติกรรมการวางแผนในการซื้อสินคาหรือแบรนดแเดิมในอนาคต (พงศแศิร คําขันแกว, 2560) 

ในการศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแ ฟููดของ
ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางซึ่งเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคเหนือที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการคา ดังน้ันการสํารวจถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดของการใชบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง จะเป็นประโยชนแสําหรับผูป ระกอบการ
ธุรกิจบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดและผูประกอบการในทองถิ่นที่สนใจพัฒนาชองทางการการจัดจําหนายโดยผลการวิจัยจะเป็นขอมูลในการจัดทํากล
ยุทธแทางการตลาดใหมีความเหมาะสมและสามารถแขงขันในธุรกิจการบริการสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดและบริการที่เกี่ยวของในจังหวัดลําปางตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ลําปาง 
                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรชั้นสูตร สาขาการจัดการธุรกิจ (BTEC Higher National Diploma Level 5 in Business Management) โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแหงภาคเหนือ จังหวัดลําปาง 
2 ดร. (D.B.A.) และผูอํานวยการหลักสูตรวุฒิบัตรชั้นสูตร สาขาการจัดการธุรกิจ(BTEC Higher National Diploma Level 5 in Business Management) โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแหง
ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ๎ริโภค 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแบงออกเป็น 5 กระบวนการ ดังน้ี (ยุทธนา ธรรมเจริญ,  
2550; ธงชัย สันติวงษแ, 2551; อดุลยแ จาตุรงคกุล, 2550) 

1. การตระหนักถึงปใญหาและความตองการ การตระหนักถึงปใญหาและความตองการของผูบริโภค จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือผูบริโภคมองเห็นถึงความแตกตาง
อยางชัดเจนระหวางสภาวะในอุดมคติ คือ สภาวะท่ีผูบริโภคมีความปรารถนาอยากจะใหเกิดขึ้น กับ สภาวะในความเป็นจริง คือ สภาวะท่ีเกิดขึ้นและดํารงอยูในปใจจุบัน 

2. การคนหาขอมูล เม่ือมีการตระหนักถึงความตองการในขั้นตอนแรกแลว ขั้นตอนตอมาก็คือ การคนหาขอมูล ซึ่งผูบริโภคจําเป็นที่จะตองมีการคนหา
ขอมูล เพื่อใหไดขอมูลตางๆที่มากเพียงพอสําหรับการตัดสินซื้อ  

3. การประเมินทางเลือก หลังจากที่ผูบริโภคไดทําการคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแแลว ขั้นตอนตอไปจะเป็นการประเมินทางเลือก ซึ่งโดยปกติแลว
ผูบริโภคจะไมพิจารณาทางเลือกทุกทางท่ีมีอยู แตจะพิจารณาทางเลือกจํานวนนึงท่ีตรงกับความตองการเทาน้ัน  

4. การตัดสินใจเลือกซื้อการตัดสินใจเลือก คือ ขั้นตอนสุดทายวาจะซื้อผลิตภัณฑแยี่หอ โดยอาศัยขอมูลตางๆที่ไดจากการประเมินทางเลือกในขั้นตอนกอน
หนาน้ัน ซึ่งผูบริโภคแตละคนจะมีการตัดสินใจที่แตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะทางจิตวิทยาของแตละบุคคล  

5. การประเมินหลังการบริโภคการประเมินหลังการบริโภคเป็นขั้นตอนสุดทายของกระบวนการการบริโภค โดยผูบริโภคน้ันจะพิจ ารณาตัดสินใจวา
คุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดใชน้ันมีความสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภคหรือไม ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของผูบริโภคจะขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบ
ระหวางความคาดหวังกับผลลัพธแที่เกิดขึ้นจริงหากบริโภคเกิดความพึงพอใจหลังจากไดใชผลิตภัณฑแหน่ึ งๆ ก็จะมีความเป็นไปไดสูงที่จะมีการกลับมาซื้อซ้ํา แตหาก
ผูบริโภครูสึกไมพอจายตอผลิตภัณฑแน้ันก็อาจมีพฤติกรรมตามมาไดหลายรูปแบบ 

สํวนประสมทางการตลาดบริการ 
สวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) จะประกอบดวย 7 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑแ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมทางการตลาด กระบวนการใหบริการ หลักฐานทางกายภาพ และบุคลากร  (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549) 
รายละเอียดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ๑ (Product) ผลิตภัณฑแหมายถึงสิ่งใดๆที่ตองการนําเสนอตอตลาดเพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคาโดยการตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค ผลิตภัณฑแที่เสนอขายอาจจับตองไดและจับตองไมไดก็ได ซึ่งรวมถึงหีบหอ สี คุณภาพ ตรายี่หอ บริการ ช่ือเสียงของผูขา ย การรับประกัน รูปแบบ เป็นตน 
ผลิตภัณฑแประกอบดวย สินคาที่เป็นรูปธรรม บริการ ประสบการณแ เหตุการณแ บุคคล สถานที่ ทรัพยแสิน องคแกร สารสนเทศ และความคิด ผลิตภัณฑแตองมี
อรรถประโยชนแ(Utility) และ มีมูลคา(Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะทําใหผลิตภัณฑแสามารถขายได การกําหนดกลยุทธแดานผลิตภัณฑแตองคํานึงปใจจัย 
ตอไปน้ี ความแตกตางดานผลิตภัณฑแ (Product Differentiation) ความแตกตางทางการแขงขัน(Competitive Differentiation) สวนประกอบผลิตภัณฑแ(Product 
Component) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑแ(Product Positioning) การพัฒนาผลิตภัณฑแ(Product Development) สวนประสมผลิตภัณฑแ(Product Mix) และ
สายผลิตภัณฑแ(Product Line)  

2. ราคา (Price) ราคาหมายถึง สิ่งท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑแในรูปตัวเงิน อันเป็นตนทุน (Cost) ของลูกคา ราคามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) และคุณภาพของบริการที่บริษัทนําเสนอ กับราคาของผลิตภัณฑแ จึงตองกําหนดราคาใหมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑแและ
ภาพลักษณแ ดังน้ัน ผูกําหนดกลยุทธแดานราคาจะตองคํานึงถึงปใจจัยในดาน ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ การแขงขันในตลาด และปใจจัยอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของ 
ดังน้ัน ในที่น้ีจึงหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมในประเด็นตางๆที่มีอิทธิในการตัดสินใจซื้อ เชน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร การใชราคาเป็นสิ่งจูงใจในการทํา
โปรโมช่ัน การลดราคา และอ่ืนๆ เป็นตน ในการกําหนดมูลคา และคุณภาพของแบบการใหบริการ 

3. ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง แหลงที่ใหบริการตอผูบริโภค เป็นการสงผาน และ
อํานวยความสะดวกสบาย เพื่อใหสินคาและบริการเคลื่อนจากผูผลิตไปยังผูซื้อหรือผูใชสินคาในการรับบริการ การสงมอบสูลูกคา และเวลาในการสงมอบ กิจกรรมใน
การกระจายสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เราสามารถแบงองคแประกอบหลักของการจัดจําหนายประกอบออกเป็น 2 
สวน 1.ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) และ2. การกระจายสินคา (Physical Distribution)  

4. การสํงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารและดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับขอมูล
ผลิตภัณฑแ เพื่อแจงขาวสาร ชักชวน จูงใจลูกคา เตือนความจํา สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยหวังจะกออิทธิพลตอความรูสึก ควา มเช่ือหรือพฤติกรรมของ
ผูใชบริการ ใหเขามาใชบริการ และซื้อผลิตภัณฑแของบริษัท การสงเสริมการตลาดสามารถแบงออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี การโฆษณา(Advertising) การขายโดยใชพนักงาน
ขาย(Personal selling) การสงเสริมการขาย(Sales Promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธแ(Publicity and Public Relation) และการตลาดทางตรง(Direct 
Marketing) ดังน้ัน ในการศึกษาน้ี ศึกษาพฤติกรรมประเด็นตางๆ เชน มีเว็บไซตแ มีแผนพับ คูปอง ลด แลก แจก แถม มีอาหารชุดราคาถูก อื่นๆ เป็นตน  

5. กระบวนการให๎บริการ (Process) กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึงการสรางสรรคแและการสงมอบผลิตภัณฑแ โดยอาศัยกระบวนการ 
ขั้นตอน วิธีการ งานประจําและงานตางๆที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาที่วางแผนมาเป็นอยางดีเพื่อใหกิจการบรรลุผลสําเร็จที่ตองการ โดยตองอาศัยพนักงานที่ มี
ประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการที่สามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพได ประกอบดวยหลายขั้นตอน ไดแก การต อนรับ การสอบถาม
ขอมูลเบื้องตน การใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน เป็นตน  

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมตางๆที่สามารถมองเห็นไดหรือ
รับรูได ใชเป็นเครื่องมือบงช้ีถึงคุณภาพของบริการและเป็นปใจจัยในการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกใชบริการ ซึ่งหลักฐานทางกายภาพ แบงออกไดเป็น 2 ประเภท คือ 
ภูมิทัศนแบริการและสิ่งท่ีจับตองไดประเภทอื่น  

7. บุคคล (People) บุคคล (People) จึงหมายถึงปใจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในการนําเสนอบริการ ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา 
และเป็นสวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ เน่ืองจากบุคลากรจะเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการบริการมากที่สุด บุคคล  (People) ประกอบดวยบุคคล
ทั้งหมดในองคแกรที่ใหบริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแตเจาของ ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกลาวทั้งหมดมีผลตอคุณภาพของการใหบริการเจาของและผูบริหาร 
มีสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดนโยบาย กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และรวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ  
วิธีการวิจัย 
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ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
ประชากรคือผูที่เคยใชบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางคือผูที่เคยใชบริการจั ดสงอาหารถึงบาน

ประเภทฟาสตแฟููดในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางจํานวน 400 ราย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structure Questionnaire) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาดําเนินการสรางแบบสอบถามเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแโดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีความเช่ือม่ันโดยได คาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ครอนบอดเทากับ 0.98 

ในการวิจัยมีมาตราวัดประเมินผลคา 5 ระดับ (Likert Scale) (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2549) มีการใหคะแนนดังน้ี 
 มากท่ีสุด  5 คะแนน 
 มาก  4 คะแนน 
 ปานกลาง  3 คะแนน 
 นอย  2 คะแนน 
 นอยท่ีสุด  1 คะแนน 
สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิจัยน้ีไดทําการวิเคราะหแคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายขอมูลระดับพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภท

ฟาสตแฟูดูของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางและระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของ
ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
 
ผลการวิจัย 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ 64 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 19 – 24 ปี คิดเป็นรอยละ 54 
และเป็นนักเรียน นักศึกษาถึงรอยละ 57.20 โดยมีรายไดเฉลี่ย ตอเดือนอยูท่ี 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 31.60  

พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจบรกิารจัดสํงอาหารถงึบ๎านประเภทฟาสต๑ฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.60 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 3.60 ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 (S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณารายละเอียดดังน้ีดานการตระหนักถึงปใญหาและความ
ตองการในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 3.51) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 (S.D. = 0.49) ดานการคนหาขอมูลใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 3.51) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 (S.D. = 0.52) ดานการประเมินทางเลือกในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 3.42) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 (S.D. = 0.59) ดานการตัดสินใจเลือกซื้อในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.72 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 3.72) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 (S.D. = 0.52) ดานการประเมินหลังการบริโภคในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.68 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 3.68) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 (S.D. = 0.52)  
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

ตัวแปรพฤตกิรรมกระบวนการตัดสินใจบริการ Mean S.D. แปลผล 
การตระหนักถึงปใญหาและความตองการ 3.67 0.49 มาก 

การคนหาขอมูล 3.51 0.52 มาก 
การประเมินทางเลือก 3.42 0.59 มาก 
การตัดสินใจเลือกซื้อ 3.72 0.60 มาก 

การประเมินหลังการบริโภค 3.68 0.52 มาก 
รวม 3.60 0.54 มาก 

 
ความคิดเห็นที่มีตํอสํวนประสมทางการตลาดตํอบริการจัดสํงอาหารถึงบ๎านประเภทฟาสต๑ฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 4.18) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 (S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณารายละเอียดดังน้ีดาน
ผลิตภัณฑแในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.23) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 (S.D. = 0.81) ดานราคาในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 4.20) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 (S.D. = 0.85) ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.14 ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 4.14) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 (S.D. = 0.86) ดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
ซึ่งอยูในระดับมาก (Mean = 4.19) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 (S.D. = 0.82) ดานกระบวนการใหบริการในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก (Mean = 4.18) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 (S.D. = 0.86) ดานลักษณะทางกายภาพในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ซึ่งอยูในระดับมาก 
(Mean = 4.17) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 (S.D. = 0.85) ดานบุคคลในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ซึ่งอยูในระดับ (Mean = 4.16) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 (S.D. = 0.84) 
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
ตัวแปรสํวนประสมทางการตลาด Mean S.D. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑแ 4.23 0.81 มากท่ีสุด 
ดานราคา 4.20 0.85 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.14 0.86 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.19 0.82 มาก 
ดานกระบวนการใหบริการ 4.18 0.86 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 4.17 0.85 มาก 

ดานบุคคล 4.16 0.84 มาก 
รวม 4.18 0.84 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 
 พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากั บ 
3.60 ซึ่งอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ น้ําทิพยแ บอสวัสดิ์ และคณะ (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑแอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เชนเดียวกับธรรัตนแ ศรีสําองคแ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซตแ และงานวิจัยของ
วิลาสินี พิพัฒนแพัลลภ (2558) ที่ไดทําวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารบุฟเฟุตแปิ้งยางสไตลแญี่ปุุนในอําเภอเมืองเชียงใหมที่ตางพบวาพฤติกรรม
ของผูบริโภคอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

สําหรับระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการจัดสงอาหารถึงบานประเภทฟาสตแฟููดของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ซึ่งอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี วงศแพุม (2558) ที่ศึกษาการรับรูคุณคาและสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแเสริมอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เชนเดียวกับวิภาวี นิลนอย (2558) ที่ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอาหารเสริมบารุงสุขภาพ ของผูบริโภค อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธแ  และยังสอดคลองกับสุทธิพร ทัพสมบูรณแ (2560) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคและสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมังสวิรัติของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายตาง
พบวากลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดตอบริการอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําชุมชนกับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไม๎งาม  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
The Relationship Between community Leadership and The Satisfaction  

of people in Tambon Mai Ngam Amphur Mueang  Tak Province. 
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บทคัดยํอ 

วัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก  เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน เพื่อศึกษาความสัมพันธแ
ระหวางแบบภาวะผูนําชุมชนกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนเทศบาลตําบลไมงาม ใชกลุมตัวอยาง 368 คน เก็บขอมูลโดย
แบบสอบถาม ใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาความสัมพันธแใช Chi-square และ เพียรแสัน ผลวิจัยพบวา 1) แบบภาวะผูนํา เป็นผูนําชุมนุมสังสรรคแมาก
ที่สุด 2) ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก 3) ศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนกับแบบภาวะ
ผูนํา พบวา เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธแกันระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 4) ศึกษาความสัมพันธแระหวางแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน กับความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน พบวา มีความสัมพันธแกันระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 และมีระดับความสัมพันธแคอนขางสูง 
 
คําสําคัญ : แบบภาวะผูนํา  ความพึงพอใจในตอการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะสวนบุคคล  
 
Abstract 
 Objective To study leadership, community-based public opinion Municipality Tambon Mai Ngam Tak Province to determine their 
satisfaction with the performance of the leading community-based public opinion. To study the relationship between personal 
characteristics and leadership styles of leadership. To study the relationship between leadership and community satisfaction with the 
performance of community leaders. The sample population Municipality Tambon Mai Ngam Tak Province. 368 samples were collected by 
questionnaires, statistics, percentage, average, standard deviation. Evaluate the relationship using Chi-square and Pearson's results were : 1) 
Leadership Assembly meeting most 2) satisfaction with the performance of the community leaders were satisfied with the level 3) 
relationship between personal characteristics and leadership styles of individuals found that gender, age, occupation and monthly income. 
The relationship between the level of statistical significance. 01 4) the relationship between the leadership styles of leadership. Satisfaction 
with the performance of community leaders found that the relationship between the level of statistical significance. 01 and a relatively high 
level of correlation.  
 
keywords : Leadership, The satisfaction of the performance,  Personal attributes  
 
บทนํา   
 จังหวัดตาก  เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือบางแหงจัดอยูในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย มีพื้นท่ีมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ แตมีประชากรเบา
บางท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดชายแดนที่สําคัญอีกจังหวัดหน่ึงของประเทศไทย  มีประวัติศาสตรแเกาแกนับแตสมัยกรุงสุโขทัย ทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหลายแหง http://suthidamaleesrisuksai.blogspot.com/2015/10/blog-post.html  คนเม่ือ 21 มกราคม 2561) 

การปกครองของจังหวัดตากแบงออกเป็น 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอวังเจา อําเภอบานตาก อําเภอสามเงา อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอ
ทาสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภออุมผาง ซึ่งอําเภอเมืองตาก แบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคเป็น 14 ตําบล 102 หมูบาน และการปกครองสวนทองถิ่น 11 แหง 
(https://th.wikipedia.org/อําเภอเมืองตาก  คนเม่ือ 21 มกราคม 2561) ซึ่งมีเทศบาลตําบลไมงาม เป็นองคแประกอบในการปกครองทองถิ่นของอําเภอ
เมืองตากดวย ตําบลไมงามกอตั้งขึ้นในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในหมูบานน้ี ไดมีราษฎรชาย ช่ือนาย
หมอง อูแดง ไดนําไมเทา ขึ้นทูลเกลาถวาย และทรงเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก จึงไดทรงแตงตั้งให นายหมอง อูแดง เป็น ขุนโสภณพฤกษแ ซึ่งแปลวา ไมงาม, ไมดี ปกครอง
หมูบานน้ีซึ่งเป็นกํานันคนแรก  และไดตั้งช่ือตําบลน้ีวา “ตําบลไมงาม” มาจนทุกวันน้ี (http://www.maingam.go.th/view_all.php?id=1161 คนเม่ือ 26 มกราคม 2561) 

เทศบาลตําบลไมงาม มีการแบงหมูบานออกเป็น 9 หมูบาน แตละหมูบานก็จะมีกํานันหรือผูใหญบานเป็นผูดูแลประชาชน ซึ่งแตละคนจะมีภาวะความเป็น
ผูนําและการดําเนินงานที่แตกตางกัน มีหนาที่ในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จสูงสุด มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรแการ
พัฒนาทองถ่ินและกําหนดนโยบายการพัฒนาทุก ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน เพื่อสนองความตองการและแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนในตําบล นโยบายในการ
พัฒนา ในดานตาง ๆ ไดแก นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาจัดการสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการเมืองดานการบริหาร ดาน
การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม ตลอดจน ดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว ทั้งน้ี เพื่อใชเป็นแนวทางในการดําเนินการแกไข

                                                           
1 อาจารยแ สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก mofu_nut@hotmail.com โทร. 085-8764883 
2 ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ตาก laphaslada18@hotmail.com              
โทร. 085-8764883 
3 อาจารยแ สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  thannari1977@gmail.com โทร. 085-8764883 
4 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก yiiing009@hotmail.co.th โทร. 085-8764883 
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ปใญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางท่ัวถึง ประชาชนที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบลไมงาม สวนใหญมีอาชีพ ทํานา คาขาย เลี้ยงสัตวแ ทําไรทํา
สวน รับจางและรับราชการ (www.maingam.go.th/page.php?id=1847 คนเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2561)  

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแบบภาวะผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน
ตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม ความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลไม
งาม และความสัมพันธแระหวางแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน  ซึ่งจะชวยใหผูนําชุมชนไดทราบถึง
ระดับความรู ความสามารถ และความมีภาวะผูนําในตนเองอยางแทจริง เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชนที่อยูในการ
ปกครองของตนเองใหดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตําบลไมงาม  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน  
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม   

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ (Independent)                          ตัวแปรตาม (Dependent) 
 
 
 
 
 
 
                         
                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย  
  1. คุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธแกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน 
  2. แบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนกับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ในเทศบาลตําบลไมงาม มีความสัมพันธแกัน 
วิธีการและเครือ่งมือการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 9,548 คนและกลุมตวัอยาง คือ ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลไมงาม จํานวน 368 คน ตามตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Krejcie และ Morgan  (วิชิต  อูอน, 2553, หนา 459) 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเป็น 4 ตอน คือ 
       ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล เป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม มีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณ 
5 ระดับ (Rating Scales) ซึ่งผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามแบบภาวะผูนําจาก ราณี นิวงศแษา (2550 : 113–118) มาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการศึกษาครั้งน้ี  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตําบลไมงาม เป็นแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) ตามวิธีของลิเคิรแท (Likert Method)  แบงออกเป็น 4 ดาน คือ ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ราษฎร ดานการเกี่ยวดวยความอาญา ดานงานทะเบียน และดานงานพัฒนาตําบลและการสงเสริมอาชีพราษฎร  

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมมาทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณแทั้งหมดอีกครั้ง และสรางคูมือลงรหัสตาม
คูมือท่ีเตรียมไว หลังจากน้ันนําขอมูลที่ลงรหัสไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) และใช
สถิติในการวิเคราะหแดังน้ี 

1. การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยางกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน ซึ่งตัวแปรอิสระที่อยูในระดับกลุม (Nominal Scale) 
และอันดับ (Ordinal Scale) ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายได โดยใชสถิติไคสแควรแ (Chi-Square) (บุญชม ศรีสะอาด,  2556) 

คุณลักษณะสํวนบุคคล 
  1.  เพศ 
  2.  อาย ุ
  3.  อาชีพ 
  4.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

แบบภาวะผูน๎ํา 
1. แบบเอาแตงาน 
2. แบบชุมนุมสังสรรคแ 
3. แบบย่ําแย 
4. แบบพบกันครึ่งทาง 
5. แบบทํางานเป็นทีม 

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 
1. ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย 
2. ดานการที่เกี่ยวดวยความอาญา 
3. ดานงานทะเบียน 
4. ดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพราษฎร 

http://www.maingam.go.th/
http://www.watpon.com/table/mogan.pdf
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 2. การวิเคราะหแเพื่อหาความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ตามความคิ ดเห็น
ของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม ซึ่งตัวแปรตนที่อยูในระดับกลุม (Nominal Scale) และอันดับ (Ordinal Sscale) ไดแกคุณลักษณะสวนบุคคลดาน เพศ และ
อายุ โดยใชสถิติไคสแแควรแ (Chi–Square) (บุญชม ศรีสะอาด,  2556) มีสูตรดังน้ี 
 

   
∑          

  
   

  

 

เม่ือ     แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบไคสแควรแ  เพื่อทราบนัยสําคัญ 
          แทน ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง (Observed frequency) ในกลุมหรือประเภทที่ i 
          แทน ความถี่ตามทฤษฎีหรือความถี่ที่คาดหวัง (Expected frequency)  ในกลุมหรือประเภทที่ i 
k แทน จํานวนประเภทยอยของกลุมน้ัน degrees of freedom (df) ในกรณีน้ี =k-1 
จากน้ันจะทําการทดสอบระดับความสัมพันธแ โดยใช Cramer’s V (สุภมาส  อังศุโชต,ิ  ม.ป.ป.  :  บทคัดยอ) มีสตูรดังน้ี 

                                                                  √
  

      
   

 
เม่ือ                แทน     คาไควแสแควรแที่คํานวณไดจากตารางความถี่ 
              แทน จํานวนประเภท (กลุมยอย) ของตัวแปรดานแถวนอน หรือแถวตั้งที่นอยกวา 

                              แทน จํานวนกรณีศึกษา 
ซึ่งคา Cramer’s V สามารถคํานวณไดกับตารางทุกตารางขนาดจะเป็นจัตุรัสหรือไมก็ได รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบกับคา V ของตารางอื่น ๆ ได 

คา V จะเทากับ 0 เม่ือสองตัวแปรระดับนามมาตราไมมีความสัมพันธแกันเลย สวนคาที่แตกตางไปจาก 0 หมายความวามีความสัมพันธแเกิดขึ้นระหวางสองตัว
แปร โดยความสัมพันธแจะมากขึ้น เม่ือคาสัมประสิทธแ V มีคามากขึ้น และคา V มีคาเทากับ 1 หมายความวา สองตัวแปรมีความสัมพันธแกันอยางสมบูรณแ 

ดังน้ัน แนวทางในการอธิบายคา V ซึ่งมิใชเป็นกฎเกณฑแตายตัว ดังน้ี 
คา  “0” หมายถึง  สองตัวแปรไมมีความสัมพันธแกัน (No Association) 
คา  “.01–.25” หมายถึง  สองตัวแปรมีความสัมพันธแกันบาง (Weak Association) 
คา  “.26–.55” หมายถึง  สองตัวแปรมีความสัมพันธแกันระดับปานกลาง (Moderate Association) 
คา  “.56–.75” หมายถึง  สองตัวแปรมีความสัมพันธแกันสูง (Strong Association) 
คา  “.76–.99” หมายถึง  สองตัวแปรมีความสัมพันธแกันสูงมาก (Very Strong Association) 
คา  “1”  หมายถึง  สองตัวแปรมีความสัมพันธแกันอยางสมบูรณแ (Perfect Association) 
3. การวิเคราะหแหาความสัมพันธแความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงามกับตัวแปรอิสระที่มีลักษณะ

แบบ Dichotomiz variable ซึ่งเป็นกลุมที่มีคาเทากับ หรือสูงกวาคาเฉลี่ย และกลุมที่มีคาต่ํากวาคาเฉลี่ย และอยูในมาตราวัดแบบอัตราสวน ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ 
และรายได  โดยใชคาสัมประสิทธแสหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson’s Product Moment  Correlation Coefficient) ซึ่งอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธแระหวาง สองตัวแปรใน
เชิงเสนตรงโดยมีคาอยูระหวาง –0.1 ถึง +1.0 มีสูตรดังน้ี 

    
 ∑    ∑   ∑  

√[  ∑    ∑   ][ ∑   ∑   ]
 

 

เม่ือ   แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ 
∑      แทน ผลรวมของคะแนนของชุด    

∑      แทน ผลรวมของคะแนนของชุด    
∑   แทน ผลรวมของคะแนน    แตละตัวยกกําลังสอง 

  ∑           แทน    ผลรวมของคะแนน     แตละตัวยกกําลังสอง 
  ∑      แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง     กับ   

          แทน จํานวนคนหรือสิ่งท่ีศึกษา 
ผลการวิจัย 
 ตารางท่ี 1 การแจกแจงความถี่ รอยละของภาวะผูนําชุมชน  จําแนกตามจํานวนของกลุมตัวอยาง 

แบบภาวะผูน๎ํา จํานวน ร๎อยละ 
1. แบบเอาแตงาน 
2. แบบย่ําแย 
3. แบบสังสรรคแ 
4. แบบทํางานเป็นทีม 

    1 
  58 
 211 
  98 

    0.27 
  15.77 
  57.36 
  26.60 

รวม 368 100.00 
 จากตารางที ่1 แบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูนําชุมชน มีภาวะผูนําสังสรรคแ จํานวน 
211 คน คิดเป็นรอยละ 57.36 รองลงมาคือ ผูนําชุมชน มีภาวะผูนําแบบทํางานเป็นทีม จํานวน 98 คน คิดเป็นรอยละ 26.60 และต่ําสุด คือ ผูนําชุมชนมีภาวะเอาแต
งาน จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 0.27  
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของ    ประชาชน ในภาพรวม  

การปฏบิัติงานของผูน๎ําชุมชน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอยของราษฎร 
2.  ดานการที่เกี่ยวดวยความอาญา 
3.  ดานงานทะเบียน 
4.  ดานการพัฒนาตําบลและสงเสริมอาชีพราษฎร 

3.64 
3.51 
3.53 
3.58 

0.57 
0.55 
0.55 
0.64 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 

รวม 3.57 0.58 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวม ระดับความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( ̅=3.57) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร (  ̅=3.64) รองลงมา คือ ดาน
การพัฒนาตําบลและสงเสริมอาชีพราษฎร ( ̅=3.58) และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการที่เกี่ยวดวยความอาญา ( ̅=3.51)  
 
ตารางท่ี 3 คาความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน 

คุณลักษณะสํวนบุคคล 
แบบภาวะผูน๎ําของผู๎นําชมุชน 

Chi-Square Cramer's V 
1. เพศ 0.558** 0.558 
2. อาย ุ 0.847** 0.489 
3. อาชีพ 1.015** 0.454 
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 0.848** 0.490 

 **P < .01 
 จากตารางที ่3 พบวา ความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน พบวา มีความสัมพันธแกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาไคสแควรแ เทากับ 0.558 และคาแครมเมอรแวี 
เทากับ 0.558 แสดงวา เพศกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสัมพันธแกันสูง  จําแนกตามอายุ พบวา มีความสัมพันธแกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาไคสแควรแ เทากับ 0.847 และคาแครมเมอรแวี เทากับ 0.489 แสดงวา อายุกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสัมพันธแกัน
ระดับปานกลาง จําแนกตามอาชีพ พบวา มีความสัมพันธแกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาไคสแควรแ เทากับ 1.091 และ
คาแครมเมอรแวี เทากับ 0.488 แสดงวา อาชีพกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสัมพันธแกันที่ระดับปานกลาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา มี
ความสัมพันธแกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่ .0 1 โดยมีคาไคสแควรแ เทากับ 0.848 และคาแครมเมอรแวี เทากับ 0.490 แสดงวา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสัมพันธแกันที่ระดับกลา 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธแระหวางเพศกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน 

ความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎นําชุมชน 
คุณลักษณะสํวนบุคคลของกลํุมตัวอยํางจําแนกตามเพศ  

Chi-Square Cramer's V 
1. ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน       
2. ดานที่เกี่ยวดวยความอาญา       
3. ดานงานทะเบียน 
4. ดานการพัฒนาตําบล และสงเสริมอาชีพแกราษฎร                                 

90.504** 
53.202** 
85.345** 
42.310** 

0.496 
0.381 
0.482 
0.340 

รวม 3.464** 0.974 
**P < .01                                                                
จากตารางที่ 4 พบวา ความสัมพันธแระหวางเพศที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ภาพรวม  มีความสัมพันธแกันที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาไคสแควรแเทากับ 3.464 และคาแครมเมอรแวีเทากับ 0.974 พบวา ระดับความสัมพันธแระหวางเพศกับ
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน อยูในระดับสูงมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 5 คาความสัมพันธแระหวางอาชีพกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน 

ความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎นําชุมชน 
คุณลักษณะสํวนบุคคลของกลํุมตัวอยํางจําแนกตามอาชีพ 

Chi-Square Cramer's V 
1. ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน       
2. ดานที่เกี่ยวดวยความอาญา       
3. ดานงานทะเบียน 
4. ดานการพัฒนาตําบล และสงเสริมอาชีพแกราษฎร                                 

3.858** 
2.378** 
2.532** 
2.254** 

0.458 
0.360 
0  .37 
0.351 

รวม 5.402 0.542 
**P < .01                                                                
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จากตารางที่ 5 พบวา ความสัมพันธแระหวางอาชีพที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ภาพรวม มีความสัมพันธแกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาไคสแควรแเทากับ 5.402 และคาแครมเมอรแวีเทากับ 0.542 พบวา ระดับความสัมพันธแระหวางอาชีพกับ
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 6 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแแบบเพียรแสันระหวางอายุกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน 

คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน 
กับความพึงพอใจตํอการปฏิบัตงิานของผู๎นําชุมชน 

คุณลักษณะสํวนบุคคลของกลํุมตัวอยําง จําแนกตามอายุ 
(rxy) 

1. ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน   
2. ดานที่เกี่ยวดวยความอาญา       
3. ดานงานทะเบียน 
4. ดานการพัฒนาตําบล และสงเสริมอาชีพแกราษฎร                                 

 0.126* 
  -0.155** 

0.099 
-0.084 

รวม -0.010 
**P < .01  *P < .05 
 จากตารางที ่6 แสดงความสัมพันธแระหวางอายุของกลุมตัวอยางกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ในเทศบาลตําบลไมงาม ผลการวิเคราะหแ
ในภาพรวมพบวา อายุมีความสัมพันธแกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ -
0.01 พบวา ระดับความสัมพันธแระหวางอายุกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน อยูในระดับนอยมาก ซึ่งสรุปไดวาผูที่มีอายุนอยจะมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ที่ระดับนอย  
 

ตารางท่ี 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสันระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน 

คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันกับ 
ความพึงพอใจตํอการปฏิบัตงิานของผู๎นาํชุมชน 

คุณลักษณะสํวนบุคคลของกลํุมตัวอยําง 
จําแนกตามรายได๎เฉล่ียตํอเดือน 

(rxy) 
1.  ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน       
2.  ดานที่เกี่ยวดวยความอาญา       
3.  ดานงานทะเบียน 
4.  ดานการพัฒนาตําบล และสงเสริมอาชีพแกราษฎร                                 

0.094 
0.028 
0.060 
0.001 

รวม 0 .057 
**P < .01                                                             

จากตารางที่ 7 พบวา ความสัมพันธแระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ในเทศบาลตําบลไมงาม 
ภาพรวมพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธแกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ 
เทากับ 0.057 แสดงวา ระดับความสัมพันธแระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน อยูในระดับนอย ซึ่งสรุปไดวาผูที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนนอยจะมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ที่ระดับนอย 

  
ตารางท่ี 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสันระหวางแบบภาวะผูนําผูนําชุมชนกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชน 

ความคิดเห็นของประชาชน 
คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน 

(rxy) 
แบบภาวะผูนําผูนําชุมชนกับความพงึพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน 0.837** 
**P < .01   
 จากตารางที่ 8 พบวา ความสัมพันธแระหวางแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชน           
มีความสัมพันธแกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรแสัน เทากับ 0.837  แสดงวา แบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน กับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนมีความสัมพันธแกันสูง หรืออยูในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล   
 ประชาชนในเทศบาลตําบลไมงามสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 36–45 ปี อาชีพสวนใหญคาขาย มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 5,001–8,000 บาท  
แบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูนําชุมชน มีภาวะผูนําสังสรรคแ รองลงมาคือ ผูนําชุมชน มีภาวะ
ผูนําแบบทํางานเป็นทีม ต่ําสุด คือ ผูนําชุมชนมีภาวะเอาแตงาน ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม 
ทั้ง 4 ดาน พบวา ภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร 
ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลไมงาม ทั้ ง 5 แบบ คือ 
แบบเอาแตงาน แบบสังสรรคแ แบบย่ําแย แบบพบกันครึ่งทาง และแบบทํางานเป็นทีม คือ ความสัมพันธแระหวางเพศกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสัมพันธแ
กันสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธแระหวางอายุกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสัมพันธแกันระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  ความสัมพันธแระหวางอาชีพกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนมีความสัมพันธแกันระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธแ
ระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสัมพันธแกันระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ความสัมพันธแระหวางแบบภาวะ
ผูนําของผูนําชุมชน กับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม มีความสัมพันธแกันสูง หรืออยูในระดับ 
มาก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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จากผลการศึกษาครั้งน้ีจะเห็นไดวา แบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนเป็นแบบคอนขางไปทางสายกลางเล็กนอยและบทบาทในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดานของ
ผูนําชุมชนอยูในระดับที่ดี เพราะผูนําชุมชนเป็นผูที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด รูจักประชาชนที่อยูในการปกครองดูแลเป็นอยางดีและทราบถึงปใญหา  ความตองการ 
ใครมีความทุกขแ ความเดือดรอนก็จะไปหาเพื่อขอความชวยเหลือจากผูนําชุมชน จนอาจเรียกไดวาเป็นผูซึ่งดูแลทุกขแ บํารุงสุขใหแกราษฎร มาเป็นเวลานานแลว ที่ผาน
มาผูนําชุมชน ทําหนาที่เกือบทุกอยางก็วาได ทั้งงานที่ไดมอบหมายจากภาครัฐทุกกระทรวงก็จะมาหาที่ผูนําชุมชน โดยเฉพาะกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งตองรับทราบทั้งหมด 
และนําไปปฏิบัติตาม เชน การแจงโรคระบาด โรครายแรง จากกระทรวงสาธารณสุข การแจงใหไปลงทะเบียนเพื่อเขารับการเกณฑแทหาร จากกระทรว งกลาโหม การ
รณรงคแปูองกันปใญหายาเสพติด การดูแลปูองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้นในหมูบาน จากกระทรวงมหาดไทย การนําความรู ขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกอยาง จาก
กระทรวงเกษตรฯ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีผูนําชุมชนยังทําหนาที่เป็นตัวเช่ือมการประสานงานระหวางรัฐและประชาชน 

อภิปรายผล 
แบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเลือกแบบภาวะผูนําแบบสังสรรคแมากที่สุด 

สอดคลองกับงานของ กิตติ์กาญจนแ ปฏิพันธแ (ม.ป.ป. : 37)  ไดกลาววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแ หมายถึง ความสามารถที่พิเศษในการจูงใจและนําบุคคลอื่นๆ อยางมีวิสัยทัศนแ 
จินตนาการ และความยืดหยุน ดวยวิธีการหรือแนวทางใหม  ๆที่ทาทายและสรางสรรคแ  

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลตําบลไมงาม ภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณแ  ชางอยู (2557 :  3) พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนอยูในระดับมาก 

ความสัมพันธแระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชน ทั้ง 5 แบบ คือ แบบเอาแตงาน แบบชุมนุมสังสรรคแ  แบบย่ําแย  แบบพบกันครึ่ง
ทาง และแบบทํางานเป็นทีม จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามเพศ อายุ  อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธแกับแบบภาวะผูนําของผูนํา
ชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ Bass (อางใน รังสรรคแ ประเสริฐศรี, 2551 : 113) ไดกลาววา ผูนําเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการบริหารแตกตางกัน เพศหญิงจะ
บริหารงานแบบมีขอยกเวน และจะเกี่ยวของเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเทาน้ัน ผูนําเพศชายและหญิงจะนําประสบการณแจากสถานการณแตางๆ มาใชเทาเทียมกัน 

ความสัมพันธแระหวางแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน  พบวาแบบภาวะผูนําของผูนําชุมชนมีความสัมพันธแกันสูงหรืออยูใน
ระดับมาก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน สอดคลองงานวิจัยของ ศรุดา สถานนทแชัยและวลั ยพร รัตนเศรษฐ 
(ม.ป.ป. : บทคัดยอ) พบวา ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงแบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธแกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและ
รายดาน พบวา มีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05)  
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ควรมีการกอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตรใหทั่วถึง  
2. ควรสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑแ OTOP ใหไดมาตรฐาน  
3. ควรมีการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ือง  
4. ควรมีการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและชลประทาน  
5. ควรจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอยางท่ัวถึงทุกหมูบาน  
6. ควรพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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Analysis of costs and returns for making of Stir fry Thip Sila Housewife group , Baan Wang Hin, Wang Hin 

Sub-district,Muang Tak, Tak Province. 
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Namphon  kongsakool1 Yodsawinkan Kobkanjanapued2  

 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) ตนทุนและ
ผลตอบแทนของการทํากระทอนกวนกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ กลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง ที่ผลิตกระทอนกวน จํานวนทั้งสิ้น 5 ตัวอยาง เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลทางสถิติโดยใชรอยละ ( percentage )  

จากการเก็บขอมูลยอนหลังจํานวน 1 ปีจากกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญจะเป็นแมบานที่สมรสแลวมารวมทําการผลิตกระทอน
กวน เงินทุนสวนใหญเป็นของตนเอง แรงงานสวนใหญมาจากทองถิ่น มีประสบการณแในการทํากระทอนกวนมาจากภูมิปใญญาชาวบาน ดานตนทุนการผลิต ประกอบไป
ดวย ตนทุนคงที่ 26.45 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผันแปร 154 บาทตอกิโลกรัม โดยรวมเป็นตนทุนทั้งหมด 180.45 บาทตอกิโลกรัม รายไดจากการจําหนายกระทอนกวน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 250 บาท ในรอบหน่ึงปีโดยเฉลี่ยผลิตกระทอนกวนจํานวน 10 ครั้ง โดยการผลิตแตละครั้งจะใชระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วัน และมีอัตรา
ผลตอบแทนตอการลงทุน 10.05 ตอครั้ง  

 
คําสําคัญ : กระทอนกวน , ตนทุน , ผลตอบแทน 
 
Abstract 

This research aims to 1) The studying of the Stir fry Thip Sila Housewife group , Baan Wang Hin, Wang Hin Sub-district, Muang Tak, 
Tak Province. 2) The analysis of the cost and return of the Stir fry Thip Sila Housewife group, Baan Wang Hin, Wang Hin Sub-district, Muang 
Tak, Tak Province. 

Samples used in research is, of Thip Sila Housewife group, Baan Wang Hin, Wang Hin Sub-district, Muang Tak, Tak Province. From 
the sample, the number 5 people. Data were collected by survey and interview. Data were analyzed using percentage. 

From the information store, the number of 1-year retrospective from the sample, the number 5 people. The study found that 
most married Housewives coming participate to Stir Fry Most of them invested in production by their own fund. The labor from local. 
Experience in the Stir Fry from flok wisdom and cost of Stir Fry 1 kilogram consists of 26.45 baht of fixed cost and 154 baht of variable cost 
therefore the total cost of Stir Fry is 180.45 baht. Revenue from sales of Stir Fry 250 baht per kilogram on average in uses. Usually they 
spend 1-2 days to produce the Stir Fry and they will get the return on investment at about 10.05 percent.  
 
Keywords : Stir Fry, Cost , Return  
 
บทนํา 

กระทอน (Santol) ช่ือวิทยาศาสตรแวา Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. สวนภาษาอังกฤษคือ Santol เป็นผลไมที่มีตนกําเนิดในแถบอินโดจีน 
โดยในแตละประเทศมีช่ือเรียกตามทองถ่ินที่แตกตางกัน ในสวนของในสวนของจังหวัดตากเรียกวากระทอน ซึ่งกระทอนเป็นผลไมที่อยูวงศแเดียวกับลางสาดและลองกอง 
มีทั้งหมด 4 สายพันธุแไดแก กระทอนพันธุแปุยฝูาย กระทอนพันธุแอีลา กระทอนพันธุแทับทิม และกระทอนพันธุแน่ิมนวล 
          กระทอนมีลักษณะเป็นไมยืนตน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ ลําตนแตกเป็นรอง เปลือกไมเรียบมีสีนํ้าตาลชมพูออน มีชองอากาศ ใบมีลักษณะเป็นชอยาว 20-40 
เซนติเมตร ใบแกจัดสีแดงอิฐหรือสีแสด ดอกรวมกันเป็นชอ ชอดอกยาว 5-15 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก สีเหลืองออน หรือสีเขียวออนอมเหลือง เป็นดอกสมบูรณแเพศ 
มีกลิ่นหอมออน ๆ ผลมีลักษณะกลมหรือแปูน อุมนํ้า ผลออนสีเขียว เม่ือแกจัดจะกลายเป็นสีเหลือง เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไต เรียงตามแนวตั้ง 5 เมล็ด เป็นผลไมตาม
ฤดูกาล โดยมักจะออกผลในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม กระทอนเป็นผลไมที่สามารถนํามาใชเป็นยาสมุนไพรไดหลายสวน ไมวาจะเป็น ใบสด เปลือก ราก แตสวน
ใหญแลวมักนิยมนําผลมารับประทานเป็นทั้งอาหารคาวหวาน เน่ืองจากมีรสชาติที่อรอย สรรพคุณของกระทอน ไดแก 1) สรางเสริมระบบภูมิคุมกัน 2) ปูองกันฝในผุ 3) 
ลดระดับคอเลสเตอรอล 4) แกทองเสีย 5) อุดมดวยวิตามิน 6) ชวยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด 7) ปูองกันโรคมะเร็งลําไส 8) ตัวชวยลดนํ้าหนัก 9) รักษาโรคผิวหนัง  
 ดังน้ันจากสรรพคุณตางๆ ที่มีมากมายของกระทอนประกอบกับทางหมูบานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมืองจังหวัดตากไดมีการปลูกกระทอนจํานวนมาก
และจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําจึงทําใหราคาของกระทอนสดมีราคาที่ตกต่ําจึงมีผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกกระทอนดังน้ันจึงเป็นเหตุทําใหแมบานชุมชนทิพยแศิลาได
ทําการรวมตัวกันหลังวางจากการทํางานหลักโดยนํากระทอนสดที่มีอยูมากมายมาแปรรูปผลิตภัณฑแใหเป็นไปตามความตองการของตลาดคือการทํากระทอนกวนโดยมี
นางปราณี พุมพวงเป็นผูผลิตและเป็นที่ยอมรับจนเป็นหน่ึงในสินคาโอทอปของจังหวัดตาก 

สวนทางดานขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการสอบถามเบื้องตนทางกลุมยังไมเขาใจในสวนของตนทุนมากนักจึงทําใหการวิเคราะหแตนทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตยังไมถูกตอง ตามหลักวิชาการ เชน ทางกลุมมักจะไมไดนําตนทุนแรงงาน และคาใชจายอื่น ๆ มาคิดคํานวณรวมเป็นตน ทุนดวย ดังน้ันใน
เบื้องตนการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนตามหลักวิชาการจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําใหทางกลุมสามารถวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิตไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 
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ซึ่งจะสงผลตอความยั่งยืนทางการเงินของกลุมได ในการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแกงานวิจัยของ สังวาล  นาครินทรแ (2549) ไดศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตผาไหมหม่ีลายคลื่นทะเลบานนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยแ พิชญา เพิ่มไทย (2557) ศึกษาแนวทางการควบคุมตนทุนของผูประกอบการ
ธุรกิจขาวแตเนในเขตอําเภอเมืองและอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และชนิดาภา  มาตราช (2559) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนกลุมทอผาไหมมัดหม่ี “ลายฟองนํ้าหัว
ฝาย” ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จากขอมูลเบื้องตนของการทํากระทอนกวนของกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน  อําเภอเมือง จังหวัดตาก และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ทําใหแนวทางในการศึกษาครั้งน้ี คือการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการทํากระทอนกวนของกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน  อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก เพื่อใหทราบสภาพท่ัวไปรวมถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการทํากระทอนกวน และสามารถนําขอมูลไปประกอบกับการตัดสินใจในการลงทุนทํากระทอน
กวนในอนาคตสําหรับผูที่สนใจและเป็นขอมูลในการสงเสริมและชวยเหลือผูที่ทําผลไมแปรรูปเพื่อกาวเขาสูยุค Thailand 4.0 ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศลิา บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการทํากระทอนกวนกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  

ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรทิพย๑ศิลา 
กลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา ปใจจุบันตั้งอยูบานเลขท่ี 153 หมู 5 บานวังหิน ต.วังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก เกิดจากการวมตัวกันของแมบานที่วางจาก

การทําสวน ทําไรแลวนําผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชนมาแปรรูปไดแก การนํากระทอนมาทํากระทอนกวนจนไดรับความนิยมและปใจจุบันกระทอนกวนของกลุม
แมบานเกษตรทิพยแศิลาไดเป็นหน่ึงในสินคาโอทอปของจังหวัดตาก  

  แนวคดิเกี่ยวกบัหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ๑ 
โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตผลิตภัณฑแ หรือที่รูจักในช่ือ “โอทอป (OTOP)” เป็นโครงการกระตุนธุรกิจประกอบการทองถิ่น ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด One 

Village , One Product จากประเทศญี่ปุุน ปใจจุบันคําวา "หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแ" เป็นที่รูจักกันแพรหลายในฐานะนโยบายสําคัญในการตอสูกับปใญหาความ
ยากจนของรัฐบาล นโยบายน้ีสื่อความหมายถึง  การสงเสริมใหชุมชนในระดับตําบล ใชภูมิปใญญาทองถ่ินผลิตสินคาข้ึนชนิดหน่ึงใหมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดและ
เป็นการสรางอาชีพเพิ่มรายไดแกประชาชนในชุมชน จากความสําคัญและเปูาหมายของโครงการ OTOP ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
อํานวยการ หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแแหงชาติ พ.ศ. 2544 (สารานุกรมเสรี, 2544) 

แนวคิดเกี่ยวกับต๎นทุน 
กิ่งกนก พิทยานุคุณ สุนทรี จรูญ และรวีวัลยแ ภิยโยพนากุล (2548) ไดกลาวถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับหนวยผลิตวาตนทุนผลิตภัณฑแ (Product costs) ตนทุน

เหลาน้ีถือเป็นสินทรัพยแ (สินคาคงเหลือ) จนกวาสินคาท่ีตนทุนน้ันเกี่ยวของถูกขายไป จากน้ันตนทุนของสินคาท่ีขายจะถือเป็นคาใชจายและนําไปหักกับยอดขาย ตนทุน
ทั้งหลายที่เป็นตนทุนของสินคาที่ผลิต (ที่อยูในงบตนทุนผลิต) เรียกวาตนทุนผลิตภัณฑแ ซึ่งไดแก วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต จะเป็น
ตนทุนที่ถือเป็นราคาทุนของสินคาคงเหลือ ทั้งน้ีเพราะตนทุนเหลาน้ีเป็นตนทุนของบริการที่ใชไปในการผลิตผลิตภัณฑแโดยทั่วๆ ไป        

กาญจนา ศรีพงษแ (2540) กลาววาตนทุนที่เกิดขึ้นในกิจการทุกประเภท ทั้งในกิจการที่ดําเนินธุรกิจ และไมไดดําเนินธุรกิจ กิจการใหบริการ กิจการซื้อขาย
สินคา และกิจการผลิตกรรม โดยทั่วไปตนทุนที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันการจําแนกประเภทตนทุนขึ้นอยูกับลักษณะของกิจการและวัตถุประสงคแที่ตองการใช  ตนทุนการ
บัญชีตนทุนจะถูกนํามาใชในกิจการทุกประเภท ไดแก การผลิตกรรม กิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ ตนทุนสามารถจําแนกออกเป็นประ เภทใหญๆ ได 2 
ประเภทคือ ตนทุนการผลิต และตนทุนที่ไมใชตนทุนการผลิต 

อนุรักษแ ทองสุโขวงศแ (2552) ไดใหความหมายของตนทุนไววาตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ โดย
มูลคาน้ันจะตองสามารถวัดไดเป็นหนวยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพยแหรือเพิ่มขึ้ นในหน้ีสิน ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนแในปใจจุบันหรือใน
อนาคตก็ได เม่ือตนทุนใดที่เกิดขึ้นแลวและกิจการไดใชประโยชนแไปท้ังสิ้นแลว ตนทุนน้ันก็จะถือเป็น “คาใชจาย” Expenses) ดังน้ันคาใชจายจึงหมายถึงตนทุนที่ไดให
ประโยชนแและกิจการไดใชประโยชนแทั้งหมดไปแลวในขณะน้ันและสําหรับตนทุนที่กิจการสูญเสียไปแตจะใหประโยชนแแกกิจการในอนาคตเรียกวา “สินทรัพยแ (Assets) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
ชนิดาภา  มาตราช (2559) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนกลุมทอผาไหมมัดหม่ี “ลายฟองนํ้าหัวฝาย” ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ผลการ

ศึกษาวิจัยพบวา  กลุมทอผาไหมมัดหม่ี“ลายฟองนํ้าหัวฝาย” ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ซึ่งประกอบดวยหมูบานทั้งหมด 10 หมูบาน จํานวนประชากร 
85 คน สวนใหญเป็นเพศหญิงอายุอยูในชวง 50-59 ปี จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวนแรงงานในครัวเรือนที่ทอผาไหม จํานวน 1 คน ไดรับการถายทอดความรู
จากบรรพบุรุษ ประสบการณแในการทอผา 20-29 ปี รายไดของสมาชิกผลิตตอหูก เทากับ 20 ผืน ราคาตอผืน 1,000 บาท  ดังน้ันสมาชิกมีรายไดทั้งหมดตอหูก เทากับ 
20,000 บาท ผลการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนกลุมทอผาไหมมัดหม่ี พบวา ตนทุนเฉลี่ยตอหูก 16,638.35 บาท และเฉลี่ยตอผืน 831.92บาท ประกอบดวยตนทุน
วัตถุดิบ 8,550 บาท รอยละ 51.39 ตนทุนคาแรงทางตรง 7,000 บาท รอยละ 42.07 ตนทุนคาใชจายในการผลิต 1,000 บาท รอยละ 6.01 ตนทุนคงที่ 88.35 รอยละ 
0.53 สมาชิกมีรายไดทั้งหมด 20,000 บาท นํามาหักตนทุนการผลิตทั้งหมด 16,638.35 บาท ทําใหสมาชิกไดรับกําไรสุทธิ 3,361.65 บาท  เน่ืองจากลักษณะการทอผาไหม
ของสมาชิกใชแรงงานตนเองหรือแรงงานครัวเรือนเป็นหลักในการทอผาไหมมัดหม่ี “ลายฟองนํ้าหัวฝาย”  ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน   

สังวาล  นาครินทรแ (2549) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผาไหมหม่ีลายคลื่นทะเลบานนาโพธิ์ อําเภอ    นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยแ ประชากรกลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูผลิตผาไหมจํานวน 14 คน พบวา ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอเมตร ประกอบดวย วัตถุดิบ 560 บาท คาแรงงานทางตรง 290 บาท และคาใชจ ายในการ
ผลิตจําแนกเป็นคาใชจายผันแปร 126.159 บาท และคาใชจายคงที่ 3.848 บาท สวนคาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนการขาย 20 บาท และ
คาไฟฟูา 4 บาท เม่ือพิจารณาผลตอบแทนพบวา รายไดจาการผลิตตอเมตร เทากับ 1,500 บาท กําไรขั้นตนตอเมตรเทากับ 519.993 บาท อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเทากับรอยละ 46.187 และอัตรากําไรสุทธิตอยอดขายเทากับรอยละ 33.066    
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลํุมตัวอยําง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา จํานวน 5 คน ผูผลิตกระทอนกวน บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
  กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน ไดแก  กลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา ผูผลิตกระทอนกวน บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชวิธี

คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุมตัวอยางที่เป็นผูใหขอมูลในกลุมผูปฎิบัติ (Casual Informants) เป็นกลุมผูใหขอมูลในเชิงลึกใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการทํากระทอนกวนโดยตรง  
 เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสํารวจและแบบสัมภาษณแ ดังน้ี 
  1. แบบสํารวจ (Survey) คณะผูวิจัยใชแบบสํารวจเพื่อเก็บขอมูลเบื้องตนในพื้นที่ที่ทําการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทํา กระทอนกวนและ

ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของชุมชน กอนทําการวิจัยในครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดสอบถามชาวบานทั่วไปและนํามาสรางกรอบแนวคิด
การวิจัย 
   2. แบบสัมภาษณแ (Interview) แบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใชสัมภาษณแตามแนวทางแบบสัมภาษณแที่กําหนดไวแตละ
ประเด็นคําถาม โดยการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง เพื่อหาคําตอบตามความมุงหมายของการวิจัย โดยออกแบบขึ้นมาตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไวของการศึกษา ประกอบดวย
คําถามแบงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตอนที่ 2 ขอมูล
เกี่ยวกับตนทุนและคาใชจายในการทํากระทอนกวน ไดแก วัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการผลิต รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณแท่ีใชในการทํากระทอนกวน  ตอนที่ 3 
คําถามเกี่ยวกับรายไดและผลตอบแทนในการทํากระทอนกวน   

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณแจะทําการวิเคราะหแโดยใชสถิติบรรยายคุณลักษณะของขอมูล (Descriptive Statistics)การอธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของขอมูล
ที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอในรูปตาราง (Table) รอยละ  (Percentage)  
 
ผลการวิจัย 
1. สภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปขอมูลทั่วไปของกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน จังหวัดตาก 

ข๎อมูลทั่วไป รายการ จํานวน ร๎อยละ 
สถานะ สมรส 4 80 
เงินทนุ ของตนเอง 4 80 
แรงงาน ทองถ่ิน 5 100 
อาชีพ เกษตรกรรม 4 80 

วัตถุประสงค๑ที่เข๎ารํวมกลํุม เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได 5 100 
จากผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลาผูผลิตกระทอนกวน พบวา แมบานสวนใหญท่ีเป็นผูผลิตกระทอนกวนสมรสแลวคิดเป็นรอย

ละ 80 เงินทุนสวนใหญที่นํามาลงทุนมาจากเงินทุนของตนเอง  คิดเป็นรอยละ 80 แรงงานสวนใหญมาจากคนในทองถิ่นคิดเป็นรอยละ 100 อาชี พสวนใหญทํา
การเกษตร คิดเป็นรอยละ 80 และวัตถุประสงคแที่เขารวมกลุมเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได คิดเป็นรอยละ 100  
 
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับตน๎ทุนการผลิตการทํากระทอ๎นกวน 

ตารางที่ 2 ตนทุนผันแปรตอการผลิตกระทอนกวน 1 กิโลกรัม 
รายการ ต๎นทุนผันแปร(บาท/กิโลกรมั) 

 เป็นเงินสด ไมํเป็นเงนิสด รวม 
กระทอ๎นปอกเปลือกเฉพาะสํวนเนื้อไมํตดิปุยของเมล็ด 65.00 0.00 65.00 
เกลือเม็ด 3.00 0.00 3.00 
น้ําสะอาด 6.00 0.00 6.00 
เกลือปุน 5.00 0.00 5.00 
น้ําตาลทราย 22.00 0.00 22.00 
น้ํามะนาว 5.00 0.00 5.00 
คําเชื้อเพลิง 8.00 0.00 8.00 
คําถุงมอื 15.00 0.00 15.00 
ถุงใสํเพ่ือบรรจุขาย 25.00 0.00 25.00 
รวมต๎นทุนผันแปร 154.00 0.00 154.00 

ตนทุนคงที่ตอการผลติกระทอนกวน 1 กโิลกรัม จากการศึกษาพบวาตนทุนคงที่ของการผลิตกระทอนกวน 1 กิโลกรัม ประกอบดวยคาเสียโอกาสเงินทุน
เป็นจํานวนเงิน 1.45 บาท คาเสียโอกาสแรงงานผูประกอบการเป็นจํานวนเงิน 5.00 บาทและคาเสื่อมราคาอุปกรณแท่ีใชในการผลิตกระทอนกวนเป็นจํานวน 20.00 
บาท รวมตนทุนคงที่ 26.45 บาท ตนทุนผันแปรของการผลิตกระทอนกวน 1 กิโลกรัมเป็นเงิน 154.00 รวมตนทุนทั้งหมดเป็นเงิน 180.45 บาท 

จากการศึกษาพบวารายไดจากการขายกระทอนกวน 1 กิโลกรัมเป็นจํานวนเงิน 250.00 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนตอการทํากระทอนกวน 1 กิโลกรัมมี
รายไดสุทธิ 250.00 บาท กําไรสุทธิ 69.55 บาทตอกิโลกรัมและมีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน 10.05  
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สรุปและอภปิรายผล 
            สรุปและอภปิรายผล 

  จากสรุปผลการวิจัยขางตนพบวา การผลิตกระทอนกวนตอ 1 กิโลกรัม มีตนทุนการผลิตประกอบดวย ตนทุนคงที่ 26.45 บาท ตนทุนผันแปร 154 บาท 
โดยรวมเป็นตนทุนทั้งหมด 180.45 บาท และมีรายไดจากการจําหนายกระทอนกวนเฉลี่ยตอกิโลกรัม ๆ ละ 250 บาท มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน 10.05 ในรอบ
หน่ึงปีทําการผลิตกระทอนกวนจํานวน 10 ครั้ง และการผลิตในแตละครั้งจะใชระยะเวลาในการผลิตประมาณ 1-2 วัน สอดคลองกับการศึกษาของ สังวาล  นาครินทรแ 
(2549) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผาไหมหม่ีลายคลื่นทะเลบานนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยแ ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก ผูผลิตผาไหมจํานวน 
14 คน พบวา ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอเมตร ประกอบดวย วัตถุดิบ 560 บาท คาแรงงานทางตรง 290 บาท และคาใชจายในการผลิตจําแนกเป็นคา ใชจายผันแปร 
126.159 บาท และคาใชจายคงที่ 3.848 บาท สวนคาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนการขาย 20 บาท และคาไฟฟูา 4 บาท เม่ือพิจารณา
ผลตอบแทนพบวา รายไดจาการผลิตตอเมตร เทากับ 1,500 บาท กําไรขั้นตนตอเมตรเทากับ 519.993 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับร อยละ 46.187 
และอัตรากําไรสุทธิตอยอดขายเทากับรอยละ 33.066    

 
ข๎อเสนอแนะ 
1. รวมกันวางแผนเพื่อควบคุมตนทุนการผลิต รวมถึงตนทุนการผลิตที่ไมจําเป็นดานตนทุนผันแปร 
2. ทางกลุมควรมีการจดบันทึกคาใชจายและรายไดเพื่อสะดวกในการคํานวณหาตนทุนและผลตอบท่ีถูกตอง 
3. ควรมีการจดรายละเอียดของสวนผสมในการกวนแตละครั้งและมีการถายทอดเทคนิคเพื่อใหรสชาดคงเดิมและเป็นเอกลักษณแของกลุม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหแจาก กลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลาที่สละเวลาใหขอมูลที่เป็นประโยชนแแกการทํางานวิจัยในครั้ งน้ี คณะผูจัดทํา 
ขอขอบพระคุณทุกทานอยางสูงที่ใหการสนับสนุน เอื้อเฟื้อและใหความอนุเคราะหแชวยเหลือจนกระทั่งทํางานวิจัยเรื่องการวิเคราะหแตนทุ นและผลตอบแทนการทํา
กระทอนกวนกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 ประโยชนแที่พึงไดรับจากงานวิจัยฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบใหทุกทานที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของการศึกษาครั้งน้ี 
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ระบบจัดการโรงสีข๎าว กรณีศึกษา : โรงสีข๎าว ป.เจริญกิจ อําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา 
Rice Mill Management System Case Study: Rice Mill PoorJarernkij Majai District Phayao 

 
ปาริชาติ  อํานวยพรเลิศ1, ปรียาวัลย๑  เลี้ยงอยูํ2 

 Parichat Amnuaypornlert1, Preeyawan  Leangyoo 2 
 
บทคัดยํอ 

วัตถุประสงคแการศึกษาน้ีเพื่อพัฒนาระบบการจัดการโรงสีขาว โดยใชพื้นที่เปูาหมาย โรงสีขาว ป.เจริญกิจ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยอาศัยโปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2008 ใชในการพัฒนาระบบและโปรแกรม Microsoft Access ใชในการจัดการฐานขอมูล และกําหนดการประเมินผลการวิจัยจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจสวนของผูใชงานระบบและผูประกอบกิจการโรงสีขาวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแในรูปแบบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากผลการศึกษาสรุปไดวาระบบจัดการโรงสีขาวสามารถชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานและจัดเก็บขอมูลจึงเกิดระบบที่เป็นลําดับทั้งผูประกอบการ
และผูใชงานระบบสามารถเขาใจระบบไดงาย จากผลการประเมินโดยผูประกอบการพบวามีความพึงพอใจในสวนของภาพรวมของระบบตอการใชงานมีค าเฉลี่ย 4.52 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 ซึ่งถือวามีระดับความพึงพอใจของผูประกอบการอยูในเกณฑแพอใจมากที่สุด และผลการประเมินโดยผูใชงานระบบพบวา
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในสวนของภาพรวมของระบบตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.55  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชงานอยูในเกณฑแพอใจมากท่ีสุด แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นชวยแกปใญหาในการทํางานที่ซับซอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดอยางดี สามารถเขาใจในการ
เขาใชงานสูระบบของทุกสวนไดงาย และการทํางานของระบบแตละสวนไมซับซอนจนเกินไป 
 
คําสําคัญ :  ขาว  โรงสีขาว  ระบบจัดการ 
 
Abstract 
 The Objective is the development of rice mill management system. Case study: Rice milling plant, Charoenkiat district, Mae Chai 
district, Phayao province. The program consists of Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Access Database 

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

 
Keywords: Rice, Rice Mill, Management System 
 
1. บทนํา 

ขาวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกเป็นพืชที่มีความสําคัญทั้งทางดานการดํารงชีวิตและทางดานเศรษฐกิจประชาชนสวนใหญบริโภคขาวเป็นอาหาร หลัก
ขาวแบงออกเป็นหลายชนิด หลายประเภทมีการเพาะปลูกการดูแลรักษาการใหธาตุอาหารปุยและการนําขาวเปลือกไปสีที่โรงสีขาว ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแนวคิดของ
เกษตรกรเองโดยไมมีหนวยงานภาครัฐใหคําแนะนําสนับสนุนทางการเกษตรเทาที่ควรดังน้ันจึงไดผลลัพธแท่ีแตกตางกันทั้งที่ไดกําไรและขาดทุนเกษตรกรสวนใหญในไทย
ทําการเกษตรทั้งชีวิตแตความเป็นอยูฐานะทางการเงินไมมีการพัฒนาเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการเชนทางดานเศรษฐกิจทางดานการเมืองรายไดของเกษตรกรหลัก
คือการทํานาขาวและพืชสวนจะเห็นไดวาการทํานาขาวของเกษตรกรสวนใหญยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเป็นเกษตรกรขาดความรูทั้งทางด านวิทยาศาสตรแสถิติ
การคํานวณเทคโนโลยีการวิเคราะหแการตัดสินใจ 

ปใจจุบันกระบวนการ ทํางานของโรงสีขาวในดานการจัดการขอมูลตางๆ ของโรงสีนั้น ยังมีปใญหาอยู เพราะทางโรงสีไมมีโปรแกรมที่ชวยในการจัดการที่ดีนัก 
เชน เม่ือตองการหากําไรประจําเดือนตองนําใบสําคัญรับเงินที่ไดรวบรวมไวตลอดเดือนมาน่ังนับดวยมือ จึงอาจจะเกิดขอผิดพลาดไดงายใช เวลาในการคิดคํานวณนาน 
หรืออาจจะเสียคาใชจายในการจางพนักงานบัญชีมาชวย และการตัดสินใจวางแผนตางๆของผูบริหารอาจไมมีรายงาน หรือขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจ  

ดังน้ันทางคณะผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการจัดการโรงสีขาว และคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการโรงสีขาว  ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการใชชวยในการตัดสินใจของผูบริหารไดดียิ่งขึ้น พัฒนาระบบที่มีความยืดหยุนที่ชวยใหผูบริหารสามารถวางแผนขยายกิจการไดเช น โรงสีไดทําการรับซื้อไมที่ใช
สําหรับทําถานไม หรือผลไมตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายไดใหกับโรงสี เน่ืองจากโรงสีมีพื้นที่ขนาดใหญ และมีระบบช่ังนํ้าหนักรถที่ใชสําหรับการรับซื้อสินคาดังกลาว และ
พัฒนาระบบที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะทําใหเกษตรกรไดมีความไววางใจแกโรงสีมากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

2.1  เพื่อพัฒนาระบบจัดการโรงสีขาว กรณีศึกษา: โรงสีขาว ป.เจริญกิจ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
2.2  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ สามารถสนับสนุนระบบจัดการโรงสีขาว กรณีศึกษา:โรงสีขาว ป.เจริญกิจ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

                                                           
1 อาจารยแประจํา, สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120, โทรศัพทแ 0-94640-7557                        
อีเมล : parichatam@gmail.com 
2 นักศึกษาปริญญาตรี, สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย  
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
3.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความช้ืนเมล็ดพันธแพืช 
วิบูลยแ เทพนทรแ (2550) ไดวิจัยเอาไววา การวัดความช้ืนเมล็ดพืช ความช้ืนที่มีอยูในเมล็ดเป็นคุณสมบัติที่สําคัญประการหน่ึงของเมล็ดพืช ซึ่งจะเป็นตัวบงช้ี

คุณภาพของเมล็ดพืชน้ันๆ รวมทั้งใชเป็นขอกําหนดในการซื้อขายดวย ความช้ืนที่สูงเกินมาตรฐานจะถูกหักลดนํ้าหนักหรือราคาต อหนวยลง เพื่อใหการซื้อขาย
ขาวเปลือกใหเป็นไปอยางมีระบบและมีมาตรฐานสอดคลองกับภาวะการคาขาว กรมการคาภายในไดออกประกาศกําหนดการซื้อขายขาวเปลือกที่มีความช้ืน และเป็น
ขาวเปลือกท่ีมีสิ่งเจือปนไมเกินรอยละ 2 ของนํ้าหนัก ใหมีการหักลดนํ้าหนักขาวเปลือกในอัตราสวนตอ1,000 กิโลกรัม ดังน้ี ความช้ืนไมเกินรอยละ 15 ไมใหมีการหัก
ลดนํ้าหนัก กรณีความช้ืนเกินรอยละ 15 แตไมเกินรอยละ 16 ใหหักลดนํ้าหนักไดไมเกิน 15 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 16 แตไมเกินรอยละ 17 ใหลดนํ้าหนักไดไม
เกิน  30 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 17 แตไมเกินรอยละ 18 ใหหักลดนํ้าหนักไดไมเกิน 45 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 18 แตไมเกินรอยละ 19 ใหหักลดนํ้าหนัก
ไดไมเกิน 60 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 19 แตไมเกินรอยละ 20 ใหหักลดนํ้าหนักไดไมเกิน 75 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 21 ใหหักลด
นํ้าหนักไดไมเกิน 90 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 21 แตไมเกินรอยละ 22 ใหหักลดนํ้าหนักไดไมเกิน 105 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 22 แตไมเกินรอยละ 23 ให
หักลดนํ้าหนักไดไมเกิน 120 กิโลกรัม ความช้ืนเกินรอยละ 23 ขึ้นไป ใหหักลดนํ้าหนักในแตละเปอรแเซ็นตแความช้ืนไดไมเกิน 15 กิโลกรัม สวนขาวเปลือกจํานวนที่มี
ปริมาณต่ําหรือสูงกวาหนวยท่ีกําหนดไวท่ี 1 ตัน (1,000 กก.) ใหคิดเทียบหักนํ้าหนักตามอัตราสวน เพื่อใหเกษตรกรไดรับความเป็นธรรม ไดราคาที่เป็นจริงในการขาย
ขาวเปลือก 

ความช้ืนในเมล็ดพืช ความช้ืนในเมล็ดพืชคือปริมาณนํ้าที่มีอยูในเมล็ดพืช เม่ือพิจารณาดูจะพบวาในเมล็ดพืชประกอบดวย 2 สวน คือสวนท่ีเป็นนํ้าหนักแหง
ของเมล็ดพืชซึ่งจะมีคาคงท่ีตลอด  กับสวนท่ีเป็นนํ้าหนักนํ้าที่มีอยูในเมล็ดพืชโดยสวนนํ้าหนักนํ้าในเมล็ดพืชจะเปลี่ยนแปลงตามความช้ืนของเมล็ดพืช  

การบอกคาความช้ืนในเมล็ดพืชในเมล็ดพืชจะบอกเป็นเปอรแเซ็นตแของอัตราสวนนํ้าหนักในเมล็ดกับนํ้าหนักเมล็ดพืชซึ่งสามารถคํานวณหาได 2 วิธี คือ 
1) คํานวณจากฐานมวลชื้น (wet basis) 

%ความช้ืน(ฐานมวลชื้น)=  (นํ้าหนักนํ้าในเมล็ด x 100)/น้ําหนักในเมล็ดพืชทั้งหมด 
2) คํานวณจากฐานมวลแหง (dry basis) 

%ความช้ืน(ฐานมวลแหง)=  (นํ้าหนักนํ้าในเมล็ด x 100)/น้ําหนักแหงเมล็ดพืช 
การลดความช้ืนขาวเปลือกใหถึงระดับปลอดภัยแกการเก็บรักษาที่ความช้ืนนํ้าหนักของนํ้าที่มีอยูในขาวเปลือกจะถูกระเหยไปทําใหนํ้าหนักขาวเปลือกลดลง

ขาวเปลือกท่ีลดลงทําไดดังสูตร 
นํ้าหนักขาวเปลือกหลังอบ =  (100-ความช้ืนเริ่มตน)xนํ้าหนักขาวเปลือกกอนลดความช้ืน/((100-ความช้ืนหลังลดความช้ืน)) 

3.1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกและการช่ังนํ้าหนัก 
 แนวคิดการตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก และการช่ังนํ้าหนัก เน่ืองจากขาวเปลือกที่ผลิตในประเทศไทยมีหลายพันธุแ และมีคุณสมบัติที่แตกตางกันในการ
ซื้อขายขาวเปลือกจึงมีการแบงช้ันขาวเปลือก และเน่ืองจากผูซื้อขาวเปลือกสวนใหญจะนําไปสีเป็นขาวสาร ดังน้ันช้ันขาวเปลือกจึงมีความสัมพันธแกับมาตรฐานขาวสาร
ซึ่งเนนในเรื่องความยาวของเมล็ดและสัดสวนของขาวหักชนิดตางๆ การแบงช้ันขาวเปลือกจึงเนนในเรื่องน้ีดวย โดยนําขาวเปลือกที่จะซื้อไปสีออกมาเป็นขาวสารจะได
ขาวสารชนิดใด จากน้ันจึงนําผลที่ไดจากการตรวจสอบไปตีราคาซื้อขายขาวเปลือกการตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกประกอบดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ  
                   1)  การเก็บตัวอยางขาวเปลือก วิธีการเก็บตัวอยางมักจะแตกตางกันออกไป ตาม 
สถานที่เก็บตัวอยางขาวเปลือก หรือวิธีการขนสง ไดแก การเก็บตัวอยางขาวเปลือกในยุงฉาง การเก็บตัวอยางขาวเปลือกที่บรรจุในก ระสอบ และการเก็บตัวอยาง
ขาวเปลือกท่ีบรรจุในรถบรรทุก 
         2)  การตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก โดยทําการพิจารณาตรวจสอบ ความช้ืน สิ่งเจือปน ขาวเสื่อมคุณภาพและขาวเป็นโรค โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
           ก.  ตรวจสอบความช้ืน ความช้ืนมีผลตอนํ้าหนักของขาวเปลือก และคุณภาพการสีขาวเปลือกที่มีความช้ืนสูงเม่ือ นําไปสีจะแตกหักไดงาย ซึ่ง
โดยทั่วไปความช้ืนขาวเปลือกท่ีเหมาะสมจะมีคาระหวาง 14 - 15 เปอรแเซ็นตแ ถาขาวเปลือกมีความช้ืนเกินปริมาณดังกลาวก็จะถูกตัดราคา  
  ข.  การตรวจสอบสิ่งเจือปน สิ่งเจือปนที่ติดมากับขาวเปลือกอาจจะทําอันตรายตอเครื่องจักรได ถามีสิ่งเจือปนอยูมากโรงสีจะไมรับซื้อ แตถามี
สิ่งเจือปนอยูบางแตไมมากโรงสีจะใชวิธีหักนํ้าหนักของสิ่งเจือปนจากนํ้าหนักของขาวเปลือกท่ีช่ังได 

3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   สมพร นนทภา (2556) และคณะ ไดทําการศึกษาและพัฒนาดานการจัดการโรงสีขาวชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุแ  ดวยวิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสังเกต และการสัมภาษณแเชิงลึก ผูเขารวมอบรม จํานวน 45 คน ไดสรุปวา การพัฒนาและสงเสริมทักษะดานการจัดการโรงสีขาว ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดาน
ความรู ความเขาใจ และ ทักษะในการตรวจสอบคุณภาพของขาว เชน ความช้ืน สิ่งเจือปน เป็นตน ดานการใชงานและซอมบํารุงเครื่องจักรโรงสีขาวไดดวยตนเอง เชน 
กะเทาะขาวเปลือก การขัดขาวและขัดเงา การแยกแกลบ และการคัดขนาดของขาว เป็นตน และดานการจัดการระบบผลิตอยางมีประสิทธิภาพ เชน ก ารสุมตัวอยาง
ขาว การแยกขาวกลอง-ขาวขาว วิธีการกําหนดราคา วิธีการสีขาว การตั้งระยะของหินขัดขาว และกําลังการผลิตของโรงสีขาว เป็นตน 

ปิยาณี เจริญศิริ (2546) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการรับจํานําขาวเปลือก : กรณีศึกษาเกษตรกรที่เขารับจํานําขาวกับ
องคแกรการคลังสินคาในโรงสีกิจทวียโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จากการศึกษา ปใจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการรับจํานําขาวเปลือก  ผล
จากการศึกษาพบวา ความแตกตางของปใจจัยรายไดเฉลี่ยตอปีและปริมาณขาวที่รับจํานํา  มีผลตอความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง สวนความแตกตางของปใจจัย
เกี่ยวกับ เพศ อาย ุระดับการศึกษา จํานวนแรงงานในครัวเรือน และผลผลิตขาวตอปี ไมมีผลตอความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  

 
4. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 4.1  เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
          1)  คุณสมบัติฮารแดแวรแที่ใชในการพัฒนาระบบ 
      ก.  Notebook  Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz RAM 8GB  
     ข . เครื่องพิมพแ ยี่หอ Brother รุน DCP-165 
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            2)  คุณสมบัตซิอฟตแแวรแที่ใชในการพัฒนาระบบ 
        ก.  Microsoft Access การจัดการฐานขอมูล 

        ข.  Microsoft Visual Studio 2008  โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบ 
  4.2  วิธีการศึกษา 

การพัฒนาระบบจัดการโรงสีขาว ไดดําเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบ   (System Development Life Cycle: SDLC) โดยแบง
ขั้นตอนการพัฒนาออกเป็นขั้นตอนดังน้ี 

4.2.1 การกําหนดความตองการของระบบ 
1) การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบงานเดิมและทําการรวบรวมขอมูล โดยทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ ของทาง

โรงสีขาว ป . เจริญกิจ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยการจดบันทึกขอมูล และการสอบถามจากผูบริหารโรงสีขาว คือ คุณบรรจบ ภาชนนทแ จึงไดทําการสํารวจถึง
ปใญหาของระบบงานถึงความตองการของผูใชงาน และไดทําการรวบรวมขอมูลของทางโรงสีขาวไมวาจะเป็นขอมูลเกี่ยวกับทางดานการรับซื้อ -ขายขาว ขอมูลโกดังขาว
ของทางโรงสีขาว จากเอกสารตางๆ ของทางโรงสีขาว และจากการศึกษาระบบงานเดิม พบวาโรงสีขาว ป.เจริญกิจ อําเภอแมใจ  จังหวัดยังไมมีการนําระบบหรือ
โปรแกรมเขามาใชในการดําเนินงาน ยังคงมีขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบการจดบันทึก ซึ่งยังไมมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรแเขามาปฏิบัติงาน  โดยมีขอมูลรายการสินคา 
ขอมูลการรับซื้อ-ขายขาว ขอมูลสต็อกขาวในโกดัง ขอมูลการเบิกสีขาว ขอมูลเกี่ยวกับบัญชีตางๆ เป็นตน ซึ่งการเก็บขอมูลประเภทน้ีทําใหเกิดความลาชา และที่สําคัญ
ทําใหเกิดการสูญหายของขอมูลไดงาย จึงทําใหเกิดความผิดพลาดในเรื่องของขอมูลของขาวในโกดัง ขอมูลรายรับ-รายจาย  
      2)  การวิเคราะหแปใญหาและการศึกษาระบบงานเดิม 
          - ปใญหาท่ีเกี่ยวของกับระบบจัดการโรงสีขาว 
  ก.  ระบบจัดการโรงสีขาวสวนใหญใชงานไดยาก เน่ืองจากจะมีรูปแบบหนาตาระบบท่ีดูซับซอน  
  ข.  ระบบจัดการโรงสีขาวท่ีมีคุณภาพ สวนมากจะมีราคาที่แพงเกินไป ไมคุมคากับการที่โรงสีขนาดกลางและขนาดยอมจะนําไปใชงาน 
          - ปใญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเอกสารของโรงสีขาว 
     ก.  เอกสารเกี่ยวกับการรับซื้อ-ขายขาว สต็อกขาวในโกดัง ใบเสร็จ และบัญชีทางโรงสีมีมากเกินไป ทําใหสืบคนขอมูลไดยาก 
     ข.  เกิดความลาชาในการทําบัญชีการรับซื้อ – ขายขาว ยามเม่ือกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณแมาตรวจสอบ 
          - ปใญหาท่ีเกี่ยวของกับผูใชงานระบบ 
       ก.  ผูใชงานระบบไมคอยมีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรแและการใชระบบจัดการโรงสีขาวเป็นสวนใหญ 
               ข.  ผูใชงานระบบไมมีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรูการใชงานระบบ 
      3)  การวิเคราะหแความตองการของระบบงานใหม 
           -  การออกแบบหนาจอระบบจัดการโรงสีขาวใหสามารถใชงานไดงายข้ึน แมแตผูที่ไมมีความรูดานการใชงานระบบก็สามารถใชงานระบบได 
           -  ในการจัดเก็บขอมูลของโรงสีขาว สามารถทําไดอยางถูกตอง รวดเร็วและสะดวกในการคนหาขอมูล 
           -  ไดระบบจัดการโรงสีขาวแทนการจดบันทึกดวยมือในการดําเนินงาน 
           -  ลดความยุงยากในการใชงาน และการติดตอสื่อสารได  
           - ไดระบบจัดการโรงสีขาวตรงความตองการของผูใชงานระบบ มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพ  
            - เป็นระบบที่งายตอการคนหาขอมูลสรุปรายการรับ-รายการจาย ที่ตองการ 
             4)  ผูใชงานที่เกี่ยวของกับระบบ 
            - ผูใชงานระบบ ทําหนาที่เพิ่ม/ลบ/แกไขขอมูลตามฝุายงานที่ปฏิบัติหนาที่อยู  
     - ผูประกอบการ ทําหนาที่ผูดูแลระบบงานทั้งหมดและทําการเพิ่ม/ลบ/แกไขขอมูลไดทั้งหมด รับขอมูลจากระบบงาน สามารถดูขอมูล
เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินจากการซื้อ-ขายขาว  
  4.2.2  การออกแบบระบบ 

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

 
   ภาพที่ 1   แผนผังบริบทการพัฒนาระบบจัดการโรงสีขาว ผูที่เกี่ยวของกับระบบประกอบดวย เกษตรผูขายขาว ลูกคารายยอย คูคาขาว 
พนักงาน และผูบริหาร 
   2)   แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ใชแสดงการไหลของขอมูลในระบบระหวางกระบวนการตางๆ จากแผนภาพบริบท แผนผัง
กระแสขอมูลระดับที่ 0  
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ภาพที่ 2  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดบัท่ี 0 ของระบบจัดการโรงสีขาว  
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ภาพที่ 2  แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบจัดการโรงสีขาว (ตอ) 
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3)  การออกแบบระบบฐานขอมูลระบบจัดการโรงสีขาว 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธแระหวางเอนทิตี้ของฐานขอมูลระบบจัดการโรงสีขาว 
 

 4) สวนการออกแบบสวนติดตอผูใชระบบ 

 
 

ภาพที ่4  แสดงเมนูหลักของระบบจัดการโรงสีขาว 
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ภาพที ่5  แสดงสวนการทํางานการบันทึกการกําหนดความช้ืน มาตรฐานสิ่งเจือปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  แสดงสวนการทํางานการรับซื้อขาว 
 

 
ภาพที ่7  แสดงสวนการทํางานการขายขาว 

 
5) เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเครื่องมือท่ีใชในการศึกษามีโครงสรางดังน้ี 

            ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  
            ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใชงานระบบ  
            ตอนที ่3  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม  
        เกณฑแการใหคะแนนของแบบประเมินคุณภาพและระบบประเมินหาความพึงพอใจ กําหนดเกณฑแตามวิธีของไลเคิรแท (Likert) โดยประกอบดวยมาตร
อันดับเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับและมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 อันดับ ไดแก ระดับ 5 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง ระดับความ
พึงพอใจระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ระดับ 2 หมายถึงระดับความพึงพอใจระดับนอย และระดับ 1 หมายถึงระดับความพึงพอใจนอย
ที่สุดและเกณฑแการแปลความหมายของขอมูลใชเกณฑแดังตอไปน้ี 

         คาเฉลี่ยระดับ  5.00-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
         คาเฉลี่ยระดับ  4.49-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
         คาเฉลี่ยระดับ 2.50-3.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปลานกลาง 
         คาเฉลี่ยระดับ 1.50-2.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน อย 
         คาเฉลี่ยระดับ  1.49-0.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

           สถิติที่ใชการประเมินความพึงพอใจตอระบบ คือ การหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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5. ผลการวิจัย 
5.1  ผลประเมินขอมูลผูกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 
      กลุมผูตอบแบบประเมิน ผูวิจัยไดทําการเลือกผูประเมิน จํานวน 2 กลุมคือ กลุมผูใชงานและกลุมผูประกอบการ จํานวน 5 ราย โดยขอมูลของผูกรอก

แบบประเมินเป็นเพศชาย จํานวน 3 คน และเพศหญิง จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ และมีอายุอยูในชวง 20-30 ปี จํานวน 2 คน 31-40 ปี 
จํานวน 1 คน และ 41-50 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 40, 20 และ 40 ตามลําดับ ซึ่งมีสถานะเป็นผูใชงานระบบ จํานวน 3 คนและผูประกอบการ จํานวน 2 คน 
คิดเป็นรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ 
 5.2  การประเมินการใชงานระบบโดยกลุมตัวอยาง 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใชงานระบบโดยผูใชงานระบบ 

รายการประเมนิ คําเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
1.ดานการออกแบบการใชงาน 4.40 มาก 
2.ดานการนําเขาขอมูล 4.60 มากท่ีสุด 
3.ดานการประมวลผลขอมูล 4.47 มาก 
4.ดานความงายตอการใชงานระบบ 4.73 มากท่ีสุด 
 ( ̅) (S.D.) 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 4. 55 0. 36 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบโดยผูใชงานระบบ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ย 4 . 55 ซึ่งมีคาแปลผลอยู

ในชวง ระดับความพึงพอใจของผูใชงานอยูในเกณฑแมากท่ีสุด แสดงวาระบบสามารถชวยแกปใญหาในการทํางานที่ซ้ําซอน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ไดดี โดยกลุมของผูใชงานระบบสามารถจัดการขอมูลในระบบไดอยางดี  

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใชงานระบบโดยผูประกอบการ 

รายการประเมนิ คําเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
ดานการออกแบบการใชงาน 4.40 มาก 
ดานการนําเขาขอมูล 4.60 มากท่ีสุด 
ดานการประมวลผลขอมูล 4.47 มาก 
ดานความงายตอการใชงานระบบ 4.73 มากท่ีสุด 
 ( ̅) (S.D.) 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 4. 53 0. 59 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบโดยผูประกอบการ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ย 4.52 ซึ่งมีคาแปลผลอยู

ในชวง ความพึงพอใจอยูในเกณฑแมากที่สุด โดยกลุมของผูประกอบการสามารถจัดการขอมูลในระบบไดอยางดี รวมไปถึงความสามารถของระบบที่ทํางานใชงานงา ย 
สะดวก และรวดเร็ว โดยระบบมีการทํางานที่ไมซับซอนจนเกินไป 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบจัดการโรงสีขาว พบวามีการจัดการขอมูลที่มีความเหมาะสมกับระบบที่นําไปใชในการดําเนินงานดานจัดการขอมูลโรงสีขาว เพื่อใหทราบ
ขอมูลที่ถูกตองอยางแทจริงในดานการประเมินผลการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหแ พบวาระบบมีความครอบคลุมความตองการของผูใชงานระบบสามารถใชงานระบบ
ไดงาย มีคุณภาพ และมีความถูกตองในการประมวลผลของระบบการพัฒนาระบบจัดการโรงสีขาว และในการพัฒนาระบบจัดก ารโรงสีขาว ครั้งตอไป ควรขยาย
ขอบเขตของระบบบัญชี เพื่อใหมีการทํางานของระบบโรงสีขาวทุกสวนใหมีความครอบคลุมในการทํางานของระบบจัดการโรงสีขาว ใหเทียบกับระบบ บัญชีสําเร็จรูป
ทั่วไป ระบบควรสามารถใชสําหรับวางแผนคาดการณแการรับซื้อขาวในปีตอไปได 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องระบบการจัดการโรงสีขาว กรณีศึกษา : โรงสีขาว ป.เจริญกิจ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณบรรจบ ภาชนนทแ 
ผูบริหารและพนักงานประจําโรงสีขาว ป.เจริญกิจ ผูที่สนับสนุนใหความอนุเคราะหแขอมูล และขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ในระบบรวมถึงการประเมินผลการวิจัยใน
ครั้ง เพื่อใหการพัฒนาระบบเป็นไปดวยดี 
 
8. เอกสารอ๎างองิ 
ปิยาณี เจริญศิริ. (2546). ความคิดเหน็ของเกษตรกรที่มีตํอโครงการรับจํานําข๎าวเปลือก กรณีศกึษาเกษตรกรที่เข๎ารบัจํานําข๎าวกับองค๑กรการคลังสินค๎าในโรงสีกิจ

ทวียโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร. [ออนไลนแ]. เขาถึงไดจาก :https://arayasiam.wordpress.com/20  12/09 (วันที่คนขอมูล : 20 สิงหาคม  
 2560). 
วิบูลยแ เทเพนทรแ.  (2550).   การวัดความชื้นเมล็ดพืช. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรจตุจักร กรุงเทพฯ. 
สมพร นนทภา. (2556). การจดัการโรงสีข๎าวชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ๑. [ออนไลนแ]. เขาถึงไดจาก : 

http://ird.rmuti.ac.th/newweb/researcher/search_research/view_project_user.php?view_id=489 (วันที่คนขอมูล : 30  สิงหาคม 2560). 
 

http://ird.rmuti.ac.th/newweb/researcher/search_research/view_project_user.php?view_id=489


 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 556 
 
 

แนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบล  ในอําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
The Guideline of Internal Audit in Financial and Accounting  of Subdistrict  Administrative Organization in 

Muang Phitsanulok District, Phitsanulok Province. 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก  2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและเจาหนาที่ในแตละตําแหนง ซึ่งจําแนกตามเพศเกี่ยวกับแนวทาง การตรวจสอบภายในดาน
การเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและความตองการเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
ภายในดานการเงินและบัญชี สรุปเป็นแนวทางในการดําเนินงานตอไป  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่รวมจํานวน 116 คน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา ความถี่และคา t-test 
ผลการวิจัย พบวา ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวาผูบริหารและเจาหนาที่ในตําแหนงตางๆ ไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองตามกฎ ระเบียบตางๆ ครอบคลุมทุกๆ ดานอยา งมีประสิทธิภาพ ไดแก ดาน
การควบคุมการรายงานการเงิน ดานการควบคุมทรัพยแสิน ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร ตามลําดับ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ตําแหนงตางๆ จําแนกตามเพศที่มีตอแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกรายดานทุกดานและในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะและความตอง การสูงสุดไดแก 
ผูบริหารและเจาหนาที่ตองทราบกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการเงินและพัสดุเป็นอยางดี ผูบริหารตองมีคุณธรรม ผูบริหารตองยึดหลักการบริหารธรรมาภิ
บาลและ ผูบริหารควรใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 
คําสําคัญ : การตรวจสอบภายใน การเงินและบัญชี องคแการบริหารสวนตําบล 
 
Abstract 

This research aimed to 1) study the guideline of internal audit in financial and accounting of Subdistrict Administrative 
Organization in Muang Phitsanulok District, Phitsanulok Province. 2) to compare the opinions of the management and staff at each location. 
Classified by sex  about the guideline of internal audit in financial and accounting of Subdistrict  Administrative Organization in Muang 
Phitsanulok District, Phitsanulok Province. 3) to study the suggestions and demands on the guideline of internal audit in financial and 
accounting. Brief guide the further implementation. The sample included 116 executives and instruments for data collection, including five 
scales used in the statistical analysis of the data, including the average, standard deviation, frequency and t-test.The results showed that the 
opinions of a sample on a practical level, the overall level. Considering each side That all sides are high. This may be because the 
management and staff in various positions. A profitable business from functioning properly according to the rules and regulations covering 
all aspects, including the  control of financial reporting. the control of the property, the control of cash and bank deposits, 
respectively.Comparison of opinions about the performance of the management and staff positions by sex on the approach to the guideline 
of internal audit in financial and accounting of Subdistrict Administrative Organization in Muang Phitsanulok District, Phitsanulok Province. All 
the revenue side and on the whole did not differ statistically significant at the 0.05 level.Suggestions and demands are highest. The 
management and staff need to know the rules. Regulations and guidelines regarding financial and parcels as well. Administrators have 
morality The management must adhere to the principles of good governance and management principles should be oriented achievement. 

 
Keywords : Internal audit, Finance and accounting, Subdistrict Administration Organization. 
 
บทนํา 

ในปใจจุบัน  ประเทศไทยไดมีการปฏิรูประบบราชการไปสูการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยใหความสําคัญกับการมีความประห ยัด 
คุมคา ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให
สวนราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานมุงสูผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการซึ่งความคุมคาหรือมีประสิทธิภาพในการบริหารจะ
เกิดขึ้นไดก็ตองมีกลไกตรวจสอบซึ่งใชกันมากก็คือ การตรวจสอบภายใน ( Internal  Auditing) งานตรวจสอบภายในภาคราชการเริ่มมีมาตั้งแตปี พ.ศ. 2505 โดย
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการ ในหนวยงาน  1 คนหรือหลายคน เป็นผูตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการเบิกจายเงินรวมทั้งการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายของเจาของงบประมาณน้ันๆ และตรวจสอบงานดานอื่นตามที่หัวหนาส วนราชการ
มอบหมายเป็นการภายในและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอหัวหนาสวนราชการ (กรมบัญชีกลาง, 2546) 
             สําหรับองคแการบริหารสวนตําบล  ซึ่งเป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวน 
                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. อาจารยแประจํา สาขาการบัญชี  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
2 รองศาสตราจารยแ อาจารยแประจําสาขาการบัญชี   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
3 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบัญชี  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  อีเมลแ :   aura.minnie@gmail.com  
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ตําบล พ.ศ.2537 มีทรัพยแสิน หนี้สิน รายได และรายจายของตนเอง ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานมีความถูกตอง   เป็นไปตามระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่งการตาง ๆ 
ปูองกันมิใหเกิดความเสียหายแกองคแการบริหารสวนตําบล การตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกสําคัญอยางหน่ึงในการควบคุม ตรวจสอบ  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบล ผูตรวจสอบภายในขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจ สอบภายใน
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2545  ซึ่งกําหนดแนวทางการตรวจสอบใหตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดข องขอมูลและตัวเลขตางๆ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพยแสินรวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นใหเป็ นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยแสินและการใชทรัพยากรทุกประเภทวา
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งข้ึน  เพื่อปูองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยแสินตางๆขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น สอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถิ่นและ
ปลัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ   
             จากรายงานการตรวจสอบดานการเงิน  บัญชีและพัสดุขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นของกองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมก าร
ปกครองทองถิ่น พบวา มีขอบกพรองจากการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2547 และระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ การเงินและบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได  ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ จากขอมูลดังกลาวขางตนช้ีใหเห็นไดวา  องคแกรปกครองสวนทอง ถิ่นยังขาดประสิทธิภาพใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน  ขาดการกํากับดูแลจากผูบริหารหรืออาจเกิดจากเจตนาในการทุจริตของพนักงาน  ดังน้ัน  ผูศึกษาจึงตองการศึกษาแนวทางการตรวจสอบ
ภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ ซึ่งจําแนกตามเพศเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินแล ะ

บัญชีขององคแการบริหารสวนตําบล ในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและความตองการเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
1. แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน เป็นการใหบริการขอมูลแกฝุายบริหารและเป็นหลักประกันขององคแกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน การตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จ ไดแก 1) สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี 
(Good  Governance)  2) สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability  and  Responsibility)  3) สงเสริมใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of  Performance)  4) เป็นมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check  and  Balance)  
5) ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning  Signals)  (สิริลักษณแ เที่ยงธรรม และคณะ, 2553 :  22 - 23) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชภีาครฐั 
 ภาครัฐ (Governmental  Accounting)  หมายถึง  การบันทึกการแยกประเภทและการสรุปผลเกี่ยวกับรายการตางๆ  ทางการเงินของรัฐบาล  
รายละเอียดและขอมูลตาง ๆ  ที่ไดจากการบัญชีน้ีเป็นสําคัญที่ฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหารจะนําไปใชในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติ งาน  รักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินและตรวจสอบวิเคราะหแและประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลในดานการเงิน เพื่อบ รรลุวัตถุประสงคแ  ระบบบัญชีภาครัฐ (Governmental  
Accounting  System)  จึงประกอบดวย 3  ระบบยอย  ดังน้ี 1) ระบบงบประมาณ (Budgeting  System) 2) ระบบการบัญชี (Accounting  System) และ 3) 
ระบบการตรวจสอบบัญชี (Auditing  System) 

3. กระบวนการปฏบิัติงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเป็นตองดําเนินการอยางเป็นขั้นตอน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ัน ใจ
และไดผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งน้ี ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1) การวางแผนตรวจสอบ  2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ  และ 3) การจัดทํา
รายงานและติดตามผล 

4. แนวทางการตรวจสอบการเงนิการคลังขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน เป็นหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบวิเคราะหแประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง องคแกรปกครอง

สวนทองถิ่น ซึ่งเป็นไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการ การตรวจสอบการเงินการคลังองคแการบริหารสวนทองถิ่นของกรมสงเสริ มการปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีจุดมุงหมาย  ดังน้ี 1) สงเสริมสนับสนุนใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ โดยถูกตอง มีประสิทธิภาพ 2) เป็น
เครื่องมือของผูบริหารในการควบคุม กํากับ ดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดานการเงินและการคลังและงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 3) 
เป็นการปูองปรามมิใหเกิดการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือเกิดการทุจริตขึ้น  4) เพื่อใหการบริหารการใชจายเงินขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประโยชนแอยางคุมคากับ
ผลตอบแทนที่ไดรับ อันจะกอใหเกิดประโยชนแแกประชาชนในทองถ่ิน 

5. ป๓จจัยที่สํงผลให๎การตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ 
 การตรวจสอบภายในจะประสบความสําเร็จและเป็นประโยชนแตอองคแกรในระดับใดขึ้นอยูกับปใจจัยพื้นฐานความสําเร็จท่ีสําคัญ  ซึ่งประกอบดวย  1) การ
สนับสนุนฝุายบริหาร 2) วัฒนธรรมองคแกรและความเขาใจขององคแกร  3) ความรูทักษะความสามารถของผูตรวจสอบ และ 4)  ความพรอมของระบบงานและสารสนเทศ   

6. ความรู๎เกี่ยวกบัองค๑การบริหารสํวนตําบล 
 องคแการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) ภารกิจหนาที่ขององคแการบริหารสวน
ตําบลจึงมีขอบขายงานที่กวางขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
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องคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคแการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต อบต. (มาตรา 67)  ดังน้ี 1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้า
และทางบก  2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดตอ 4) ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปใญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ 9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเป็นและสมควร 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
- สุดาทิพยแ  โกสุมภแ (2555:) ไดทําการศึกษาผลกระทบของกลยุทธแการเปิดเผยขอมูลการตรวจสอบภายในที่มีตอประสิทธิภาพการตัดสินใจขององคแกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พบวา  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นดวยเกี่ยวกับการมีกลยุทธแการเปิดเผยขอมูลการตรวจสอบภายในโดยรวม และเป็นรายดาน 
อยูในระดับมาก ไดแก ดานการควบคุมภายใน  ดานการกํากับดูแลที่ดี  ดานขอเสนอแนะ ดานการบริหารความเสี่ยง และดานการติดตามผล  และมีความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยรวมและเป็นรายดานอยูในระดับมาก   

- ศลิษา สมศรี  (2554) ไดทําการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ของหนวยงานเทศบาลภายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  พบวา  
โครงสรางการบริหารราชการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหสายการบริหารราชการของงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอปลัดเทศบาล และงานตรวจสอบ
ภายในตองดําเนินการตรวจสอบในแตละระบบงาน  หรือแตละกิจกรรมจําแนกได 6  ดาน  คือ  1.การตรวจสอบทางการเงิน  2.การตรวจสอบดําเนินงาน  3.การ
ตรวจสอบการบริหาร  4.การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนด 5.การตรวจสอบระบบสารสนเทศ  6.การตรวจสอบพิเศษ  ซึ่งการตรวจสอบทั้ง  6  ดาน ตอง
อาศัยความรูดานระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการตางๆ  ที่ถือวาเป็นความรูสําหรับวิชาชีพ 

- พีรันธร  ทาวคํา  (2554)  ไดทําการศึกษาแนวทางตรวจสอบภายในดานบัญชีและการเงินขององคแการบริหารสวนตําบล  ในอําเภอแมสรวย  จังหวัด
เชียงราย  พบวา  ในกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ไดผลการประเมิน  3 ระดับ คือ กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบดานบัญชีและการเงิน ระดับการประเมิน อยูในระดับ Generally Conforms (GC) ปใจจัยสงเสริมแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดาน
บัญชีและการเงินระดับการประเมิน อยูในระดับ Partially Conforms (PC) สวนกิจกรรมหรือประเด็นที่ไมไดปฏิบัติ เป็นไปตามแนวทางที่ราชการกําหนดจัดอยูใน
ระดับ Does Not Conforms (DNC) แสดงวา มีงานหรือกิจกรรมการตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานยังไมสอดคลอง และหรือไมเป็น ไปตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี  ไดแก  นายกองคแการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคแการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักงานปลัด ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูอํานวยการกองชาง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิ ชาการจัดเก็บรายได 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ขององคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 15 แหงรวมจํานวน 165 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร และเจาหนาที่องคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก โดยใชวิธีการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
จากผูที่มีปะสบการณแและเกี่ยวของกับการระบบการตรวจสอบภายในตั้งแต 5 ปี ขึ้นไป และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซีและมอรแแกน (Krejcie & Morgan 
อางใน บุญชม ศรีสะอาด, หนา 43) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 116 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
2.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ  อาย ุตําแหนงหนาที่ และประสบการณแการทํางาน 
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก แนวทางตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบล  โดยมีองคแประกอบ 3  ดาน 11 ขอยอย 

    1. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร  ไดแก  1.1) การรับเงิน 1.2) การเบิกจายเงิน 1.3) เงินสดในมือ 1.4) การนําเงินสงคลัง 1.5) 
การบันทึกบัญชี  และ 1.6) เงินทดรอง 
   2. ดานการควบคุมทรัพยแสิน  ไดแก 2.1) ความเหมาะสมของการใช 2.2) การดูแลรกัษาทรัพยแสิน และ 2.3) การบัญชีทรัพยแสิน 
   3. ดานการควบคุมรายงานการเงิน  ไดแก 3.1) ขอมูลการเงิน  และ 3.2) รายงานการเงิน 
  โดยการวิจัยในครั้งน้ี กําหนดกรอบแนวคดิการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
- เพศ 
- อาย ุ
- ตําแหนงหนาที่ 
- ประสบการณแการทํางาน 

แนวทางตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชีขององค๑การบริหารสํวน
ตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก  

1.ด๎านการควบคุมเงินสดและเงนิฝากธนาคาร 
1.1 การรับเงิน          1.2 การเบิกจายเงิน 
1.3  เงินสดในมือ      1.4 การนําเงินสงคลัง 
1.5 การบันทึกบัญชี    1.6 เงินทดรอง 
2. ด๎านการควบคุมทรัพย๑สิน 
2.1 ความเหมาะสมของการใช 
2.2 การดูแลรักษาทรัพยแสิน 
2.3 การบัญชีทรัพยแสิน 
3. ด๎านการควบคุมรายงานการเงนิ 
3.1 ขอมูลการเงิน 3.2 รายงานการเงิน 
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   3. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยเรื่องแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม ทีแ่บงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุตําแหนงหนาที่และประสบการณแลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List ) 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลกแบงออกเป็น 3 ดานดังน้ี 
1. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
2. ดานการควบคุมทรัพยแสิน 
3. ดานการควบคุมรายงานการเงิน 

ตอนที่ 3 เป็นสวนของขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการ 
ตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
      4. การสร๎างเครื่องมือการวิจัย 

1.  ศึกษาเอกสารตางๆ ซึ่งไดแกทฤษฎี ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลกเป็นตน 

  2. สรางแบบสอบถามที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเน้ือหาการวิจัยเรื่องแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก 

  3. รางแบบสอบถามที่ไดดําเนินการแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาไดแก 
1)  ผูชวยศาสตราจารยแสุภาพร  ดอกไมทอง 
2) ดร.อดิศักดิ์  โชติธรรมธรา 
3) นางกมลทิพยแ  กมลวรเดช 

4. หลังจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานไดตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ตลอดจนความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคแการวิจัยกับขอ
คําถามแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC ) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาระหวาง 0.67-1.00  

5.ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ในองคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 30 

คนแลวนํามาคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธแแอลฟา  (             ) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับแนว
ทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกซึ่งไดคาเทากับ 0.80 

7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
5. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

1. ขอหนังสือรับรองการทําวิจัยเพื่อเสนอคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยพิษณุโลก ถึง นายกองคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จั งหวัด
พิษณุโลกขอความอนุเคราะหแในการจัดเก็บขอมูล 

2.ผูศึกษาวิจัยนําแบบสอบถามไปสงใหผูบริหารและเจาหนาที่ขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกท่ีเป็นกลุมตัวอยาง 
3. รวบรวมขอมูลแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย 

6. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะหแขอมูลในงานวิจัยน้ี จําแนกได 3 สวน ดังน้ี 
1. การวิเคราะหแขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจงความถี่ และคารอยละ 
2. การวิเคราะหแขอมูลความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะหแขอมูลสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก ใชการวิเคราะหแเชิงเน้ือหา 
4. การวิเคราะหแเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและเจาหนาที่  จําแนกตามเพศ ตอผลการดําเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในดาน

การเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใชการทดสอบทางสถิติดวยคา t (t-test Independent Sample) 
 

ผลการวจัิย 
         1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าท่ีตํอแนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบลใน
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางที่ 1 คําเฉล่ียและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบลใน
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แสดงเป็นรายด๎าน 

แนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชี 
  ขององค๑การบริหารสํวนตําบล 

               n=116 

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การรับเงิน) 4.41 0.25 มาก 
2.ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การเบิกจายเงิน) 4.38 0.22 มาก  
3. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร(เงินสดในมือ) 4.42 (3) 0.29 มาก 
4.ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การนําเงินสงคลัง) 4.41 0.54 มาก 
5. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การบันทึกบัญชี) 4.40 0.29 มาก 
6.ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (เงินทดลอง) 4.39 0.26 มาก 
7.ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (ความเหมาะสมของการใช) 4.40 0.29 มาก 
8.ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (การดูแลรักษาทรัพยแสิน) 4.43 (2) 0.28 มาก  
9.ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (การบัญชีทรัพยแสิน) 4.37 0.35 มาก  
10.ดานการควบคุมการรายงานการเงิน(ขอมูลการเงิน) 4.42 (3) 0.29 มาก 
11. ดานการควบคุมการรายงานการเงิน(รายงานการเงิน) 4.45 (1) 0.33 มาก 

รวม 4.41 0.10 มาก 
 

จากตารางที ่1  แสดงใหเห็นวาแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการ บริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.41, S.D.=0.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการควบคุมการรายงานการเงิน  อยูในระดับมาก                
( = 4.45, S.D.=0.33) รองลงมาคือ ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (กาอยูในระดับมาก (  = 4.43, S.D.= 0.28) ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร และดาน
การควบคุมการรายงานการเงิน อยูในระดับมาก ( = 4.42, S.D.= 0.29) ตามลําดับ 

 
         2. ผลวิเคราะห๑ข๎อมูลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าท่ี จําแนกตามเพศ เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงิน
และบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
 ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่จําแนกตามเพศเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงิน
และบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกในภาพรวม 

ท่ี แนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชี 
ขององค๑การบริหารสํวนตําบล 

ชาย หญิง  
t 

p 

  S.D.  S.D.  
1. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การรับเงิน) 4.42 0.23 4.40 0.25 .337 .646 
2. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร(การเบิกจายเงิน) 4.35 0.23 4.41 0.20 1.382 .315 
3. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร(เงินสดในมือ) 4.42 0.28 4.43 0.31 .123 .279 
4. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การนําเงินสงคลัง) 4.41 0.51 4.42 0.50 .091 .694 
5. ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การบันทึกบัญชี) 4.38 0.30 4.41 0.28 .498 .659 
6 ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (เงินทดลอง) 4.39 0.26 4.39 0.27 .000 .933 
7 ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (ความเหมาะสมของการใช) 4.40 0.31 4.41 0.28 .186 .373 
8 ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (การดูแลรักษาทรัพยแสิน) 4.44 0.27 4.41 0.29 .522 .529 
9 ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (การบัญชีทรัพยแสิน) 4.33 0.31 4.40 0.38 .962 .076 
10 ดานการควบคุมการรายงานการเงิน(ขอมูลการเงิน) 4.41 0.28 4.42 0.30 .043 .875 
11 ดานการควบคุมการรายงานการเงิน(รายงานการเงิน) 4.42 0.35 4.47 0.31 .593 .505 

รวม 4.40 0.10 4.42 0.10 .829 .890 
จากตารางที ่2 แสดงใหเห็นวา การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและเจาหนาที่ตําแหนงตางๆ จําแนกตามเพศ ที่มีตอแนวทางการตรวจสอบ

ภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกรายดานทุกดานและในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลการสรุปผลข๎อเสนอแนะและความต๎องการในแนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบลในอําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางที่ 3 คําความถี่ของข๎อเสนอแนะและความต๎องการแนวทางการตรวจสอบภายในด๎านการเงินและบัญชีขององค๑การบริหารสํวนตําบลในอําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

ลําดับ ข๎อเสนอแนะ ความถี่ ร๎อยละ 
1. ผูบริหารและเจาหนาที่ตองทราบกฎระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการเงินและพัสดุเป็นอยางดี 23 19.83 
2. ผูบริหารตองมีคุณธรรม 17 14.66 
3. ผูบริหารตองยึดหลักการบริหารธรรมาภิบาล 9 7.76 
4. ผูบริหารควรใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 5 4.31 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะและความตองการสูงสุดไดแก  ผูบริหารและเจาหนาที่ตองทราบกฎ ระเบียบและแนว
ปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุเป็นอยางดี  จํานวน 23 คน  คิดเป็นรอยละ 19.83 รองลงมา ไดแก ผูบริหารตองมีคุณธรรม จํานวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 
14.66 ผูบริหารตองยึดหลักการบริหารธรรมาภิบาล จํานวน 9 คน  คิดเป็นรอยละ 7.76 และผูบริหารควรใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  จํานวน 5 คิดเป็นรอย
ละ 4.31 และมีผูไมแสดงความคิดเห็น 62 คน คิดเป็นรอยละ 53.44 
 
สรุปผลการวิจัย 

แนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกพบวา ตามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.41, S.D.=0.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก แลผลการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและเจาหนาที่ตําแหนงตางๆ จําแนกตามเพศ ที่มีตอแนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายดานทุกดานและในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบวา ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุ กดานอยูใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูบริหารและเจาหนาที่ในตําแหนงตางๆ ไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถู กตองตามกฎ ระเบียบตางๆ ครอบคลุมทุกๆ ดานอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก ดานการควบคุมการรายงานการเงิน(รายงานการเงิน) ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (การดูแลรักษาทรัพยแสิน)  ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร(เงินสดในมือ)ดานการควบคุมการรายงานการเงิน (ขอมูลการเงิน) ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การรับเงิน)ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร (การนําเงินสงคลัง) ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การบันทึกบัญชี) ดานการควบคุมทรัพยแสิน  (ความเหมาะสมของการใช)ดานการควบคุมเงิน
สดและเงินฝากธนาคาร (เงินทดลอง) ดานการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร (การเบิกจายเงิน) และดานการควบคุมทรัพยแสิน (การบัญชีทรัพยแสิน)  ตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของพีรันธร  ทาวคํา  (2554) ไดทําการศึกษาแนวทางตรวจสอบตรวจสอบภายในดานบัญชีและการเงินขององคแการบริหารสวนตําบล  ในอําเภอ
แมสรวย  จังหวัดเชียงราย  พบวา  ในกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ในกิจกรรมดานตางๆ และปใจจัย
สงเสริมแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  สามารถแบง  ผลการประเมินเป็นไปตามแนวทางการประเมินได 3 ระดับ คือ Generally Conforms (GC) 
Partially Conforms (PC) และ Does Not Conforms (DNC) ไดดังน้ีกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการปฏิบัติงานตรวจสอบดานบัญชีและ
การเงิน ระดับการประเมิน อยูในระดับ Generally Conforms (GC) แสดงวาโครงสราง นโยบาย หลักการปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติรวมทั้งกิจกรรมที่สําคัญ
ตางๆ ของดานการตรวจสอบภายในสอดคลองและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในปใจจัยสงเสริมแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดานบัญชีแ ละ
การเงินระดับการประเมิน อยูในระดับ Partially Conforms (PC) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายในดานการเงินและบัญชีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ดวยความอนุเคราะหแ และการใหความสนับสนุนจากหลายฝุาย ขอขอบพระคุณทานที่ปรึกษาในการจัดทําการคนควาอิสระ ผศ.ดร.รัตนแชนก พ ราหมณแศิริ 
ผูเช่ียวชาญทั้งสามทาน ที่ไดใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และใหคําแนะนําแกไขความถูกตอง ความเที่ยงตรงทั้งสํานวนภาษา และคณะกรรมการทุกทาน
ในการสอบสารนิพนธแ ไดแก ผศ.ปราโมทยแ  สิทธิจักร และผศ.ดร.ณัฐวัฒนแ  พระงามไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในขั้นตอนการพัฒนางานวิจัย จนงานวิจัยครั้งน้ี
สําเร็จตามความมุงหมาย ขอใหคุณงามความดีทั้งปวงพึงบังเกิดแกบุพการี และผูใหการสนับสนุนคอยชวยเหลือใหกําลังใจเสมอมา อน่ึงคุณประโยชนแจากการวิจัยครั้งน้ี 
หากจะกอเกิดเป็นประโยชนแตอภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนากระบวนการบริหารศึกษาตอไป ก็จะยินดียิ่ง 
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การสร๎างขีดความสามารถและนวัตกรรมทางการตลาดของผ๎ูประกอบการไทยเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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บทคัดยํอ 
 บทความวิชาการเรื่องน้ีกลาวถึงการสรางขีดความสามารถและนวัตกรรมทางการตลาดของผูประกอบการไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงสงผลใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงที่ผลักดันใหผูประกอบการตองปรับตัว การพัฒนาทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลกระทบตอธุรกิจหลายๆ มิติ
และสงผลกระทบทางบวกและทางลบ รวมไปถึงการการสรางสรรคแและการทําลายผลิตภัณฑแและบริการในดานตางๆ อยางรวดเร็ว การที่ธุรกิจจะรักษาไวซึ่งการเติบโต
ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนน่ันก็คือการสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นภายในองคแกร นวัตกรรมตองเป็นนวัตกรรมที่ผูบริโภคยินดีที่จะจายเงินเพื่อนํานวัตกรรมน้ันกลับมา
ใชใหเกิดประโยชนแตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถสรางคุณคาดานจิตใจเม่ือไดครอบครองนวัตกรรม 
 ผูประกอบการไทยสามารถสรางสรรคแนวัตกรรมใหมๆ โดยวิธีการคนหาวิธีคิด การปรับปรุงวิธีการทํางานแบบใหม โดยมุงเนนไปที่สิ่งที่กอ ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอบรมใหความรูเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคแที่จะนํามาปรับใชกับองคแกรธุรกิจ เพื่อใหผูประกอบการสามารถนํานวัตกรรม
ทางการตลาดไปใชใหเกิดประโยชนแตอการดําเนินธุรกิจกอใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผลและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจตอไป 
 
คําสําคัญ : ขีดความสามารถ นวัตกรรมทางการตลาด ผูประกอบการ 
 
Abstract 

This academic article is aimed to create the potential capability and marketing innovation to the Thai enterprise officer so as to 
be encouraged the sustainable development including concurrent change affected on severely competition forward to enterprise 
adjustment cordially. The innovation development & technology has been affected on several businesses of perspectives dimensions which 
is affected on positive and negative effects including creativity and product destruction throughout many perspectives dimensions services 
rapidly. The business maintains the growth of business prolong sustainability which innovation creation occurrence insider internal 
organization. Moreover, innovation must be the innovation customer pleasure and money spending so as to be Innovation compatible user 
for utility advantage response to customer efficiency and effectiveness to value creation from mental remember conquers the innovation. 
 The Thai enterprise can create neo innovation by means of think method, new working method improvement focused on 
concurrent change including human resources development training course in collaboration with creativity business adjustment. Accordingly, 
the objective’s enterprise officer can adopt the innovation of marketing utility advantages prolong which causes to business development 
with efficiency and effectiveness & empowering potential competitive advantage for business sustainability so far consequently. 
 
Keywords : Capability, Market Innovation, Entrepreneurs 
 
บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอมประชากรศาสตรแ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และกฎหมาย รวมไปถึงการกาวเขาสูเศรษฐกิจดิจิทั ล 
(Digital Economy) และการเปลี่ยนแปลงไปสูยุค 4.0 ที่คอมพิวเตอรแ เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในเรื่องของขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ปใจจัยเหลาน้ี
สงผลกระทบทั้งดานโอกาสและอุปสรรคตอการดําเนินงานขององคแกรธุรกิจเป็นอยางมาก ประกอบกับการเพิ่มมากขึ้นของธุรกิจตางประเทศที่เข ามาทําการคาใน
ประเทศไทยทําใหมีกฎเกณฑแและอุปสรรคตอการแขงขันของผูประกอบการ และยังสงผลใหเกิดการแขงขันที่รุนแรง ผูบริหารองคแกรหรือกิจการเองมีหนาที่ตองคอย
ติดตามและคาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา เพื่อทําการปรับกลยุทธแขององคแกรใหกับสถานการณแที่กําลังเกิดขึ้น และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น และทําใหกลายเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันได 
รวมไปถึงตองสรางคุณคาใหกับองคแกรไมวาจะเป็น ผูถือหุน พนักงาน ผูจัดสงวัตถุดิบ ลูกคา และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับองคแกร เพื่อใหธุรกิจดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
และมีความสามารถในการแขงขันในสถานการณแท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
 นวัตกรรทางการตลาดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นอยางยิ่งสําหรับองคแกรธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑแของธุรกิจเป็นสิ่งที่กอใหเกิ ดความสําเร็จในทาง
การตลาด สิ่งหน่ึงท่ีตองคํานึงถึงในเรื่องของนวัตกรรมทางการตลาดไมไดเป็นเพียงเทคโนโลยีที่นําเขามาปรับใชกับผลิตภัณฑแหรือองคแกรธุรกิจเทาน้ัน แตหากเป็นการให
ความสําคัญทางดานการจัดการนวัตกรรมในองคแกรธุรกิจที่เกิดจากความรวมมือของทุกฝุายที่จะพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมขึ้นในองคแกรธุรกิจ ความสําคัญของนวัตกรรม
ทางการตลาดที่สามารถวัดประสิทธิผลการบรรลุผลสําเร็จในดานการทํารายไดใหกับองคแกรธุรกิจรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมของธุรกิจเป็น สิ่งที่ทําใหเกิดการ
คนหาและคิดคนเพื่อทําใหเกิดความสําเร็จทางการตลาด (Shapiro, 2006) การพัฒนาคุณภาพและบริการของผลิตภัณฑแใหมที่มีผลตอความตองการของลูกคาที่
แตกตางกัน ไมวาจะเป็นความเช่ือม่ัน ช่ือเสียงขององคแกรธุรกิจจะสงผลตอการยอมรับดานนวัตกรรมทางการตลาด ในขณะที่ความสําคัญของกา รนวัตกรรมทาง
การตลาดจะสงผลตอกําไรและการเติบโตขององคแกรธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น องคแกรธุรกิจตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑแและบริการเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จ 
                                                           
1 อาจารยแประจําคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทรแ 
2 อาจารยแประจําคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทรแ 
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 แนวทางสําคัญประการหนึ่งในการรักษาการเจริญเติบโตขององคแกรธุรกิจเพื่อใหพัฒนการองคแกรธุรกิจดําเนินการไดอยางยั่งยืน ก็คือ การที่ ผูประกอบการ
ไทยจําเป็นตองสรางนวัตกรรมขึ้นมาในองคแกรธุรกิจของตนเอง เพื่อใหสามารถทันตอการแขงขันกับคูแขงขันถาหาองคแกรธุรกิจไมพัฒนาแล ะสรางนวัตกรรมขึ้นมาก็
อาจจะถูกแยงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงขันก็เป็นได อยางไรก็ตามนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งใหมสําหรับผูประกอบกา รไทย และเป็นปใจจัยสําคัญในเวทีการแขงขัน
การตลาดระดับโลก ดังน้ัน ผูประกอบการจึงจําเป็นตองศึกษาและเรียนรูปใจจัยท่ีทําใหเกิดนวัตกรรมในองคแกรธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอบรมใหความรูเพื่อให
เกิดความคิดสรางสรรคแที่จะนํามาปรับใชกับองคแกรธุรกิจ เพื่อใหผูประกอบการสามารถนํานวัตกรรมทางการตลาดไปใชใหเกิดประโยชนแตอการดําเนินธุรกิจกอใหเกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผลและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจตอไป 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ความหมายของขีดความสามารถและสมรรถนะ 
 การสรางขีดความสามารถ (Capability) ขององคแกรสามารถทําไดหลายวิธี เชน การพัฒนาคน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณแและเครื่องจักรกล 
(Material and Machines) และการจัดการ (Management) วิธีที่องคแกรสวนใหญนิยมใชกันทั่วไปคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสินคาหรือบริการและการ
พัฒนา บุคลากรขององคแกร แตการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งสามารถหาซื้อไดจะใชเวลาไมนานแตคูแขงก็สามารถตามทันไดในระยะเวลาไมนานเชนเดียวกัน เชน ใชเวลาใน
การพัฒนาบุคลากรอาจตองใชเวลานาน นอกจากน้ียังเป็นการพัฒนาองคแการที่ยั่งยืนกวาดวย เน่ืองจากการพัฒนาสมรรถนะหรือสมรรถภาพ (Competency) ของ
บุคลากรในองคแการซึ่งรวมกระบวนการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนทางความกาวหนาในสายงาน 
การจายคาตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนแผนการ สืบทอดตําแหนงงาน มีระบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงคแขององคแการซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศและของโลก 
 กลาวโดยสรุป การสรางขีดความสามารถขององคแกร (Capability) จะอยูในระดับใดน้ันขึ้นอยูกับสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองคแกร และ
ความสามารถในการตอบสนองตอการผลิตหรือการใหบริการขององคแกร โดยสมรรถนะของบุคลากรแตละคนอาจจะติดตัวมาตั้งแตกําเนิด หรืออาจจะเกิด จาก
ประสบการณแท่ีสั่งสมมายาวนานหรือมีการพัฒนาขึ้นภายหลังจากท่ีไดรับประสบการณแและการอบรมเพิ่มเติม 

ขีดความสามารถ หมายถึง ระดับความสามารถของหนวยงานตางๆ ภายในองคแการ เชน ฝุาย แผนกหรือของตัวองคแการเอง เกิดจากผลการทํางานรวมกัน
ของบุคลากรทุกคนในทุกภาคสวนขององคแการหรือของ บุคลากรทุกคนในองคแการน้ันที่รวมมือกันปฏิบิตงาน กลาวคือหนวยงาน หรือองคแการที่มีขีดความสามารถสูง
จะตองสามารถบริหารการทํางานของบุคลากรในหนวยงานหรือองคแการใหรวมมือกันทํางานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนแ วัตถุประสงคแและ  เปูาหมายของหนวยงานหรือ
องคแการน้ันๆ (Nick, 2013) 

สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคลากรแตละคนในองคแกรและในการทํางาน เชน ความสามารถในการ ผลิตสินคาหรือการใหบริการ สมรรถนะของ
บุคลากรแตละคนอาจจะติดตัวมาตั้งแตเกิดหรือเป็นพรสวรรคแ อาจจะเกิดจากประสบการณแในการทํางานหรืออาจเกิดจากการพัฒนาขึ้นภายหลังจากการฝึกอบรม และ
การศึกษาเพิ่มเติม 

Boyatzis (1982 : 58) กลาววาสมรรถนะเป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่มีความแตกตางกัน ซึ่งประกอบดวย  แรงจูงใจ อุปนิสัย ทักษะ ทัศนคติ 
แนวความคิด และบทบาททางสังคม ความรูที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑแที่หนวยงานหรือองคแการกําหนดไว 

Anthony et al. (1996) กลาววาสมรรถนะคือความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคแที่องคแกรกําหนดไว ตลอดจนสามารถแกไข
ปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานรับผิดชอบไดอยางเป็น รูปธรรมโดยใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และอุปนิสัย (Trait) สวนบุคคลเขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548) นิยามความหมายของสมรรถนะวาเป็น คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ทักษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคล  สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคแการ กลาวคือการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะ ใด 
สมรรถนะหน่ึงไดมักจะตองมีองคแประกอบของท้ังความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาความหมายของสมรรถนะจากคํากลาว และคําจํากัดความของนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยแ ไดวา 
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในองคแกร ซึ่งอาจเกิดจากพรสวรรคแ ทักษะ ความรู ประสบการณแในการทํางานหรือพัฒนาขึ้นเองจากการฝึกอบรมหรือ
การศึกษาเพิ่มเติม 

ความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการตลาด 
 นวัตกรรมและการบริหารนวัตกรรม (ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, 2551) คําวานวัตกรรม (Innovation) มีรูปศัพทแเดิมมาจากภาษาบาลีคือ นว+อตต+กรรม 
กลาวคือ นว แปลวา ใหม อัตต แปลวา ตัวเอง และกรรม แปลวา การกระทํา นว สนธิ กับ อัตต จึงเป็นนวัตต และ นวัตต มา สมาส กับ กรรม จึงเป็น นวัตกรรมแปล
ตามรากศัพทแเดิม คือการกระทําใหมของตนเอง หรือ การกระทําของตนเองที่ใหม ทั่วๆ ไป สิ่งใหมๆ อาจหมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของที่ใหม 
 Everette M. Roger (1983) กลาววาใหความหมายวา นวัตกรรม คือ ความคิด การกระทําหรือวัตถุใหมๆ ซึ่งถูกรับรูวาเป็นสิ่งใหมๆ ดวยตัวบุคคลแตละคน
หรือหนวยอื่นๆ ของการยอมรับในสังคม “Innovation is a new idea, practice or object, that is perceived as new by the individual or other unit of 
adoption.” 
 Schilling (2008) ไดใหความหมาย นวัตกรรม วาเป็นเรื่องของการนําความคิดไปใชในเชิงปฏิบัติ เพื่อใหไดสิ่งใหมหรือกระบวนใหมเกิดขึ้นมาเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันขององคแกรธุรกิจ 
 Nohria and Gulati (1996) ไดใหความหมายไววา นวัตกรรมคือนโยบายทางธุรกิจ โครงสรางขององคแกรและวิธีการหรือกระบวนการตางๆ ในการสราง
โอกาสทางการตลาดที่ผูประกอบการพยายามสรางขึ้นมาเพื่อใหเกิดความแปลกใหม 
 วิรัช สงวนวงศแสาน (อานใน ร็อบบินสแ, สตีเฟนสแ พี : 2550) ไดใหคํานิยามของนวัตกรรมวาเป็นกระบวนการนําความคิดสรางสรรคแ มาแปลงใหเป็นสินคา 
บริการหรือวิธีการทํางานใหมๆ ที่เป็นประโยชนแหรือทําใหเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได  ทั้งน้ี ความคิดสรางสรรคแที่กลาวถึงหมายความรวมถึง ความสามารถในการ
ประสานควาคิดหลายๆ ความคิดไปในทางท่ีกอใหเกิดความคิดใหมๆ 
 ศาสตราจารยแ ดร.ชัยอนันตแ สมุทวณิช (อางในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, : 2549) ไดนิยามไววา นวัตกรรมคือ สิ่งที่มีการคิดหรือ
ทําขึ้นใหม ซึ่งการคิดหรือทําขึ้นใหมน้ี อาจเป็นการตอยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยูแลว หรือเป็นการคิดขึ้นใหม หรือสรางทําขึ้นใหมโดย ไมมีฐานเดิมก็ได ซึ่งสวนใหญแลว
นวัตกรรมจะเป็นประเภทที่มีการตอยอดหรือหาสวนผสมที่เหมาะสมมากกวา ซึ่งก็ตองมีประโยชนแและกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม นวัตกรรมไมจําเป็นวาตองเป็นเรื่องของ
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เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรแหรือเทคโนโลยีเทาน้ัน แตอาจเป็นเรื่องของวิถีชีวิต การทํางานหรือทางสังคมก็ได ยกตัวอยาง เชน ตมยํา ที่ เป็นนวัตกรรมจากการรวบรวม 
ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด มะนาว พริกขี้หนู เขาดวยกัน เป็นตน 

กลาวโดยสรุปแลว  ผูเขียนจึงสรุปไดวานวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหมๆ ดังตอไปน้ี สิ่งท่ีไมเคยมีผูใดทํามากอนเลย สิ่งใหมที่เคยทํามาแลวในอดีต แตไดมีการรื้อ
ฟื้นข้ึนมาใหม สิ่งใหมที่มีการพัฒนามาจากของเกาที่มีอยูเดิมเป็นการตกผลึกทางดานความคิด บนพื้นฐานของภูมิปใญญาทองถิ่น เช่ือมโยงการบูรณาการ ตอการนําเอา
แนวคิดดังกลาวไปใชประโยชนแทางปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม ไดแก การศึกษา การสาธารณสุข ทุนทางสังคม ทุนทางปใญญา ทุนทางเศรษฐกิจ นวั ตกรรมการเมือง 
รวมถึงนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน 

นวัตกรรมทางการตลาด 
 นวัตกรรมทางการตลาด คือสิ่งที่สามารถที่จะวัดผลความสําเร็จจากการทํารายไดในดานของการพัฒนาผลิตภัณฑแและบริการของธุรกิจ การสรางนวัตกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพน้ันจะตองมององคแประกอบในหลายดานไมใชเพียงแคเทคโนโลยีเทาน้ันแตตองเป็นเรื่องการใหความสําคัญในดานการจัดการนวัตกรรมภายในองคแกรธุรกิจ
โดยจะตองเกิดจากความรวมมือในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเป็นผูบริหารหรือแมแตบุคลากรตองมีการพัฒนาไปพรอมๆกัน ไมวาจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑแใหมและบริการที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเหลาน้ีมีผลตอความตองการของกลุมลูกคาเปูาหมายที่มีความตองการที่แตกตางกันออกไป และยังสงผลตอความเช่ือม่ันใน
ช่ือเสียงขององคแกรธุรกิจที่จะทําใหเกิดการยอมรับตอนวัตกรรมทางการตลาดขององคแกรธุรกิจ สิ่งท่ีจําเป็นตอการพัฒนานวัตกรรมทางดานการตลาดก็คือ องคแกรธุรกิจท่ี
ตองสรางผลกําไรใหเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้น องคแกรธุรกิจจะตองมีความสามารถในการพัฒนาดานนวัตกรรมเพื่อใหบรรลุผลตามเปูาหมายที่องคแกรธุรกิจกําหนดไว 
 นวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางดานความคิด เพื่อกระตุนใหเกิดความคิดที่แตกตางเพื่อนํามาใชในการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑแ
และบริการ การสรางองคแความรูที่ไดมาจากความคิดการประดิษฐแคิดคน และพัฒนาอาจจะเกิดขึ้นไดอยางมากท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทางธุรกิจ 
 Cetindamar and Ulusoy (2007) นวัตกรรมทางการตลาด มิไดมีเพียงเทคโนโลยีเทาน้ันแตหากเป็นการใหความสําคัญทางดานการจัดการนวัตกรรม
ภายในขององคแกรธุรกิจท่ีเกิดจากความรวมมือของผูบริหารและหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และความพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมภายในของกิจการ 
 Blomqvist and Puumalainen (2008) นวัตกรรมทางดานการตลาด คือการพัฒนาดานคุณภาพของ ผลิตภัณฑแใหมและบริการใหมที่มีผลตอความ
ตองการของกลุมลูกคาเปูาหมายที่มีความแตกตางกัน และการเพิ่มความเช่ือม่ันในช่ือเสียงของธุรกิจจะสงผลตอการยอมรับทางดานนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจได
อยางรวดเร็ว 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา นวัตกรรมทางการตลาด คือสิ่งที่สามารถที่จะวัดผลความสําเร็จจากการทํารายไดในดานของการพัฒนาผลิตภัณฑแและบริการของธุรกิจ การ
สรางนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพน้ันจะตองมององคแประกอบในหลายดานไมใชเพียงแคเทคโนโลยีเทาน้ันแตตองเป็นเรื่องการใหความสําคัญในดานการจัดการนวัตกรรม
ภายในองคแกรธุรกิจโดยจะตองเกิดจากความรวมมือในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเป็นผูบริหารหรือแมแตบุคลากรตองมีการพัฒนาไปพรอมๆกัน ไมวาจะเป็นเรื่องของ
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑแใหมและบริการที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเหลาน้ีมีผลตอความตองการของกลุมลูกคาเปูาหมายที่มีความตองการที่แตกตางกันออกไป 

ความสําคัญของนวัตกรรมกับผู๎ประกอบการ 
 ประโยชนแของนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองในดานผลิต บริการ พัฒนารวมถึงตองเผชิญกับสถานการณแที่ไมมีความแนนอนอยูต ลอดเวลา 
ซึ่งอาจจะเป็นไดทั้งอุปสรรคและโอกาสของธุรกิจในการทํากําไรใหกับองคแกรธุรกิ จ การเปลี่ยนแปลงของสถาการณแที่ไมแนนอนจะเป็นการเพิ่มความสามารถและ
ความกาวหนาใหกับองคแกรโดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปูาหมาย และเป็นเพิ่มโอกาสทาง การแขงขันในเวที
ระดับโลก Jacobson (1992) นวัตกรรมถือไดวาเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผูประกอบการ ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคแกรธุรกิจ ไมวาจะเป็น
เรื่องของโอกาสทางการตลาด หรือแมกระทั้งความสําเร็จในองคแกรธุรกิจซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือผูประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง ( Drucker, 1994 และ Kanungo, 
1999) การจัดทํานวัตกรรมในองคแกรธุรกิจจําเป็นตองคํานึงถึงปใจจัยที่เกี่ยวของกับทุกภาคสวนในองคแกรธุรกิจไมวาจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมๆและบริการใหมๆ 
รูปแบบการดําเนินงานในองคแกร หรือแมแตกระบวนการในการบริหารจัดการทั้งเรื่องคนและเทคโนโลยีใหมๆ (Damnpour, 1996) (Sundbo, 1998) สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฏีของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรแโดยไดระบุแนวคิดของการศึกษาทางดานนวัตกรรมแบงออกเป็น 3 มุมมอง คือ 1) มุมมองในดานผูประกอบการ (The 
Entrepreneur Paradigm) 2) มุมมองดานเศรษฐศาสตรแและเทคโนโลยี (The Technology economics Paradigm) และ 3) มุมมองดานกลยุทธแ (The Strategic 
Paradigm) โดยสวนมากแลวธุรกิจมักจะถกเถียงกันในเรื่องของนวัตกรรมและความสําคัญของ การทํานวัตกรรม ซึ่งมีหลายองคแกรพยายามจะทําในเรื่องของนวัตกรรม
อยางจริงจัง แตก็ปรากฏวาไมมีกี่แหงที่ประสบความสําเร็จในการทํานวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมมักจะคอยหลอกหลอนผูบริหารองคแกรเน่ืองจากมีปใจจัยหลายอยางที่เขามา
เกี่ยวของเช่ือมโยงกับความเสี่ยงยากที่จะหลีกเลี่ยงได แมวาหลายๆ ธุรกิจพยายามจะคิดถึงขอดีของการทํานวัตกรรมก็ตาม แตธุรกิจก็ไม กลาที่จะลงทุนในจํานวน
มหาศาลกับการทํานวัตกรรมในองคแกร (Ahmed, 1998) อยางไรก็ตามความสําคัญของนวัตกรรมกับผูประกอบการมีความสําคัญตอการพัฒนาโดยจะช้ีใหเห็นวา
นวัตกรรมสามารถชวยใหเกิดความเติบโตในทางเศรษฐกิจ ก็เน่ืองจากวาผูประกอบการไดสรางนวัตกรรมเพื่อมุงหวังใหเกิดการการเจริญเติบโตและผลประโยชนแในทาง
เศรษฐกิจ ดังน้ันผูประกอบการจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานวัตกรรม และนวัตกรรมก็มีบทบาทสําคัญตอผูประกอบการเชนเดียวกัน ซึ่งจะมีสวนเกี่ยวข องสัมพันธแ
กันเพื่อทําใหเกิดความสําเร็จ ดังน้ันนวัตกรรมจึงเป็นการผสมผสานระหวาง ความคิด ประสบการณแ ความรู ของผูประกอบการเพื่อทําให เกิดการคิดคนพัฒนาสิ่งใหมๆ 
เพื่อใหสงผลตอนวัตกรรมโดยสามารถจัดการกับความรูเหลาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ (Darroch & McNaughton, 2002)  

ความจําเป็นและความคุ๎มคําของการนํานวัตกรรมมาใช๎ 
1. นวัตกรรมน้ันมีจุดเดนท่ีเห็นไดชัดกวาวัสดุ อุปกรณแหรือวิธีการที่ใชอยูในปใจจุบันมากนอยแคไหน 
2. นวัตกรรมน้ันมีความเหมาะสมหรือไมกับระบบหรือสภาพที่เป็นอยู 
3. มีการวิจัยและกรณีศึกษาที่ยืนยันแนนอนแลววาสามารถนํามาใชไดดีในสภาวการณแท่ีคลายคลึงกัน 

 4. นวัตกรรมน้ันมีความเกี่ยวของกับความตองการของผูใชอยางจริงจัง 
ประเภทของนวัตกรรม 

 การจําแนกประเภทของนวัตกรรมแบงไดหลายประเภทตามลักษณะขอบเขตและวัตถุประสงคแของการ  นําไปใช ในที่น้ีอาจจําแนกนวัตกรรมออกเป็น 5 
ประเภท ไดแก  

1. นวัตกรรมทางธุรกรรมขององคแกร (Business Innovation) เป็นการปรับเพิ่มการดําเนินธุรกรรมขององคแกร เพื่อตอบสนองสิ่งเราของบริบทโลกาภิวัตนแที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา รวมถึงความอยูรอดและความสามารถเชิงการแขงขันขององคแกร  
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2. นวัตกรรมทางยุทธศาสตรแของคแกร (Strategy Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนแ พันธกิจ คานิยม ความเช่ือ เปูาหมาย รวมถึงการปรับระบบ
โครงสรางองคแการ เพื่อกําหนดทิศทางหลักของการทําธุรกรรมขององคแกรใหม และผลักดันธุรกิจมีการพัฒนาเพื่อใหเติบโตอยางยั่งยืน  

3. นวัตกรรมทางทุนมนุษยแ (People Innovation) เป็นการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะความเช่ียวชาญที่เหมาะสม เพื่อเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่
ตามบทบาทตาง ๆ ภายใตกระบวนการนวัตกรรม  

4. นวัตกรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการพัฒนา วิธีการผลิตหรือการปฏิบัติที่แตกตางไปจากเดิม เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นและตนทุนการผลิตลดลง นวัตกรรมทางกระบวนการประกอบดวยนวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม  กระบวนการทางองคแกร 
นอกจากน้ียังรวมไปถึง  

5. นวัตกรรมทางสินคาและบริการ (Product/Service Innovation) เป็นการสรางสินคาและบริการใหมหรือพัฒนาและปรับปรุงสินคาที่มีอยู หรือรวม
สินคาท่ีมีอยูเขาไปในสินคาใหม เพื่อเสนอคุณคาใหแกลูกคาและประโยชนแที่ลูกคาจะไดรับ โดยคํานึงถึงกระบวนการจัดการหวงโซคุณคาที่เกิดขึ้นกับทุกหนวยงานที่จะ
ทําใหเกิดผลในเชิงพาณิชยแได รวมถึงนวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) เป็นการพัฒนาวิธีการทําการตลาดรูปแบบใหมที่ใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑแ 
ชองทางการจัดจําหนาย การสื่อสารการตลาด และการสงมอบผลิตภัณฑแ หรือบริการใหกับลูกคา รวมถึงการประเมินและการทํานายความ  ตองการของผูบริโภค 
(Bangkok Civil Service Development Institute, 2015) 

นอกจากน้ียังสามารถจําแนกประเภทของนวัตกรรมไดตามลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงคแของการนําไปใชประโยชนแประกอบดวย การจําแนกตาม
เปูาหมายของนวัตกรรม (The Target of Innovation) แบงเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑแ (Product Innovation) คือ การพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑแใหมหรือบริการ
ใหมๆ ไมวาจะเป็นดานเทคโนโลยี หรือวิธีการใชรวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑแเดิมที่มีอยูแลวใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งเพื่อที่จะสามารถตอ บสนองความ
ตองการของลูกคากลุมเปูมหมาย เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ และขึ้นอาจอยูในรูปของผลิตภัณฑแหรือบริการก็ได ( Smith, 2006 & Schilling, 2008) นวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) คือ การประยุกตแแนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม ๆ ที่สงผลใหกระบวนการผลิตและการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นเพื่อใหไดผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองคแการอัน ไดแก เครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจําหนาย หรือ
รูปแบบการจัดการองคแการโดยมีเปูาหมายนําไปสูนวัตกรรมผลิตภัณฑแและบริการ ที่สงมอบใหไปถึงมือผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Rutherford, 
M.W. & Holt, D.T., 2007) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) คือ การนํานวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการในการใหบริการ และสราง
ความแตกตางหรือความโดดเดนที่เหนือกวาคูแขงขันเพื่อเพิ่มบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยเนนสิ่งอํานวยความสะดวกรวดเร็ วในการใหบริการ การ
จําแนกตามขอบเขตผลกระทบ (The Areas of Impact) แบงเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) มีพื้นฐานขอบเขตมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีชวยใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือกลุมเปูาหมาย  และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และนวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative 
Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการตลอดจนกระบวนการจัดการองคแการซึ่งสงผลใหระบบการทํางาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑแ และการใหบริการ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธแโดยตรงกับนโยบาย โครงสรางองคแการ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดองคแกา รใหมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Baruch, Y., & Holtom, B. C., 2008) 

องค๑กรนวัตกรรม (Innovation Organization) 
 การที่ผูประกอบการจะสรางองคแกรหรือบรรยากาศใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบของ องคแกรนวัตกรรม ผูประกอบการตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของการ
สรางนวัตกรรมใหมๆ และมีความเขาใจถึงองคแกรแหงนวัตกรรม โดยการคนหาวิธีการในการทํางานแบบใหมคอยปรับปรุงกระบวนการทํางานอยูเป็นประจํา มีการสงเสริม
ใหบุคลากรภายในองคแกรไดเรียนรูในสิ่งใหมๆ และสรางทัศนติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดวยการบริหารจัดการอยางมีระบบ ปรับวิธีการคิดเพื่อให
ทันตอเหตุการณแท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาที่สําคัญตองเปิดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคแกรมีสวนในกระบวนการไมวาจะเป็นกระบวนการทางดานความคิด หรือ
การผลิตก็ตาม วิธีการหน่ึงที่จะทําใหบรรลุผลและเกิดการเจริญเติบโตในองคแกรรวมไปถึงความไดเปรียบทางการแขงขันน้ันจะตองใหการสนับสนุน กระตุนความคิด
ความสามารถในการสรางสรรคแผลงาน สนับสนุนใหมีการแสดงออกในรูปแบบใหมๆ มีการสงเสริมการทํางานเป็นทีม มีกระบวนการคิดรวมกัน โดยจะตองไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ไมวาจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของเงินอยางเพียงพอ วัสดุอุปกรณแ (Leekpai P., et. al., 2014 & Ahmed and Abdalla, 1999)  
 (ChaiPrasit S., 2000) (Brown & Eisenhardt, 1998) นอกจากน้ีผูประกอบการตองมีการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงคแ เปูาหมาย และกลยุทธแที่แนนอน
ในการพัฒนาองคแกรไปสูความเป็นองคแกรนวัตกรรมเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความตอเน่ือง ผูประกอบการเองจะตองทําการศึกษาและทําคว ามเขาใจถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลง พรอมตองเขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงวามีการเริ่มตน การดําเนินงาน และสิ้นสุดอยางไร ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดปใญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหผูประกอบการสามารถวางแผน ควบคุม หรือแมแตการไขปใญหาท่ีเกิดขึ้นการมีมุมมองแหงอนาคตที่สอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในอนาคตดังกลาว รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจ ทะเยอทะยาน สามารถกระตุนและสรางความคาดหวังตอการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาและมองเห็นได อีก
ทั้งเกิดจากผูนําเชิงวิสัยทัศนแและการมีสวนรวมของสมาชิกในองคแกรซึ่งกอใหเกิดความผูกพันรวมกัน และความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของทุกคนในองคแกร และ
ผูบริหารพรอมที่จะใหการสนับสนุนในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีควรมีสาระ 
ครบถวนและชัดเจน โดยการสะทอนใหเห็นถึงจุดหมายและทิศทางท่ีจะกาวไปในอนาคต สามารถทําใหสําเร็จไดตรงตามเปูาหมาย  
 การสรางองคแกรแหงนวัตกรรมนับวามีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสรางใหองคแกรเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในยุคปใจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งองคแกรจะตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณแที่มีการเปลี่ยนแปลง ไมใชเป็นการวิ่งตามการเปลี่ยนแป ลงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเป็น
นวัตกรรมทางดานสินคา กระบวนการทํางาน การใหบริการ การจัดการ หรือการตลาด ความสําคัญของนวัตกรรมที่มีตอองคแกรธุรกิจในยุคปใจจุบันคือ การสรางขีคค
วามสามารถและการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นวัตกรรมไมเพียงแตจะนํามาซึ่งความเหนือกวาคูแขงขัน และมีความแตกตางในดานของผลิตภัณฑแและ การ
บริการดวยรูปแบบใหม ๆ ที่เกิดขึ้นน้ัน แตยังเป็นการสรางตําแหนงทางการตลาดที่แข็งแกรงใหเกิดขึ้นใหกับผูประกอบการ อีกทั้งยั งจะเป็นการสรางการดําเนินธุรกิจ
แบบใหมที่เต็มไปดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นเพื่อทดแทนรูปแบบเดิมของการดําเนินธุรกิจในปใจจุบัน นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคแกร โดยการปรับปรุงและเสนอทางเลือกเพิ่มเติม ใหกับลูกคา อีกทั้งยังเป็นการลดคาใชจายในการสรางการรับรูใหเกิดขึ้นกับผูบริโภคอันเน่ืองมาจากการนําเสนอ
ผลติภัณฑแและบริการ รวมไปถึงความเป็นผูนําหรือผูบุกเบิกในการนําเสนอรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑแและบริการใหมๆ เขาสูตลาดเป็นรายแรกน้ัน จะชวยใหเกิดการ
เขาถึงผูบริโภคไดสะดวก งายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 องคแกรนวัตกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตอเน่ือง และเกิดการ เปลี่ยนแปลงภายในองคแกร ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการที่แตกตางกัน 3 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นละลายพฤติกรรม (Unfreezing) ขั้นการเปลี่ยนแปลง (Change) และ ขั้นการหลอหลอมพฤติกรรมใหม (Refreezing) (นัฎฐพันธแ เขจรนันทแ, 2551)  
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 ขั้นละลายพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขั้นตอนน้ีเกี่ยวกับการยกเลิกพฤติกรรมและทัศนคติหรือความเช่ือ
ดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมาในอดีต โดยการสรางความรูสึกถึงความจําเป็นที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหมที่มีผลประโยชนแมากกวา 
 ทั้งน้ี การดําเนินการในขั้นละลายพฤติกรรมจะกระทําไดงายหรือยากน้ัน จะขึ้นอยกัูบปจจัย ตางๆ เชน  

 - แรงกดดันของสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง เชน สภาพการแขงขัน สภาพเศรษฐกิจ เปนตน       
 - ผลการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพในอดีต       
 - การระลึกถึงปญหาตางๆ ของสถานการณในปจจุบัน   . 

   - การรับรูถึงผลลัพธที่ดีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับองคกรจากการเปลี่ยนแปลง   
กระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ีสวนใหญมักจะถูกตอตานจากบุคคลตางๆ ในแตละฝายแตละระดับภายใน องคกรที่มีปฏิกิริยาตอบโตอยางฉับพลัน จึงทําใหการ

เปลี่ยนแปลงภายในองคกรมักไมประสบความสําเร็จ ดังเชน ปฏิกิริยาของกบที่ถูกตมในนํ้าเดือด ซึ่งมาจากการทดลองพิสูจนทางกายภาพโดยการนํากบลงไปในนํ้าที่ 
กําลังเดือดจัด ผลปรากฏวากบจะกระโดดขึ้นมาทันทีทันใดเลย แตถาเปลี่ยนวิธีการใหมโดยการนํากบลงไปอยูใน นํ้าธรรมดากอนแลวจึงคอยเพิ่มความรอนชาๆ กบก็
ยังคงอยใูนนํ้าไมกระโดดออกมา จนกระท่ังนํ้าเดือดจัดแลว กบก็จะตายไปในที่สุด ซึ่งเปรียบไดกับองคกรธุรกิจถาหากผูประกอบการไมสามารถโนมนาวใหบุคลากรใน 
องคกรทราบถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว องคกรก็จะตองเผชิญกับ ปญหาที่เกิดขึ้นอยางชาๆ และในที่สุดก็จะสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
เพราะฉะน้ัน ผูประกอบการหรือผูที่มีสวนรับผิดชอบเกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลงจะตองใหความสนใจ หรือเอาใจใสตอบุคลากรในองคกร โดยทําใหพวกเขาเหลาน้ันรับ
รถูึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในภายภาคหนา และทําให พวกเขาเขาใจถึงความสําคัญของข้ันตอนในการละลายพฤติกรรม  

ขั้นการเปล่ียนแปลง (Change)   
การเปลี่ยนแปลงเปนขั้นตอนที่ตอเน่ืองจากการละลายพฤติกรรม โดยผูประกอบการหรือผูที่มี สวน รับผิดชอบเกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลงจะตองดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคกร วิธีการทํางาน โครงสรางขององคกร หรือระดับเทคโนโลยีในการดําเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบายหรือ วัตถุประสงคที่
องคกรตั้งไวโดยอาศัยวิธีการตางๆ เขามาชวย เชน การประชาสัมพันธ การจูงใจ การฝกอบรม เปนตน เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยางราบรื่นตรงตามความ ตองการ   

ขั้นหลอหลอมพฤติกรรมใหม (Refreezing) 
การหลอหลอมพฤติกรรมใหมเปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการ ซึ่งจะเริ่มตนเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง กับองคกร โดยผูบริหารองคกรจะมีการดําเนินงานให

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นสามารถดําเนินตอไปไดเรื่อยๆ และใหบุคลากรมีความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงจนรูสึกเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนสวนหน่ึงของ 
กิจวัตรประจําวัน ทั้งน้ีขั้นตอนของการหลอหลอมพฤติกรรมใหมจะเปนขั้นตอนที่รับรองวาผลของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ัน จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจและไดรับผลประโยชนอยาง เต็มที่ นอกจากน้ีขั้นตอนการหลอหลอมพฤติกรรมใหมน้ีนับเปนขั้นตอนทีมีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากถาผู
บริหารในองคกรเปลี่ยนแปลงระบบจากสถานะเดิมเขาสูสถานะใหมแลว โดยมิไดมีการ เตรียม พรอมแลวและไมไดพิจารณาถึงโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคต อาจจะสงผล
ใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถอย หลังกลับเขาสูสถานะเดิม เน่ืองจากจะมีการตอตานจากพนักงานในองคกรที่เคยชินกับพฤติกรรมเดิมที่เคย ปฏิบัติกันมาหรือที่เรียกวา
แรงเฉื่อย ทั้งน้ี ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงท้ัง ๓ ขั้นตอนจะดําเนินตอเน่ืองกัน ซึ่งยากท่ีจะแยกข้ันตอนในแตละข้ันตอนออกจากกันอยางเด็ดขาด ดังน้ัน ผูประกอบการ 
ผบูริหารในองคกรจึงควร จะตองศึกษารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในแตละข้ันตอนอยางละเอียด ตลอดจนทําความเขาใจถึงการ ตอตานที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม  

กลยุทธ๑ผู๎ประกอบการในการสร๎างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยืน 
 การพัฒนาที่สมดุลและเช่ือมโยงกันเป็นเอกภาพระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม และการใชประโยชนแจากดานเศษฐกิจในปใจจุบันผูประกอบการ
ตองมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอเหตุการณแที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถปรับใชกลยุทธแกับองคแกรธุรกิจจากสภาพที่มีการแขงขันที่รุนแรงทําใหธุรกิจจํานวนมาก
ตองกําหนดกลยุทธแใหมๆ แลรูปแบบการดําเนินงานในองคแกรแบบใหม เพื่อนําไปปรับใชในการดํา เนินธุรกิจใหมีความยั่งยืนมากขึ้น (D’Aveni, 1994 & Eisenhardt, 
1998) และตองมีกระบวนการในการทดลองอยางสม่ําเสมอเพื่อใหองคแกรมีนวัตกรรมอยางตอเน่ืองภายใตกระบวนการนวัตกรรม ไมวาจะเป็นการกําหนดตําแหนงผูนํา
ในการดําเนินโครงการนวัตกรรมและผูสนับสนุน อีกทั้งบุคลากรภายในองคแกรยังตองมุงเนนการทํางานรวมกันเป็นทีมมากกวา การมุงเนนสวนบุคคล (Hamel, 2000)  
 กลยุทธแในการสรางนวัตกรรมนับวาเป็นกลยุทธแที่สงเสริมการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของผลิตภัณฑแและบริการความคิดสรางสรรคแโดยมุงเนน
ไปท่ีเปูาหมาย การนําเสนอสิ่งใหมๆ ออกสูตลาดเป็นครั้งแรกไมวาจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑแใหม เพื่อใหดูไมเหมือนคูแขงขัน หรือแมแตกระบวนการการ
ผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑแท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันโดยกลยุทธแในการสรางนวัตกรรมท่ีองคแกรธุรกิจนิยมกระทํามีดวยกัน 3 วิธี คือ 

1. การปรับปรุงผลิตภัณฑแหรือบริการบางสวนหรือทั้งหมด (Adaptation) โดยธุรกิจจะตองทราบถึงความแตกตางในตัวของผลิตภัณฑแและบริการ การที่จะ
สามารถตัดสินใจไดวาองคแกรธุรกิจตองทําการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในสวนใดบาง ซึ่งจะมีผลตอตนทุน แตใตขณะเดียวกันองคแกรธุรกิจก็ตองพยายามหาวิธีการลด
ตนทุนในการผลิตใหต่ําลง ซึ่งองคแกรธุรกิจตองคําถึงความคุมคาในการปรับเปลี่ยน โดยสิ่งเหลาน้ีจะสงผลใหองคแกรธุรกิจประสบผลสําเร็จ 

2. การสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑแหรือบริการหลัก (Value added) องคแกรธุรกิจควรสรางมูลคาเพิ่มในสายตาของผูบริโภค หรือการเพิ่มอรรถประโยชยแใน
ดานผลิตภัณฑแหรือบริการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีมูลคาในสายตาของผูบริโภคและมีความแตกตางจากคูแขงขัน (Shepherd & Ahmed, 2000) 

3. การกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหม (Repositioning) การรรับรูของผูบริโภคในเรื่องของความแปลกใหมเป็นสิ่งจําเป็นอยางมากในกระบวนการสราง
นวัตกรรมสําหรับผูประกอบการไมวาจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการนําเทคโนโลยีเขามาใชรวมดวยเพื่อใหเกิดความโดดเดนและสรางความแตกตางจากคูแขงขัน 
เพราะองคแกรธุรกิจตองมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงทางการตลาดเพื่อยกระดับใหมใหอยูในสายตาของผูบริโภคหรือตลาดกลุมเปูาหมาย ซึ่งผูประกอบการเองก็ตองนําเสนอ
ในเรื่องของบริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อใหลูกคารูสึกไดวาไดคุมคากับสิ่งที่ไดมาเน่ืองจากการใชผลิตภัณฑแหรือบริการขององคแกรธุรกิจ (Shepherd & Ahmed, 2000) 

ความคิดสรางสรรคแหรือนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมไดไมวาจะเป็นผลิตภัณฑแหรือบริการ รูปแบบการดําเนินงาน โครงการส รางการ
ดําเนินงาน เทคโนโลยี สิ่งเหลาน้ีลวนเป็นกระบวนการทั้งสิ้นหรือเป็นนโยบายในการดําเนินธุรกิจ และแนวทางในการสรางขีดความสามารถและนวัตกรรมทางการตลาด
ของผูประกอบการไทย ภาครัฐและภาคเอกชนตองรวมกันสรางสังคมผูประกอบการใหเกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ดังน้ันนวัตกรรม ถือเป็นเครื่องมือ ที่สําคัญในการสราง 
ความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะ เดียวกันผูประกอบการก็เป็นกลไกสําคัญในการสรางนวัตกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการสรางผูประกอบ 
การ จากการใชความรูทางดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เป็นฐาน ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานของผูประกอบการให มีความสามารถ และความเขมแข็งที่จะสราง
นวัตกรรมได โดยผานกระบวนการและกลไกการจัดการความรูใน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาช้ันสูง ในลักษณะที่ เรียกวา “Incubator” รวมทั้งมีการสนับสนุน
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ทั้งทางดาน เทคนิค ดานความรู ดานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนดานการ เงินอยางจริงจัง อยางไรก็ตามคุณลักษณะของผูที่จะสามารถ เป็นผูประกอบการได เชน ตองมี
วิสัยทัศนแ มีความมุงม่ันใน การสรางธุรกิจ มีความกลาที่จะเสี่ยง มีความรูและความ เช่ียวชาญในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ มีความเป็นผูนํา มีเครือขายความรวมมือ 
และการตลาดในปใจจุบันไมไดมีแคคนใดคนหน่ึงหรือเป็นผูนําทางการตลาด หากแตเป็นการทํางานแบบรวมกัน Co-Creation ซึ่งตองเกิดการผสมผสานระหวางผูผลิต 
ผูคาวัตถุดิบ และผูบริโภครวมกัน จึงจะทําใหผูประกอบการสามารถสรางสรรคแนวัตกรรมใหแกลูกคาและสามารถทําใหองคแกรธุรกิจอยูไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
สรุป 
 นวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นสําหรับองคแกรธุรกิจผูประกอบธุรกิจจะตองทัน ตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจเศรษฐกิจการเมือง
และพรอมที่จะตัดสินใจ ปรับแผนธุรกิจและการวางแผนการตลาดอยางชาญ ฉลาดบนขอมูลที่ไดมาจากการพิจารณาอยางถ่ีถวน เพราะสิ่งที่จะไดเป็นผลลัพธแตามมาคือ
สินคาและ บริการจะไดรับความสนใจอยางมากจาก กลุมผูบริโภคหรือกลุมเปูาหมายที่เป็นผูนําความคิด และมีอิทธิพลอยางมากตอกลุมผูบริโภคในวงกวาง ทั้งน้ีเพราะ 
ความไดเปรียบในเชิงประสิทธิภาพของการดําเนินงานไมใชสิ่ง ที่กระทําไดยากอีกตอไป และยังกลายเป็นขอกําหนดพื้นฐาน ของการประกอบธุรกิจไปแลว ขณะที่การ
พัฒนาผลิตภัณฑแหรือ บริการใหมๆ ที่ตองใชความคิดสรางสรรคแ และความรูอยาง เขมขน กลายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและยังสามารถที่จะสราง ความไดเปรียบในเชิง
การแขงขันไดเป็นอยางดี ดวยการสราง ความแตกตางในผลิตภัณฑแและหรือบริการที่ทําใหผูบริโภค  หรือลูกคาไดรับความพึงพอใจ และผูประกอบการตองทราบถึง
ความสามารถของตนเองวาสามารถสรางสรรคแนวัตกรรมไดอยางไร และแบบใดบาง เพื่อสรางความแตกตางและโดดเดนในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันบทบาทหนาที่ของผูนําหรือผูบริหารองคแการจะตองตระหนักถึงนวัตกรรม ไมวาจะเป็นในเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหทุกคนในองคแกรเกิดความรวมมือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในการพัฒนาไปสูเปูาหมายและเห็นความสําคัญของการสร างนวัตกรรมและเพิ่ม
คุณคาใหกับองคแกรตอไป 
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การพัฒนารูปแบบการขนสํงของกลุํมแมบํ๎านเกษตรกรทําขนม บ๎านหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
Development of Transportation Model of Ban Nong Bua Dong Housewife Group, Tambon Mitraphap, 

Amphoe Kaedam, Mahasarakham Province 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแการปใจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง 2) 
เพื่อศึกษารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบ
สัมภาษณแ และแบบสอบถาม พบวา 1) รูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง มีการขนสงที่ลาชา และการขนสงอาจเกิดขอผิดพลาด 
อาทิเชน การเกิดอุบัติเหตุขณะการขนสง ยานพาหนะที่ใชในการขนสงไมเพียงพอ ไมมีการขยายสถานีในการขนสง และไมมีการตรวจสอบอุปกรณแในการผลิต 2) 
ผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการขนสง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  ̅= 4.32, S.D = 0.37) และ 3) แนวทางการพัฒนาการขนสง คือ ดานการ
จัดการอุปกรณแ ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณแที่ใชในการผลิตใหมีสภาพที่ดีและไมเกิดความเสียหาย ปลอดภัยและควรมีการตั้งกฎเกณฑแในการใช อุปกรณแตางๆ เพื่อ
ปูองกันสมาชิกในกลุมทําอุปกรณแเสียหาย  

 
คําสําคัญ : การขนสง 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1) to analysis of the current situation for transportation model of Ban Nong Bua Dong housewife group 2) 
to study transportation model of Ban Nong Bua Dong housewife group and 3) to development of transportation model of Ban Nong Bua 
Dong housewife group, Tambon Mitraphap, Amphoe Kaedam, Mahasarakham Province. This research was used mixed method research 
design. The tools used to collect data were interview and questionnaires. The findings were as follows: 1) Development of transportation 
mdel of Ban Nong Bua Dong housewife group was delayed and transportation errors may occur such as: accidents during transport, vehicles 
used to transport insufficient, they do not have a branch expansion in transportation and equipment has not been inspected. 2) The 
entrepreneur has opinion about Transportation Model overall level was high. ( ̅= 4.32, S.D = 0.37) and 3) Guidelines of development of 
transportation model was equipment should be managed to produce goods. Moreover, It should be safe, regulated to use the equipment 
in production and there was prevent damage to equipment from members. 

 
Keywords: Transportation 
 
บทนํา 
 ในประเทศไทยไดใหความสําคัญกับสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ  สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแหรือที่เรียกวาสินคา OTOP น้ันไดรับการริเริ่มดวย
รัฐบาลเห็นวาเวลาท่ีประเทศชาติกําลังเผชิญปใญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและประชาชนทุกระดับประสบปใญหาตางๆปใญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเป็นคนกลุม
ใหญของประเทศถูกรุมเราคือปใญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดประกาศสงครามกับความยากจนโดยไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะจัดใหมีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑแเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปใญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยง
สินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรแเน็ตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนให
เขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปใญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและ
มูลคาเพิ่มเป็นที่ตองการของตลาด ไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2561-2564) วาดวย แผนยุทธแศาสตรแ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ขอ 1.3.2 การสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรแ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอด
การพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเป็นอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  การพัฒนาผูประกอบการใหเป็นผูประกอบการทางเทคโนโลยี  รวมทั้ง
การเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิตที่ เป็นกลุมใหญ ของประเทศ ได แก เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด และ สนับสนุนการดําเนินงานอยางเป็น
เครือขายระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้ งระบบ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  ทั้งน้ีแผนยุทธศาสตรแภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2561-2564) วาดวย ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 การสงเสริมการคา การบริการ และโลจิสติกสแ 
ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของยุทธศาสตรแ ของทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 สําหรับในยุทธศาสตรแดานน้ี จะเนนการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมใหมีความเขมแข็งมากขึ้น ดังน้ัน ในการพัฒนาประเทศในแตละภูมิภาคน้ี จึงเนนการขยายตัวของภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมการ
เกษตรกรรม ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามศักยภาพของแตละภูมิภาค ที่แตกตางกัน เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียแและอาหาร

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑแที่มีมูลคาเพิ่มสูง  ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอน ประวัติศาสตรแ
ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไมใหคงความอุดมสมบูรณแและรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (สํานักงานพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. ) ในปใจจุบันมีผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
ขอมูลลาสุด ปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,828 ราย มีสินคาประเภทอาหารจํานวน 600 รายการ สินคาประเภทเครื่องดื่มจํานวน 198 รายการ สินคาประเภทผาและเครื่อง
แตงกายจํานวน 1,253 รายการ สินคาประเภทของใชของตกแตง จํานวน 677 รายการ สินคาประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารจํานวน 100 รายการ (ไทยตําบล
ดอทคอม : ระบบออนไลนแ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2561-2564)  ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 : สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคแ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการลงทุนในจังหวัดมหาสารคาม โดยใชศักยภาพทางกายภาพพื้นที่ตั้งของจังหวัดที่เป็นเสนทางเช่ือมตอ
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor (EWEC) และจังหวัดยังมีศักยภาพพื้นท่ีเหมาะแกการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง 
ซึ่งทําใหจังหวัดมีระบบเศรษฐกิจโดยพึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังน้ัน เพื่อเปน็การเปิดประตูมหาสารคามสูเวทีอาเซียนใหภูมิภาคอื่นๆ ไดรับรูศักยภาพของจังหวัด
ใหสามารถเช่ือมตอไปยังกลุมประเทศ CLMV โดยจังหวัดมีวัตถุประสงคแเพื่อใหผูประกอบการ SME OTOP พอคา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ไดรับทราบ
เทคโนโลยีในการผลิตภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน สามารถนําขอมูลที่ไปพัฒนาการประกอบธุรกิจใหดียิ่งขึ้น 
  สําหรับกลุมทําขนมขาวแตนบานหนองบัวดง เป็นผูผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปใจจุบันประสบปใญหาในในรูปแบบการ
ขนสง ที่มีการขนสงลาชาอีกท้ังยังมีปใญหาดานการขนสงท่ีไมทันสมัย (บทสัมภาษณแคุณพอประเจน ทับสีแกว สมาชิกกลุมทําขนมขาวแตนบานหนองบัวดง เม่ือวันที่ 23 
กรกฎาคม 2560) ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อนําความรูที่ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  
 1. เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมตรีทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการขนสงของกลุมตรีทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม  
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมตรีทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม  

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 กลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิก ที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปน้ี 
1. ความหมายการขนสํง มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําดังกลาว ดังตอไปน้ี 

  ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2559,หนา 43)  กลาววาการขนสง หมายถึง การขนสงทําใหเกิดการผลิตขนาดใหญ การขนสงเป็นสวนชวยขยายตลาด เม่ือมี
การผลิตสินคาและบริการขึ้นจึงทําใหเกิดการผลิตขนาดใหญเพื่อสนองความตองการในสินคาและบริการนั้น ๆ 
  ดร.กฤษณแชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ (2559, หนา 182) กลาววาการขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายจากแหลงผลิตตนทางไปยังปลายทาง (ผูบริโภค) ซึ่ง
ผานการขนสงหลายทอด สินคาท่ีมีแหลงผลิตและบริโภคในประเทศ 

ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หนา 2) กลาววาการขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากแหลงหน่ึง ซึ่งการขนสงจะทําใหเกิดการสรางเสนทางจาก
จุดเริ่มตนของโซอุปทานไปสูมือลูกคา โดยที่การขนสงจะมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมของโซอุปทาน เพราะเป็นการยากที่สินคาจะถูกผลิต แล วถูกนําไปใชในที่เดียวกัน 
นอกจากน้ีการขนสงยังถือเป็นองคแประกอบหลังที่ทําให เกิดคาใชจายใน โซอุปทาน ความสําเร็จของโซอุปทานจะเกี่ยวของกับการขนสงที่ เหมาะสม 
  ดร.ธนิต โสรัตนแ (2552, หนา 247) กลาววาการขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคา จากผูสงสินคาแหงหน่ึงไมวาจะเป็นโหมดการขนสงประเภทใด ไปยัง
ผูรับสินคาอีกแหงหน่ึงซึ่งอาจอยูใกลกัน หรืออยูหางไกลกัน การขนสงจะทําใหเกิดการสรางเสนทางจากจุดเริ่มตน ของสินคาตนนํ้า ไปสูหาลูกคาคนสุดทาย  

ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2553,หนา 160) กลาววาการขนสง หมายถึง การจัดใหมีการเคลื่อนยายบุคคล สัตวแ หรือสิ่งของตางๆ ดวยเครื่องมือและ
อุปกรณแในการขนสงจากท่ีแหงหน่ึงไปยังอีกท่ีแหงหน่ึง ตามความประสงคแและเกิดอรรถประโยชนแตามความตองการ 

สรุปไดวา การขนสง คือ การเคลื่อนยายบุคคล สัตวแ หรือสิ่งของตางๆ ดวยเครื่องมือหรือการเคลื่อนยายสินคา จากผูสงสินคาแหงหน่ึงไมวาจะเป็นโหมดการ
ขนสงประเภทใด ไปยังผูรับสินคาอีกแหงหน่ึงซึ่งอาจอยูใกลกัน หรืออยูหางไกลกัน การขนสงจะทําใหเกิดการสรางเสนทางจากจุดเริ่มตน ของสินคาตนนํ้า ไปสูหาลูกคา
คนสุดทาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

2. ความสําคัญของการขนสํง 
การขนสงเป็นโครงสรางพื้นฐาน ที่จําเป็นอยางหน่ึงตอการพัฒนาประเทศการขนสงมีความสําคัญตอธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยูหลายประการคือ 

ชวยใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น , ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต , ชวยกระจายความเจริญเติบโต, มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม, ชวยใหการ
ติดตอสื่อสารสะดวกข้ึน, ชวยใหมาตรฐานการศึกษาดีขึ้น, ชวยเพิ่มความสัมพันธแระหวางประเทศ, ความสําคัญดานอื่นๆ (ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2559, หนา 42) 

การขนสงมีความสําคัญตอการสนับสนุนการคาเสรี การคาเสรีทําใหมีการกระจายแหลงผลิตไปยังประเทศและภูมิภาคที่มีความไดเปรียบการแขง ขัน (ดร.
กฤษณแชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ, 2559, หนา 182) ดังน้ันการขนสงเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่สุดของระบบโลจิสติกสแ เพราะเป็นกิจกรรมหลักซึ่งทําสินคาและบริการม่ี
การเคลื่อนยายจากผูที่ตองการสงไปยังผูที่ตองการรับเป็นกลไกซึ่งมีความจําเป็นและมีประสิทธิภาพในการกระจายสินคาและกระจายความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ (ดร.ธนิต 
โสรัตนแ (2552, หนา 247-248) 
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สรุปไดวาการขนสงมีความสําคัญตอธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยูหลายประการคือ ชวยใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นและมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการดํารงชีวิต และการดํารงชีพของประชาชนสวนใหญเชนกิจการดานการประปา ไฟฟูา โทรศัพทแ โทรคมนาคม กลาวคือการออกแบบ การวิเคราะหแ และ
การออกแบบเครือขายและเสนทางการขนสง ตองสามารถรับรองระดับบริการท่ีลูกคาตองการ และตนทุนในระดับที่ดีที่สุด 

3. องค๑ประกอบของการขนสํง 
จากการศึกษาองคแประกอบรูปแบบการขนสงจากนักวิชาการหลายทานทําใหสรุปไดวาองคแประกอบของการขนสง ประกอบดวย ดานการจัดการการขนสง 

ดานการจัดการดานเสนทาง ดานการจัดการยานพาหนะในการขนสง ดานการจัดการสถานีในการขนสง และดานการจัดการอุปกรณแ  
 

 4. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงจากนักวิชาการหลายทาน และสามารถนํามาสรางเป็นกรอบแนวความคิดในการ
วิจัย ไดดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดย
วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันรูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอ
แกดํา จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง 
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เป็นการกําหนดประเด็น

โครงสรางขอคําถามที่มีคําถามแนนอนตายตัว ผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณแเฉพาะประเด็นที่สําคัญๆ คือ สภาพการณแ
ปใจจุบันเกี่ยวกับการขนสงของกลุมสตรีทําขนมบานหนองบัวดง 

 การเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยข้ันแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารจากน้ันจะใชวิธีการ
เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใชวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมูของเน้ือหา (Category) จากน้ันนํามาสังเคราะหแเชิงระบบ 
(Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลํุมตัวอยําง คือ สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง จํานวน 20 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแแบบมี

โครงสราง ความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และขอมูลจากข้ันตอนการวิจัยระยะที่ 2 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และวิเคราะหแคาความ

รูปแบบการขนสํง 
- ดานการจัดการการขนสง 
- ดานการจัดการเสนทาง 
- ดานการจัดการยานพาหนะในการขนสง 
- ดานการจัดการสถานีในการขนสง  
- ดานการจัดการอุปกรณแ 
 

 

วิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

 

การพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  
ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ของ
สมาชิก   

เพศ อายุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา  
รายไดตอเดือน  
ตําแหนงงาน  

อายุการเป็นสมาชิก 

 

ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที ่1 

ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที ่2 

ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที ่3 
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เช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.954 โดยคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) ของทุกตัวแปร มีคาเกิน 0.60 ซึ่งเป็นคาท่ียอมรับได (Hair et al., 2006) 

การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแลว ไป
ดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 เพื่อพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง จํานวน 20 คน และ
นักวิชาการ จํานวน 2 คน  

เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนากลุมซึ่งประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชพัฒนารูปแบบการ
ขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง 

การเก็บข๎อมูล ขั้นตอนน้ีใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกร
ทําขนม บานหนองบัวดง 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง โดยการสนทนากลุมของประธานและสมาชิก
กลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบขอมูล การแสดงขอมูล สรุป และตรวจสอบความถูกตองของผลวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังน้ี 
1. สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันรูปแบบการขนสํงของกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรทําขนม บ๎านหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแก

ดํา จังหวัดมหาสารคาม 
พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ประกอบดวย ด๎านการจัดการรูปแบบการขนสํง 

คือ การขนสงอาจเกิดความลาชา ด๎านการจัดการด๎านเส๎นทาง คือ การขนสงอาจเกิดขอผิดพลาด อาทิเชน การเกิดอุบัติเหตุขณะการขนสง เป็นตน ด๎านการจัดการ
ยานพาหนะในการขนสํง คือ ยานพาหนะที่ใชในการขนสงไมเพียงพอ  ด๎านการจัดการสถานีในการขนสํง คือ มีการสับสนสถานที่ในการนัดรับสินคา เป็นตน ด๎าน
การจัดการอุปกรณ๑ คือ ทางกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง มีการผลิตขนมทุกวัน  จนทําใหอุปกรณแในการผลิตเกิดความเสียหาย ชํารุดได 
  2. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษารปูแบบการขนสํงของกลํุมแมํบา๎นเกษตรกรทําขนม บ๎านหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

พบวา ผูประกอบการสวนใหญสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 90.00 เพศชาย จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 10.00  มีอายุ 41-50 ปี 
จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 45.00  มีสถานภาพสมรส จํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 100.00 มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000  จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 
60.00 มีตําแหนงฝุายการผลิต จํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 75.00 สวนใหญมีอายุการเป็นสมาชิก6-10 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 65.00 และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการขนสง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅= 4.32, S.D = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดการขนสง 
( ̅= 4.45, S.D = 0.27) ดานการจัดการสถานีในการขนสง ( ̅= 4.37, S.D = 0.37) ดานการจัดการยานพาหนะในการขนสง ( ̅=4.32, S.D = 0.39) ดานการจัดการ
เสนทาง ( ̅= 4.25, S.D = 0.45) และดานการจัดการอุปกรณแ ( ̅= 4.22, S.D = 0.35) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน อายุการเป็น
สมาชิก ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

3. สรุปผลข๎อค๎นพบการพัฒนารูปแบบการขนสํงของกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรทําขนม บ๎านหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม 
 พบวา กลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดงควรมีการพัฒนารูปแบบการขนสงโดยเรียงดําดับดังน้ี 

1. ดานการจัดการอุปกรณแ ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณแท่ีใชในการผลิตใหมีสภาพท่ีดีและไมเกิดความเสียหาย ปลอดภัยและควรมีการตั้งกฎเกณฑแในการใช
อุปกรณแตางๆ เพื่อปูองกันสมาชิกในกลุมทําอุปกรณแเสียหาย  
 2. ดานการจัดการเสนทาง ควรเลือกเสนทางท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ระยะทางท่ีใกลที่สุด และสะดวกสบายท่ีสุด และควรตรวจสอบเสนทางกอนการขนสง
ทุกครั้ง วางแผนเสนทางท่ีใชในการขนสง โดยลดระยะเวลาในการขนสงและตนทุนในการขนสง เชน คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาแรงงาน          
 3. ดานจัดการยานพาหนะในการขนสง ควรมีการตรวจเช็คสภาพของยานพาหนะอยูเสมอ  บํารุงรักษายานพาหนะที่ใชในการขนสงอยูเป็นประจํา  เพื่อ
ปูองกันยานพาหนะเสียหาย และเตรียมอุปกรณแการซอม อะไหลตางๆ ติดรถไปดวย พนักงานก็ควรศึกษาเกี่ยวกับการซอมบํารุงและสามารถซอมเอง 

4. ดานสถานีในการขนสง ควรพัฒนาสถานีใหไดมาตรฐาน เพิ่มสถานีในการจัดเก็บหรือขนสงสินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานีตองมีความ
กวางขวาง มีหองจัดเก็บสินคาเป็นหมวดหมู และท่ีสําคัญตองมีความปลอดภยั          
 5. ดานการจัดการขนสง ควรมีการพัฒนาระบบการขนสง เพิ่มขีดความสามารถการขนสงใหดี รวดเร็ว ทันเวลาที่ลูกคาตองการ จัดการประชุมสมาชิก 
พบปะพูดคุย ศึกษาหารือ ชวยกันหาขอมูลในการขนสงใหมากข้ึนเพื่อหาแนวทางการลดตนทุนในการขนสง 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1. รูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม  พบวา ผูประกอบการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅= 4.32, S.D = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดการ
ขนสง ( ̅= 4.45, S.D = 0.27) ดานการจัดการสถานีในการขนสง ( ̅= 4.37, S.D = 0.37) ดานการจัดการยานพาหนะในการขนสง ( ̅= 4.32, S.D = 0.39) ดานการ
จัดการเสนทาง ( ̅= 4.25, S.D = 0.45) และดานการจัดการอุปกรณแ  ( ̅= 4.22, S.D = 0.35) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มานพ เรี่ยวเดชะ. (2555) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ระบบบริหารการขนสงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม พบวา  ระบบบริหารการขนสงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม สวนมากมีความคิดเห็นใน
ระดับนาพอใจ เน่ืองจาก การตัดสินใจที่มีตอตนทุน (ตนทุนสินคา ตนทุนโรงงาน ตนทุนกระบวนการ ตนทุนการประสานงาน) และระดับการบริการ การขนสงเพิ่มความ
ม่ันคงใหกับประเทศ การขนสงชวยใหสามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนตาง ๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปไดงายข้ึน 

2. พัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวา สตรีทําขนมบาน
หนองบัวดง ตองพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ ดานการจัดการอุปกรณแ โดยทางกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณแที่ใชในการผลิตให
มีสภาพท่ีดีและไมเกิดความเสียหาย ปลอดภัยและควรมีการตั้งกฎเกณฑแในการใชอุปกรณแตางๆ เพื่อปูองกันสมาชิกในกลุมทําอุปกรณแเสียหาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิงคแเดือน วีระชาติ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปในอําเภอเมือง เชียงใหมตอการใหบริการขนสงสินคาทางเรือจากจีน
ของ หางหุนสวนจํากัด พี.ดี. อินเตอรแเนช่ันแนล เทรด พบวา ดานการจัดการเสนทาง ความพึงพอใจของผูนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปในอําเภ อเมือง เชียงใหมตอการ
ใหบริการขนสงสินคาทางเรือจากจีนของ หางหุนสวนจํากัด พี.ดี. ในภาพรวมอยูในระดับมากอันดับแรกคือ ผูประกอบการมีการติดตามในขณะที่มีการขนสง เน่ืองจาก 
เสนทางในการขนสงที่เช่ือมระหวางสถานีและจุดหยุดรับสงผูโดยสารเขาดวยกัน เสนทางในการขนสงอาจจะเป็นเสนทางที่มีการใชอยูเป็ นประจํา หรือครั้งคราว เพื่อ
สาธารณะประโยชนแในการเดินทาง การขนสงสินคา ฯลฯ ไปยังชนบทหรือทองถิ่นที่หางไกล ซึ่งรูปแบบการขนสงที่สําคัญ ประกอบดวย เสนทางที่ใชเดินทางเพื่ อการ
ขนสง เสนทางท่ีสามารถมองเห็นได  เสนทางบนอากาศ หรือในทะเลมหาสมุทร เสนทางท่ีมีการใชอยูประจํา หรือเป็นครั้งคราว  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จสมบูรณแไดดวยความกรุณา ใหคําปรึกษาเป็นอยางดียิ่งจาก ดร.กิตติชัย เจริญชัย อาจารยแที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.รุงศักดิ์ วิลามาศ อาจารยแ
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แมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ทุกทานที่ใหความอนุเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี  
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทํา
ขนมบานหนองบัวดง  2) เพื่อศึกษากลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธแการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยใชระเบียบวิธี การวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแ และแบบสอบถาม  พบวา 1) ผูประกอบการยังไมคอย
มีความเขาใจกลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ทําใหยังไมมีการวางแผนการทํากลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอยางชัดเจน  2) กลยุทธแ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  ( ̅=4.33, S.D=0.59) และ 3) แนว
ทางการพัฒนากลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง คือ ดานประชาสัมพันธแ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธแ
ในสวนของการสรางภาพลักษณแใหกับกลุม โดยการเป็นกลุมขนมที่ใชวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ ชวยเหลือชุมชนดวยการจางงานค นในชุมชน และกลุมควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธแผานทางสังคมออนไลนแอยางสม่ําเสมอเพื่อการตอเน่ืองและความนาเช่ือถือ 
 
คําสําคัญ  :  กลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 
Abstract 

This research aimed to 1) to analysis of the current situation for Integrated Marketing Communication Strategic of Ban Nong Bua 
Dong housewife group 2) to study Integrated Marketing Communication Strategic and 3) to development of Integrated Marketing 
Communication Strategic of Ban Nong Bua Dong housewife group, Tambon Mitraphap, Amphoe Kaedam, Mahasarakham Province. This 
research was used mixed method research design. The tools used to collect data were interview and questionnaires. The findings were as 
follows: 1) Development of Integrated Marketing Communication Strategic of Ban Nong Bua Dong housewife group was delayed and 
transportation errors may occur such as: accidents during transport, vehicles used to transport insufficient, they do not have a branch 
expansion in transportation and equipment has not been inspected. 2) The entrepreneur has opinion about Integrated Marketing 
Communication Strategic overall level was highest ( ̅ = 4.33, S.D = 0.59) and 3) Guidelines of development of Integrated Marketing 
Communication Strategic should increase publicity in the image of the group such as Organic ingredient , it also helps people in the 
community to have a career. Moreover, they should promote public relations via online for consistency and reliability.  
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บทนํา 
 ในประเทศไทยไดใหความสําคัญกับสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ  สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแหรือที่เรียกวาสินคา OTOP น้ันไดรับการริเริ่มดวย
รัฐบาลเห็นวาเวลาท่ีประเทศชาติกําลังเผชิญปใญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและประชาชนทุกระดับประสบปใญหาตางๆปใญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเป็นคนกลุม
ใหญของประเทศถูกรุมเราคือปใญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดประกาศสงครามกับความยากจนโดยไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะจัดใหมีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑแเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปใญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยง
สินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรแเน็ตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนให
เขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปใญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพ  มีจุดเดนและ
มูลคาเพิ่มเป็นที่ตองการของตลาด ไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2561-2564) วาดวย แผนยุทธแศาสตรแ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ขอ 1.3.2 การสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรแ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอด
การพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเป็นอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  การพัฒนาผูประกอบการใหเป็นผูประกอบการทางเทคโนโลยี  รวมทั้ง
การเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิตที่ เป็นกลุมใหญ ของประเทศ ได แก เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด และ สนับสนุนการดําเนินงานอยางเป็น
เครือขายระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้ งระบบ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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  ทั้งน้ีแผนยทุธศาสตรแภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2561-2564) วาดวย ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 การสงเสริมการคา การบริการ และโลจิสติกสแ 
ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของยุทธศาสตรแ ของทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 สําหรับในยุทธศาสตรแดานน้ี จะเนนการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมใหมีความเขมแข็งมากขึ้น ดังน้ัน ในการพัฒนาประเทศในแตละภูมิภาคน้ี จึงเนนการขยายตัวของภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมการ
เกษตรกรรม ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามศักยภาพของแตละภูมิภาค ที่แตกตางกัน เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียแและอาหาร
ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑแที่มีมูลคาเพิ่มสูง ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอน ประวัติศาสตรแ
ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไมใหคงความอุดมสมบูรณแและรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป .: ระบบออนไลนแ) ในปใจจุบันมีผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลลาสุด ปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,828 ราย มีสินคาประเภทอาหารจํานวน 600 รายการ สินคาประเภทเครื่องดื่มจํานวน 198 รายการ 
สินคาประเภทผาและเครื่องแตงกายจํานวน 1,253 รายการ สินคาประเภทของใชของตกแตง จํานวน 677 รายการ สินคาประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารจํานวน 100 
รายการ (ไทยตําบลดอทคอม : ระบบออนไลนแ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2561-2564) ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 วาดวยสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคแและวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการลงทุนในจังหวัดมหาสารคามโดยใชศักยภาพทางกายภาพพื้นที่ตั้งของจังหวัดที่เป็นเสนทางเช่ือมตอ
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor (EWEC) และจังหวัดยังมีศักยภาพพื้นท่ีเหมาะแกการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง 
ซึ่งทําใหจังหวัดมีระบบเศรษฐกิจโดยพึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังน้ัน เพื่อเป็นการเปิดประตูมหาสารคามสูเวทีอาเซียนใหภูมิภาคอื่นๆ ไดรับรูศักยภาพของจังหวัด
ใหสามารถเช่ือมตอไปยังกลุมประเทศ CLMV โดยจังหวัดมีวัตถุประสงคแเพื่อใหผูประกอบการ SME OTOP พอคา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ไดรับทราบ
เทคโนโลยีในการผลิตภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน สามารถนําขอมูลที่ไปพัฒนาการประกอบธุรกิจใหดียิ่งขึ้น 
  สําหรับกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง เป็นผูผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปใจจุบันประสบปใญหาในกลยุทธแ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผูประกอบการยังไมคอยมีความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากนัก  ทําใหยอดขายไมดีเทาที่ควร (บท
สัมภาษณแคุณพอประเจน ทับสีแกว : สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธแ 2561)  ทําใหกลุมวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนําความรูที่
ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง ใหมีประสิทธิภาพมาก 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  
 1. เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม  

3. เพื่อพัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูบริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ทีแ่ตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปน้ี 
1. ความหมายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําดังกลาว ดังตอไปน้ี 
Roger, Steven, William (2552, หนา 223) กลาววา ในอดีตนักการตลาดมักใชเครื่องมือการสื่อสารเหลาน้ีอยางอิสระและไมสอดคลองกัน ซึ่งทําใหความ

พยายามในการสื่อสารน้ันไมสัมพันธแกัน หรือในบางกรณีไมไปในทิศทางเดียวกัน ปใจจุบันแนวคิดในการสื่อสารการตลาดน้ันตองเกี่ยวเน่ืองสัมพันธแกันในทุกกิจกรรม การ
โฆษณา การใชพนังงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธแ และการตลาดทางตรง เพื่อใหเกิดขอมูล ที่สอดคลองกันไปยังผูรับสื่อทุกคน ซึ่งเรียกวา การสื่อสาร
แบบบูรณาการหรือการสื่อสารแบบองคแรวม 

สืบชาติ อันทะไชย (2556, หนา 411) กลาววาการติดตอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาและนําโปรแกรมการสื่อสาร
รูปแบบตางๆ มาใชเพื่อจูงใจผูบริโภคในปใจจุบัน และกลุมผูบริโภคคาดหวังพัฒนาการติดตอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีองคแประกอบ หลักคือ การโฆษณา 
และการประชาสัมพันธแ 

George, Michael (2558, หนา 266) กลาววาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรคือ กลยุทธแทางธุรกิจเพื่อการวางแผน พัฒนาเพื่อดําเนินงาน และ
ประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารตราสินคาที่มีการทํางานสอดประสานกันวัดผลได และมีการจูงใจในชวงเวลาหน่ึง กับผูบริโภค ลูกคา ลูกคาค าดหวัง พนังงานที่
เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งเกี่ยวของทั้งภายนอกและภายใน โดยมีเปูาหมายคือการสรางผลตอบแทนกลับมาในรูปของเม็ดเงิน สรางตราสินคาแลมูลคาใหแกผูถือหุนระยะยาว 
คณาจารยแสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (2557, หนา 263) กลาววาการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานกัน (IMC) ไวดังน้ี เป็น
แนวความคิดของการวางแผนการติดตอสื่อสารทางการตลาด ซึ่งตองมีการตระหนักถึงคุณคาเพิ่มของแผนงานที่เกิดขึ้น จากการประเมินบทบาทกลยุ ทธแของการ
ติดตอสื่อสารทางการตลาดหลายๆรูปแบบเขาดวยกัน ทั้งโฆษณา การติดตอโดยตรง การสงเสริมการขาย และประชาสัมพันธแ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2556, หนา 251) กลาววา หลักการของ IMC คือ การประยุกตแใชสื่อหรือกลยุทธแการติดตอสื่อสารในหลายๆรูปแบบ ในการติดตอกับ
ลูกคา ไมวาจะเป็นโฆษณา การประชาสัมพันธแ การจัดกิจกรรมทางตลาด การพัฒนาสินคาการเป็นอุปถัมภแทางการตลาด การตลาดทางตรง การขายตรง การตลาดทาง
โทรศัพทแ การสื่อสาร ณ จุดขาย 
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สรุปไดวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาและนําวิธีการสื่อสารรูปแบบตางๆ มาใชวางแผน พัฒนาเพื่อดําเนินงาน และ
ประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารตราสินคาท่ีมีการทํางานสอดประสานกันวัดผลได และมีการจูงใจชวงเวลาหน่ึง  กับผูบริโภค ลูกคา ลูกคาคาดหวัง พนักงานที่เกี่ยวของ
อื่นๆ ทั้งเกี่ยวของทั้งภายนอกและภายใน โดยมีเปูาหมาย คือ การสรางผลตอบแทนกลับมาในรูปของเม็ดเงิน สรางตราสินคาและมูลคา ใหแกผูถือหุนระยะยาว  
 2. ความสําคัญของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
  Roger, Steven, William (2552, หนา 223) กลาววา การสงเสริมการตลาดเป็นหน่ึงในสี่ของสวนประสมทางการตลาด องคแประกอบของสงเสริม
ทางการตลาด ประกอบดวย เครื่องมือสื่อสารมากมาย เชน การโฆษณา การใชพนังงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธแ และการตลาดทางตรง ซึ่งการ
ติดตอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีคุณลักษณะ5ประการ คือ ตองมีผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค เริ่มตนทีลูกคา หรือลูกคาคาดหวัง ใชรูปแบบการ
ติดตอสื่อสารทางการตลาดทุกชนิด และเพื่อสรางความสัมพันธแกับลูกคา (สืบชาติ อันทะไชย, 2556, หนา 410) 
  การติดตอสื่อสารทางการตลาดไปไกลกวาเครื่องมือการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆที่กลาวมาแลวคือ การออกแบบผลิตภัณฑแการกําหนดราคา 
รูปรางและสีสันของบรรจุภัณฑแ การจัดรานคา ทําเลที่ตั้ง และเอกสารของบริษัท ลวนแลวแตสามารถสื่อสารบางอยา งกับผูบริโภคได (คณาจารยแสาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557 หนา 263) ในการนําเอาเครื่องมือการสงเสริมทางการตลาดประเภทตางๆโดยในชวงน้ันเกิดการพัฒนาขึ้นอยางมากของ
สวนตางๆ เชน การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และประชาสัมพันธแ (George Michael, 2558, หนา 265) 
  ดังน้ัน IMC ไดรับความนิยมมากข้ึน และไดรับการยอมรับวาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีคุณคาอยางยิ่ง สามารถชวยนักการตลาดเกี่ยวกับ
การเสริมสรางภาพลักษณแหรือตําแหนงผลิตภัณฑแใหเขมแข็งได ชวยในการสรางผลกระทบที่ตอเน่ืองของผลิตภัณฑแ และรักษาสัมพันธภาพอยางตอเน่ืองระหวางลูกคา
กับผลิตภัณฑแ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556, หนา 251) 

3. องค๑ประกอบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
จากการศึกษาองคแประกอบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จากนักวิชาการหลายทานทําใหสรุปไดวาองคแประกอบของการสื่อสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ ประกอบดวย ดานโฆษณา ดานพนักงานขาย ดานประชาสัมพันธแ ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาดทางตรง ซึ่งผูวิจัยไดสรุปความหมายแตละ
องคแประกอบ ดังน้ี 

ดานการโฆษณา หมายถึง การสื่อสารที่มีคาใชจาย โดยไมใชบุคคล เพื่อนําเสนอแนวคิดองคแกร ผลิตภัณฑแ บริการ โดยระบุผูใหการสนับสนุนอยางชัดเจน 
เพื่อสามารถสื่อประโยชนแของผลิตภัณฑแท่ีเฉพาะเจาะจงไปยังกลุมลูกคาท่ีคาดหวังได 
ดานพนักงานขาย หมายถึง การสื่อสารแบบสองทางระหวางผูขายและผูซื้อ เพื่อสรางอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของบริการ พนักงานขายไม
เหมือนโฆษณาเพราะปกติพนักงานทําหนาที่สื่อสารแบบตัวตอตัว 

ดานประชาสัมพันธแ หมายถึง รูปแบบของการจัดการสื่อสารอยางหน่ึงในการพยายามสรางอิทธิพลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑแ หรือบริการ ตอทางความรูสึก 
ทัศนคติ ความเช่ือไปยังผูบริโภค โดยทั่วไปประชาสัมพันธแจะมีหนาที่สรางความสัมพันธแที่ดีกับผูนําชุมชน สื่อมวลชน เผยแพรสินคาโดยใหขอมูลสินคาและบริษัท 

ดานการสงเสริมการขาย หมายถึง การกระตุนใหเกิดยอดขายไดจริงในระยะเวลาท่ีกําหนด เชน การนําเสนอคุณคาในรูปแบบของการลดราคาผลิตภัณฑแไป
ยังผูบริโภค สามารถเพิ่มจํานวนลูกคาใหมที่ไมเคยเขามาซื้อของในรานใหมากข้ึน 

ดานการตลาดทางตรง หมายถึง การตลาดที่มีปฏิกิริยาตอกันโดยการใชสื่อโฆษณาหน่ึงประเภทหรือมากกวาการขายสินคาและบริการโดยปราศจากความ
ชวยเหลือของพอคาปลีกและพอคาสง การติดตอสื่อสารโดยตรงไปยังลูกคาตางๆ เพื่อกอใหเกิดการตอบสนองอยางรวดเร็วดวยสื่อประเภทตางๆ 
 
4. กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จากนักวิชาการหลายทาน  และสามารถนํามาสรางเป็นกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา ไดดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

วิเคราะหแสถานการณแปใจจุบัน
เกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของ
กลุมแมบานเกษตรกรทําขนม

บานหนองบัวดง 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม 
 

ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที ่1 

ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที ่2 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ  
- ดานโฆษณา  
- ดานพนักงานขาย  
- ดานประชาสัมพันธแ  
- ดานการสงเสริมการขาย  
- ดานการตลาดทางตรง 

ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที ่3 

การพัฒนากลยุทธแการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของแมบานเกษตรกรทําขนม

บานหนองบัวดง 
ตําบลมิตรภาพ  
อําเภอแกดํา  

จังหวัดมหาสารคาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร๑  
- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดับการศึกษา  
- สถานภาพ 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดย
วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  
ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง   
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เป็น การกําหนดประเด็น

โครงสรางขอคําถามที่มีคําถามแนนอนตายตัว ผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณแเฉพาะประเด็นที่สําคัญๆ คือ สภาพการณแ
ปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  

การเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยขั้นแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารจากน้ันจะใชวิธีการเก็ บ
ขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใชวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมูของเน้ือหา (Category) จากน้ันนํามาสังเคราะหแเชิงระบบ 
(Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอแก
ดํา จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลํุมตัวอยําง คือ ผูบริโภคของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง จํานวน 385 คน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง กรณีน้ีไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน ซึ่งคํานวณจากสูตรของ W.G.cochran และใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง 

ความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี  
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด ชนิดที่เลือกคําตอบได 1 ขอ 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย ดานโฆษณา ดานพนักงานขาย ดานประชาสัมพันธแ ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดทางตรง ลักษณะคําถามเป็นแบบ
การประเมินคา 5 ระดับ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอ
แกดํา จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และวิเคราะหแคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.845 โดยคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) ของทุกตัวแปร มีคาเกิน 0.60 ซึ่งเป็นคาท่ียอมรับได (Hair et al., 2006) 

การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแลว ไป
ดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภคกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม นําเสนอในรูปของคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอ

แกดํา จังหวัดมหาสารคาม นําเสนอในวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis)  และการทดสอบสมมติฐาน นําเสนอในรูปของการวิเคราะหแความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 เพื่อพัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  สมาชิกของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  จํานวน 20 คน และ
นักวิชาการ จํานวน 2 คน  

เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนากลุมซึ่งประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชพัฒนากลยุทธแการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  
การเก็บข๎อมูล ขั้นตอนน้ีใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบาน
เกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อพัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  โดยการสนทนากลุมของ
ประธานกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบขอมูล 
การแสดงขอมูล สรุป และตรวจสอบความถูกตองของผลวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังน้ี 

1. สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันกลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรทําขนมบ๎านหนองบัวดง  
ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม  

พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ประกอบดวย ด๎านการ
โฆษณา คือ สื่อสิ่งพิมพแที่ใชยังไมมีความโดดเดน ดึงดูดใจลูกคา ด๎านพนักงานขาย คือ ไมไดมีการอบรมการขาย เน่ืองจากขายโดยสมาชิกทุกคน  ด๎านการ
ประชาสัมพันธ๑ คือ การประชาสัมพันธแยังไมทั่วถึง เขาไมถึงลูกคาทุกกลุม ด๎านการสํงเสริมการขาย คือ ไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเทาที่ควร ด๎านการตลาด
ทางตรง คือ ยังไมคอยมีการใชการตลาดทางตรงเพื่อสรางยอดขายใหสินคา และภาพรวมกลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สรุปไดวา ผูประกอบการยังไม
คอยมีความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากนัก 
  2. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษากลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรทําขนมบ๎านหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ อําเภอ
แกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

พบวา ผูบริโภคสวนใหญสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 339 คน คิดเป็นรอยละ 88.10 และเพศชายจํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 11.90 อายุ 21-25  ปี  
จํานวน 107 คน คิดเป็นรอยละ 27.80  มีสถานภาพโสด จํานวน 92 คน คิดเป็นรอยละ 23.90 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเทา จํานวน 185 คน คิดเป็นรอย
ละ 48.10 มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000  จํานวน 238 คน คิดเป็นรอยละ 61.80 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.33, S.D = 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการตลาดทางตรง ( ̅= 4.50, S.D = 0.51) 
ดานโฆษณา ( ̅= 4.48 , S.D = 0.56) ดานการสงเสริมการขาย ( ̅= 4.38, S.D = 0.53) ดานพนักงานขาย ( ̅= 4.36, S.D = 0.63) และ ดานประชาสัมพันธแ ( ̅= 
3.92,S.D = 0.71) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ที่มี เพศ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 
สวนผูบริโภคของกลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ที่มี อายุ และระดับการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
กลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 

3. สรุปผลข๎อค๎นพบการพัฒนากลยุทธ๑การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรทําขนมบ๎านหนองบัวดง  ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
 พบวา กลุมแมบานเกษตรกรทําขนมบานหนองบัวดง  ควรมีการพัฒนากลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยนอยไป
หามากของกลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดังน้ี 

1. ดานการประชาสัมพันธแ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธแในสวนของการสรางภาพลักษณแใหกับกลุม โดยการเป็นกลุมขนมที่ใชวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ 
ชวยเหลือชุมชนดวยการจางงานคนในชุมชน และกลุมควรเพิ่มการประชาสัมพันธแผานทางสังคมออนไลนแอยางสม่ําเสมอเพื่อการตอเน่ืองและความนาเช่ือถือ  

2. ดานพนักงานขาย ควรมีการอบรมการขายใหกับพนักงานขายที่ทําการขายขนม เพื่อจะไดสามารถโนมนาวใจลูกคาได คัดเลือกพนักงานขายที่ยิ้มแยม
แจมใส พูดจาไพเราะ มีมนุษยแสัมพันธแที่ดี 

3. ดานการสงเสริมการขาย ควรเพิ่มการสงเสริมการขายโดยการใหคูปองสวนลดเม่ือซื้อสินคาในปริมาณมากๆ มีการจัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม ใหกับ
ลูกคาในชวงเทศกาล มีของสมนาคุณใหเน่ืองในโอกาสพิเศษ เชน ปีใหม สงกรานตแ  

4. ดานการโฆษณา ควรมีการสรางการรับรูผานวิทยุ คือ ควรเพิ่มการโฆษณาสินคาผานชองทางวิทยุชุมชน เพื่อการสรางการรับรูและจดจําใหผูบริโภค ควร
เพิ่มการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพแ พัฒนารูปแบบสื่อสิ่งพิมพแใหทันสมัย อานเขาใจงาย สรางความโดดเดน และทําใหผูบริโภคจดจําได 

5. ดานการตลาดทางตรง ควรมีการกําหนดกลุมเปูาหมายเป็นกลุม ผูสูงอายุ เพื่อทําการตลาดทางตรง เพิ่มการจดจําขอมูลที่สําคัญของลูกคา และชองทาง
การติดตอลูกคาอยางเป็นระบบ มีการอัพเดตขอมูลสินคาในเว็บไซตแอยูเสมอ 
   
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1. กลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมสตรีทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวา 
ผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅=4.33, S.D=0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการตลาดทางตรง ( ̅=4.50, S.D=0.51) ดานโฆษณา ( ̅=4.48, S.D=0.56) ดานการสงเสริมการขาย ( ̅=4.38, S.D=0.53) 
ดานพนักงานขาย ( ̅=4.36, S.D=0.63) และดานประชาสัมพันธแ ( ̅=3.92, S.D=0.71) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิวรรณ กลิ่นมาหอม (2554) ไดวิจัย
องคแประกอบของผลิตภัณฑแและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงที่ของรานอาหารแหง
หน่ึงในเมืองพัทยา ภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองคแประกอบของผลิตภัณฑแอยูในระดับมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงที่  พบวาผูตอบแบบสอบถามภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ อยูในระดับมากท่ีสุด ระดับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงที่ ของรานอาหารแหงหน่ึงในเมืองพัทยา พบวามีระดับการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงท่ีของรานอาหารแหงหน่ึงในเมืองพัทยาอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแ พบวา องคแประกอบของ
ผลิตภัณฑแท่ีแตกตางกันสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงท่ีดังน้ี องคแประกอบของผลิตภัณฑแดานประโยชนแหลัก องคแประกอบของ
ผลิตภัณฑแดานรูปลักษณแผลิตภัณฑแ,องคแประกอบของผลิตภัณฑแดานผลิตภัณฑแควบ ,องคแประกอบของผลิตภัณฑแดานศักยภาพ ของผลิตภัณฑแ มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงที่ และองคแประกอบของผลิตภัณฑแดานผลิตภัณฑแที่คาดหวัง ไมมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
อาหารทะเลแบบจัดสงถึงท่ี และผลการวิเคราะหแความสัมพันธแของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริ โภคอาหารทะเลแบบ
จัดสงถึงท่ี พบวาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่แตกตางกันสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงที่สงผลทุกดานดังน้ี การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดานการโฆษณา ,การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดานการประชาสัมพันธแ ,การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดานการ
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ใชพนักงานขาย ,การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดานการสงเสริมการขาย ,การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดานสื่อเคลื่อนที่ มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงท่ี ดังน้ันปใจจัยดานองคแประกอบของผลิตภัณฑแ และปใจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นปใจจัยที่มีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารทะเลแบบจัดสงถึงท่ีของรานอาหารแหงหน่ึงในเมืองพัทยา 

2. พัฒนากลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกลุมสตรีทําขนม บานหนองบัวดง ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวา สิ่งที่
กลุมกลุมสตรีทําขนม บานหนองบัวดง  ตองพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ ดานพนักงานขาย โดยทางกลุมสตรีทําขนม บานหนองบัวดง ควรมีการอบรมการขายใหกับ
พนักงานขายที่ทําการขายขนมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อจะไดสามารถโนมนาวใจลูกคาได คัดเลือกพนักงานขายที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ มีมนุษยแสัมพันธแที่ดี 
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ หน่ึงฤทัย เนาวแคํา (2556) ไดวิจัย อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปใจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา สวนใหญมีอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท สวนใหญมีสถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตองการสวนใหญเลือก 1 หองนอน สวน
ใหญมีงบประมาณในการซื้อระหวาง 1,500,001-2,000,000 บาท ใชเวลามากกวา 6 เดือนกอนตัดสินใจซื้อ ผลการสมมติฐานพบวา ลักษณะดานประชากรศาสตรแดาน
การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ งบประมาณ ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่แตกตางกันมีผลตอการตั ดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน แตเพศ ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตองการ และเวลาในการตัดสินใจซื้อไมแตกตางกัน ผูที่ซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครีการ
รับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในเรื่องการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธแตอการตัดสินใจซื้อบาน แตการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาวและ
ประชาสัมพันธแ และการตลาดทางตรงไมมีความสัมพันธแตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีปใจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดาน ชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธแตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุมํทอผ๎าไหม  
บ๎านหวายหลึม ตําบลมะบ๎า อําเภอทํุงเขาหลวง จังหวัดร๎อยเอ็ด 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของบานหวายหลึม และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทาง
การตลาดของกลุมทอผาไหมของบานหวายหลึม ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามในการ
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน การวิเคราะหแขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติคือ ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standards Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.12, S.D = 0.51) และแนวทาง
การพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมของบานหวายหลึม คือ 1) ควรมีการพัฒนาดานผลิตภาพในเรื่องการผลิตเพื่อทําใหตนทุนต่ํา 2) ควรมี
การพัฒนาดานกระบวนการ ในเรื่องการนําระบบออนไลนแมาใชในกระบวนการสั่งซื้อ เชน มีการสั่งจองสินคาผานทางอินสตราแกรมหรือสั่งผานทางเว็บไซตแ 3) ควรมี
การพัฒนาดานลักษณะทางกายภาพ เชน มีปูายโฆษณา และเครื่องแบบพนักงาน โดยมีการจัดทําชุดใหพนักงานทุกคนใหเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความสวยงาม
และเป็นเอกลักษณแของกลุม และ 4) ควรมีการพัฒนาดานการสงเสริมการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ โดยมีประชาสัมพันธแผานระบบออนไลนแ เป็นตน 
 
คําสําคัญ: กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1) to study marketing mix strategy of Ban Wai Lum silk weaving group and 2) to study the development of 
marketing mix strategy of Ban Wai Lum silk weaving group, Tambon Maba, Amphoe Thung Khao Luang, Roi-Et Province. This research was 
used questionnaires to analysis by sample was selected from 385 people. Moreover, Data analysis was using statistical program as follows: 
Frequency, Percentage, Mean, Standards Deviation and One-Way ANOVA. 

The findings were as follows: Consumer opinions on marketing mix strategies overall level was moderate ( = 3.12, S.D = 0.51) 
and guidelines for the development of marketing mix strategy of Ban Wai Lum silk weaving group were 1) Production should be developed 
to make low cost of product. 2) It should be developed in the online system used in the purchase process. for example, customers can 
order products via instagram or website. 3) Physical characteristics should be developed such as there should be a banner advertising and 
uniforms makes for a unique group and 4) It should be developed in marketing promotion to consumers demand with online public 
relations and so on. 
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บทนํา 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ประเทศไทยจะ ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเลี่ยงท้ังจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความหาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณแดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ในปใจจุบันที่ยังคง
ประสบปใญหาในหลายดาน เชน ปใญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นตน ทั้งน้ีไดมีการกําหนดกรอบ
วิสัยทัศนแแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยพิจารณาจากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประ สบอยู ทาให 
การกําหนดวิสัยทัศนแแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตแใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยืดคนเป็น ศูนยแกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยืดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนแของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไคปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไคสูง มีความ
ม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนแระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

ในจังหวัดรอยเอ็ดมีจํานวนวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียน 3,108 แหง (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2557) นอกจากน้ี ยังมี
กลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับรางวัล 5 ดาว จํานวน 48 ราย  

ในบรรดากลุมวิสาหกิจชุมชนอันหลากหลายในจังหวัดรอยเอ็ดน้ัน มีกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ซึ่งถือวาผลิตภัณฑแของกลุม สามารถสราง ช่ือเสียงใหกับ
ชุมชนและเป็นตัวแทนจังหวัดรอยเอ็ดไปจัดแสดงผลิตภัณฑแผาไหมใน โอกาสตางๆ บานหวายหลึม ตั้งอยูตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด อยูบนเสนทาง 
รอยเอ็ด ยโสธร ทางหลวงหมายเลข 23บริเวณกิโลเมตรที่ 145-146 หางจากตัวเมืองรอยเอ็ด 25 กิโลเมตร ประชาชนบานหวายหลึม มีวิถีชีวิตอยางเรียบงาย สวนใหญ

                                                           
1นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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มีอาชีพทําการเกษตรทํานาและปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นหมูบานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ เป็นหมูบานทอผาไหมที่มีซื่อเสียงของจังหวัดรอยเอ็ด อีกทั้งเป็น
ศูนยแรวมและจําหนายผลิตภัณฑแจากผาไหม ผาไหมบานหวายหลึม เป็นผาไหมทอดวยมือมีเอกลักษณแเฉพาะ ซึ่งไดนําลายมัดหม่ีโบราณดั่งเดิมที่ คนพบในชุมชนบาน
หวายหลึมมาประยุกตแใหทันสมัย มีเน้ือผาที่แนน ใชเสนไหมไทยแท 100% และที่สําคัญไดมีการนําลายโบราณมาทอรวมกันในผืนเดียว จนเกิดเป็นผาไหมลายประจํา
จังหวัดมีช่ือวา “ผาไหมสาเกต" จนไดรับรางวัลการประกวดผาไหมหลายรางวัล นอกจากน้ีผลิตภัณฑแผาไหมของกลุมยังไดรับการคัดสรรใหเป็นสินคาหน่ึงผลิตภัณฑแใน
ระดับ 5 ดาวของระดับประเทศ 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาในเบื้องตนพบวา จากการดําเนินงานที่ผานมาของกลุม แมจะประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชน ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ ช่ือเสียง และการสืบสานภูมิปใญญาทองถิ่น แตปใญหาที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการดําเนินงานของกลุมก็ยังมีอยู  การศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธแการตลาด
ของผลิตภัณฑแผาไหม ในปใจจุบันเป็นสิ่งจําเป็นที่ผูผลิตตองทราบเพื่อนําไปใชแกปใญหาและเพื่อจะนําพาองคแกรธุรกิจชุมชนหน่ึงตําบลหน่ึ งผลิตภัณฑแของตนให
ดําเนินการตอไปไดอยางม่ันคงและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑแไดตรงกับความตองการของลูกคาเปูาหมาย 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ต.มะ
บา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ดโดยมุงเนนศึกษาจากกลุมตัวอยาง ซึ่งการศึกษาที่ไดจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง การวางแผนกลยุทธแ เพื่อนําผล การศึกษาไปใชเป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม และกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่นก็จะสามารถนําไปประยุกตแใชพัฒนาการดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ต.มะบา              อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด 
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรแของผูบริโภค จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความคิดเห็นเกี่ย วกับกล

ยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ดแตกตางกัน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมท อผาไหมบาน

หวายหลึม ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด แตกตางกัน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินคาจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปน้ี 

1. ความหมายกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําดังกลาว ดังตอไปน้ี 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชยแ (2554 ,หนา 29) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง องคแประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในกลยุทธแการตลาดก็คือสวนประสม

การตลาดกระบวนการในการกําหนดสวนประสมใหเหมาะสมน้ันจะเป็นเอกลักษณแของแตละธุรกิจและผลิตภัณฑแสวนการวางแผนการตาดน้ันจะมีขั้นตอนที่ ไมแตกตาง
กันเทาใดนักในแตละธุรกิจบริการ แตถาพบวาสิ่งท่ีปรากฏขึ้นแตกตางจากบริการอื่นน้ัน แสดงวาเกิดจากการใชสวนประสมการตลาดที่แตกตางกัน 

สิทธ์ิ ธีรสรณแ (2552, หนา 33) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง วาเป็นสวนประสมของตัวแปรทางการตลาดที่บริษัทควบคุมไดและเป็นสิ่งที่
บริษัทใชเพื่อใหบรรลุยอดขายในตลาดเปูาหมายตามที่ตองการ  ผูทําการตลาดควบคุมสวนประสมทางการตลาดโดยกําหนดสัดสวนขององคแประกอบแตละสวนอยาง
เหมาะสมเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจของตนใหบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะติดตามความเคลื่อนไหวและความ เป็นไป ของ
สภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนสวนประสมทางการตลาดโดยจัดสรรงบประมาณทางการตลาดสําหรับองคแประกอบแตละสวนใหเหมาะสมที่สุด เพื่อใหบริษัทไดรับ
ประโยชนแสูงสุดในทุกโอกาส  ซึ่งประโยชนแดังกลาวอาจอยูในรูปยอดขาย กําไร หรือ การบรรลุเปูาหมายของบริษัทดานอื่นๆ  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2547, หนา 52) กลาววา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธแการบริหารการตลาดที่ไดรับความนิยมมาหลายทศวรรษ 
เป็นแนวคิด หลักท่ีใชในการพิจารณา องคแประกอบท่ีสําคัญ ในการตอบสนองตอตลาดไดอยางเหมาะสม โดยเริ่มตนที่ธุรกิจ ตองมีสิ่งที่นําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑแ 
ทําการตั้งราคาที่เหมาะสม หาวิธีการนําสงถึงลูกคาได อยางมีประสิทธิภาพดวยการบริหารชองทางการจัดจําหนาย และหาวิธีการสื่อสารเพื่อที่จะแจงขาวสารและ 
กระตุนใหเกิดการซื้อดวยการทํา การสงเสริมการตลาด ซึ่งจะรออยูตรงน้ีถือวาเป็นเครื่องมือทางการตลาดสําคัญที่เป็นที่รูจักกันดี ซึ่งรวมเรียกวา สวนผสมการตลาด 
marketing mix หรือ 4Ps 

ดร.อรจันทรแ ศิริโชติ (2556, หนา 61) กลาววา กลยุทธแสวนผสมทางการตลาด หมายถึง องคแประกอบ 8 ประการ คือ 1.ผลิตภัณฑแ (Product) 2.ราคา 
(Price)  3.การจัดจําหนาย (Place) 4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5.หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 6.กระบวนการ (Process) 7.คน (People) 
8.ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) เป็นกลยุทธแหลักของการบริหารการตลาดที่ใชในการตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปูาหมายไดอยาง
เหมาะสมโดยเริ่มตนที่ธุรกิจจะตองเสนอผลิตภัณฑแที่ตรงกับความตองการของลูกคาในราคาที่เหมาะสมมีวิธีการสงมอบผลิตภัณฑแใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อแจงขาวสารและกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการ 

สมชาติ กิจยรรยง (2556, หนา 56) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธแ การตลาด จะถูกนํามาใชในการแขงขันอยางเต็มรูปแบบใน
หลากหลายกลยุทธแ และกระบวนการวางกลยุทธแตลาดหรือแนวทางการกําหนดกลยุทธแเพื่อบรรลุ วัตถุประสงคแทั้งหลายในองคแกร กลยุทธแทางการตลาด กลยุทธแหนวย
ขายและยุทธวิธีของหนวยงานที่ขายสินคาหรือบริการตางๆ ใหตรงและเหมาะสมกับตลาดเปูาหมาย  

สรุป สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องคแประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด เป็นปใจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการ
ธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธแทางการตลาด สวนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน แตละตัวมีความสําคัญเท าเทียมกัน แต
ขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธแ โดยเนนนํ้าหนักท่ี สวนประกอบใดมากกวากัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปูาหมายทางการตลาด 
คือ ตัวผูบริโภค 
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2. ความสําคัญของกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด  
กลยุทธแสวนประสมการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับธุรกิจการผลิตสินคาที่จับตองไดแตสําหรับผลิตภัณฑแบริการน้ันมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจาก

สินคา (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชยแ, 2554, หนา 33) สวนประสมทางการตลาด ถูกใชเป็นครั้งแรกในปี 1953 โดย Borden สวนประสมทางการตลาดทางการตลาดใน
แนวความคิดของ  Borden วาสวน ประสมทางการตลาดเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลายตัวแปรสวนประสมทางการตลาดที่บริษัทควบคุมไดและเป็นสิ่งที่บริษัทใชเพื่อให
บรรลุยอดขายในตลาดตามที่ตองการ (สิทธิ์ ธีรสรณแ, 2552, หนา 32) 

ธุรกิจบริการจําเป็นอยางยิ่งที่ตองพิจารณากลยุทธแสวนประสมการตลาด สอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑแ และศักยภาพของธุรกิจ และ
แนวทางในการพิจารณาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบริการตลาดไมได อยูที่การพิจารณาเลือกวิธีหรือแนวทางที่ดีที่สุด ขึ้นควรเลือกวิธีที่ เหมาะสมที่สุด ในที่น้ีหมายถึง 
เหมาะสมกับลักษณะ ความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา และเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑแและความสามารถของธุรกิจในการจัดทําและนําเสนอ (ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2547, หนา 56) 

การประกอบธุรกิจควรใชวิธีไดในการครอบครองใจ ผูใชสินคาหรือบริการของเรา และเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ควรจะใชความคิด 
ความรู หรือความสามารถในการแสวงหาพลังหรือกําลังที่จะชวยเป็นแนวรวมใหกับองคแการไดอยางไรใหอาณาจักรหรือเครือขายครอบคลุมหรือขยายพื้นที่การขาย
เพื่อที่จะเสริมสรางรายไดตอไปใหทบทวีในที่สุด (สมชาติ กิจยรรยง, 2556, หนา, 91) นอกจากน้ี สวนประสมทางการตลาดเป็นองคแประกอบสําคัญในการสราง
ประสิทธิภาพของบริการสรางความพึงพอใจของลูกคาและเป็นสวนสําคัญที่เติมเสนหแใหกับธุรกิจบริการเพื่อรักษาลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีทามกลางการแขงขันที่รุนแรง
ในยุคปใจจุบัน (ดร.อรจันทรแ ศิริโชติ,2556, หนา,61) 

สรุปไดวา ความสําคัญของกลยุทธแสวนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการบริหารและจัดการที่จะขาดเสียมิได สําหรับการดําเนินงานขององคแกร
ประเภทตางๆ ทั้งในสวนที่มีการนําการตลาดมาใชเพื่อการดําเนินงานขององคแกร อยางเขมขนและการเลือกใชเพียงบางสวน เพื่อใหองคแกรสามารถดําเนินงานไดสําเร็จ
ตามเปูาหมายที่กําหนด ถึงอยางไร ถือไดวาการตลาดไดเขามาเป็นสวนหน่ึงของวิธีคิดและการดําเนินงานขององคแกรทุกประเภทอยางแยกขาดจากกันไมได โดยสามารถ
ที่จะประมวลประเภทขององคแกร และความจําเป็นตอการใชการตลาดเป็นเครื่องมือในการบริหารองคแกรเหลาน้ัน 

3. องค๑ประกอบกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด 
จากการศึกษาองคแประกอบกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดจากนักวิชาการหลายทานทําใหสรุปไดวาองคแประกอบกลยุทธแสวนประสมการตลาดที่เป็นที่

รูจักมากที่สุดไดแก 4P’s ซึ่งประกอบไปดวย ผลิตภัณฑแ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาด ตอมามีการปรับปรุงและเพิ่มเติมสวนประสม
การตลาดขึ้นใหมใหเหมาะสมสําหรับธุรกิจบริหาร รูปแบบใหมน้ีพัฒนาขึ้นจะประกอบดวย ปใจจัย 8 ประการ คือ 1.ผลิตภัณฑแ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การจัด
จําหนาย (Place) 4.การสงเสริมการตลาด (Promotion)  5.บุคลากร (People) 6.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 7.กระบวนการ (Process) 8.ผลิตภาพ 
(Productivity) (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชยแ, 2554, หนา,29) ซึ่งผูวิจัยไดสรุปความหมายแตละองคแประกอบ ดังตอไปน้ี 

ผลิตภัณฑแ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑแท่ีมีคุณภาพของบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผลิตภณัฑแที่ตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคและมีสินคาหลากหลาย หลายรปูแบบ  สามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคไดขนาดไหน กลยุทธแการตลาดในสวนแรกน้ี เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่
เกี่ยวเน่ืองกับตัวผลิตภัณฑแท้ังหมด สินคาทั้งชนิดที่จับตองไดและจับตองไมได สินคาอุปโภคบริโภค สินคาอตุสาหกรรม สินคาประเภทอื่นๆ ตางตองพิจารณาถึงลูกคา 
ไมวาจะเป็นคุณสมบัติสวนตัวท่ีตองตั้งเปูาวาจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดในระดับความพึงพอใจขนาดไหน การนําสินคาไปเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑแของคูแขงในทองตลาดวามีจุดเดนและจุดดอยอยางไร นอกจากน้ียังมีในสวนของวัตถุดิบและสายงานการผลิตดวย 

ราคา (Price)  หมายถึง ราคาเป็นสิ่งท่ีนาสนใจ และนาจูงใจใหบุคคลตางๆ และเป็นจํานวนเงินที่ลูกคาจาย เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑแ สินคา สามารถ
ยืดหยุนการพิจารณาดานราคาน้ันจะตองรวมถึงระดับราคา สวนลด มผีลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคา การกําหนดราคาตองคํานึงถึงปใจจัยตนทุนการผลิตการ
ใหบริการ และการบริหารแลว ก็ตองพิจารณาถึง ตนทุนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของบวกกับผลกําไรที่ตองการจะได แลวจึงกําหนดราคาขายออกมา โดยตองคํานึงสภาพ
การแขงขันของตลาดสินคา ผูทําการตลาดตองเขาใจคุณประโยชนแของผลิตภัณฑแท่ีเสนอใหกับลูกคาและคุณคาของผลติภัณฑแท่ีลูกคาเช่ือท่ีถูกกําหนดขึ้นมาในรูปแบบ
ของเงิน เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ 

การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง เป็นหน่ึงในยุทธศาสตรแสําคัญของการวางกลยุทธแทางการตลาด เพราะหากสามารถหาชองทางกระจายสินคาไปสูมือ
ผูบริโภคไดมากเทาไร ผลกําไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเทาน้ัน โดยชองทางการจัดจําหนายที่นิยมใชกันในปใจจุบันมีอยูดวยกันสองรูปแบบคือ การขายสูผูบริโภคโดยตรง และ
การขายผานพอคาคนกลาง ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ตองมีอาคารและสถานที่ท่ีเหมาะสม ลูกคาควรจะเขาถึงไดงายที่สุด ลูกคาสามารถหาซื้อไดงายในหลายๆ 
ชองทางที่ครอบคลุม  ผูคาสงและผูคาปลกีท่ีขายผลิตภัณฑแ  

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรม รูปแบบอื่นทั้งทางตรงสูสาธารณะและทางออมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธแ การสื่อสารกับ
ตลาดตางๆไมวาผานทางโฆษณาและการขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การสงเสริมการตลาดจะชวยกระตุนใหลูกคาใหมาซื้อผลิตภัณฑแและเพิ่มยอดขาย ทําใหลูกคา
เกิดความตองการในสินคา หากโปรโมช่ันที่ออกมาโดนใจลูกคาก็จะชวยใหยอดขายและผลกําไรทวีสูงมากข้ึน โดยกลยุทธแการตลาดน้ีจะตองชวยสงเสริมและสอดคลอง
ไปกับกลยุทธแอยางอ่ืนดวย การสงเสริมการตลาดน้ีสามารถทําไดหลายวิธีไมวาจะเป็นการลด แลก แจก แถม เป็นตน 

บุคลากร (People) หมายถึง การใชพนักงานขาย และการใหบริการลูกคาอยางประทับใจ บุคลากรสามารถสรางความพึงพอใจและทําหนาที่ขายผลิตภัณฑแ
โดยบุคลากรสามารถสรางความพึงพอใจ โดยพนักงานในสวนที่ตองติดตอกับลูกคาโดยตรง และพนักงานที่ใหบริการตองมีปฏิสัมพันธแที่ดีกับลูกคา เป็นอีกหน่ึงกลยุทธแที่
จะชวยทําใหยอดขายทะยานไตระดับพุงสงูข้ึน การขายสินคาโดยใชพนักงานถือเป็นศิลปะการขายข้ันสูงท่ีไมสามารถลอกเลียนแบบไดงายๆ พนักงานขายที่มีความรู
ความสามารถบวกกับประสบการณแจะมีเทคนิคการจูงใจลูกคาใหเขามาสนใจและนําพาไปสู action หรือคือการตัดสินใจซื้อในที่สุด 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การกําหนดกลยุทธแการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคา โดยมีปาูยโฆษณา เครื่องแบบพนักงาน 
การตกแตงสํานักงานชวยเสริมสรางความม่ันใจใหแกลูกคา การนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ไมวาจะเป็นดานการตกแตง
ราน พนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอยหรือผลประโยชนแอื่นๆ ที่ลูกคาควรไดรับ 

กระบวนการ (Process) หมายถึง การสงมอบบริการอยางครอบคลุมหรือเครื่องมือทันสมัย และประสิทธิภาพในการบริการ การรับบริการในเวลาตางๆ ทั้ง
แบบตอหนาใหลูกคาเกิดความพอใจ ประทับใจ และทางอิเล็กทรอนิกสแเกี่ยวกับความพอใจท่ีลูกคาไดรับ 
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ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง ผลิตภาพเป็นสิ่งท่ีมีคาสําหรับลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี ทําใหตนทุนต่ํา ทําใหการควบคุมตนทุนมี
ประสิทธิภาพ เป็นการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในการขาย เป็นเครื่องมือเพื่อสรางความพอใจตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบคุคล โดยใชจูงใจใหเกิดความ
ตองการในผลิตภัณฑแ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ หรือการลดความสูญเสียเพื่อใหไดเปรียบในเรื่องราคาและคุณภาพ 

 
4. กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดจากนักวิชาการหลายทาน และประยุกตแใชแนวคิดและทฤษฎีของ ยุพาวรรณ 

วรรณวาณิชยแ (2554) สามารถนํามาสรางเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา ไดดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการวิจัย คือ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลํุมตัวอยําง คือ ผูบริโภคที่มาซื้อสินคาของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ตําบล มะบา อําเภอ ทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 385 

คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง กรณีน้ีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยคํานวณจากสูตรของ W.G.cochran ใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  
เครื่องมือที่ใชใ๎นการศกึษา โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด ชนิดที่เลือกคําตอบได 1 ขอ 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหม บานหวายหลึม ตําบล มะบา อําเภอ ทุงเขาหลวง จังหวัด

รอยเอ็ด ประกอบดวย ผลิตภัณฑแ (Product)ราคา (Price)ชองทางการจัดจําหนาย (Place)การสงเสริมการตลาด (Promotion)บุคลากร (People)ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence)กระบวนการ (Process)c]และผลิตภาพ (Productivity) ลักษณะคําถามเป็นแบบการประเมินคา 5 ระดับ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหม บานหวายหลึม ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง 
จังหวัดรอยเอ็ด ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายเปิด 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และวิเคราะหแคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.974 โดยคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) ของทุกตัวแปร มีคาเกิน 0.60 ซึ่งเป็นคาท่ียอมรับได (Hair et al., 2006) 

วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
แลว ไปดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่มาซื้อสินคาของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดร อยเอ็ด จํานวน 
385 คน ณ รานจําหนายสินคาของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม และศูนยแจําหนายสินคา OTOP จังหวัดรอยเอ็ด 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหแขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แบง
ออกเป็น 3 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค การวิเคราะหแขอมูลโดยใช ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหม บานหวายหลึม ตําบล มะบา อําเภอ ทุงเขาหลวง จังหวัด

รอยเอ็ด การวิเคราะหแขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standards Deviation)   
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาด ของกลุมทอผาไหม บานหวายหลึม ตําบล มะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัด

รอยเอ็ด การวิเคราะหแขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis)   
และการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกตางดวยคาเฉลี่ย เป็นการทดสอบการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ต .มะบา  อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด พบวา 
ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.12,S.D= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน เรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังน้ี ผลิตภัณฑแ ( = 3.25, S.D = 0.60) บุคลากร (  = 3.20, S.D = 0.58) ราคา ( = 3.14, S.D = 0.61) ชองทางการจัดจําหนาย (  = 3.13, 

ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ 
 เพศ  
 อายุ  
 ระดับการศึกษา 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด 
1. ผลติภัณฑแ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. บุคลากร (People) 
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7. กระบวนการ (Process) 
8. ผลติภาพ (Productivity) 
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S.D = 0.58) การสงเสริมการตลาด (  = 3.10,S.D = 0.63) ลักษณะทางกายภาพ (  = 3.08, S.D = 0.56) กระบวนการ (  = 3.05, S.D = 0.57) ผลิตภาพ (  = 
3.03, S.D = 0.53) 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด พบวา แนวทางการ
พัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยที่นอยไปหามาก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสม
ทางการตลาดได ดังน้ี ด๎านผลิตภาพ ควรมีวิธีการทําใหตนทุนต่ํา มีการวิเคราะหแเรื่องของคุณภาพเพื่อลดตนทุนใหถูกลง ด๎านกระบวนการ ควรมีบริการสั่งซื้อผาไหม
ผานระบบออนไลนแ เชน มีการสั่งจองสินคาผานทางอินสตราแกรมหรือสั่งผานทางเว็บของกลุมทอผาไหม บานหวายหลึม ด๎านลักษณะทางกายภาพ ควรมีปูายโฆษณา 
และเครื่องแบบพนักงาน โดยมีการจัดทําชุดใหพนักงานทุกคนใหเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณแของกลุม ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
โดยมีประชาสัมพันธแผานผานระบบออนไลนแ และอินสตราแกรมในการจัดสวนลดสินคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ควรมีชองทางที่ลูกคาเขาถึงไดงายที่สุด  เชน มี
การจัดสงสินคาใหลูกคาฟรีในระยะทางไมเกิน 50 กิโลเมตร ด๎านราคา โดยมีการจัดทําสวนลดใหลูกคาประจําหรือลูกคาท่ีมาซื้อสินคาในจํานวนมาก ด๎านบุคลากร ควร
มีการติดตอกับลูกคาโดยตรง เชน มีการนัดเจอลูกคาตามหมูบานตางๆเพื่อใหลูกคาเกิดความรูจักกลุมทอผาไหม บานหวายหลึม มากข้ึน และด๎านผลิตภัณฑ๑ โดยพัฒนา
รูปแบบใหทันสมัยโดนใจวัยรุนเชนทําลายการแตูน 

3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรแของผูบริโภค จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความคิดเห็นเกี่ย วกับกล
ยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด แตกตางกัน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษารายได
เฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแของกลุมทอผาไหมของบานหวายหลึม ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  
สรุปและอภิปรายผล 

ในการอภิปรายผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ของกลุมทอผาไหมของบานหวายหลึม ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัด
รอยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูบริโภคมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.12,S.D= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ดังน้ี ผลิตภัณฑแ ( = 3.25, S.D = 0.60) บุคลากร (  = 3.20, S.D = 0.58) ราคา (  = 3.14, S.D = 0.61) ชองทางการจัดจําหนาย (  = 3.13, S.D = 0.58) การ
สงเสริมการตลาด (  = 3.10,S.D = 0.63) ลักษณะทางกายภาพ (  = 3.08, S.D = 0.56) กระบวนการ  (  = 3.05, S.D = 0.57) ผลิตภาพ (  = 3.03, S.D = 
0.53) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนุวัติ  ศรีแกว (2545) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอกลยุทธแการตลาดของธุรกิจชุมชนกลุมผูผลิตภัณฑแผา
ฝูายพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมผูบริโภคมีความพึงพอใจตอกลยุทธแการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากองคแประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในกลยุทธแ
การตลาดก็คือสวนประสมการตลาดกระบวนการในการกําหนดสวนประสมใหเหมาะสมน้ันจะเป็นเอกลักษณแของแตละธุรกิจและผลิตภัณฑแสวนการวางแผนการตลาด
น้ันจะมีขั้นตอนที่ไมแตกตางกันเทาใดนักในแตละธุรกิจบริการ แตถาพบวาสิ่งที่ปรากฏขึ้นแตกตางจากบริการอื่นน้ั น แสดงวาเกิดจากการใชสวนประสมการตลาดที่
แตกตางกัน (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชยแ, 2554 : 29) 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมทอผาไหมของบานหวายหลึม ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 
พบวาสิ่งท่ีกลุมทอผาไหมของบานหวายหลึม ตองพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ ผลิตภาพ ( = 3.03, S.D = 0.53) ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา ก฿วยศิริกุล (2553) 
ไดศึกษาเรื่องปใจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแ ในจังหวัดเพชรบุรี พบวา มีปใจจัยการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑแ เป็นอันดับสุดทาย
เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) หมายถึง มีธุรกิจบริการจํานวนไมมากนักที่นําลักษณะทางกายภาพเขามาใชในการกําหนดกลยุทธแการตลาด 
แมวาลักษณะทางกายภาพจะเป็นสวนประกอบท่ีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผูใชบริการก็ตาม ที่ปรากฏใหเห็นสวนใหญจะเป็นการสรางสภาพแวดลอม การสราง
บรรยากาศ การเลือกใชสี แสง และเสียงภายในราน เป็นตน หรือใชลักษณะทางกายภาพเพื่อการสนับสนุนการขาย เชน ยี่หอและคุณภาพของรถขอ งบริษัทใหเชารถ 
ถุงสําหรับใสเสื้อผาซักแหงตองสะอาด เป็นตน (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชยแ, 2554) 
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การศึกษารูปแบบการขนสํงของกลุํมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 
The study of Transportation Model of Ban Lad Weaving Cotton Group, Tambon Srisook, Amphoe 

Kantharawichai, Mahasarakham Province. 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด 2) เพื่อศึกษารูปแบบการขนสง
ของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Method  Research Design) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม  พบวา 1) การ
ขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด มีปใญหาในเรื่องของการซอมบํารุงรถยนตแที่ใชในการขนสงอยูบอยครั้ง  2)  รูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบาน
ลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅= 4.09, S.D = 0.55) และ 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด คือ ควรมีการวางแผน
เสนทางท่ีใชในการขนสง โดยลดระยะเวลาในการขนสงและตนทุนในการขนสง เชน คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาแรงงาน เป็นตน 
 
คําสําคัญ : การขนสง 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1) to analysis of the current situation for transportation model of Ban Lad weaving cotton group 2) to 
study transportation model of Ban Lad weaving cotton group and 3) to development of transportation model of Ban Lad weaving cotton 
group, Tambon Srisook, Amphoe Kantharawichai, Mahasarakham Province. This research was used mixed method research design for data 
analysis. The data were analyzed using Interviews and questionnaires. The findings were as follows: 1) Transport of Ban Lad weaving cotton 
group has frequent problems in maintenance of vehicles used in transportation 2) Transport of Ban Lad weaving cotton group overall level 
was high ( ̅= 4.09, S.D = 0.55) and 3) Guidelines for the development of Ban Lad weaving cotton group is to be planned the route used in 
transportation. It can help reducing time and costs of transportation such as Fuel cost, wage and so on. 

 
Keywords: Transportation 
 
บทนํา 

ผูบริโภคในตลาดสงออกที่สําคัญนิยมผาไหมและผลิตภัณฑแผาไหมไทยมากขึ้น เน่ืองจากผาไหมของไทยมีการผลิตทั้งแบบที่เป็นงานฝีมือทอดวยมือ และ
แบบที่ทอดวยเครื่องจักร แบบผาไหมที่ทอดวยมือ จะเป็นผาคอนขางหนา แตมีความละเอียดออนสวยงาม ประณีต โดยเฉพาะผาไหมไทยที่ใชเสนพุงที่สาวดวยมือจะมี
ลักษณะเป็นปุุมปม มีความแวววาวในตัวเอง มีลวดลายและสีสันสวยงามเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเอกลักษณแของผาไหมไทยที่แตกตางจากผาไหมของประเทศอื่น ประเทศไทย
จึงสามารถครองตลาดตางประเทศสําหรับผาประเภทน้ีได  ในปใจจุบันมีผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย จากขอมูลลาสุด ปี 2559-2560 ขอมูลผลิตภัณฑแ13,080 รายการ โดยแยกเป็นแตละประเภท มีสินคาประเภทอาหาร จํานวน 1,249 รายการ 
สินคาประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 340 รายการ สินคาประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 2,397 รายการ สินคาประเภทของใชประดับตกแตง จํานวน 7,573 
รายการ สินคาประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 1,521 รายการ (ไทยตําบลดอทคอม : ระบบออนไลนแ สืบคนเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2560) 

ในปใจจุบันมีผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) จังหวัดมหาสารคาม จากขอมูลลาสุด ปี 2559-2560 ขอมูลผลิตภัณฑแ 13,034 รายการ โดย
แยกเป็นแตละประเภท มีสินคาประเภทอาหาร จํานวน 1,238 รายการ สินคาประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 308 รายการ สินคาประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 
2,440 รายการ สินคาประเภทของใชประดับตกแตง จํานวน 7,561 รายการ สินคาประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 1,487 รายการ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2557-2560) ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตรแ เสริมสรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ขอ 1 วาดวย การพัฒนา
ผลิตภัณฑแชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน : จัดกิจกรรมการจัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP จังหวัดมหาสารคาม ณ ลานดานหนาหางบิ๊กซี จังหวัดมหาสารคาม 
ระหวางวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2553   มีกลุมเขารวมการจําหนาย 33 กลุม มียอดจําหนายรวมมูลคา 191 ,536 บาท ดําเนินการจัดอบรม เพิ่มศักยภาพ
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑแแกกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOPจํานวน 55 กลรวม 155 คน โดยเครือขาย KBO จังหวัด งบประมาณจากกิจกรรมตามยุทธศาสตรแกรม
พัฒนาชุมชน จํานวน 275,000 บาท จัดกิจกรรมการสงเสริมดานการตลาดแกกลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP โดยการจัดงานแสดงและจําหนายสินคาในงานกาชาด
และบุญเบิกฟูามหาสารคาม เม่ือวันที่ 12-22 มกราคม 2553 มีกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เขารวมงาน จาก 13 อําเภอ 19 กลุม ยอดจําหนายรวม 1 ,365,872 
บาท (สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม กลุมงานยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัด: ระบบออนไลนแ สืบคนเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2560) 

สําหรับกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเป็นผูผลิตสินคา OTOP ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ของ
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปใจจุบันประสบปใญหาในเรื่องของการซอมบํารุงรถยนตแที่ใชในการขนสงอยูบอยครั้ง รวมทั้งการรวบรวมวัตถุดิบในการทอ เสนไหมไมละเอียด 
ลายผาไมสมํ่าเสมอ (บทสัมภาษณแคุณนิติยา การะหงสแ  ฝุายการตลาด กลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  เม่ือวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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มหาสารคาม เพื่อนําความรูที่ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามให
มีประสิทธิภาพในการขนสงเพิ่มมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  

1. เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
2. เพื่อศึกษารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายได ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิก แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยได ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการขนสงจาก นักวิชาการหลายทาน ดังตอไปน้ี 
1. ความหมายรูปแบบการขนสํง  

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2559:43)  รูปแบบการขนสง หมายถึง  การขนสงจะกอใหเกิดผลประโยชนแอยางมากมายมหาศาลทั้งประโยชนแโดยตรง
และโดยออมตอมนุษยแชาติ และมีสวนสัมพันธแกับชีวิตและความเป็นอยูในชีวิตประจําวันมากข้ึนทุกวันขณะดวย 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2554:19) รูปแบบการขนสง หมายถึง การจัดใหมีการเคลื่อนยายบุคคล สัตวแ หรือสิ่งของตาง ๆ ดวยเครื่องมือและอุปกรณแ
ในการขนสงจากท่ีแหงหน่ึงไปยังอีกท่ีแหงหน่ึง ตามความประสงคแและเกิดอรรถประโยชนแตามตองการ 

เสาวนียแ  ไทยรุงโรจนแ (2553:13) รูปแบบการขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายบุคคลหรือสิ่งของจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ถาเป็นการเ คลื่อนยาย
บุคคล เรียกวา การขนสงโดยสาร หากเป็นการเคลื่อนยายสัตวแหรือสิ่งของตาง ๆ เรียกวา การขนสงสินคา 

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ (2547:4) รูปแบบการขนสง หมายถึง ธุรกิจขนสงระหวางประเทศเป็นธุรกิจที่ดําเนินงานดานการเคลื่อนยายสิ่งตาง ทั้งสิ่ง
ที่มีชีวิตอันไดแก มนุษยแ สัตวแ พืช และสิ่งท่ีไมมีชีวิต เชนสินคาและอื่น ๆ จากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึง 

สรุปไดวา รูปแบบการขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคา จากผูสงสินคาแหงหน่ึงไมวาจะเป็นโหมดการขนสงประเภทใด ไปยังผูรับสิ นคาอีกแหง
หน่ึงซึ่งอาจอยูใกลกัน หรืออยูหางไกลกัน การขนสงจะทําใหเกิดการสรางเสนทางจากจุดเริ่มตน ของสินคาตนนํ้า ไปสูหาลูกคาคนสุ ดทาย การจัดใหมีการเคลื่อนยาย
บุคคล สัตวแ หรือสิ่งของตาง ๆ ดวยเครื่องมือและอุปกรณแในการขนสงจากท่ีแหงหน่ึงไปยังอีกท่ีแหงหน่ึง ตามความประสงคแและเกิดอรรถประโยชนแตามความตองการ 

2. ความสําคัญของรูปแบบการขนสํง 
การขนสงเป็นโครงสรางพื้นฐาน ที่จําเป็นอยางหน่ึงตอการพัฒนาประเทศการขนสงมีความสําคัญตอธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยูหลาย

ประการคือ ชวยใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น , ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต , ชวยกระจายความเจริญเติบโต , มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม , ชวยให
การติดตอสื่อสารสะดวกข้ึน , ชวยใหมาตรฐานการศึกษาดีขึ้น , ชวยเพิ่มความสัมพันธแระหวางประเทศ , ความสําคัญดานอื่น ๆ (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2559:42) ทํา
ใหการเคลื่อนยายสิ่งตาง ๆ เหลาน้ันสําเร็จเสร็จสิ้นไปอยางสมบูรณแโดยใชเวลาและคาใชจายนอยท่ีสุดและถือเป็นหนาที่ที่ธุรกิจการขนสงระหวางประเทศโดยทั่วไปตอง
พยายามดําเนินการทุกวิถีทางท่ีจะใหไดมาซึ่งปใจจัยแหงความสําเร็จ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2547,3)    

การขนสงเพิ่มความม่ันคงใหกับประเทศ การขนสงชวยใหสามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนตาง ๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปไดงายขึ้น การ
ขนสงยังชวยใหสะดวกในการติดตอถึงกันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติไดนอกจากน้ีแลวการขนสงยังชวยในดานการปูองกันประเทศดวย 
(คํานาย อภิปรัชญาสกุล,2554:23) การขนสงถือไดวาเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่สําคัญประเภทหน่ึงซึ่งคําวากิจการสาธารณูปโภค (public Utility) น่ันหมายถึง 
กิจการที่มีหนาที่ในการผลิตสินคาหรือบริการในสวนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิต และการดํารงชีพของประชาชนสวนใหญเชนกิจการดานการประปา ไฟฟูา 
โทรศัพทแ โทรคมนาคม (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2553:164)  

สรุปไดวา การขนสง มีผลตอตนทุนสินคา ตนทุนโรงงาน ตนทุนกระบวนการ ตนทุนการประสานงาน และระดับการบริการ การขนสงเพิ่มความ
ม่ันคงใหกับประเทศ การขนสงชวยใหสามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนตาง ๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปไดงายขึ้น  ดังน้ันการขนสงที่มีประสิทธิภาพจึงมี
ความสําคัญตอการลดตนทุนขององคแกร 

3. องค๑ประกอบของรูปแบบการขนสํง 
จากการศึกษาองคแประกอบรูปแบบการขนสงจากนักวิชาการหลายทาน ผูวิจัยไดประยุกตแจากแนวคิดและทฤษฎีของ คํานาย อภิปรัชญาสกุล 

(2554:169) ซึ่งรูปแบบการขนสง มีองคแ ประกอบ คือ ดานการจัดการเสนทาง ดานการจัดการยานพาหนะ และดานการจัดการสถานีในการขนสง โดยมีความหมายแต
ละองคแประกอบ ดังน้ี 

ดานการจัดการเสนทาง หมายถึง การกําหนดเสนทางขนสง จะใชการเช่ือมตอเสนทางท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยการผานเครือขาย
การขนสง เชน ทางบก ทางอากาศ ทางไปรษณียแ ทางรถไฟ ทางนํ้า ทางทอ และการขนสงหลายรูปแบบ 

ดานการจัดการยานพาหนะ หมายถึง ยานพาหนะในการขนสง เชน รถยนตแ รถไฟ เรือ เครื่องบิน และอื่น ๆ รวมทั้งอุปกรณแตาง ๆ ที่ใชสําหรับ
อํานวยความสะดวกในการขนสง เชน รถฟอรแลิฟทแ เครนยกตูคอนเทนเนอรแ เป็นตน 

ดานการจัดการสถานีในการขนสง หมายถึง สถานีในการขนสง (Terminal) เป็นสถานีตนทาง หรือระหวางเสนทางก็ได การเรียกช่ือสถานีในการ
ขนสงน้ีมีการเรียกที่แตกตางกันออกไป 

4. กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงจากนักวิชาการหลายทาน และสามารถนํามาสรางเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย ได

ดังรูปภาพที่ 1 
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รูปภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed  Method  Research  Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยวิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เครื่องมือที่ให๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณแที่มีคําถามแนนอนตายตัว เพราะคําถามตาง ๆ

ไดถูกกําหนดเป็นแบบสัมภาษณแขึ้นใชประกอบกับการสัมภาษณแไวลวงหนาแลว โดยสัมภาษณแเฉพาะประเด็นที่สําคัญๆ ดังตอไปน้ีคือ สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับ
รูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด  

วิธีการเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยขั้นตอนแรกไดเริ่มดําเนินการเก็บขอจากเอกสาร จากน้ันจะใชวิธีการ
เก็บขอมูลจากกลุมผูที่ใหขอมูลโดยการสัมภาษณแแบบโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธรการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีอุปกรณแชวยความจําในการ
เก็บบันทึกขอมูล ไดแก สมุดบันทึกชวยจํา เทปบันทึกเสียง ถายวีดีโอ และกลองถายรูป 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล การวิเคราะหแขอมูลการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ในการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจัด
หมวดหมูของเน้ือหา (Category) จากน้ันนํามาสังเคราะหแ เพื่อหาประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหาที่เกี่ยวของกับขอบเขตงานวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
กลํุมตัวอยําง  คือ สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 45 คน โดยดําเนินการวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ผูวิจัยประยุกตแ ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวของ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี  
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพ รายได ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิก ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด ชนิด

ที่เลือกคําตอบได 1 ขอ 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ประกอบดวย ดานการจัดการเสนทาง ดานการจัดการยานพาหนะ และดานการจัดการสถานีในการขนสง ลักษณะคําถามเป็นแบบการประเมินคา 5 ระดับ 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายเปิด 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับวัตถุประสงคแ  (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ 3 ทาน  และวิเคราะหแคาความเช่ือม่ัน

การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาดตําบลศรสีุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตรแของสมาชิก คือ 
เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน 
ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิก 

 
 

การขนสํง (Transportation) 
- ดานการจัดการเสนทาง  
- ดานการจัดการยานพาหนะ  
- ดานการจัดการสถานีในการขนสง 

การพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด  
ตําบลศรสีุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1
  

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2
  

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 
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ของแบบสอบถาม  (Reliability  Analysis)  เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามโดยรวมมีคา 0.874  และทุก
ขอคําถามมีคาเกิน 0.60 ซึ่งเป็นคาท่ียอมรับได (Hair et al., 2006)  

การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยแลว ไป
ดําเนินการวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จากสมาชิกของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และนําแบบสอบถามที่ไดมา
จากการสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณแและลงรหัสเพื่อดําเนินการประมวลผลขอมูลตอไป 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

นําเสนอในรูปของคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

นําเสนอในวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis)  และการทดสอบสมมติฐาน นําเสนอในรูปของการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการขนสงของรูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบล

ศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 45 คน และนักวชิาการ จํานวน 2 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนา ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชตรวจสอบรูปแบบการขนสง

ของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
การเก็บข๎อมูล ขั้นตอนน้ีใชการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการ

ขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการสนทนา

กลุมของประธานกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบขอมูล การสรุปขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของผลวิจัย 
  
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังน้ี 

1. สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสํงของกลํุมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ประกอบดวย ด๎านการจัดการเส๎นทาง คือ บางครั้งก็มีปใญหาในเรื่องของจราจรติดขัด และมีอุบัติเหตุขางทาง ทําใหจราจรติดขัดเป็นบางครั้งเทาน้ัน ด๎านการจัดการ
ยานพาหนะ คือ ไดมีการซอมบํารุงรถยนตแที่ใชในการขนสงอยูบอยครั้ง เพราะเกิดปใญหาจากการขนสง เชน หมอนํ้าเสีย ด๎านการจัดการสถานีในการขนสํง คือ พื้นที่
การจัดเก็บมีนอย ไมเพียงพอและไมสะดวกในการเก็บรักษาผาไหม และภาพรวมด๎านการจัดการขนสํง คือ การจัดการวางแผนการขนสง ยังไมเป็นระบบ สมาชิกยังไม
มีความรูเกี่ยวกับเรื่องของตนทุนในการขนสง 

2. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษารูปแบบการขนสํงของกลํุมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา 
สมาชิกของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเป็นรอยละ 77.78 ที่มีอายุ 
41-50 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นรอยละ 48.89 มีสถานภาพสมรส จํานวน 40 คน คิดเป็นรอยละ 88.89 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 27 คน คิด
เป็นรอยละ 60.00 มีตําแหนงงานเป็นสมาชิกกลุม จํานวน 30 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 มีอายุการเป็นสมาชิก 6-10 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 53.33 และมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการขนสง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅=4.09, S.D=0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการ
จัดการยานพาหนะในการขนสง ( ̅=4.12, S.D=0.58) ดานการจัดการสถานีในการขนสง ( ̅=4.02, S.D=0.60) และดานการจดัการเสนทาง ( ̅=3.96, S.D=0.53)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สมาชิกท่ีมี เพศ อายุ รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิก ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

3. สรุปผลข๎อค๎นพบการพัฒนารูปแบบการขนสํงของกลํุมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวํา กลุม
ทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการพัฒนารูปแบบการขนสง ดังน้ี 1) ดานการจัดการเสนทาง ควรพัฒนาการ
จัดการเสนทาง โดยศึกษา วางแผนเสนทางที่ใชในการขนสง โดยลดระยะเวลาในการขนสงและตนทุนในการขนสง เชน คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาแ รงงาน 2) ดานการ
จัดการสถานีในการขนสง ควรพัฒนาโดยจัดเพิ่มสถานีในการจัดเก็บหรือขนสงสินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานีตองมีความกวางขวาง มีหองจัดเก็บสินคา
เป็นหมวดหมู และที่สําคัญตองมีความปลอดภัย 3) ดานการจัดการยานพาหนะ ควรพัฒนาโดยบํารุงรักษายานพาหนะ โดยตรวจเช็คยานพาหนะทุกครั้งกอนออก
เดินทาง และเตรียมอุปกรณแการซอม อะไหลตาง ๆ ติดรถไปดวย สมาชิกกลุมก็ควรศึกษาเกี่ยวกับการซอมบํารุงและสามารถซอมเอง และ 4) ภาพรวมดานการจัดการ
ขนสง ควรพัฒนาโดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง โดยมีการจัดการขนสงอยางเป็นระบบ มีความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถการขนสงให ดียิ่งขึ้น จัดการ
ประชุมสมาชิก พบประ พูดคุย  ศึกษาหาขอมูลในการขนสงใหมากเพื่อสงหาแนวทางการลดตนทุนการขนสง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การศึกษารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา สมาชิกมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅= 4.09, S.D = 
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0.55) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มานพ เรี่ยวเดชะ. (2554). ไดทําการศึกษาเรื่อง ระบบบริหารการขนสงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม พบวา  ระบบบริหารการ
ขนสงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม สวนมากมีความคิดเห็นในระดับนาพอใจ เน่ืองจาก การตัดสินใจที่มีตอตนทุน (ตนทุนสินคา ตนทุนโรงงาน ตนทุนกระบวนการ 
ตนทุนการประสานงาน) และระดับการบริการ การขนสงเพิ่มความม่ันคงใหกับประเทศ การขนสงชวยใหสามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนตาง ๆ การปกครองของ
รัฐบาลจึงเป็นไปไดงายข้ึน (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2553:164) 

2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการขนสงของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา สิ่งท่ีกลุมทอผาฝูาย
แปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตองพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ การจัดการเสนทาง  ( ̅=3.96,S.D=0.53) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิงคแเดือน วีระชาติ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปในอําเภอเมือง เชียงใหมตอการใหบริการขนสงสินคาทางเรือจากจีน
ของ หางหุนสวนจํากัด พี.ดี. อินเตอรแเนช่ันแนล เทรด พบวา ดานการจัดการเสนทาง  ความพึงพอใจของผูนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปในอําเภอเมือง  เชียงใหมตอการ
ใหบริการขนสงสินคาทางเรือจากจีนของ หางหุนสวนจํากัด พี.ดี. ในภาพรวมอยูในระดับมากอันดับแรกคือ ผูประกอบการมีการติดตามในขณะที่มีการขนสง เน่ืองจาก 
เสนทางในการขนสงที่เช่ือมระหวางสถานีและจุดหยุดรับสงผูโดยสารเขาดวยกัน เสนทางในการขนสงอาจจะเป็นเสนทางที่มีการใชอยูเป็ นประจํา หรือครั้งคราว เพื่อ
สาธารณะประโยชนแในการเดินทาง การขนสงสินคา ฯลฯ ไปยังชนบทหรือทองถิ่นที่หางไกล  ซึ่งรูปแบบการขนสงที่สําคัญ ประกอบดวย เสนทางที่ใชเดินทางเพื่อการ
ขนสง เสนทางท่ีสามารถมองเห็นได  เสนทางบนอากาศ หรือในทะเลมหาสมุทร เสนทางท่ีมีการใชอยูประจํา หรือเป็นครั้งคราว ซึ่งนักการตลาดอาจเลือกใชเครื่องมือใด
เครื่องมือหน่ึงหรือหลายเครื่องรวมกันก็ได (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2553:169) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จสมบูรณแไดดวยความกรุณา ใหคําปรึกษาเป็นอยางดียิ่งจาก ดร.กิตติชัย  เจริญชัย อาจารยแที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ลักขณา ศิริจําปา 
อาจารยแที่ปรึกษารวม ที่ไดใหความอนุเคราะหแชวยเหลือใหคําแนะนําและแนวคิดที่เป็นประโยชนแ ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของเน้ือหา และขอบพระคุณ
กลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามทุกทานที่ใหความอนุเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
 
บรรณานุกรม 
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2547). กลยุทธ๑บริหารธุรกิจการขนสํงทางเรือ. กรุงเทพฯ : พับลิคโฟโตและโฆษณา. 
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2553). โลจิสติกส๑และการจัดการชัพพลายเชน : กลยุทธ๑สําหรับลด๎นทุนและเพิ่มกําไร. กรุงเทพ : โฟกัสมีเดีย แอนดแ พับลิชช่ิง. 
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2554). การจัดการขนสํง. กรุงเทพ : โฟกัสมีเดีย แอนดแ พับลิชช่ิง 
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2559). การจัดการขนสํงและการกระจายสินค๎าเชิงกลยุทธ๑. กรุงเทพ : โฟกัสมีเดีย แอนดแ พับลิชช่ิง. 
ไทยตําบล. ข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ OTOP  ผํานการคัดสรรลําสุด  ปี 2559-2560. จากการสืบคน http://www.thaitambon.com/tambon 
พิงคแเดือน วีระชาติ (2556) ความพึงพอใจของผู๎นําเข๎าเสื้อผ๎าสําเร็จรูปในอําเภอเมือง เชียงใหมํตํอการให๎บริการขนสํงสินค๎าทางเรือจากจีนของห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 

พี.ดี. อินเตอร๑เนชั่นแนลเทรด. วิทยานิพนธแ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
มานพ เรี่ยวเดชะ. (2555). ระบบบริหารการขนสํงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม.คณะวิศวกรรมศาสตรแ. จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 
สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม กลุมงานยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัด สืบคนจาก http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/new-data/606/125-125/295-

295 
เสาวนียแ  ไทยรุงโรจนแ. (2553). เศรษฐศาสตร๑การขนสํง. กรุงเทพ : ซิมเปิลเวยแ 
Hair.etc. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed). Upper Saddle Rivre, NJ: Pearson Prentice Hall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 589 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด 2) เพื่อศึกษาการ
จัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด และ 3) เพื่อพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแ และ
แบบสอบถาม พบวา 1) ปใจจุบันการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ในดานวัตถุดิบ มีสี และลายผา ไมตรงตามที่ลูกคาตองการ ในดานงาน
ระหวางการผลิต มีแรงงานในการทอผานอย ในดานช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและวัสดุสิ้นเปลือง มีวัสดุไมตรงตามการสั่งซื้อ ในดานสินคาสํา เร็จรูป คือ ชางเย็บตามแบบที่
ลูกคาตองการไมได และในดานเครื่องมือและอุปกรณแ มีการชํารุดบอยและตองซอมเอง  2) การจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53 ,  S.D = 0.37) และ 3) แนวทางการพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด คือ ควรหาวัตถุดิบที่นํามาใชให
ตรงกับความตองการของลูกคา และมีปริมาณวัสดุเพียงพอตอการผลิต 

 
คําสําคัญ : การจัดการสินคาคงคลัง 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1) to analysis of the current situation for inventory management of Ban Lad weaving cotton group 2) to 
study about inventory management of Ban Lad weaving cotton group and 3) to development of inventory management of Ban Lad weaving 
cotton group, Tambon Srisook, Amphoe Kantharawichai, Mahasarakham Province. This research was used mixed method research design for 
data analysis. The data were analyzed using Interviews and questionnaires. The findings were as follows: 1) Inventory Management of Ban 
Lad weaving cotton group has frequent problems in maintenance of vehicles used in transportation 2) Inventory Management of Ban Lad 
weaving cotton group overall level was highest ( ̅= 4.09, S.D = 0.55) and 3) Guidelines for the development of inventory management of 
Ban Lad weaving cotton group is to be planned the route used in transportation. It can help reducing time and costs of transportation such 
as fuel cost, wage and so on. 

 
Keywords: Inventory Management 

 
บทนํา 
 การบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรแเน็ตเพื่อสงเส ริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิปใญญาในทองถิ่นมาพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพมีจุดเดนละมีคุณคาเพิ่ม เป็นที่ตองการของตลาด ทั้งในและตางประเทศ ไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ใหสอดคลองกับเปูาหมายของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -.2559) ขณะเดียวกันในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยไดขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนเพิ่มขึ้นและ
สงผลใหเศรษฐกิจไทย สําหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ประชาชนไทยมีทักษะภาษาตางประเทศและองคแความรูในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ
และสถานการณแ การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากข้ึนรวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใชในการดาเนินชีวิตอยางมีคุณคามากขึ้น(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ:ระบบออนไลนแ สืบคนวันที่ 23 กรกฎาคม 2560)  

ทั้งน้ีแผนยุทธศาสตรแ ในปใจจุบันมีผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลลาสุด ปี 2559-2560 ขอมูล
ผลิตภัณฑแ 13,553 รายการ โดยแยกเป็นแตละประเภท มีสินคาประเภทอาหาร จํานวน 1,371 รายการ สินคาประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 361 รายการ สินคาประเภท
ผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 2,527 รายการ สินคาประเภทของใชประดับตกแตง จํานวน 7,783 รายการ สินคาประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 1,511 
รายการ (ไทยตําบลดอทคอม : ระบบออนไลนแ) และในปใจจุบันมีผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) จังหวัดมหาสารคาม จากขอมูลลาสุด ปี 2559-2560 
ขอมูลผลิตภัณฑแ 13,034 รายการ เพื่อจัดกิจกรรมการจัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑแแกกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOPจํานวน 55 กลุมรวม 155 คน โดยเครือขาย KBO จังหวัดงบประมาณจากกิจกรรมตามยุทธศาสตรแกรมพัฒนาชุมชน
จํานวน 275,000 บาทจัดกิจกรรมการสงเสริมดานการตลาดแกกลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP โดยการจัดงานแสดงและจําหนายสินคา (กลุมงานยุทธศาสตรแการ
พัฒนาจังหวัด : ระบบออนไลนแ สืบคนเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560) 
 สําหรับกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นผูผลิตสินคา OTOP ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ของ
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปใจจุบันประสบปใญหาวัตถุดิบในคลังสินคา มีสี และลายผา ไมตรงตามที่ลูกคาตองการ ทําใหไมสามารถทอถาไดตรวตามความตองการของลูกคา
ได (บทสัมภาษณแคุณนิติยา การะหงสแ  ฝุายการตลาด กลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 590 
 
 

2560) ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิ ชัย จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อนําความรูที่ไดมาเป็นแนวทางในการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  

 1.เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2.เพื่อศึกษาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 3.เพื่อพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ที่มี เพศ อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิกที่แตกตางกัน  มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการสินคาคงคลังจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปน้ี 
 1.ความหมายการจัดการสินค๎าคงคลัง  
 คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2553:หน๎า22) ไดกลาววา การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory) หมายถึง จัดเป็นการสินทรัพยแหมุนเวียนชนิดหน่ึง ซึ่งกิจการ
ตองมีไวเพื่อขายหรือผลิต หรือสิ่งอื่นที่เราเก็บรักษาไวเพื่อใชประโยชนแไปในอนาคต 
 ฉัตรชัย ศรีมาลา (2559:หน๎า198) ไดกลาววา การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory) วัสดุและทรัพยากรท่ีใชในการผลิตสินคาหรือบริการโดยมีระบบและ
ขั้นตอนในการควบคุมสินคาโดยมีระบบและข้ันตอนในการควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับหรือปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดทันเวลา และในขณะเดียวกันสามารถควบคุมตนทุนที่เกี่ยวของกับสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2556:หน๎า66) ไดกลาววา การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory) จัดเป็นการสินทรัพยแหมุนเวียนชนิดหน่ึง ซึ่งกิจการตองมีไวเพื่อ
ขายหรือผลิต ในการจัดการดําเนินงาน 

ชุติระ ระบอบ (2553:หน๎า135) ไดกลาววา การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory) สิ่งที่หนวยงานจะตองมีไวเพื่อการดําเนินงานการผลิตหรือขายในภาวะ
ปกติ โดยจัดเป็นสินทรัพยแประเภทหน่ึง แตเดิมหมายถึงเฉพาะสินคาท่ีมีไวเพื่อการผลิตหรือขายเทาน้ัน 

อมรศิริ ดิสสร (2556:หน๎า20) ไดกลาววา การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory) สินคาและวัสดุตางๆ ที่สถานประกอบการจะตองมีไวเพื่อการดําเนินการ
ใหอยูในสภาวะปกติ 

สรุปไดวา การจัดการสินคาคงคลัง หมายถึง จัดเป็นการสินทรัพยแหมุนเวียนชนิดหน่ึงซึ่งกิจการตองมีไวเพื่อขายหรือผลิต ในการจัดการดําเนินงานโดยมี
ระบบและข้ันตอนในการควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับหรือปริมาณที่เหมาะสมหรือสินคาและวัสดุตางๆ ที่สถานประกอบการจะตองมีไวเพื่ อการดําเนินงานการ
ผลิตหรือขายในภาวะปกติ โดยจัดเป็นสินทรัพยแประเภทหน่ึง 

 2. ความสําคัญของการจัดการสินค๎าคงคลัง 
 การจัดการสินคาคงคลังมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจอยางยิ่ง สินคาคงคลังน้ันจําเป็นทั้งในหนวยการผลิตและการตลาดในการสรา งความพึง
พอใจใหกับลูกคา นอกจากน้ี สินคาคงคลังจะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของกิจการเชนกัน  ซึ่งสินคาคงคลังมีความสําคัญ ดังน้ี 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองความตองการของลูกคา 3) ลดความเสี่ยงจากความไมแนนอน และ 4) ลดตนทุนการจัดซื้อ (ฉัตรชัย ศรีมาลา,2559:หน๎า198) 
นอกจากน้ันการจัดการสินคาคงคลัง มีความสําคัญตอการทํางานเชิงการแขงขัน ดังน้ี  1) เพื่อลดตนทุนในการผลิต 2) เพื่อรองรับความแปรปรวนของอุปสงคแ 3) เพื่อ
รองรับเวลาของการจัดหาหรืออุปทาน 4) ตนทุนในการจัดซื้อ 5) เพื่อฉวยโอกาสสวนลดจากปริมาณการสั่งซื้อ 6) เพื่อรองรับเวลาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  7) เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือการเก็งราคา 8) เพื่อชวยใหการผลิตและปฏิบัติการกระจายสินคาราบรื่นมากข้ึน 9) เพื่อใหการบริการลูกคาไดในทันที 10) ลดความลาชา
ในการผลิตที่เกิดจากการขาดช้ินสวนอะไหล และ 11) เพื่อชวยเหลือกระบวนการผลิต (คํานาย อภิปรัชญาสกุล,2553:หน๎า29) 
 สินคาคงคลังเป็นสิ่งที่ผูบริหารธุรกิจจะตองใหความสําคัญมีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธแกับการดําเนินงานในการจัดการโลจิสติกสแและโซอุปทาน
โดยตรงและอาจมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได (ชุติระ ระบอบ,2553:หน๎า138) สินคาคงคลังเป็นหัวใจสําคัญในดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากสินคาคง
คลังเป็นสินทรัพยแหมุนเวียนประเภทหน่ึงในงบการเงิน (อมรศิริ ดิสสร,2556:หน๎า21) ซึ่งประโยชนแของสินคาคงคลัง หลายแนวทาง ดังน้ี 1) ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่ประมาณการไวในแตละชวงเวลาทั้งใน และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตองเก็บสินคา 2) รักษาการผลิตใหมีอัตราคงที่สมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการวาจาง
แรงงาน การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ใหสมํ่าเสมอได 3)ทําใหธุรกิจไดสวนลดปริมาณจาการจัดซื้อจํานวนมากตอครั้ง ปูองกันการเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงิน
เฟูอเม่ือสินคาในทองตลาดมีราคาสูงข้ึน 4) ปูองกันสินคาขาดมือดวยสต็อกเพื่อความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดความลาชา จากเวลารอคอยหรือบังเอิญไดคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
กะทันหัน และ 5) ทําใหเกิดกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเน่ืองอยางราบรื่น ไมมีการหยุดชะงัก เพราะวัตถุดิบขาดมือจนเกิดความเสียหายแกกระบวนการ
ผลิตซึ่งจะทําใหคนงานวางงาน (คํานาย อภิปรัชญาสกุล,2553:หน๎า67)  
 สรุปไดวา การจัดการสินคาคงคลัง มีความสําคัญตอกรอบการทํางานเชิงการแขงขัน ดังน้ี 1)เพื่อลดตนทุนในการผลิต 2) เพื่อรองรับความแปรปรวนของอุป
สงคแ 3)เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองความตองการของลูกคา  และ 4) ทําใหเกิดกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเน่ืองอยางราบรื่น ไมมีการหยุดชะงัก เพราะ
วัตถุดิบขาดมือจนเกิดความเสียหายแกกระบวนการผลิตซึ่งจะทําใหคนงานวางงาน และสินคาคงคลังเป็นสิ่งท่ีผูบริหารธุรกิจจะตองใหความสําคัญมีความเกี่ยวของหรือมี
ความสัมพันธแกับการดําเนินงานในการจัดการโลจิสติกสแและโซอุปทานโดยตรง สินคาคงคลังเป็นหัวใจสําคัญในดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากสินคาคงคลังเป็นสินทรัพยแ
หมุนเวียนประเภทหน่ึงในงบการเงิน 
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 3. องค๑ประกอบของการจัดการสินค๎าคงคลัง 
 จากการศึกษาองคแประกอบการจัดการสินคาคงคลังจากนักวิชาการหลายทาน ผูวิจัยไดประยุกตแจากแนวคิดและทฤษฎีของ คํานาย อภิปรัชญาสกุล 
(2553:หน๎า22-24) ซึ่งการจัดการสินคาคงคลัง มีองคแประกอบคือ วัตถุดิบ (Raw Material) งานระหวางกระบวนการผลิต (Work in Process) ช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและ
วัสดุสิ้นเปลือง (Purchased and Supplies) สินคาสําเร็จรูป (Finished Good) และเครื่องมือและอุปกรณแ (Tools and Equipment) ผูวิจัยไดสรุปนิยามแตละ
องคแประกอบ ดังน้ี 
 วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง สิ่งท่ีเตรียมไวเพื่อใชในกระบวนการผลิต หรือประกอบเป็นสินคาสําเร็จรูป อาจไดมาจากธรรมชาติ หรือผลิตจากสิ่งอ่ืน. 

งานระหวางกระบวนการผลิต (Work in Process) หมายถึง วัตถุดิบที่อยูในระหวาง กระบวนการผลิตซึ่งยังผานกระบวนการผลิตไมครบถวน เป็นงานที่อยู
ระหวางการผลิต หรือสินคาระหวางผลิต ซึ่งงานที่อยูระหวางการผลิต ยังไมถือเป็นสินคาสําเร็จรูป แตจะถือเป็นสินคาคงเหลือปลายงวดของกิจการ จะปรากฏในงบดุล
ดานสินทรัพยแหมุนเวียน 

ช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและวัสดุสิ้นเปลือง (Purchased and Supplies) หมายถึง สิ่งของใชสิ้นเปลืองที่องคแการธุรกิจจัดหาไวใชในการดําเนินงานตามปกติหรือ
สิ่งของใชสิ้นเปลืองที่กิจการอุตสาหกรรมนํามาใชในการผลิตนอกเหนือไปจากวัตถุดิบ 

สินคาสําเร็จรูป (Finished Good) หมายถึง วัตถุดิบที่ไดผานกรรม วิธีการผลิตครบถวนตามขบวนการผลิตและอยูในสภาพท่ีพรอมจะขายได 
เครื่องมือและอุปกรณแ (Tools and Equipment) หมายถึง เครื่องอุปกรณแตาง ๆ ที่ใชในการทํางานดวยมือ หรือใชประกอบเครื่องจักร 

 4. กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังจากนักวิชาการหลายทาน และสามารถนํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวความคิด

งานวิจัย ไดดังรูปภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดย
วิธีดาเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี  

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เป็น การกําหนดประเด็น
โครงสรางขอคําถามที่มีคําถามแนนอนตายตัว ผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณแเฉพาะประเด็นที่สําคัญๆ คือ สภาพการณแ
ปใจจุบันเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
 การเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยขั้นแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารจากน้ันจะใชวิธีการเก็บ
ขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใชวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมูของเน้ือหา (Category) จากน้ันนํามาสังเคราะหแเชิงระบบ 
(Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหา  

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบล ศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี  
 วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

การจัดการสนิค๎าคงคลัง 
 วัตถุดิบ (Raw Material) 
 งานระหวางกระบวนการผลิต (Work in Process)  
 ช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและวัสดุสิ้นเปลือง (Purchased and Supplies) 
 สินคาสําเร็จรูป (Finished Good) 
 เครื่องมือและอุปกรณแ (Tools and Equipment) 

วิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด
ตําบลศรสีุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

การพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด  
ตําบลศรสีุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรแของ
สมาชิก คือ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน 
และอายุการเป็นสมาชิก 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 592 
 
 

 กลํุมตัวอยําง คือ สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 45 คน โดยดําเนินการวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง 

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง 
และความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถาม แบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิก ลักษณะคําถาม
เป็นแบบปลายปิด ชนิดที่เลือกคําตอบได 1 ขอ 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ประกอบดวย วัตถุดิบ (Raw Material) งานระหวางกระบวนการผลิต (Work in Process) ช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและวัสดุสิ้นเปลือง (Purchased and Supplies) สินคา
สําเร็จรูป (Finished Good) และเครื่องมือและอุปกรณแ (Tools and Equipment)  ลักษณะคําถามเป็นแบบการประเมินคา 5 ระดับ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายเปิด 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และวิเคราะหแคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามโดยรวมมีคา 0.706 และ
ทุกขอคําถามมีคาเกิน 0.60  ซึ่งเป็นคาท่ียอมรับได (Hair et al., 2006)  
 การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแลว ไป
ดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากสมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

นําเสนอในรูปของคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

นําเสนอในวิธีการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis) และการทดสอบสมมติฐาน นําเสนอในรูปของการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ขั้นตอนการวิจัยระยะที ่3 พัฒนากลยุทธแการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี  
 วิธีการวิจัย การวิจัยข้ันตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ประธานกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบล
ศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 45 คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน 
 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนากลุมซึ่งประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชพัฒนากลยุทธแการจัดการ
สินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 การเกบ็ข๎อมูล ขั้นตอนน้ีใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูป
บานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการ
สนทนากลุมของประธานและสมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบ
ขอมูล การแสดงขอมูล สรุป และตรวจสอบความถูกตองของผลวิจัย  
  
ผลการวิจัย 
 1.สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันเกี่ยวกับการจัดการสินค๎าคงคลังของกลํุมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
ประกอบดวย ด๎านวัตถุดิบ คือ สีและลายผาไมตรงตามที่ลูกคาตองการ ด๎านงานระหวํางการผลิต แรงงานในการทอผานอย ด๎านชิ้นสํวนที่ส่ังซ้ือมาและวัสดุ
ส้ินเปลือง มีปใญหาเสียหายและชํารุดบอย ด๎านสินค๎าสําเร็จรูป ชางเย็บตามแบบที่ลูกคาตองการไมได และด๎านเครื่องมือและอุปกรณ๑ ชํารุดบอยและตองซอมเอง   
 2. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษากลยุทธ๑การจัดการสินค๎าคงคลังของกลํุมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 พบวา สมาชิกกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเป็นรอยละ 
77.78 ที่มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นรอยละ 48.89 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเป็นรอยละ 46.67 มีสถานภาพสมรส จํานวน 40 
คน คิดเป็นรอยละ 88.89 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นรอยละ 60.00 มีตําแหนงงานเป็นสมาชิกกลุม จํานวน 30 คน คิดเป็นรอย
ละ 66.67 มีอายุการเป็นสมาชิก 6-10 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 53.33 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด 
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53 , S.D = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังน้ี ดานวัตถุดิบ ( X = 4.64, S.D = 0.30) ดานสินคาสําเร็จรูป ( X = 4.60, S.D = 0.40)  ดานช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและวัสดุสิ้นเปลือง ( X = 4.51,  S.D = 0.41) 
ดานเครื่องมือและอุปกรณแ  ( X = 4.49 ,  S.D = 0.41) ดานงานระหวางกระบวนการผลิต ( X = 4.42 , S.D = 0.35) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สมาชิกที่มี เพศ อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุการเป็นสมาชิก แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตา งกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ .05 
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 3. สรุปผลข๎อค๎นพบการพัฒนาการจัดการสินค๎าคงคลังของกลํุมทอผ๎าฝูายแปรรูปบ๎านลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
พบวา กลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามควรมีการพัฒนาการจัดการสินคาคงคลัง  โดยเรียงลําดับดังน้ี 1) 

ดานวัตถุดิบ (Raw Meterial) เม่ือพิจารณา การพัฒนาอันดับแรกที่ตองพัฒนาคือ ควรหาวัตถุดิบที่สามารถนํามาใชใหตรงตวามตองการลูกคา และเกิดประโยชนแมาก
ที่สุดตอการใชงาน 2) ดานงานระหวางกระบวนการผลิต (Work in process : WIP)  เม่ือพิจารณาการพัฒนาอันดับแรกที่ตองพัฒนาคือ ตองมีกระบวนการผลิตที่
รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายของสินคา เชน การออกแบบลวดลายสินคาตามยุคสมัย  3) ดานช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและวัสดุสิ้นเปลือง (Purchased and 
Supplies)  เม่ือพิจารณาการพัฒนาอันดับแรกท่ีตองพัฒนาคือ ช้ินสวนและวัสดุควรมีประโยชนแตอการใชงานใหมากที่สุดและสามารถนําไปใชประโยชนแอยางอื่นไดอีก
ดวย 4) ดานเครื่องมือและอุปกรณแ (Tool and Equipment)  เม่ือพิจารณาการพัฒนาอันดับแรกท่ีตองพัฒนาคือ ความคงทนของเครื่องมือและอุปกรณแ ซึ่งตองมีความ
พรอมตอการใชงานอยูเสมอ และ5) ดานสินคาสําเร็จรูป (Finished  Good) เม่ือพิจารณาการพัฒนาอันดับแรกที่ตองพัฒนาคือ ลวดลายของสินคาสําเร็จรูปตองมี
ลวดลายที่ทันสมัย และมีสีสันที่สวยงามดูโดดเดน และทําใหสินคาแตละช้ินมีเอกลักษณแของผาน้ันๆ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี  
 1.การศึกษาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา สมาชิกมีความคิด เห็น
เกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังโดยภาพรวมอยูในระดับระดับมากที่สุด  ( X  = 4.53 ,  S.D = 0.37)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาวีรแ พรมเกต (2558) ได
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังประเภทสายไฟนําเขาจากกัมพูชา  ของบริษัทผลิตเครื่องถายเอกสารแหงหน่ึงพบวา การวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคแเน่ืองมาจากสินคาท่ีสนใจน้ันเป็นสินคาท่ีมีการนําเขามาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งจะใชระยะเวลาและคาใชจายที่มากกวาสินคาที่ผลิตในประเทศ ดวยเหตุผล 
เรื่องการขนสง และระยะทาง ซึ่งทาใหทางบริษัทจําเป็นตองมีการพยากรณแการสั่งสินคาลวงหนา ซึ่งการพยากรณแที่ใชน้ันเกิดขึ้นมาจากประสบการณแของผูทํางานลวน 
ๆ โดยปราศจากทักษะ และระบบในการพยากรณแ อีกทั้งยังขาดความแมนยําทําใหเกิดผลกระทบหลายอยางเชน ทําให การสงมอบสินคาไมทัน การผลิตไมไดยอดที่
ตั้งเปูาหมายไว สินคาสงถึงสายการผลิตไมทันทําใหตองสูญเสียเงินในการจางแรงงานโดยเปลาประโยชนแ  และการสั่งสินคามาเกินความจําเป็นทําใหตองเสียคา
บํารุงรักษา หรือบางครั้งสินคาหมดอายุ เสื่อมสภาพไมสามารถนํากลับมาใชได และเน่ืองจากบริษัทใชการขนสงทางเรือ ทาใหมีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นในการเดินพิธีการ
ของกรมศุลกากร จึงทําใหฝุายบริหารตองการเพิ่มความแมนยําในการพยากรณแ หรือการควบคุมการสั่งซื้อ ใหเป็นไปตามความตองการของลูกคามากท่ีสุด  
 2. การพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังของกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดานที่ตองพัฒนาเป็นอั นดับ
แรกคือ ดานงานระหวางกระบวนการผลิต ( X = 4.42,S.D=0.35) คือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยแนภา อารัมพร (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องปใจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลังผาน ระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยผูจําหนายพบวา การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารสินคาคงคลังผานระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยผูจําหนาย  (Vendor Managed Inventory : VMI) วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาหลักการหรือวิธีการของ
การบริหารคลังสินคา แนวทางในการดําเนินงานของระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยผูจําหนาย  (Vendor Managed Inventory: VMI) และปใจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลังผานระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยผูจําหนาย  (Vendor Managed Inventory: VMI) เพื่อเกิดการปฏิบัติงานที่
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงศึกษาปใญหาและหาแนวทางแกไขของการบริหารสินคาคงคลังผานระบบบริหารจัดการสินคาคงคลั งโดยผูจําหนาย (Vendor 
Managed Inventory: VMI) เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาระบบใหเกิดประโยชนแสูงสุดและสอดคลองกับรูปแบบวิธีการดาเนินงานสําหรับบริษัทขามชาติผูผลิตและจัด
จําหนายสินคาบริโภค XYZ จํากัด และบริษัทคูคา  

ผูวิจัยสรุปขอเสนอแนะ ดังน้ี 
สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธแการจัดการสินคาคงคลังกลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  คือ ดาน

ช้ินสวนที่สั่งซื้อมาและวัสดุสิ้นเปลือง ควรมีการจัดซื้อ ชิ้นสวนที่สั่งซื้อมา เก็บไว เพื่อปูองกันการเกิดสินคาขาดแคลน ดานเครื่องมือและอุปกรณแ ควรจะเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณแ ใหพรอมใชงานในการผลิตสินคาอยูตลอด และดานงานระหวางกระบวนการผลิต ควรมีแรงงานในการผลิตสินคามากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายใหกับสินคา 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จสมบูรณแไดดวยความกรุณา ใหคําปรึกษาเป็นอยางดียิ่งจาก ดร.กิตติชัย  เจริญชัย อาจารยแที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.นิศารัตนแ โชติเชย 
อาจารยแที่ปรึกษารวม ที่ไดใหความอนุเคราะหแชวยเหลือใหคําแนะนําและแนวคิดที่เป็นประโยชนแ ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของเน้ือหา และขอบพระคุณ
กลุมทอผาฝูายแปรรูปบานลาด ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามทุกทานที่ใหความอนุเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
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แนวทางการลดต๎นทุนของฟาร๑มโคนมกรณีศึกษา:สหกรณ๑โคนมแมํลาว อําเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย 
Guidelines for management of dairy farm Case study: Mae Lao cooperative in Chiang Rai province 

 
ปาณิสรา  ทองคําเอี่ยม1 

 Panisara  Thongkumeiam 
 

บทคัดยํอ 
  วัตถุประสงคแในการศึกษาครั้งคือการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด รวมไปถึงการหาแนวทางการลด
ตนทุนภายในฟารแมโคนม ซึ่งกลุมประชากรเป็นสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาวจํากัด ที่เป็นฟารแมขนาดกลางและตั้งอยูในบริเวณเขตพื้นที่อําเภอแม ลาว จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 30 รายจากท้ังหมด 32 ราย โดยใชดัชนีการวิเคราะหแทางการเงิน 4 วิธีคือ มูลคาปใจจุบันสุทธิ, ระยะเวลาคืนทุน, อัตราสวนผลตอบแทนภายในโครงการและ
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน ในระยะเวลา 10 ปีและมีอัตราคิดลงท่ี 5.67% พบวา มูลคาปใจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ  3,811,310 บาท มีคาเป็นบวก, ระยะเวลาคืน
ทุนของฟารแมโคนมเทากับ 5 ปี, อัตราผลตอบแทนการทําฟารแมโคนม ระยะเวลา 10 ปี (IRR) เทากับ 44.90%  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคา
เทากับ 1.34 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนสูงกวาอัตราสวนคาใชจาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาการลงทุนทําฟารแมโคนมนาสนใจ 
 แนวทางการลดตนทุนแบงออกเป็น 3 ดานคือดานการเงิน, ดานการตลาดและดานการบริหารจัดการภายในฟารแม ซึ่ง 1.) ดานการเงิน วางแผนการเงิน โดย
การจัดทําบัญชีรายรับและการจัดหาแหลงเงินที่ดอกเบี้ยต่ําควรไดรับการสนับสนุนจาการภาครัฐเพื่อเพิ่มสภาพคลองกับฟารแม 2.) ดานการตลาด การสงเสริมทางการดาน
ความรูของทําฟารแมโคนมและการแปรรูปก็เป็นปใจจัยหน่ึงสงผลตอตนทุนของการผลิตนํ้านม 3.)  ดานการจัดการภายในฟารแม ดานของอาหารที่ใหอาหารทดแทนหญาโดย
มีสารอาหารที่มีความใกลเคียงโดยใชเปลือกสับปะรด กากปาลแม ตนขาวโพด ที่เป็นพืชที่ดูแลงาย ใชนํ้านอย ทนตอสภาพอากาศและการบริหารการจัดพื้นที่ภายในฟารแม
โดยเนนของทําเลที่ตั้งฟารแมและการวางแผนจัดระเบียบภายในฟารแมเพื่อใหลดคาใชจายและสามารถยืดอายุการใชงานของเครื่องมือหรืออุปกรณแภายในฟารแม 
 
คําสําคัญ: ตนทุน, ผลตอบแทน, แนวทาง, ฟารแมโคนม 
 
Abstract 

The purpose of this study was to analyze the cost and returns from the members of the Mae Lao Dairy Cooperative Limited, 
which is aim to find the guidelines how to reduce the costs in dairy farms. This medium farm is located in Mae Lao district Chaing Rai 
province, which consist the population member around 30 members from 32 members.  And the 4 financial analysis indicators calculated 
from the period in 10 years, provided the result of Net Present Value (NPV), Payback period (PB), Internal Rate of Return (IRR) and Benefit 
Cost Ratio (B/C Ratio) which ratio rate was 5.67 %. The study found that net present value (NPV) equal to 3,811,310 baht which is positive, 
payback period equal to 5 year, in part of the Internal Rate of Return (IRR) equal to 44.90% and the last Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) equal 
to 1.34, which means the return of an investment cost is higher than expenses ratio which shows that Mae Lao Dairy Cooperative Limited 
investment is interesting. 

The cost reduction approach is divided into 3 areas first is financial, second is marketing and the last is farm management.  
1. Financial or financial planning: by managing Revenue Accounts and Expenses Accounts regularly and the financing sources 

should be at low interest rates which supported by the government. 
 2. Marketing: by promoting the knowledge of dairy farming and the variation are one of the factors contributing to the cost of 

dairy production. 
3.) Farm management: in term of feeding should find the alternative substitutes for grasses, with similar nutrients such as pineapple 

peels, palm leaves or maize plants which are easy to handle, less water using and weather resisting. In part of the land management area 
should focusing on location and planning in order to reduce the costs, extend shelf life of using all equipment and tools in farm.  

 
Key words: cost, return, guidelines, dairy farms 
 
บทนํา 

“นมวัว” เป็นแหลงสารอาหารที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มีประโยชนแ นอกจากนํ้านมจะมีไวสําหรับการดื่มแลวปใจจุบันนมวัวยังสามารถนํามาแปรรูปได
หลายผลิตภัณฑแ ซึ่งนมยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัย  นมยังเป็นสินคาทางการเกษตรของหลายประเทศทั้งฝใ่งยุโรปหรือแทบเอเชีย ในประเทศไทยนํ้า นมดิบเป็นสินคา
การเกษตรสําคัญที่สรางรายไดใหเกษตรและรัฐบาลคอยใหการสนับสนุน ซึ่งในชวงปีท่ีผานราคานํ้านมดิบปรับตัวสูงขึ้นไปพรอมกับตนทุนนํ้านมดิบตามสภาพเศรษฐกิจ 
ดวยสภาพภูมิศาสตรแและภูมิอากาศของประเทศไทยมีหลายพื้นที่ที่เหมาะสมกับเลี้ยงโคนมทําใหเกือบทุกภาคของประเทศนิยมเลี้ยงโคนม จังหวัด เชียงรายเป็นจังหวัด
อับดับสองของภาคเหนือท่ีมีการเลี้ยงโคนมมากท่ีสุดถึง 164 รายและมีกําลังการผลิตนํ้านมดิบ 21,308 กิโลกรัม/วัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

สหกรณแโคนมแมลาว จํากัดเป็นแหลงรับซื้อนํ้านมที่มีขนาดใหญและมีสมาชิกมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการเติบโตของสหกรณแอยางรว ดเร็วทําให
เกษตรกรที่อยูตางอําเภอหรือตางจังหวัดใหความสนใจเป็นสมาชิกและสถานบันวิจัยสวนใหญเลือกสหกรณแโคนมแมลาว จํากัดเป็นแหลงศึกษาและวิจัย (สํานักงานปศุ
สัตวแเขต 5, 2561) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนฟารแมเลี้ยงโคนมขนาดและแนวทางการลดตนทุนการทําฟารแมโคนมใหกับสมาชิกสหกรณแโคนมแม
ลาว จํากัดที่มีฟารแมขนาดกลาง ในอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเพื่อใหเกษตรกรสามารถนําขอมูลไปพัฒนาหรือเป็นแนวทางการลดตนทุนการทําฟารแมโคนม รวมไป
ถึงสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด สามารถนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายในองคแกร 
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วัตถุประสงค๑ของการศกึษา 
1. เพื่อวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนฟารแมเลี้ยงโคนมขนาดกลาง ในอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อหาแนวทางการลดตนทุนการทําฟารแมโคนมใหกับสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว จํากัดที่มีฟารแมขนาดกลาง ในอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
นํ้านมดิบเป็นสินคาเกษตรที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรในทุกพื้นท่ี ในแตละพื้นที่ก็จะมีความแตกตางทางดานพฤติกรรม การใชชีวิต อาชีพและรายไดทําให

ความตองการหรือความพรอมในดานความรูรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงโคนมก็จะแตกตางกันออกไป ซึ่งจากการศึกษาความพรอมและศึกษาความตองการของเกษตรผูเลี้ยง
โคนมในเขตพื้นท่ีองคแการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยในภาคเหนือของ ฌาน สมภักดี และคณะ (2557) โดยใชวิธีอินทรียแ  ขอมูลที่ใชไดมาจากการสํารวจเก็บ
ขอมูลจากสมาชิกของสหกรณแโคนมและอ.ส.ค.ซึ่งมีอยูในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย ลําพูน สุโขทัยและพิจิตร พบวาเกษตรกรเกินกวาครึ่งของ
กลุมตัวอยางสํารวจมีความพรอมและความรูในดานปศุสัตวแเป็นอยางมาก แตก็ยังตองการการสนับสนุนการภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มความรู และเทคนิคตางๆในการ
เลี้ยงโคมนมเพิ่มขึ้น 

จากศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนฟารแมโคนมอีกท้ังแนวโนมการแกไขปใญหา เพ็ญศรี ขุนทอง (2554) ไดทําการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนที่
เกิดในฟารแมโคนมในจังหวัดสระแกว โดยวิธี วิเคราะหแระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีหามูลคาปใจจุบันสุทธิ (NPV)และวิธีหาอัตราผลตอบแทน (IIR) ซึ่งใชขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณแผูประกอบการและใชวิธีการสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่สหกรณแโคนมวังนํ้าเย็นโดยอิงขอมูลในชวง 13 ปียอนหลัง (พ.ศ.2542-2555) เชนเดียวกับ จรัญ ใจ
ลังกา (2557) และคณะ นอกจากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทน จรัญ ใจลังกา (2557) และคณะ ยังไดทําการศึกษาดานตลาดจะเนนทางดานความไปไดไดโครงการ
ใน(อุปสงคแและอุปทาน)และสุดทายดานสังคมจะเนนดานของทัศนคติหรือความเช่ือของเกษตรกร ซึ่งเปูาหมายของการวิจัยในครั้งน้ีเพื่อตองการถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีใหกับสหกรณแเพื่อนําไปแปรรูปและตองการแกไขปใญหานํ้านมดิบลนตลาด อีกทั้งกรรณิการแ  ใจประเทือง (2554) ไดทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการ
ทุนฟารแมโคนมของสมาชิกสหกรณแโคนมเกษตรไชยปราการ โดยแบงตามขนาดฟารแมเป็นเล็กและขนาดกลาง จํานวน 174 รายใชเครื่องมือทางการเงิน 3 วิธี คือ
วิเคราะหแมูลคาปใจจุบันสุทธิ (NPV) , อัตราผลตอบแทน (IRR) และอัตราสวนตนทุนตอผลตอบแทน (B/C ratio) ซึ่งใชขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

นอกจากการหาตนทุนของการทําธุรกิจอยางฟารแมโคนมแลว พิกุล พงษแกลาง (2559) ยังมองเห็นถึงสินคาทางที่สําคัญอยางขาว จึงไดหาแนวทางการลด
ตนทุนผลิตของการปลูกขาวเพื่อตองการใหเกษตรกรนําแนวทางไปปรับใชที่จะไดมีกําไรจากที่ทํานาเพิ่มขึ้น และ นุชจรี โสดา  (2557) ไดศึกษาแนวทางการลดตนทุน
สินคาทางการเกษตรอยางขาวโพดเลี้ยงของสมาชิกสหกรณแแมระมาดจากการศึกษาปใญหาปลูกขาวโพด ซึ่งเครื่องมือที่ใชเป็นแบบสัมภาษณแ การสนทนากลุมและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และการพรรณนาวิเคราะหแ ผลการศึกษาเกษตรกรไมมีปรับหนาดินและขาดความรูในการปลูกจึงเนนแต
การใชปุยเคมีเป็นหลักมากกวาใชปุยอินทรียแ ซึ่งจะมีผลกระทบระยะยาวและสงผลตอตนทุนการปลูกที่สูงขึ้น พบวาแนวทางที่สําคัญในการลดตนทุน คือ การวิเคราะหแ
ปรับสภาพหนาดินกอนการเพาะปลูก โดยการไถดินอยางนอยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหดินมีความรวนซุย และแนะนําใหใชเมล็ดพันธุแจากกรมสงเสริมการเกษตรรวมไปถึงการ
ใชปุยเคมีและปุยอินทรียแควบคูกันไปเพื่อชวยลดคาใชจายและอันตรายจากใชปุยเคมี ในการบํารุงและกําจัดวัชพืช ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ใหดีเพื่อชวยลดการเกิดวัชพืช
ใหมได มีการวางแผนระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวใหเหมาะสมเพื่อลดปใญหาการแยงแรงงาน 

ดานปใจจัยการสงเสริมปใจจัยท่ีสงผลตอการผูสนใจหรือเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมมากขึ้นโดย อรพิณ สุขเกษม (2551) ทําการสํารวจกับสมาชิกสหกรณแโค
นมแมลาว จังหวัดเชียงรายถึงหาสาเหตุและแรงกระตุนของเกษตรกรที่หันมาเลี้ยงโคนม โดยใชการสัมภาษณแกับสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว พบวา  ราคาและอาชีพที่
สิบทอดจากพอแมเป็นปใจจัยท่ีสําคัญของการเลี้ยงโคนม ซึ่งการลี้ยงโคยังสงผลดีตอระบบนิเวศนแ อยางการนํามูลโคไปใชเป็นปุยแทนสารเคมี 

ในดานของปใจจัยที่อิทธิผลตอตนทุนในการผลิต คณกร พินิจศรและคณะ (2556) ไดทําการศึกษาโดยแบงตนทุนตามฟารแมขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยใช
ขอมูลจากการสอบถามเกษตรกรผูประกอบการฟารแมโคนม และนํามาวิเคราะหแทางสถิติการถดถอยโลจิสติกและทําการ T – test  ซึ่งผลการศึกษาพบกวาปใจจัย
ทางตรง คือ ทางดานอาหารและยารักษาโรค ปใจจัยทางออม เชน  ขนาดฟารแม ความถี่ใหการอาหาร ประสิทธิภาพของพันธุแโคนม ความรูในการทาฟารแมและความชา
ชาญการผสมพันธุแโค จะมีความสัมพันธแตนทุนผลิต 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรตัวอยําง  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด  153 ราย (อางอิงจากกรมปศุสัตวแสํารวจ ณ เดือนสิงหาคม 

2557) ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณแโคนมแมลาว จํากัดของจังหวัดเชียงรายที่มีจํานวนสมาชิก  49 ราย โดยแบงตามเขตพื้นที่ อําเภอแมลาว 35 ราย อําเภอแมสรวย 4 
ราย อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 1ราย อําเภอเชียงแสน 7 รายและอําเภอแมฟูาหลวง 1 ราย  ซึ่งสมาชิกสหกรณแที่มีพื้นฟารแมในเขตอําเภอแมลาวมีจํานวนทั้งหมด 
35 ราย แบงเป็นฟารแมขนาดใหญจํานวน 1 ราย, ฟารแมขนาดกลางจํานวน 32 รายและฟารแมขนาดเล็กจํานวน 2 ราย โดยกลุมประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือสมาชิก
สหกรณแฯที่มีฟารแมขนาดกลางจํานวน 32 ราย 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่สามารถแสดงการเป็นตัวแทนกลุมตัวอยางประชาการ ทั้งน้ีการกําหนดขอบเขตและขนาด
ของกลุมตัวอยาง (Simple size) เป็นไปตามหลักเกณฑแโดยสูตรการกําหนดขอบเขตและขนาดตัวอยางของ Yamane (1967, p.729) ตามสูตรการ  

 
 
 
 
 
เม่ือ  n = จํานวนกลุมตัวอยาง  

N = ประชากรทั้งหมด  
d = คาความคาดเคลื่อน  
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ดังน้ันกลุมตัวอยาง คือ 29.62 หรือเทากับ 30 ราย จากจํานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว 49 ราย ซึ่งเป็นเงื่อนไขขั้นต่ําของกลุมตัวอยาง
และขอมูลที่ไดมีความนาเช่ือถือการศึกษาครั้งน้ีจะใชกลุมตัวอยางของสมาชิกสหกรณแที่อยูเขตอําเภอแมลาวและมีฟารแมขนาดกลางจํานวน 32 รายเพื่อตองการใหการ
วิเคราะหแมีแนวโนมไปทิศทางเดียวกันและไมทําใหตัวเลขคลาดเคลื่อนไปมาก 

2. เครื่องที่ใช๎ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บรวบรวมของดานผูประกอบการคือ  สมาชิก

สหกรณแฯและใชการสังเกตการณแในเก็บขอมูลบางสวน 
แบบสอบถาม  

                การใชแบบสอบถามสัมภาษณแ แบงหัวขอเป็น 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไป, คาใชจายและผลตอบแทน โดยมีเน้ือหาเกี่ยวของดังน้ี  
o ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
o ขอมูลเกี่ยวคาใชจายหรือตนทุน  
o ขอมูลเกี่ยวกับรายไดหรือผลตอบแทน  
o ความคิดเห็นดานตลาดโคนมและความคิดเห็นอื่นๆ  
o ปใญหาจากการเลี้ยงโคนมและสถานการณแในปใจจุบัน  

3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี ไดทําการรวมรวบขอมูลแบบสอบถามและการสังเกตการณแ สมาชิกสหกรณแโคนมแมลาวจังหวัด

เชียงราย จํานวน 49 คน ซึ่งจะเลือกเฉพาะสมาชิกสหกรณแท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลาวจํานวน 32 รายท่ีมีฟารแมขนาดกลางจากจํานวนสมาชิกสหกรณแทั้งหมดที่อยู
ในเขตอําเภอแมลาว 35 ราย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1) ทําการศึกษาขอมูลการทําฟารแมขอมูลเบื้องตนจากปศุสัตวแอําเภอแมลาว 
2) ทําหนังสือจากมหาวทิยาลัยและแนะนําตัวกับสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด เพื่อขอความอนุเคราะหแในการเก็บขอมูลของงานวิจัย 
3) ทําการลงพื้นที่ฟารแมโคนมที่มีขนาดกลางและตั้งอยูในเขตอําเภอแมลาวเพื่อแจกแบบสอบถาม และกําหนดการสงแบบสอบถามกับสมาชิก

สหกรณแโคนมแมลาว จํากัดประมาณ 2 สัปดาหแหลัง  
4) ทําการลงพื้นท่ีอีกครั้ง เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและแจกแบบสอบถามโดยตรง 

3.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาแนวทางการลดตนทุนของธุรกิจฟารแมโคนมในจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาคนควาขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูลและขอมูล
จากหนวยงานตางๆ เชน สหกรณแโคนม เกษตรจังหวัด หนังสือ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพแอ่ืน รวมไปถึงสื่อออนไลนแ ที่อยูในชวงพ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 

4. การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
วิธีการวิเคราะหแขอมูลโดยวิธีทางคณิตศาสตรแคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการหาคารอยละ (Percentage) 

 การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการทําฟารแมโคนมของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด จํานวน 32 ราย โดยกําหนดเงื่อนไขในการ
วิเคราะหแไวดังน้ี คือ 

1. ระยะของโครงการ 10 ปี 
2. อัตราคิดลด อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิกสหกรณแตามที่กําหนด โดยการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 

- มูลคาปใจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) 
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) 
- อัตราสวนผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR) 
- อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit cost ratio: B/C ratio) 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
วิเคราะห๑ต๎นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 
จากการลงทุนของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว ที่มีฟารแมขาดกลางและตั้งอยูในเขตอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 ราย พบวา 
1. ดานตนทุนหรือคาใชจาย 

คาใชจายในการลงทุนทําฟารแมโดยเริ่มตั้งแตการจัดหาพื้นท่ีการทําฟารแมจนไปนําผลผลิตอยางนํ้านมดิบออกจําหนายกับสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด  
โดยแบงออกเป็น 2 สวน คือ  คาใชจายในการลงทุน(ตนทุนเริ่มแรก)และคาใชจายระหวางดําเนินงานฟารแมโคนม(ตนทุนดําเนินการ) 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของตนทุนเริ่มแรกหรือคาใชจายในการลงทุนของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด 

รายการ จํานวนเงิน ร๎อยละ 
พื้นท่ีฟารแม                  1,677,995  42.43% 
โรงเรือน                  1,145,694  28.97% 
คาเตรียมแปลง                       1,075  0.03% 
เครื่องมือ/อุปกรณแท่ีใช                    290,434  7.34% 
ยานพาหนะ                    415,983  10.52% 
พันธุแโคนม                    385,000  9.73% 
ระบบนํ้าภายใน                      10,126  0.26% 
ทํารั่ว                      28,617  0.72% 
รวม                  3,954,924  100.00% 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของตนทุนหรือคาใชจายดําเนินงานของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาวจํากัด(รายปี) 
รายการ จํานวนเงิน ร๎อยละ 

วัตถุดิบ  629,934.00  70.25% 
คาแรง  182,868.00  20.39% 
คาใชจายอื่นๆ    83,892.00  9.36% 
รวม  896,694.00  100.00% 
 
จากการวิเคราะหแงบกําไรขาดทุนรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบวา  ตนทุนเริ่มแรกของการทําฟารแมมูลคา 3,954,924 

บาทและตนทุนดําเนินงานมูลคา 896,694 บาทหรือคิดเป็นรอยละ 51 ของรายไดทั้งหมด โดยตนทุนดําเนินงานหรือคาใชจายดําเนินเงินสวนใหญแบงเป็นวัตถุดิบมูลคา 
929,934 บาทคิดเป็นรอยละ 70.25 ของตนทุนดําเนินงาน รองลงมาเป็นคาแรงมูลคา 182,868 บาทคิดเป็นรอยละ 20.39ตนทุนดําเนินงาน และคาใชจายอื่นๆมูลคา 
83,892 บาทคิดเป็นรอยละ 9.36 ของตนทุนดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงอัตราสวนตนทุนของผลการดําเนินงาน ระยะเวลา 1 ปี 
 

2. ดานผลตอบแทนหรือรายได 
รายไดของสมาชิกสหกรณแฯ แบงออกเป็น 5 สวน คือ การจําหนายนํ้านมดิบ, การจําหนายลูกโคเพศผู, การจําหนายแมโคคัดขาย, การจําหนายมูลโค 

และการจําหนายรกของโค 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของรายไดของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาวจํากัด(รายปี) 

รายการ  จํานวนเงนิ   ร๎อยละ  
นํ้านมดิบ 1,644,450.00 93.08% 
ลูกโคเพศผู 15,400.00 0.87% 
แมโคคัดขาย 39,427.00 2.23% 
มูลโค 62,500.00 3.54% 
รกของโค 5,000.00 0.28% 
รวม 1,766,777.00 100.00% 
จากการวิเคราะหแงบกําไรขาดทุนรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบวา รายไดทั้งหมดจากการทําฟารแมโคนมมีมูลคา 

1,766,777 บาทแยกเป็นแหลงรายได 5 สวน คือ รายไดหลักจากการจําหนายนํ้านมดิบ 1,644,450 บาทหรือคิดเป็นรอยละ 93 ของรายไดทั้งหมด รองลงมาเป็นรายได
จากการจําหนายมูลโคมูลคา 62,500 บาทหรือคิดเป็นรอยละ 3.54 ของรายไดทั้งหมด รองลงมาเป็นรายไดจากการจําหนายแมโคคัดขายมูลคา 39,427 บาทหรือคิด
เป็นรอยละ 2.23 ของรายไดทั้งหมด รองลงมาเป็นการจําหนายลูกโคเพศผูมูลคา 15,400 บาทหรือคิดเป็นรอยละ 0.87 ของรายไดทั้งหมด และรายไดจากการจําหนาย
รกของโคมูลคา 5,000 บาทหรือคิดเป็นรอยละ 0.28 ของรายไดทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงอัตราสวนรายไดของผลการดําเนินงาน ระยะเวลา 1 ปี 
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3. ดานตัดสินใจลงทุนฟารแมโคนม 
จากการวิเคราะหแเพื่อศึกษาความเป็นไดในการลงทุนทําฟารแมระยะ 10 ปี โดยใชอัตราคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยของสหกรณแเฉลี่ยรอยละ 5.67 และ

ตนทุนการดําเนินการเพิ่มขึ้นปีละรอยละ 3 และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นปีละรอยละ 3.5 คิดจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของโคนม 1 ตัว/ปี พบวา  ตนทุนเริ่มแรกของการทํา
ฟารแม 3,954,924 บาทและตนทุนดําเนินงาน 10,279,592 บาท โดยตนทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,234,515 บาท ผลตอบแทนที่ไดในระยะเวลา 10 ปี เทากับ 
20,726,757 บาท  และจากการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนการเงิน พบวา 

3.1 มูลคาปใจจุบันสุทธิ(NPV) เทากับ  3,811,310 บาท มีคาเป็นบวก ซึ่งแสดงวาการลงทุนฟารแมโคนมของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาวไดรับผลตอบแทน
คุมกับการลงทุน 

3.2 ระยะเวลาคืนของการลงทุนทําฟารแมโคนม คือ 5 ปี 
3.3 อัตราผลตอบแทนการทําฟารแมโคนม ระยะเวลา 10 ปี(IRR) เทากับ 44.90%  ซึ่งอยูในเกณฑแที่ดี 
3.4 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.34 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนสูงกวาอัตราสวนคาใชจาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ

ลงทุนทําฟารแมโคนมน้ีนาสนใจ 
ดัชนีทั้ง 3 วิธีบงช้ีวาการลงทุนฟารแมโคนมของสมาชิกโคนมแมลาว จํากัด มีความคุมคาในการลงทุน 
แนวทางการลดต๎นทุนของฟาร๑มโคนม 
 จากการศึกษาแนวทางการลดตนทุนของฟารแมโคนม โดยดูจากตนทุนการทําฟารแมของสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว ในอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 30 ราย  เพื่อเสนอเป็นแนวทางลดตนทุน พบวา มีหลายปใจจัยท่ีสงผลประกอบการพิจารณาในการลดตนทุน โดยแบงออกเป็น 3 ดานหลัก 
1. ดานการเงิน วางแผนงบประมาณและการสรางวินัยในการใชจายใหตามแผน โดยการจัดทําบัญชีรายรับและการจัดหาแหลงเงินที่ดอกเบี้ยต่ําควรไดรับ

การสนับสนุนจาการภาครัฐเพื่อเพิ่มสภาพคลองกับฟารแม 
2. ดานการตลาด การสงเสริมทางการดานความรูของทําฟารแมโคนมและการแปรรูก็เป็นปใจจัยหน่ึงสงผลตอตนทุนของการผลิตนํ้านม   
3. ดานการจัดการภายในฟารแม 
 ดานอาหาร- การใหอาหารหยาบที่สามารถทดแทนของการใชหญา โดยการใชเปลือกสับปะรด กากปาลแม ตนขาวโพดสามารถทดแทนการใชหญาได

และชวยลดตนทุนในดานอาหารหยาบ อีกทั้งพืชประเภทน้ีไมตองใชการดูแลมาก ใชนํ้านอยและทนตอสภาพอากาศ 
 ดานพื้นท่ีฟารแม- แหลงที่ตั้งฟารแมจะชวยลดคาใชจายนํ้ามันเช้ือเพลิง รวมไปถึงการตั้งพื้นที่ภายในฟารแมใหมีระเบียบแยกเป็นสัดสวนจะชวยลดการ

เกิดโรคและสามารถรักษาอายุการใชงานของอุปกรณแ/เครื่องมือท่ีใชภายในฟารแม 
 
อภิปรายผลที่ได๎จากการวิจัย 

การวิเคราะหแขอมูลจากการศึกษา เรื่องแนวทางการลดตนทุนของฟารแมโคนม สมาชิกสหกรณแโคนมแมลาวจํากัด ในอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย จากขอมูล
จากแบบสอบถามของสมาชิกสหกรณแฯ ซึ่งการบันทึกขอมูลเป็นบางรายการ อาจทําใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนไดบางบางสวน โดยแบงผลการวิจัยเป็น 3 สวน คือ 

1.  ดานตนทุน จะมีตนทุนที่สูงกวาจากงานวิจัยของกรรณิการแ ใจประเทือง  (2554) เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีไดเพิ่มความจายรายละเอียดของคาใชจาย
แรกเริ่มและคาใชจายระหวางการดําเนินงานที่เกี่ยวกับอาหารคอนขางสูง และมีแนวโนมที่ปรับตัวท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆจากอดีต 

2.  ดานผลตอบแทน จากการศึกษาพบวารายไดของสมาชิกสหกรณแฯ แบงออกเป็น 5 สวนการจําหนายนํ้านมดิบ, การจําหนายลูกโคเพศผู, การจําหนายแม
โคคัดขาย, การจําหนายมูลโคและการจําหนายรกของโคซึ่งตางจากกรรณิการแ ใจประเทือง (2554) ทําใหผลตอบแทนสูงกวา 

3.  ดานตัดสินใจลงทุนฟารแมโคนม  สมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว เม่ือคิดในอัตราคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยเทากับ 5.67% มูลคาปใจจุบันสุทธิ(NPV) เทากับ  
3,811,310 บาทที่มีคาบวก, ระยะเวลาการคืนทุน (PB) เทากับ 5 ปี, อัตราผลตอบแทนการทําฟารแมโคนม ระยะเวลา 10 ปี (IRR) เทากับ 44.90%  และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.34 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการลงทุนทําฟารแมโคนมในอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายน้ีนาลงทุน และสูงกวารายงาน
การศึกษาของเพ็ญศรี ขุนทอง (2554) 
 
ข๎อจํากัดในการศึกษา 

1. เน่ืองจากทที่ตั้งฟารแมของสมาชิกสหกรณแฯมาจากหลากอําเภอทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด อีกทั้งระยะทางของฟารแมโคนมแตละที่ตั้งหางกันมาก ทําใหมี
ขอจํากัดในดานพื้นท่ีการสํารวจสงผลใหขอมูลของกลุมเปูาหมายที่ได 30 รายจากจํานวนสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด 32 ราย 

2. ดานแหลงเงินทุน มีขอจํากัด เน่ืองจากเป็นขอมูลสวนตัวของเกษตรทําใหบางรายก็เปิดเผย ซึ่งขอมูลที่ไดรอยละ 60 ของขอมูลทั้งหมด 
 
ข๎อเสนอที่ได๎จากงานวิจัย 

1. สมาชิกควรเพิ่มการทําบัญชีเพื่อใหทราบคาใชจายและรายไดที่เกิดขึ้นภายในฟารแม 
2. รัฐบาลหรือหนวยงานเอกชนควรใหการสนับสนุนสหกรณแ หรือใหสหกรณแเป็นผูสนับสนุนและเพิ่มความรูใหกับสมาชิกสหกรณแฯเพื่อเป็นเกษตรกรไดปรับตัวให

ทันกับยุคสมัยและเขาใจถึงสถานการณแปใจจุบัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยศึกษาหาแนวทางการลดตนทุนของฟารแมโคนม กรณีศึกษา:สหกรณแโคนมแมลาว อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย สําเร็จไดเพราะผูวิจัยไดรับความ

กรุณาจากหลายฝุาย ที่ใหความรวมมือเป็นอยางยิ่ง โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาวและสหกรณแโคนมแมลาว จํากัด อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
สหกรณแโคนมแมลาวและหนวยงานราชการที่ใหความอนุเคราะหแทําใหผลการเก็บขอมูลตางๆเป็นไปอยางดวยดี ซึ่งสมาชิกสหกรณแโคนมแมลาว ไดใหความ

กรุณาตอบแบบสอบถามและใหขอมูลอยางยิ่งดี รวมไปถึงผูใหคําปรึกษาดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกลาวมาทั้งหมดในโอกาสน้ี 
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ศึกษาพฤติกรรมของผ๎ูบริโภคและสํวนประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
Customers’ Behavior and Marketing Mix Factors of Herbal-Healing Businesses in Chiang Rai Province 

 
กุลธิดา รินนาศักดิ์1 

Kunlatida Rinnasak¹   
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ (1)เพื่อศึกษาบริบทของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคใน
การใชสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย (3) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช
สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูบริโภคชาวไทย ที่เขามาใชบริการสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงรา ย 
จํานวน 389 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสัมภาษณแ ผูประกอบการสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรขนาดใหญ 2 แหง ขนาดกลาง 2 แหง และ
ขนาดเล็ก 2 แหง ที่ตั้งอยูในจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับบริบทสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย ตามสวนประสมทางการตลาด  (7P’s) และ
แบบสอบถามผูที่เขามาใชบริการ 
 ผลการศึกษาจากขอมูลการสัมภาษณแแบบมีโครงสรางกับผูประกอบการสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรจะเห็นวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาด
ทั้ง 7P’s ประกอบไปดวยปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปใจจัยดานบุคคล ปใ จจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ และปใจจัยดานกระบวนการ สงผลตอกลยุทธแในการจัดการสถานประกอบการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายทั้ง 6 แหง โดย
ปใจจัยดานผลิตภัณฑแไดแกการจัดจําหนายผลิตภัณฑแท่ีทําจากสมุนไพรใหตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค ปใจจัยดานราคาไดแกการแสดงราคาในการใหบริการ 
การรองรับสวัสดิการประกันสุขภาพ และการตั้งราคาท่ีเหมาะสม ปใจจัยดานชองทางการจัดจําหนายไดแกตําแหนงท่ีตั้งของสถานประกอบการที่มีความสะดวกเชนพื้นที่
และท่ีจอดรถ ชองทางการติดตอท่ีหลากหลาย และการเขาถึงขอมูลขาวสาร ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาดไดแก การใหความรูหรือขอมูลที่เป็นประโยชนแ และการจัด
แพคเกจสวนลดตางๆ ปใจจัยดานบุคคลไดแก การจัดอัตรากําลังบุคลากรใหความเหมาะสมกับขนาดของสถานบริการ การปฏิบัติงานของบุคลากร และ การพัฒนา
บุคลากร ปใจจัยดานลักษณะทางกายภาพไดแก การจัดพื้นท่ีในสถานประกอบการให สะอาด เป็นระเบียบ และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ ปใจจัยดาน
กระบวนการไดแก กระบวนการใหบริการที่เปิดกวาง และความปลอดภัยในการรักษา 
 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบวา ลูกคากลุมเปูาหมายไดแกกลุมผูบริโภคเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูระหวาง 51-60 ปี การศึกษาอยูที่ระดับประถมศึกษา 
อาชีพของกลุมเปูาหมายสวนใหญคือเกษตรกร และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ประมาณ 15,001-30,000 บาท  มีวัตถุประสงคแในการเลือกใชบริการจากสถานบริการ
สุขภาพที่ใชสมุนไพรคือเพื่อรักษาสุขภาพ  มีพอแมครอบครัวเป็นผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกใชบริการ คาใชจายในการรับบริการต่ํากวา 100 บาท  สถานที่
ที่มีการเลือกใชบริการคือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  โดยสิ่งที่ผูบริโภคพิจารณาในการเลือกใชบริการจากสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรมากที่สุด
ไดแก ความคุมคาในดานราคา  การวิเคราะหแปใจจัยทางการตลาดพบวา  ปใจจัยดานผลิตภัณฑแหรือบริการ  ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย  ดานบุคคล ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการอยูในระดับมากที่สุดผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปใจจัยทางการตลาดดานกระบวนการและดานกายภาพ มีความสัมพันธแ
กับการตัดสินใจเลือกใชบริการจากสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรของผูบริโภคในจังหวัดเชียงรายในดานจุดประสงคแในการใชบริก าร  ปใจจัยทาง
การตลาดดานชองทางการจําหนายมีความสัมพันธแกับการตัดสินใจเลือกใชบริการจากสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชส มุนไพรของผูบริโภคในจังหวัดเชียงรายใน
ดานวันและเวลาในการเขารับบริการ  และปใจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขายและดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธแกับการตัดสินใจเลือกใชบริการจาก
สถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรของผูบริโภคในจังหวัดเชียงรายในดานคาใช จายในการรับบริการ  และผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนที่ตางกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยการตลาดดานชองทางการจําหนายที่ตางกัน โดยมีนัยสําคัญที่ระดับนอยกวา 0.05  
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค, สวนประสมทางการตลาด, สถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพร 
 
Abstract 
        This research has its purposes (1) to study the contents of service herbal healing center in Chiang Rai province, (2) to study consumers’ 
behavior of using services from herbal healing center in Chiang Rai Province, and (3) to study aspects of consumers toward marketing 
components of herbal healing center in Chiang Rai province. The samples of this research are 389 Thai consumers who have come and 
used services from herbal healing center in Chiang Rai. The tools for this research are interviews of owners of 3-size health care institutes; 
big size for 2 institutes, medium size for 2 institutes, and small size for 2 institutes located in Chiang Rai where are related to the use of 
herbs within health institutes, Marketing components (7P’s), and questionnaires. 
        The results of the research from structural interviews’ data with owners of herbal healing center shows that marketing components 
(7P’s) include Product factor, Price factor, Place factor, Promotion factor, Personnel factor, Physical factors, and Procedure factor. All these 
7P’s affect strategy of area management herbal healing center in Chiang Rai for all 6 places. The product factor such as management of 
sales places for products made from herbs responds the needs of consumers. The price factor is shown in services-affirmed welfare of 
health warranties and suitable prices set. The place factor is places to sell herbal products that have to be convenient and have to have 
enough parking lots-various contact channels, accessible information provided. The promotion factor promotes marketing of health care 
institutes is such as managing the number of employees that suit the sizes of health care institutes-the work of employees and 
improvement of employees. The physical factor is such as area management of health care institutes that needs to be clean, arranged and 
provides convenient services for customers. The procedure factor is the procedure provided broad services and security of treatments. 
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       The results from questionnaires show that the target groups of customers are female consumer; age between 51-60 years old with 
primary school education level, work as agriculturalists, and earn income around 15,001-30,000 baht. The main purpose to use herbal 
health services is to take care of health. Parents and families are reasons they make decisions to receive services. The payments of receiving 
health services are less than 100 baht.  The places for receiving services are sub-district hospitals. The consumers consider to receive 
services from herbal medication the most such as a reason of reasonable prices. The analysis of market components including Product 
factor, Price factor, Place factor, Personnel factor, Physical factors, and Procedure factor is considered in very high level. The results of 
hypotheses are marketing components of procedures and physical factors affect decision making of customers to choose services from 
herbal healing center in Chiang Rai province in terms of purposes to receive services. The place factor to sell products is related to decision 
making of customers to choose services from herbal healing center in terms of dates and times to receive services and the promotion factor 
and the physical factor are related to decision making to receive services of customers in term of payments of services. Customers who 
have different educational levels and approximate income have their diverse opinion towards the marketing components which can be 
shown as the statistic significance level less than 0.05. 
 
Keywords: Customers’ Behavior, Marketing Mix Factors, Herbal-Healing Center 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันประชาชนหันมาใชบริการทางสุขภาพจากหนวยที่ใหบริการทางแพทยแแผนไทยมากขึ้น ซึ่งระบบการแพทยแแผนไทยเป็นภูมิปใญญาทองถิ่นที่ ถูก
ถายทอดจากรุนสูรุน จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการดูแลบําบัดและรักษาสุขภาพของประชาชน ในระบบการแพทยแแผนไทยมีการใชสมุนไพรในการรักษาเป็นหลัก อีกทั้งยัง
เป็นการดูแลสุขภาพแบบองคแรวมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมทองถ่ิน กระทรวงสาธารณสุขจึงไดนําภูมิปใญญาไทยในสวนของสมุนไพรเขาสูระบบบริการ
สุขภาพซึ่งทําใหประชาชนมีทางเลือกแบบครบวงจรเกิดขึ้น นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดใหการสนับสนุนใหประเทศไทยเป็นศูนยแกลางสุขภาพนานาชาติ  (Medical 
&Wellness hub) ดานบริการสุขภาพ เพื่อสงเสริมปูองกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ สถานบริการดูแลสุขภาพ(Health care) จึงเป็นปใจจัยหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยใหมีการเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดนํารองที่มีการสงเสริมดานการพัฒนาสมุนไพรไทยที่ประยุกตแและผสมผสานกับวิถีชีวิตเชิงลานนา
ภายใตกลยุทธแรูปแบบของเชียงรายโมเดล ดวยเหตุน้ีจึงทําใหมีผูสนใจคิดที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัด
เชียงรายเพิ่มมากข้ึน ซึ่งในการลงทุนทําธุรกิจหรือการพัฒนาเกี่ยวกับสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรมีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยที่
จะสงผลตอการเขาใชบริการของผูบริโภคเพื่อใหเกิดผลตอบรับที่ดีและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคแล ะสวน
ประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลที่ไดจะเป็นประโยชนแแกผูประกอบการสถานบริการรักษ าสุขภาพโดยใช
สมุนไพรที่ตั้งอยูในจังหวัดเชียงราย สามารถรับรูและนําขอมูลไปวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน กําหนดกลยุทธแเพื่อองคแกรอยูรอด และสาม ารถแขงขันกับคูแขงได
ตลอดจนเป็นประโยชนแตอภาคสวนของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และผูบริหารโรงพยาบาลสามารถนําผลงานวิจัยที่ได เป็นขอมูลเบื้องตนเป็นแนวทางในการพัฒนา 
การบริหารจัดการ จัดทํากลยุทธแตางๆ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาบริบทของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย  
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 กรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งน้ีไดแกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริโภคและปใจจัยสวนประสมทางการตลาด   

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริโภค  
Solomon (2013) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer  behavior) เป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจเม่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลทําการเลือก ซื้อ ใช หรือละทิ้ง 
สินคาและบริการ ตามแนวความคิดหรือประสบการณแท่ีเคยเจอ เพื่อตอบสนองความปรารถนาและความจําเป็นของตน ซึ่ง Peter และ Olson (1990) ไดใหความหมาย
วาเป็นปฏิกิริยาท่ีเป็นพลวัตร (Dynamic) ของความรูสึก (Affection) นึกคิด (Cognition) พฤติกรรม (Behavior) และสิ่งแวดลอม (Environment) ในขณะที่บุคคลทํา
การแลกเปลี่ยนซื้อสินคาและบริการ ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior theory) จึงเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแโดย
มีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ(Need) สิ่งกระตุนที่ผานเขามาทางความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือนกลองดํา
(Buyer’s Black Box) ซึ่งผูขายไมสามารถคาดคะเนได เน่ืองจากความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค จะไดรับอิทธิพลจากปใจจัยในดานตางๆ จนเกิดเป็นการตอบสนอง
(Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)  (ชัยณรงคแ ทรายคํา, 2552: 8 อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตนแ, 2538) ดังน้ัน
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจเพื่อการวางแผนทางธุรกิจทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ในการวิเคราะหแพฤติกรรม
ผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคนหาเกี่ยวกับลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค และการเลือกบริการ ซึ่งคําถามที่นํามาใช
วิเคราะหแพฤติกรรมของผูบริโภค คือโมเดล 6W’s 1Hและ7O’s เพื่อเป็นสิ่งที่ชวยวิเคราะหแทําใหเขาใจผูบริโภคมากขึ้น และใหธุ รกิจสามารถหาสินคาและบริการที่
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได (ปกรณแ เจริญเวช,2554)  

ส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler (2003) ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2550, อางถึงใน ธนาพงศแ คุณะวิริยะวงศแ. 2554:22-24) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดไววา เป็นตัว

แปรที่เจาของกิจการหรือผูประกอบการสามารถควบคุมและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดในภาคสวนธุรกิจที่มีในดานงานการบริการ สวนประสมทาง
การตลาดในดานงานบริการแบบ 7P’s ประกอบไปดวย (1) ดานผลิตภัณฑแ หมายถึง สิ่งท่ีกิจการนั้นไดนําเสนอออกมาขายเพื่อใหกอเกิดความสนใจของผูบริโภค โดยทํา
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ใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด (2) ดานราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูบริโภคจะตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑแ สินคาและบริการ เพื่อใหไดรับผลประโยชนแจาก
การใชสินคาน้ันๆอยางคุมคา กับจํานวนเงินที่ผูบริโภคจายไป (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางหรือวิธีการในการจําหนายสินคาหรือบริการจากผูผลิต
ไปยังผูบริโภค เพื่อใหทันตอความตองการของผูบริโภค (4) ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการติดตอสื่อสารหรือรูปแบบเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดไปยังผูบริโภค เพื่อสรางแรงจูงใจ ความรูสึกความตองการ และความพึงพอใจในสินคาและบริการ โดยสิ่งน้ีจะเป็นสิ่งที่ใชในการจูงใจผูบริโภคใหเกิดความ
ตองการหรือเพื่อเป็นการเตือนความทรงจําในตัวสินคาและบริการ (5) ดานบุคคล หมายถึง เจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับลาง 
และพนักงานทั่วไปท่ีมีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ โดยบุคลากรจําเป็นตองปฏิบัติงานเพื่อใหองคแกรขับเคลื่อนใหเป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงคแของที่ไดตั้งไว
นอกจากน้ียังเป็นสวนที่ชวยสรางปฏิสัมพันธแและสรางมิตรไมตรีที่ดีตอลูกคา (6) ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช
สินคาและบริการ เป็นการสรางความแตกตางที่โดดเดน มีคุณภาพ และสามารถมองเห็นไดเป็นรูปธรรม เชนรูปแบบการตกแตงราน การแตงกายที่ สะอาด เรียบรอย 
เป็นตน (7) ดานกระบวนการ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิธีการตางๆ กฎระเบียบ และงานปฏิบัติในดานการบริการ ที่จะนําเสนอใหกับผูบริโภคเพื่อเป็นการมอบการ
ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็วตามแตรูปแบบและวิธีการดําเนินงานขององคแกร  

 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 ขอบเขตการวิจัยด๎านเนือ้หา 
 1.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
 2.ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช  
 3.ลักษณะประชากรศาสตรแของผูบริโภคชาวไทยท่ีมาใชบริการสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
 ขอบเขตการวิจัยด๎านเวลา 
 ระยะเวลาในการทําวิจัย เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 2560 
 ขอบเขตด๎านประชากร คือ ผูบริโภคชาวไทย ท่ีเขามาใชบริการสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย   
 ขอบเขตด๎านพื้นที่ ไดแก สถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรอยูในเขตพื้นที่อําเภอ อําเภอเมือง อําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเชียง
ของ และอําเภอแมจันจังหวัดเชียงราย 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมอืที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี ้
                1.1 แบบสัมภาษณแ ผูประกอบการสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรขนาดใหญ 2 แหง ขนาดกลาง 2 แหง และขนาดเล็ก 2 แหง ที่ตั้งอยูในจังหวัด
เชียงราย เกี่ยวกับบริบทสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย ตามสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

  1.2 แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเน้ือหาของคําถามออกเป็น 3 สวนดังน้ี 
     สวนที่ 1แบบสอบถามดานประชากรศาสตรแ เป็นขอมูลเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list)โดยแบงเป็นจํานวน 5 ขอคือ

สวนขอมูลทั่วไป ไดแกเพศ อายุ อาชีพการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
      สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยดานพฤติกรรมการเลือกสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรมีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check 

list)โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหแพฤติกรรมของผูบริโภค 7O’s 
      สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปใจจัยทางการตลาด มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรแท (Likert Scale) โดย

ใหระดับความสําคัญในดานสินคาความเหมาะสมของราคาสถานที่การสงเสริมการขาย ดานบุคคลดานกายภาพและดานกระบวนการจัดใหบริการโดยใหเลือกคําตอบ
ทั้งหมด 4 ระดับ 
 2. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

1. ขอมูลทุติยภูมิ ทําการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่มีผูจัดทําไว เชน หนังสือ เอกสาร บทความ วารสารงานวิจัย  งานนิพนธแ สารนิพนธแ 
การศึกษาโดยอิสระ สื่อสิ่งพิมพแ จากสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยสถาบันตางๆและหนวยงานราชการ 
           2. ขอมูลปฐมภูมิ การวิจัยในครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง จากกลุมตัวอยางซึ่งเป็นผูบริโภคที่ใชบริการสถานบริการการรักษาสุขภาพ
โดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย จํานวน 390ตัวอยาง โดยวิธีคํานวณกลุมตัวอยางในระดับความเช่ือม่ันที่รอยละ 95 จากสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชการสุม
ตัวอยางแบบงาย(Simple Random Sampling) โดยทําการจับฉลากเพื่อเลือกกลุมตัวอยาง โดยแบงตามจํานวนอําเภอในจังหวัดเชียงราย มีท้ังหมด 18 อําเภอ เหลือ 
5 อําเภอ ซึ่งอําเภอที่ไดทําการเก็บขอมูลในครั้งน้ีคือ สถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในเขตพื้นท่ี อําเภอเมือง อําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเชียง
ของ และอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย หลังจากน้ันใชวิธีทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) โดยขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลปฐม
ภูมิประกอบไปดวย ลักษณะประชากรศาสตรแของผูที่ใชบริการสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พฤติกรรมการเขาใชบริการ และระดับความคิดเห็นในดานปใจจัยการตลาดไดแก ปใจจัยดานสินคา/บริการ ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานการจัด
จําหนาย ปใจจัยดานการสงเสริมการขาย ปใจจัยดานกายภาพ ปใจจัยดานบุคคล และปใจจัยดานกระบวนการ 
 3. การวิเคราะห๑ขอ๎มูล 

1.ตรวจสอบขอมูลโดยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของแบบสอบถามทั้งหมดจากกลุมตัวอยาง ที่ไดรับกลับคืนมา หลังทําการสํารวจ โดยแยกเอา
แบบสอบถามที่มีความไมสมบูรณแออก 

2.ลงรหัสขอมูล นําขอมูลของแบบสอบถามทั้งหมด มากําหนดตัวแปร เป็นสัญลักษณแตัวเลขตางๆ และทําการลงรหัสตามที่กําหนดไว  
3.บันทึกขอมูล ทําโดยการนําแบบสอบถามที่ผานการลงรหัสเรียบรอยแลว บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอรแ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อ

คํานวณและวิเคราะหแขอมูลทางสถิติ 
 4. สถติิที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพื้นฐานที่ใชบรรยายคุณลักษณะของประชากรศาสตรแ กลุมตัวอยาง เชน รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)หรือสถิติอางอิงเป็นสถิติที่ใชวิเคราะหแถึงลักษณะของตัวแปรตนที่มีผลตอตัวแปรตามโดยใชขอมูลจากกลุม
ตัวอยางและวิธีการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว (Independent Sample T-test) และจะใชสถิติการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว ดวยการวิเคราะหแดวย F-test แบบการวิเคราะหแOne-way ANOVA และสถิต ิMultiple Regressionทดสอบความสัมพันธแของตัวแปร
มากกวา 2 ตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2เกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรแและสวนประสมทางการตลาด 
 
ผลการวิจัย 
 1.บริบทของสถานบริการรกัษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
 จากขอมูลการสัมภาษณแแบบมีโครงสรางกับผูประกอบการสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรจะเห็นวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7P’s 
ประกอบไปดวยปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปใจจัยดานบุคคล ปใ จจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ และปใจจัยดานกระบวนการ สงผลตอกลยุทธแในการจัดการสถานประกอบการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้ง 6 แหง โดยปใจจัยดาน
ผลิตภัณฑแไดแกการจัดจําหนายผลิตภัณฑแที่ทําจากสมุนไพรใหตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค ปใจจัยดานราคาไดแกการแสดงราคาในก ารใหบริการ การ
รองรับสวัสดิการประกันสุขภาพ และการตั้งราคาท่ีเหมาะสม ปใจจัยดานชองทางการจัดจําหนายไดแกตําแหนงท่ีตั้งของสถานประกอบการที่มีความสะดวกเชนพื้นที่และ
ที่จอดรถ ชองทางการติดตอที่หลากหลาย และการเขาถึงขอมูลขาวสาร ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาดไดแก การใหความรูหรือขอมูลที่ เป็นประโยชนแ และการจัด
แพคเกจสวนลดตางๆ ปใจจัยดานบุคคลไดแก การจัดอัตรากําลังบุคลากรใหความเหมาะสมกับขนาดของสถานบริการ การปฏิบัติงานของบุคลากร และการพัฒนา
บุคลากร ปใจจัยดานลักษณะทางกายภาพไดแก การจัดพื้นท่ีในสถานประกอบการให สะอาด เป็นระเบียบ และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ ปใจจัยดาน
กระบวนการไดแก กระบวนการใหบรกิารที่เปิดกวาง และความปลอดภัยในการรักษา 
 2. พฤตกิรรมของผู๎บริโภคในการใช๎สถานบรกิารรักษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 

จากการวิจัยพบวาลูกคากลุมเปูาหมายไดแกกลุมผูบริโภคเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูระหวาง 51-60 ปี การศึกษาอยูที่ระดับประถมศึกษา อาชีพของ
กลุมเปูาหมายสวนใหญคือเกษตรกร และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ีประมาณ 15,001-30,000 บาท มีวัตถุประสงคแในการเลือกใชบริการจากสถานบริการสุขภาพที่ใช
สมุนไพรเพื่อรักษาสุขภาพ มีผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกใชบริการเป็นพอแมครอบครัว มักจะเลือกวันจันทรแถึงวันศุกรแในการเขาใชบริการ ในความถี่ในการ
ใชบริการที่สูงที่สุดเฉลี่ย 3-4 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายในการรับบริการจากสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรตอครั้งสวนใหญต่ํากวา 100 บาท โดยผลจากการ
เขารับบริการสวนใหญปรากฏวาผูใชบริการหายจากการอาการเจ็บปุวยหรือมีอาการที่ดีขึ้น  เลือกสถานที่ที่มีการเลือกใชบริการ สถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช
สมุนไพรมากท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งพิจารณาในการเลือกใชบริการจากสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรจากความคุมคาในดานราคา 
 3 ผลการวิเคราะห๑ทัศนคติของผู๎บริโภคตํอสํวนประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
 การวิเคราะหแปใจจัยทางการตลาดที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกสถานบริการการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพร พบวา  ปใจจัยดานผลิตภัณฑแหรือบริการ  ดานราคา 
ดานชองทางการจําหนาย  ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการอยูในระดับมากที่สุด   และปใจจัยดานการสงเสริมการขายอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งน้ีอภิปรายตามผลการศึกษา ซึ่งมี 3 หัวขอตามวัตถุประสงคแไดแก ศึกษาบริบทของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัด
เชียงราย ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย  และศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมทาง
การตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 

1. บริบทของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงรายมีโรงพยาบาลศูนยแฯ/โรงพยาบาลชุมชนที่เปิดใหบริการการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก จํานวน 18 โรงพยาบาล  ระดับ

โรงพยาบาลศูนยแ/โรงพยาบาลชุมชนอยูในเกณฑแมาตรฐานเยี่ยม (ไดคะแนน 90 –100 %) จํานวน 16 แหง  คิดเป็น 88.89% มาตรฐานระดับดีมาก (ไดคะแนน 80 – 
89.99% ) จํานวน  2 แหง คิดเป็น 11.11%  ระดับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยูในเกณฑแมาตรฐานระดับดีเยี่ยม (ไดคะแนน 90 –100 %)  จํานวน  91 แหง  
คิดเป็น 42.13% มาตรฐานระดับดีมาก (ไดคะแนน  80-89/99%) จํานวน  40 แหง  คิดเป็น 18/52% มาตรฐานระดับดี  (ไดคะแนน 70-79.99%)  จํานวน  11 แหง 
คิดเป็น 5.09% ผานเกณฑแมาตรฐาน ระดับพื้นฐาน (ไดคะแนน  60-69.99%)  จํานวน  2 แหง   คิดเป็น  0.93% ยังไมเขาสูมาตรฐาน (ไมเปิดใหบริการ)  67 แหง คิด
เป็น 31.16%  โดยกระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงราย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากจังหวัดเชียงรายไดรับการคัดเลือกใหเป็นจังหวัดนํารองในโครงการพัฒนาตนแบบ
การสงเสริมการใชยาสมุนไพรเบื้องตนสําหรับประชาชนในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก The Nippon Foundation ประเทศญี่ปุุน ที่
มุงเนนการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรประจําบาน สําหรับประชาชนในชุมชนเขตเมือง ชุมชนชานเมือง และชุมชนชนบท ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบ
ไปดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุราษฎรแธานี เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองดานสุขภาพในร ะดับจังหวัด โดยประชาชนทุกคน
สามารถเขาถึงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ ลดการใชบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพของรัฐและลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข) 
นอกเหนือจากน้ีโรงพยาบาลพญาเม็งราย ไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงรายใหเป็นโรงพยาบาลหนวยผลิตหลักที่มีการผลิตยาสมุนไพร ใหไดตามเกณฑแมาตรฐาน  
GMP โดยไดรับงบสนับสนุนจากโครงการเมืองสมุนไพรเชียงราย คาดวาจะเสร็จในปี  2560 (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  

ขนาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายแบงตามจํานวนบุคลากรทางการแพทยแแผนไทยและจํานวนของผูรับบริการไดเป็น 3 
ขนาดไดแก สถานประกอบการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2546) บริบทของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัด
เชียงรายในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิเคราะหแตามปใจจัยสวนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s โดยการสัมภาษณแผูประกอบการผลการศึกษาพบวาสถานบริการรักษา
สุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายทั้ง 6 แหง แบงออกเป็นสถานบริการขนาดใหญ 2 แหง ขนาดกลาง 2 แหง และขนาดเล็ก 2 แหง ซึ่งสถานประกอบการทั้ง 6 
แหงลวนแตมีองคแประกอบปใจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน โดยปใจจัยทั้ง 7 ดานดังกลาวสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดของ Kotler Philip (2003) ที่วาเป็นตัวแปรที่เจาของกิจการหรือผูประกอบการสามารถควบคุมและตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาไดในภาคสวนธุรกิจที่มีในดานงานการบริการ เชนเดียวกับที่ปรากฏในงานวิจัยของ นรินทร ชมช่ืน (2557) วาปใจจัยสวนประสมการตลาดบริการแตละประเภท
สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม และผลการศึกษาของ ชนานาถ พูลผล (2557) วาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการ
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ตัดสินใจใชบริการที่สถานเสริมความงามสลิมม่ิงพลัส ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานบุคลากร โดยปใจจัยทั้ง 3 ดาน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการ ดังน้ันการที่สถานประกอบการมีปใจจัยสวนประสมทางการตลาดครบทั้ง 7 ดานแลว น้ันจะสามารถยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจบริการ
รักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรได 

2. พฤติกรรมของผู๎บริโภคในการใช๎สถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
พฤติกรรมของผูบริโภคสามารถศึกษาไดจากการวิเคราะหแพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใชบริการเน่ืองจากกระบวนการวิเคราะหแดังกลาว เป็นการ

คนหาลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ หรือการเลือกบริการเพื่อสามารถวิเคราะหแพฤติกรรมผูบริโภค  (Michael, 2013) เพื่อชวยใหผูประกอบการหรือ
นักการตลาดเขาใจผูบริโภคมากขึ้น และสามารถหาสินคาและบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได (ปกรณแ เจริญเวช, 2554)จากผลการศึกษาพบวา
ผูบริโภคเลือกใชบริการจากสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายเพื่อรักษาและสงเสริมสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปุญญพัฒนแ 
ไชยเมลแ(2555) อีกทั้งครอบครัวยังมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรมากที่สุด (นภา 
สมบัติวาณิชยแกุล, 2558) นอกเหนือจากน้ีสิ่งท่ีผูบริโภคพิจารณาในการเลือกใชบริการจากสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรมากที่สุดไดแก ความคุมคาในดาน
ราคาและคาใชจายในการใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรุตมแ ประไพพักตรแ (2557) ที่วาพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องครัว ในดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคา  

3. ทัศนคติของผู๎บริโภคตํอสํวนประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใช๎สมุนไพรในจังหวัดเชียงราย 
ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดของสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายแบงตามสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน

ตามลําดับทัศนคติของผูบริโภคจากมากไปหานอย ดังน้ี 
3.1 ดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคาของสินคามากที่สุด ซึ่งปใจจัยดานราคาเปรียบเสมือนสิ่งที่ผูบริโภคตองจายเพื่อใหไดมาซึ่ งคุณคาหรือ

ผลประโยชนแที่คุมคา และมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใชบริการ (Buying Decision)(Philip, 2003) ผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
กนกวรรณ พุมประไพ และจินตนัย ไพรสณฑแ (2555) ซึ่งผลปรากฏวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผู บริโภคสูงที่สุดไดแก
ปใจจัยดานราคา เชนเดียวกนักับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) พบวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลตอการตัดสินใจใชบริการซื้อสินคา
ของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญที่ 0.5 และ ฐิตารียแ นะวาระ และนิตยา ฐานิตธนกร (2554) พบวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
สถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.2 ดานผลิตภัณฑแปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในอันดับที่ 2 ไดแกดานผลิตภัณฑแ โดยผูบริโภคมีการ
พิจารณาจากการที่ผลิตภัณฑแมีคุณภาพ ไดรับการรองรับมาตรฐาน อย. ตามที่กฎหมายกําหนดและช่ือเสียงของสถานบริการเป็นที่ยอมรับในดานของผลิตภัณฑแสมุนไพร
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูงที่สุดเทากัน รองลงมาไดแกผลิตภัณฑแสะดวกในการใชงานและสรรพคุณของผลิตภัณฑแใชแทนยาแผนปใจจุบัน ได ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2550, อางถึงใน ธนาพงศแ คุณะวิริยะวงศแ. 2554:22-24) ที่วาในสายตาของผูบริโภคผลิตภัณฑแน้ันๆตองมีคุณคา (Value) และ
มีอรรถประโยชนแ(Utility) โดยการกําหนดกลยุทธแดานผลิตภัณฑแควรจะตองคํานึงและใหความสําคัญเกี่ยวกับองคแประกอบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑแ ( Product 
Component) เชนลักษณะตางๆคุณภาพ รูปราง การบรรจุภัณฑแตราสินคา และประโยชนแพื้นฐาน เป็นตน และกนกวรรณ ทองรื่น (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจใชบริการคลินิกเสริมความงามของผูบริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลกับการเลือกใชบริการ ดาน
ผลิตภัณฑแ ใหความสําคัญกบภาพพจนแและช่ือเสียงของคลินิก ทั้งน้ีเน่ืองมากจากผูบริโภคมีความคาดหวังในมาตรฐานและความม่ันใจในสถานบริการรักษาสุขภาพโดย
ใชสมุนไพรเพราะมีความเกี่ยวของกับสุขภาพและความปลดภัยของผูรับบริการ 

3.3 ดานบุคคลปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในอันดับที่ 3 ไดแก การที่บุคลากรมีใจในการ
ใหบริการที่ดี(Service mind) บุคลากรมีความรู สามารถแนะนํา ตอบขอซักถามเรื่องสมุนไพรไดเป็นอยางดีบุคลากรมีทักษะในการทํางานและบุคลากรแต งกาย
เหมาะสม สุภาพ มีความนาเช่ือถือตามลําดับ ตามที่ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2550, อางถึงใน ธนาพงศแ คุณะวิริยะวงศแ. 2554:22-24) กลาวไววาการสราง
ปฏิสัมพันธแและสรางมิตรไมตรีที่ดีตอลูกคา เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และทําใหผูบริโภคเกิดความผูกพันกับองคแกร
ในระยะยาว เชนเดียวกันกับ  ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) กลาววา การที่บุคลากรมีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความรับผิดชอบ
สามารถสื่อสารกับลูกคาไดดี และมีความสามารถในการแกปใญหาตางๆเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคา ซึ่งเป็นผลดีตอการดําเนินธุรกิจ 

3.4 ดานกระบวนการปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในอันดับท่ี 4 โดยผูบรโิภคพิจารณา
จากการใหบริการที่สะดวก รวดเร็วการจัดลําดับคิวในการเขารับการรักษาท่ีถูกตองเหมาะสม การใหบริการแกคนทุกคนเทาเทียมกันกระบวนการคิดคาการรักษาท่ีถูก
ตองการติดตามอาการอยางตอเน่ืองและการแกไข หรือรับผิดชอบ ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากทางสถานบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรแพิมพแ หลวง
แกว (2554) ที่วาผูบริโภคใหความสําคัญกับกระบวนการจัดระบบคิว ระบบการทํางานที่นาเช่ือถือ กระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถ
อภิปรายผลไดวากระบวนการใหบริการที่ถูกตอง สะดวก และรวดเร็วเป็นการแสดงถึงศักยภาพและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพของสถานบริการนั้นๆ ซึ่งจะสงผลให
เกิดความประทับใจและนาเช่ือถือจากผูรับบริการ 
           3.5 ดานชองทางการจัดจําหนายปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในอันดับท่ี 5 
โดยผูบรโิภคคํานึงถึงสถานบริการสะดวกในการจอดรถ กวางขวาง เพียงพอตอผูที่เขามาใชบริการ สถานบริการอยูในทําเลที่เหมาะสม หางาย สะดวกในการเขาถึงและ
การที่มีเว็บไซดแติดตอ-สอบถามขอมูลของสถานบริการชวงเวลาเปิด-ปิด  ตารางแพทยแ รวมถึงการใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ ตามลําดับ ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนพร สืบอินทรแ(2554) ที่กลาววาผูบริโภคมักจะคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของสถานบริการที่สะดวกตอการเดินทาง และงานวิจัยของ กนกวรรณ พุมประไพ 
และจินตนัย ไพรสณฑแ (2555) แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งและท่ีจอดรถสําหรับรองรับผูใชบริการ  

3.6 ดานลักษณะทางกายภาพ ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในอันดับท่ี 6 โดย
เนนเรื่องของความสะอาดของสถานบริการ อุปกรณแที่ใชรักษาสะอาด ปลอดภัย ไมเสี่ยงติดเช้ือความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหบริการและการจัดสัดสวน
พื้นที่ในการใหบริการเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาขัดแยงกับงานวิจัยของสุภตรา พิมพแศักดิ์ ฐิตินันทแ วารีวนิช และดวงตา สราญรมยแ (2554 ) ที่กลาววาลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธแทางลบในระดับต่ํากับการตัดสินใจซื้อตัดสินใจเลือกอะไหลเกา อยางไรก็ตาม ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2550 , อางถึงใน ธนาพงศแ คุณะ
วิริยะวงศแ. 2554:22-24) ไดกลาวไววาลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาสามารถมองเห็น จับตองได ซึ่งลักษณะทางกายภาพน้ีจะมีสวนที่ทําใหลูกคาเกิดความ ไววางใจ พึง
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พอใจ ที่จะเลือกซื้อสินคาและงานบริการน้ันๆได อีกทั้งสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรเป็นสถานบริการที่ตองเนนความสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบรอย 
สะดวกตอการใหบริการ ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจควรคํานึงถึงการสรางลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการใหผูใชบริการเกิดความไวใจและพึงพอใจ 
          3.7 ดานการสงเสริมการขายปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขายสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในอันดับท่ี 7 ซึ่งหมายถึง
การประชาสัมพันธแใหความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนแของการรักษาดวยสมุนไพร การโฆษณาผานสื่อตางๆใหเป็นที่รูจัก การจัดโปรโมช่ันที่นาสนใจและการใหคําปรึกษา
กอน-หลังการใชบริการ ผลการศึกษาดังกลาวขัดแยงกับงานวิจัยของ ชนานาถ พูลผล (2557) ที่ทําการศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใชบริการสถานเสริมความงามสลิมม่ิงพลัสของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวาการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโดยเฉพาะ
การแจกบัตรกํานัลใหกับลูกคา เชนเดียวกันกับ มนชัย ตรีสุข (2550 อางอิงใน ชนานาถ พูลผล, 2557) กลาววา การใหสาวนลดคาบริการแกลูกคาจะชวยกระตุนให
ผูบริโภคเกิดความสนใจในตัวสินคา อยางไรก็ตามจากการศึกษาแนวคิดของ Kotler Philip (2003) ที่วาการลด แลก แจก แถม (ลดราคาแลกสินคาของสมนาคุณ แจก
สินคา/แจกคูปองและการแถมสินคา) สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการ และกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดในที่สุด 
ดังน้ันเพื่อสงเสริมธุรกิจสถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรจากการใชบริการของผูบริโภคผูประกอบการควรจัดใหมีการสงเสริมการขายใหเหมาะสมกับบริบทของ
ผูบริโภคและศักยภาพของสถานประกอบการ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. สถานบริการรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายควรมีการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคทั้งทางบวกและทางลบในการพัฒนาธุรกิจสถานบริการ
รักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรเพื่อนําขอดีไปตอยอดและขอเสียไปพัฒนาเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ถาวรและตอบสนองโครงการ  
 2.ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลในพื้นท่ีเชียงรายเทาน้ัน เพื่อใหเห็นความแตกตางควรทําการศึกษาในสถานบริการรักษาสุขภาพในพื้นท่ีอื่นๆเพื่อทําการ
เปรียบเทียบผลการศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยแ ดร. จิราภา ปราเดรา ดิเอสที่ไดใหคําปรึกษา แนะนําขั้นตอน วิธีการตางๆ รวมถึงสถานบริการรักษาสุขภาพโดยการ
ใชสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายที่ใหความรวมมือในการอนุเคราะหแแจกแบบสอบถามใหกับผูที่เขามาใชบริการ จนการศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ี สําเร็จลุลวงดวยด ี
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การวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 
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Unit cost analysis of dental service in the health promoting hospital Case study : Sanmaket Health 
promoting hospital, Phan District, Chiang rai 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรมแยกตามรายการบริการของ โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลสันมะเค็ด จังหวัด

เชียงราย การใหบริการทันตกรรมไดแก การถอนฟใน, ขูดหินปูน, การอุดฟในดวยวัสดุอมัลกัม 1 ดาน, การอุดฟในดวยวัสดุอมัลกัม2 ดาน, การอุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 
1 ดาน, และการอุดฟในดวยวัสดสุีเหมือนฟใน 2 ดาน การศึกษาน้ีเป็นการศึกษายอนหลัง เก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยรวบรวมขอมูล
จากโปรแกรม JHCIS, การเบิกจายวัสดุ, คาตอบแทนและสวัสดิการของทันตาภิบาล ทะเบียนครุภัณฑแและสิ่งกอนสรางปีงบประมาณ 2560 ขอมูลตนทุนแยกเป็นตนทุน
คาแรง ตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาเสื่อม การวิเคราะหแตนทุนใชการวิเคราะหแแบบตนทุนฐานกิจกรรม 

ผลการศึกษาพบวาตนทุนตอหนวยทันตกรรมของการใหบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลต่ํากวาคารักษาที่กําหนดไวของกรมบัญชีกลาง โดย
ตนทุนตอหนวย ของงานถอนฟในเทากับ 137.05 บาท/ครั้ง งานขูดหินนํ้าลายเทากับ 149.93 บาท/ครั้ง งานอุดฟในดวยอมัลกัม 1 ดานเทากับ 171.14 บาท/ครั้ง งาน
อุดฟในดวยอมัลกัม 2 ดานเทากับ 204.04 บาท/ครั้ง งานอุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 1 ดานเทากับ 201.92 บาท/ครั้ง งานอุดฟในดวยวัสดสุีเหมือนฟใน 2 ดานเทากับ 
232.79 บาท/ครั้ง 

ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชในการวางแผนการจัดการทรัพยากรและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของหนวยงานทันตสาธารณสุข 
 

คําสําคัญ: ตนทุนตอหนวย, บริการทันตกรรม, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 
Abstract 

The objective of this study was to analyze itemized unit cost of dental service of Sanmaket Health promoting hospital, Chaingrai 
province. Dental services consisted of (1)Extraction; (2) Scaling; (3) Amalgam filling 1 surface; (4) Amalgam filing 2 surfaces ;(5) Resin 
composite filling 1 surface ;(6) Resin composite filling 2 surfaces. The data in this study was retrospectively collected from October 2016 to 
November 2017 and collected data from dental JHCIS Program, material disbursement, dental personnel’s remuneration and welfare, 
dental equipment and building-construction in fiscal year 2017. The collected data were based on labor costs, material costs, and capital 
costs. To analyze the costs of dental service using activity-based costing.  

The result revealed that unit cost of dental services were lower than the dental service fee of Public Health Service Units, 
Ministry of Public Health. Unit cost of (1)Extraction was 137.05 Baht/visit ; (2) Scaling was 149.93 Baht/visit; (3) Amalgam filling 1 surface was 
171.14 Baht/visit ; (4) Amalgam filling 2 surfaces was was 204.04Baht/visit;(5) Resin composite filling 1 surface was 201.92 Baht/visit ;(6) Resin 
composite filling 2 surfaces was 232.79 Baht/visit. 

In addition, the outcomes of this study were utilized for further enhancement of resources and process management in Public 
Health Dentistry Department. 

 
Key words: Unit cost, Dental services, Health promoting hospital 
 
บทนํา 

ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโรงพยาบาลภาครัฐเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปี 2545 ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณซึ่งดําเนินงานภายใตหลายหนวยงาน สถานการณแปใจจุบันพบวา โรงพยาบาลสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแหงไดรั บผลกระทบ
ทางดานการเงินจากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในลักษณะเหมาจายรายหัวไมเพียงพอและหลายแหงประสบปใญหาวิกฤติทางการเงินระดับรุนแรง ขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ดังน้ันการบริหารสถานบริการอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นตองรูตนทุนการบริหารและการดําเนินการ โดยมีการวางแผนง าน เพื่อบริหารและจัดสรร
งบประมาณใหเหมาะสม 

โรงพยาบาลพานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญซึ่งไมไดจํากัดแตเพียงการใหบริการในโรงพยาบาลเทาน้ัน ยังมีเครือขายสาธารณสุขท่ีรวมกันใหบริการคือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)ถึง 21 แหง ในดานของการใหบริการทันตกรรม กลุมงานทันตกรรมเป็นสวนหน่ึงของกลุมงานสาธารณสุขที่มีตนทุนในการ
ใหบริการ ผูรับบริการสวนใหญใชสิทธแประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งสิทธแดังกลาวครอบคลุมสิทธิประโยชนแการไดรับบริการทันตกรรมทั้งการสงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค
และฟื้นฟูสภาพ ยกเวนการรักษาครองรากฟในแทและการใสฟในเทียมติดแนน โดยคาบริการทันตกรรมตามสิทธิ์รวมอยูในงบประมาณแบบเหมาจายรายหัว ประเภท
งบประมาณผูปุวยนอก ปใจจุบันมีนโยบายสงเสริมการเขาถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการ ไดมีการมอบหมายทันตาภิบาลใหบริการทันตกรรมในรพ
สต.ภายใตการดูแลใหคําปรึกษาจากทันตแพทยแ  มีการเบิกจายงบประมาณในสวนของวัสดุ ครุภัณฑแจากโรงพยาบาลพาน  

                                                           
1 สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมฟูาหลวง f_kuni@hotmail.com 0834757340 
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ดเป็นหน่ึงในเครือขายดานสาธารณสุขของอําเภอพาน ตั้งหางจากโรงพยาบาลพาน 26 กิโลเมตร มีทันตาภิบาล 1 
คนใหบริการรักษา สงเสริมปูองกันโรคในชองปาก ดวยจํานวนประชากรที่มากและหางไกลจากโรงพยาบาลพาน จึงมีการสงเสริมการใหบริการในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ซึ่งการใหบริการดังกลาวทําใหประชาชนที่อยูหางไกลจากโรงพยาบาลไดรับบริการทันตกรรมอยางครอบคลุม อีกทั้งยังสามารถดําเนินการสงเสริมปูองกัน
โรคภายในชองปากรวมกับชุมชนไดเป็นอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบริบทการใหบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตกตางจากโรงพยาบาล   ดังน้ัน
การวิเคราะหแตนทุนตอหนวยในการใหบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะทําใหหนวยงานสามารถประเมินตนทุนเพื่อประ สิทธิภาพของการ
จัดบริการ และยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการชวยจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดบริการและใชประเมินการเงินการคลังสุขภาพชองปากอีกดวย 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 

วิเคราะหแตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด 
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และบทความที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย มีดังน้ี 
1. ผลกระทบของนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2545 
2. ระบบประกันสุขภาพกับการใชสิทธ์ิในการรักษาทันตกรรม 
3. วิธีการคิดระบบบัญชีตนทุนสถานพยาบาล 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กระทรวงสาธารณสุขไดเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการเงินโรงพยาบาลภาครัฐสูกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในปี พ.ศ. 2545 กลาวคือจากเดิมที่

สถานบริการเรียกเก็บคารักษาจากผูรับบริการโดยตรง ซึ่งกําหนดตามรายช้ินของงานบริการที่ไดรับ เป็นการไดรับการจัดสรรกองทุนลวงหน าแบบเหมาจาย จากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายไดสงผลกระทบในดานการบริหารและการเงิน ประกอบกับนโยบายการสงเสริมการเขาถึงบริการของประชาชนและสิทธิประโยชนแที่หลากหลาย
มากขึ้น ทําใหเกิดปใญหาสภาพคลองทางการเงินของโรงพยาบาลภาครัฐในวงกวาง  สรุปปใญหาการเงินของโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณ สุขไดดังน้ี 
(วิเชียร เทียนจารุวัฒนา,2554) 

- โรงพยาบาลที่มีผลประกอบการขาดทุนมีจํานวนมากข้ึนทุกระดับ 
- โรงพยาบาลประสบวิกฤตทางการเงินระดับรุนแรงมากข้ึน 
- เงินบํารุงในโรงพยาบาลลดลงระดับนาวิตก 
- ปใญหาทางการเงินมีผลกระทบตอการบริการและบุคลากร 
- ทิศทางการเงินยังไมมีขอบงช้ีการฟื้นสภาพ 

ปีงบประมาณ 2556 กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราการเบิกจายใหมีความเหมาะสมกับตนทุนบริการที่เปลี่ยนไปตามมาตรฐานและเทคโนโลยีทางการแพทยแ
และสาธารณสุข โดยมอบหมายใหสํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยเป็นหนวยงานกลางในการจัดทําขอเสนอตอกรมบัญชีกลางเพื่อป รับปรุงสิทธิ
ประโยชนแและอัตราคาบริการสาธารณสุขของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ไดแก คิดตนทุนคาแรงเพียงรอยละ 50 ของคาแรงทั้งหมด คิดตนทุนทางออม
เทากับรอยละ 25 ของตนทุนทางตรงรวม และคิดตนทุนในการพัฒนาการบริการ ซึ่งเทียบเทากําไรในบริการภาคเอกชนเทากับรอยละ 20 ของตนทุนทั้งหมด 

หนวยงานทันตกรรมเป็นหน่ึงในหนวยงานใหบริการของโรงพยาบาลภาครัฐที่มีตนทุนการใหบริการ ทั้งน้ีรายรับที่จะไดรับการชดเชยจากการใ หบริการ
ขึ้นอยูกับสิทธิผูปุวยระบบประกันสุขภาพและงานบริการ ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐมี 3 ระบบคือ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการและระบบประกันสังคม โดยทั้ง 3 ระบบครอบคลุมการใชสิทธิประโยชนแของประชาชน แตมีการจัดสรรงบประมาณและระบบท่ีแตกตางกัน ใน
ดานของการรักษาทันตกรรม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลมีสิทธิประโยชนแครอบคลุมการรักษาโรคในชองปากทั่วไป รวมถึงงาน รักษาที่มีคาใชจายสูงเชน การ
รักษาคลองรากฟใน ฟในเทียมถอดไดและติดแนน ทั้งน้ีไมครอบคลุมสิทธิประโยชนแดานการปูองกันโรคในชองปาก ซึ่งหนวยบริการภาครัฐจะได รับคาชดเชยการบริการ
จากกรมบัญชีกลาง ขณะท่ีระบบหลักประกันสุขภาพถวยหนา จะไดรับสิทธิประโยชนแครอบคลุมการสงเสริมปูองกันโรคในชองปาก และการรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ
โรคในชองปาก ยกเวนการรักษาคลองรากฟใน ฟในเทียมติดแนน โดยงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรรวมอยูในคาเหมาจายรายหัวของผูปุวยนอกของสถานบริการ สําหรับ
ระบบสิทธิประกันสังคมจะครอบคลุมการรักษา อุดฟใน ถอนฟใน ขูดหินนํ้าลายและฟในเทียม ผูรับบริการสามารถใชบริการและเบิกเงินคืนไดปีละไมเงิน 900 บาท  

ตนทุนบริการสุขภาพชองปากมีความสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการ อีกท้ังเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชประเมิน
การเงินการคลังสุขภาพชองปาก Activity based costing (ABC) Methodเป็นวิธีการประมาณตนทุนบริการ โดยหาตนทุนของกิจกรรมยอยซึ่งทําใหเกิดผลผลิตบริการ
ในขั้นสุดทาย เป็นวิธีหาตนทุนจากลางไปสูบน bottom up approach โดยเริ่มจากการหาตนทุนของกิจกรรมยอยวาใชทรัพยากรอะไร แลวจึงนําเอาตนทุนของ
กิจกรรมยอยมารวมกันเป็นตนทุนผลผลิตบริการในขั้นสุดทายวิธีน้ีเป็นแนวทางใหมในการคํานวณตนทุนขององคแกร โดยมุงหาแกปใญหาการกระจายตนทุนข องหนวย
สนับสนุนใหมีความถูกตองมากข้ึน  

มีการศึกษาตนทุนหนวยบริการทันตกรรม โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อนําตนทุนทันตกรรมมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ อารยา วรรณโพธิ์กลาง(2559) ไดศึกษาตนทุนตอหนวยทันตกรรมเปรียบเทียบกับอัตราคาบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางเพื่อนํามาวางแผนระบบ
การใหบริการ และการคลังของกลุมงานทันตกรรมโรงพยาบาลทาตูม เชนเดียวกับการศึกษาของ อรอุมา คงทวีเลิศ(2559) ที่ใชกรณีศึกษาของกลุมงานทันตกรรม 
สถาบันราชานุกูล และการศึกษาของ รุงทิพยแ บญล่ําสัน(2560)  ที่ใชกรณีศึกษาของกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางบอ นอกจากการนําตนทุนตอหนวยมาเทียบกับ
อัตราคารักษาจากกรมบัญชีกลางแลว สุรเชษฐแ ซามาตยแและคณะ(2558)ยังไดศึกษาตนทุนรวมของการรักษาทันตกรรมฟในผุ  ของผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เทียบกับเงินชดเชยที่ไดรับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อนํามาเป็นขอมูลสําหรับการเสนอแนวทางการจัดก ารตนทุน และ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด 

การวิเคราะหแตนทุนบริการทันตกรรม ในแตละพื้นที่และแตละรอบเวลา ไดผลแตกตางกัน ขึ้นกับกรอบแนวคิด กระบวนการหรือขั้นตอน ชนิด ระ ดับ
คุณภาพและปริมาณงานบริการ รวมทั้งแหลงขอมูลที่ใช 
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วิธีการดําเนินการงานวิจัย 
ศึกษาวิเคราะหแเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลัง ผูศึกษาไดเลือกวิธีคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม (ABC) ในการใหบริการทันตกรรม  สามารถ

แยกกิจกรรมไดเป็น 5 ขอดวยกันคือ 1. การซักประวัติคนไข, 2.การจัดเตรียมเครื่องมือ, 3.ขั้นตอนการทําหัตถการ, 4.การใหคําแนะนําการดูแลชองปากหลังทําหัตถการ 
และ 5.การจัดเก็บ ลางและ sterile เครื่องมือ ซึ่งแตละหัตถการจํามีความแตกตางในขั้นตอนของการทําหัตถการโดยใชวัสดุแตกตางกัน 
 ผูศึกษาเก็บขอมูลของเดือนตุลาคม 2559-กันยายน2560 เก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังเพื่อการวิจัยการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรม มีการเก็บ
ขอมูลดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวของ คัดเลือกเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
2. ปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนํา 
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากโปรแกรมJHCIS การเบิกจายวัสดุสิ้นเปลือง รายงานครุภัณฑแและประวัติการซอมครุภัณฑแจากทะเบียนพัสดุครุภัณฑแและ

คาตอบแทนของบุคลากรจากฎีกาการเบิกจาย 
4. แบงหมวดหมูขอมูลจากแบบบันทึก เพื่อนํามาวิเคราะหแขอมูลดังน้ี 

4.1 ตนทุนคาแรง  นําบันทึกคาแรงของทันตาภิบาล ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา คาใชจายในการปฏิบัติราชการ เงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่ม
พิเศษอื่นๆที่ไดจากการทํางานระบบราชการ โดยกระจายเป็นคาแรงตอนาทีของปีงบประมาณน้ัน คูณดวยเวลาเฉลี่ยในการบริการทันตกรรมรายกิจกรรม ซึ่งเวลาเฉลี่ย
ของการใหบริการ นํามาจากแบบสอบถามกับทันตาภิบาลที่ทํางานในโรงพยาบาสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอพาน มาคํานวณ 

4.2 ตนทุนคาวัสดุ นําขอมูลบันทึกคาวัสดุทางทันตกรรมและเวชภัณฑแมิใชยา ไดแก วัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ ในสวนของเครื่องมือที่ไม ใชครุภัณฑแ 
กําหนดอายุการใชงาน 10 ปีและใชงานวันละ 2 ครั้ง หัวขูดหินนํ้าลายและดามหัวกรอเร็วกําหนดอายุการใชงาน 2 ปี สวนดามหัวกรอชากําหนดอายุการใชงาน 5 ปี 

4.3 ตนทุนคาเสื่อม คํานวณจากคาเสื่อมราคาของครุภัณฑแตามอายุการใชงาน คํานวณเป็นตนทุนบาทตอครั้ง 
5. นําตนทุนทั้งหมดมาหาตนทุนทางตรงรวมจาก 

       ตนทุนรวม= ตนทุนทางตรง(ตนทุนคาแรง+ตนทุนคาวัสด+ุตนทุนคาเสื่อม)+ตนทุนทางออม 
6. หาตนทุนหนวยบริการ 

 ตนทุนตอหนวย = ตนทุนทั้งหมดในการใหบริการ 
           ครั้งท่ีใชบริการ 
 การวิเคราะหแขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรแ และวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)รอยละ สัดสวนและคาเฉลี่ยเลขคณิต 
 
ผลการศกึษา 

การหาตนทุนทันตกรรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด ใชวิธีคิดตนทุนแบบ Activity based costing (ABC) Method จากการรวบรวม
ขอมูลไดผลการศึกษาโดยแบงประเภทตนทุนไดดังน้ี 
 ต๎นทุนคําแรง ใชเครื่องมือคือแบบสอบถามระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการทันตกรรมแยกหัตถการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูทําแบบสอบถาม
คือทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 10 คน นํามาหาคาเฉลี่ย ปีงบประมาณ 2560 คิดคาแรงทันตบุคลากร (ทันตาภิบาล) ได 1.89 
บาท/นาที 

ตารางที่ 1 แสดงตนทุนคาแรงของบริการทันตกรรม 
หัตถการแยกรายบริการ  ระยะเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรม คาแรง (1.89Xเวลารวม) หนวย:บาท/visit 
ถอนฟใน 35.5 67.09 
ขูดหินนํ้าลาย 50.2 94.88 
อุดฟในดวยอมัลกัม 1 ดาน 39.5 74.65 
อุดฟในดวยอมัลกัม 2 ดาน 46.4 87.70 
อุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 1 ดาน 44.8 84.67 
อุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 2  ดาน 49.5 93.55 
  
ต๎นทุนคําวัสดุ ตนทุนวัสดุแบงออกเป็นตนทุนคาวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง ตนทุนวัสดุคงทนคํานวณตนทุนวัสดุจากราคาซื้อและกระจายตนทุนเฉพาะบริการที่ใช
วัสดุน้ันตามสัดสวนการใช สําหรับเครื่องมือทันตกรรมซึ่งสวนใหญผลิตจากโลหะไรสนิมหรือโลหะผสมที่มีความคงทน การศึกษาน้ีกําหนดอายุการใชงาน 10 ปี ใชงาน
วันละ 2 ครั้ง เน่ืองจากเม่ือใชแลวตองทําใหปราศจากเช้ือตามมาตรฐานควบคุมการติดเช้ือ ดังน้ันเครื่องมือมีโอกาสใชงานไดมากท่ีสุดเพียงวันละ 2 ครั้ง กรณีของหัวขูด
หินนํ้าลายและดามหัวกรอเร็วกําหนดการใชงาน 2 ปี สวนดามหัวกรอชา กําหนดการใชงาน 5 ปี (อางอิงจากการกําหนดอายุการใชงานสินทรัพยแถาวรและคาเสื่อมราคา
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2555) 
ตารางที่ 2 แสดงตนทุนวัสดุของบริการทันตกรรม 
หัตถการแยกรายบริการ ตนทุนเครื่องมือ  (บาท/ซี่) ตนทุนวัสดุสิ้นเปลือง  (บาท/

ซี่) 
ตนทุนวัสดุรวม (บาท/ซี่) 

ถอนฟใน 1.72 18.17 19.89 
ขูดหินนํ้าลาย 2.60 - 2.60 
อุดฟในดวยอมัลกัม 1 ดาน 22.44 22.80 45.24 
อุดฟในดวยอมัลกัม 2 ดาน 22.66 42.27 64.93 
อุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 1 ดาน 21.54 43.44 64.98 
อุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 2 ดาน 21.82 64.83 86.65 
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ต๎นทุนคําเส่ือมราคา คาเสื่อมราคาของอาคารที่ใหบริการไมรวมคาท่ีดินและครุภัณฑแทันตกรรม คํานวณคาเสื่อมโดยวิธี straight line method โดยคาเสื่อมขออาคาร
ซึ่งมีอายุการใชงาน 25 ปี เทากับ 10,000บาทตอตารางเมตร คลินิกทันตกรรม 1 ยูนิตใชพื้นท่ี 20 ตารางเมตร 
 ครุภัณฑแทันตกรรม แยกเป็นครุภัณฑแกลาง ไดแก ยูนิตทันตกรรม(Dental unit), เครื่องน่ึงความดันฆาเช้ือ(Autoclave) และครุภัณฑแเฉพาะงานไดแก 
เครื่องปใ่นอมัลกัม(Amalgamator), เครื่องฉายแสง(Light cure machine) และเครื่องขูดหินนํ้าลาย(Ultrasonic scaler) กําหนดใหมีอายุการใชงาน 7 ปี ใหบริการปี
ละ 142 วัน วันละ 15 ครั้ง คิดเป็นคาเสื่อมราคาที่เทากันตลอดอายุการใชงาน มีหนวยเป็นจํานวนบาทตอครั้งบริการ 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเสื่อมราคาของบริการทันตกรรมแยกประเภทใน 1 Visit 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลขางตนไดผลตนทุนคาแรง คาวัสดุและคาเสื่อมในการใหบริการ 1 visit จากน้ันนํามารวมไดตนทุนตอหนวยบริการดังตารางท่ี 4 
 
ตาราง 4 แสดงตนทุนตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรมแยกรายบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยบริการของแตละการศึกษา 

หัตถการ ตนทุนตอหนวย (บาท/Visit) 
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลสัน
มะเค็ด 

กรมบัญชีกลาง 
(2559)* 

การศึกษา อารยา 
วรรณโพธิ์กลาง
(2559) 

การศึกษา 
รุงทิพยแ บุญล่ําสัน
(2560)   

ถอนฟใน 137.05 200 144.58 233.06 
ขูดหินนํ้าลาย 149.93 280 268.22 260.57 
อุดฟในดวยอมัลกัม 1 ดาน 171.14 260 209.65 335.48 
อุดฟในดวยอมัลกัม 2 ดาน 204.04 360 288.76 477.72 
อุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 1 ดาน 201.92 400 244.93 390.79 
อุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 2 ดาน 232.79 500 287.30 468.86 

 
*กรมบัญชีกลาง อางอิงจากหนังสือราชการแจงอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด 13 ทัน
ตกรรม มีผลบังคับใชวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การวิเคราะหแตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด เป็นการศึกษาแบบยอนหลังจากขอมูลปีงบประมาณ 2560 
ใชวิธีคิดตนทุนแบบ Activity based costing (ABC) Method โดยตนทุนรวมแบงเป็นตนทุนทางตรงซึ่งประกอบดวยตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาเสื่อม  

จากการศึกษา ตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรมแยกตามหัตถการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด มีตนทุนงานถอนฟในเทากับ 137.05 
บาท/ครั้ง ตนทุนงานขูดหินนํ้าลายเทากับ 149.93 บาท/ครั้ง ตนทุนงานอุดฟในดวยอมัลกัม 1 ดานเทากับ 171.14 บาท/ครั้ง ตนทุนงานอุดฟในดวยอมัลกัม 2 ดาน
เทากับ 204.04 บาท/ครั้ง ตนทุนงานอุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 1 ดานเทากับ 201.92 บาท/ครั้ง ตนทุนงานอุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 2 ดานเทากับ 232.79 บาท/
ครั้ง เม่ือเทียบกับราคาของกรมบัญชีกลาง 2559 พบวามีตนทุนนอยกวา โดยกรมบัญชีกลางกําหนดราคาของ งานถอนฟใน 200 บาท งานขูดหินนํ้าลาย 280 บาท งาน
อุดฟในดวยอมัลกัม 1 ดาน 260 บาท งานอุดฟในดวยอมัลกัม 2 ดาน 360 บาท งานอุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 1 ดาน 400 บาท งานอุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 2 
ดาน 500 บาท 

การใหบริการทันตกรรมตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีการวางแผนและปฏิบัติงานใหบริการที่หลากหลายเพื่อเขาถึงประชาชนในพื้นที่ ไดแกการ
ใหบริการในโรงพยาบาล การใหบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การใหบริการออกหนวยแพทยแเคลื่อนที่ การออกเยี่ยมบาน 
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การใหบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีความแตกตางกับการใหบริการทันตกรรมในโร งพยาบาล คือ ในแงของผูใหบริการใน
โรงพยาบาลมีทันตแพทยแและผูชวยทันตแพทยแ สวนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีทันตาภิบาล และเนืองดวยขอจํากัดในเรื่องบุคลากร ทําใ หไมมีผูชวยทันต
แพทยแ ทันตาภิบาลจึงเป็นผูที่ใหบริการตั้งแตแรกเริ่มคัดกรอง การใหบริการ จนถึงการจัดเก็บเครื่องมือ ทั้งน้ียังไมเคยมีงานวิจัยศึกษาตนทุนบริการในบริบทน้ี เม่ือนําผล
การศึกษาน้ีเทียบกับการศึกษาตนทุนบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลของการศึกษาที่ผานมาพบวา ตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลมี ตนทุนที่สูงกวา  
ทั้งงานถอนฟใน, งานขูดหินนํ้าลาย, งานอุดฟในดวยอมัลกัม 1 ดาน, งานอุดฟในดวยอมัลกัม 2 ดาน, งานอุดฟในดวยวัสดุสีเหมือนฟใน 1 ดาน , งานอุดฟในดวยวัสดุสี
เหมือนฟใน 2 ดาน โดยปใจจัยของความแตกตางตนทุนสวนใหญมาจากตนทุนคาแรง ซึ่งการศึกษาของอารยา วรรณโพธิ์กลาง คิดคาแรงตอคนตอนาทีของทันตแพ ทยแ
รวมกับผูชวยทันตแพทยแเทากับ 4.98 บาท/นาที ,การศึกษาของรุงทิพยแ บุญล่ําสัน คิดคาแรงตอคนตอนาทีของทันตแพทยแรวมกับผูชวยทันตแพทยแเทากับ 11.32 บาท/
นาที ซึ่งแตกตางจากการศึกษาวิจัยน้ีคือ 1.89 บาท/นาที เน่ืองมาจากความแตกตางของคาตอบแทนดานวิชาชีพของทันตแพทยแและทันตาภิบาล ในดานของตนทุนวัสดุ
และคาเสื่อมมีคาใกลเคียงกัน 

การดําเนินงานทางดานสาธารณสุข มีการวางแผนและบริหารในภาพรวมระดับอําเภอ ทั้งน้ีดวยภาระงาน การจัดสรรงบประมาณและจํานวนผูปุวยที่
เพิ่มขึ้น ทําใหโรงพยาบาลชุมชนหลายแหงประสบปใญหาเรื่องการบริหารและเกิดความแออัดในโรงพยาบาล  

จากการศึกษาน้ีทําใหเห็นความสําคัญของการใหบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในดานตนทุน คือการใหบริการดวยตนทุนตอหนวยที่นอยกวา
ภายใตขอบเขตหนาที่ของทันตาภิบาลที่สามารถทําได อันไดแกการถอนฟในที่ไมมีความซับซอน การอุดฟใน และการขูดหินนํ้าลาย ดังน้ันผูศึ กษามีความเห็นวาการ
สงเสริมการตรวจ คัดกรอง วางแผนการรักษา และแนะนําทางเลือกสถานบริการที่ผูปุวยสามารถรับการบริการได โดยเฉพาะโรคในชองปากอยูในขอบเขตที่ทันตาภิบาล
สามารถทําได จะเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารการดําเนินงานสุขภาพชองปากที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีดวยจํานวนและที่ตั้งของโรงพยาบา ลสงเสริม
สุขภาพตําบลที่อยูใกลชุมชน ทําใหประชาชนเขาถึงการรับบริการไดงาย จึงชวยลดความแออัดของจํานวนผูปุวยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลชุมชนอีกดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาการวิเคราะหแตนทุนตอหนวยบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกรณีศึกษา: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหแจากหลายฝุาย ขอขอบพระคุณหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข อําเภอพานที่สนับสนุนการศึกษา พรอมทั้ง
อนุญาตใหใชขอมูลเพื่อนํามาประกอบการศึกษา ขอบคุณทันตบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด , ผูรับผิดชอบงานการเงินและพัสดุฝุายทันตกรรม 
โรงพยาบาลพานที่ใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลเป็นอยางดี 
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ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัทําบัญชีครัวเรือนของกลุํมแมํบา๎นหมูํบ๎านซอยวัด 
ใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ๑ 

A Study of opinion management in Household Accounting of Housewives Group at Moo Ban Soi Wat Nai, 
Chon Dan sub-district, Chon Dan district, Phetchabun province 

 
อารียา  จันสอง1 

Areeya  Chansong 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุมแมบาน หมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ ในครั้ งน้ีมี

วัตถุประสงคแเพื่อใหทราบถึงความรู ทัศนคติที่มีตอการจัดทําบัญชี ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปใญหาและขอเสนอ แนะในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน  เพื่อเป็นแนวทางใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเสริมสรางศักยภาพใหประชาชน ใหมีองคแความรูดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นกลุมแมบานในหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ จํานวน 52 คน 
ซึ่งไดมาโดยใชตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสรางและ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล   ผลการวิจัย พบวา 
 สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมแมบานสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 36.53  
มีสถานภาพสมรส จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 100 ระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 46.15 มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 32 คน คิด
เป็นรอยละ 61.53 คน  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็นรอยละ 50 

 สวนที ่2 ผลการวิเคราะหแขอมูลของผูตอบแบบสอบถามพบวาทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมแมบานในเรื่องทานคิดวาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีประโยชนแตอการดําเนินชีวิตเพียงใดในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.19 (S.D. = .398) เรื่องทานคิดวาตัวทานเองไดนําความรูจากแนวคิดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดใหกับบุคคลอื่นๆ ในชุมชนของทานเพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (S.D. = 1.120) เรื่องทานคิดวาตัวทานเองศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65(S.D.=1.370)      
      สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหแขอมูลพบวาการจัดทําบัญชีของกลุมแมบานในเรื่องทานสามารถถายทอดขั้นตอนการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับสมาชิกในครอบครัวมาก
นอยเพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.60 (S.D = .495) รองลงมาเรื่องหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องที่จัดทําบัญชีครัวเรือนเขามามีสวนรวมในการ
ฝึกอบรมใหความรู เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนในชุมชนของทานมากนอยเพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 (S.D. = .495) เรื่องในชุมชนของทานมีการ
ประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนมากนอยเพียงใด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 (S.D. = 1.465) 
 
Abstract 
             A Study of Opinions on Household Accounting of Housewives Group, Moo Ban Soi Wat Nai, Chon Dan sub-district Chon Dan district, 
Phetchabun. This is the purpose of the knowledge, attitude toward household accounting in Sufficiency Economy Philosophy and study 
problems and suggestions in household accounting, to provide guidance to relevant agencies, to empower people, to have knowledge of 
household accounting, to be a base for sustainable economic development in the community. The samples used in this study were the 
housewives group at Moo Ban Soi Wat nai, Chon Dan Sub-district, Chon Dan District, Phetchabun Province about 52 people. The sample was 
used to calculate the sample size of R.V. Krejcie and D.W. Morgan. The research was structured interview and data collection questionnaire. 
The research found that 
 Part 1 Results of general data analysis of respondents. It was found that most housewives  during age 41-50 years olds total 19 
people of them were married, 36.53% had 52 people marital status, 100% were under-education, 24 people were 46.15%, 32 people were 
farmer, 61.53 % and the average monthly income of 5,000 - 10,000 baht, 26 people  50%. 
Part 2 the results of the data analysis of the respondents showed that the attitude about sufficiency economy philosophy of the 
housewives group. In this case how much do you think sufficiency economy has in life? The average is 4.19 (S.D. = 0.398). You think you 
have brought knowledge from the concept of sufficiency economy to convey to other people in your community, the level is very high. 
The average value is 3.96 (S.D. = 1.120). You think you are studying more about the philosophy of Sufficiency Economy. How much is the 
level. The mean was 3.65 (S.D. = 1.370). 
 Part 3 The results of the data analysis showed that the accounting of the housewife group. You can transfer the process of 
household account management to the family members at a very high level. The highest mean was 4.60 (S.D = 0.495), followed by related 
agencies in household accounting. Get involved in training to educate. How much household accountability in your community? Very high, 
The average is 4.40 (S.D. = 0.495). How much of your community has public relations about household account management? Very high, the 
mean was 3.83 (S.D. = 1.465). 
 
 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทนํา 
 การทําบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจายประจําวันของครัวเรือน และสามารถนําขอมูลมาวางแผนการใชจายเงินในอนาคตไดอยางเหมาะสม 
ทําใหเกิดการออม การใชจายเงินอยางประหยัดคุมคา ไมฟุุมเฟือย ความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน  ทําใหตนเองและครอบครัวมีการบัน ทึกรายรับรายจายและ
เงินคงเหลือในแตละวัน ในปใจจุบันปใญหาภาวะเศรษฐกิจ การเมืองสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตใหอยูรอด ภายใตภาวะสังคมเศรษฐกิจที่ประสบ ปใญหาในดานตางๆ 
เชน เศรษฐกิจตกต่ํา สินคามีราคาสูง แนวทางหน่ึงที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รูจัก ความพ อประมาณ และไมประมาทตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวที่ทรงมองเห็นถึงความสําคัญของการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง รูจักความ พอมีพอกิน พอมีพอใช คํานึ งถึงหลักเหตุผล
และการประมาณตนเอง พรอมกับทรงเตือนสติ ประชาชนคนไทยไมใหประมาท โดยเฉพาะการใชจายเงินอันเป็นปใจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต การที่ภาครัฐบาลมี
แนวโนมใหประชาชนมีความรูทางดานบัญชีครัวเรือน เพื่อใหนําความรูดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน มาพัฒนาตนเองในระดับภาคครัวเรือน และภาคชุมชนสามารถนํา
ความรูดานการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาวางแผนการใชจายหรือการคาดการณแในอนาคตได หากมีการวางแผนการรับการจายเงินของตนเองไดเทากับวารูจักความเป็นคน
ประหยัด ไดพัฒนาตนเองใหเป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรูจักพอประมาณเป็นคนรักตนเองรักครอบครัวรักชุมชนและรักประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็น ไดวาการทําบัญชี
ครัวเรือนในเรื่องรายรับรายจายคือวิถีแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชีวิตที่มี ความพอดี
สอดคลองถูกตองตามกฎธรรมชาติที่มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยูเสมอ ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนตองอาศัยความรูความเขาใจ รวมถึงความตองการที่จะทํา
บัญชีครัวเรือน เพราะหากไมมีความรูความเขาใจ หรือความตองการที่จะทํายอมสงผลตอการตัดสินใจ ดังน้ันความคิดเห็นตางๆ ที่มีตอการทําบัญชีครัวเรือนจึงเป็นสวน
สําคัญทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนของชาวบานหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ เพื่อ
นําผลวิจัยไปใชเป็นแนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและทัศนคติที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมแมบานในชุมชนหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน 
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ 
 2. เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุม แมบานหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน 
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รบั 
 1. เพื่อทราบถึงระดับความคิดเห็นและความสนใจของกลุมแมบานหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ ที่มีตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนและผูนําหมูบานสามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนตอไป 
 2. เพื่อใหกลุมแมบานในชุมชนหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดทําบัญชีครั วเรือน และ
ไดรับประโยชนแจากการจัดทําทําบัญชีครัวเรือน 
 3. เพื่อนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเลือกศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเป็นกลุมแมบานในชุมชนหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณแ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 3 สวน ดังน้ี 
  1. ดานการศึกษา 
 1.1   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน และทัศนคติที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2   ปใญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3   แนวทางการเสริมสรางศักยภาพใหประชาชนมีองคแความรูดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมแมบานในชุมชนหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ 
  3. ดานพื้นท่ี 
 การวิจัยครั้งน้ีกําหนดพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในชุมชน หมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ 
  ตัวแปรที่จะศึกษา 
 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 
 1.ตัวแปรตน 
 1.1 ปใจจัยสวนบุคคล    
  - อาย ุ   
  - สถานภาพ    
  - ระดับการศึกษา   
  - อาชีพ  
  - รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน 
 2. ตัวแปรตาม 
 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน 
     - ความคิดเห็น 
     - ความสนใจ 
    - ความหมายและความสําคัญ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ  บัญชีครัวเรือน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของและนํามาใชประกอบการวิจัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแของการวิจัยที่กําหนดไว ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน 
      2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความรู และทัศนคต ิ
  2.4 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด๎วย                                                                                            

                                  
                                                    
 
 
                                      
 
 
                                                   
                                   

 
 
 
                                          

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุมแมบาน หมูบานซอยวัดใน  ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ  ผูวิจัยมี
วิธีดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปน้ีคือ  
 การกําหนดประชากรและกลํุมตัวอยําง 
 ประชากร กลุมแมบานในชุมชนหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ จํานวน 60 คน  
 กลุมตัวอยาง กลุมแมบานในชุมชนหมูบานซอยวัดใน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ จํานวน 52 คน ซึ่งไดมาโดยใชตารางสําเร็จรูป
คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใชใ๎นการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสัมภาษณแ ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามโดยแบงเป็น 3 ตอน แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อายุ   ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ของครอบครัว/เดือน รายจายเฉลี่ยของครอบครัว/เดือน  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูและทัศนคตติอการจัดทําบัญชีครัวเรือน  ดงัน้ี   
       สวนที ่1 แบบสอบถามความรูเหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนลักษณะแบบสอบถามเป็น แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบงเป็น 5 ระดับ ไดกําหนดนํ้าหนักคะแนนดังน้ี 5 คะแนน  หมายถึง ระดับมากที่สุด 4 คะแนน หมายถึง ระดับมาก 3 คะแนน      
หมายถึง ระดับปานกลาง 2 คะแนน  หมายถึง ระดับนอย 1 คะแนน  หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด  การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑแสําหรับการวัด
ทัศนคติของ ประชากร  โดยนําคาเฉลี่ย (mean) เป็นตัวช้ีวัดไดกําหนดเกณฑแดังน้ีคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับ ดีที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  3.51 
- 4.50     หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับ ดี  คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับ ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู
ในระดับ ไมดี  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับ ไมดีเลย 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุ/ปใญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล   
 1. จัดประชุมช้ีแจงถึงข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลใหกับทีมเพื่อเตรียมการเก็บ รวบรวมขอมูล 
   2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล   
       การวิเคราะหแขอมูล เป็นการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามาทําการวิเคราะหแโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package For the Social Sciences) 
ซึ่ง ประกอบดวยคาสถิต ดังน้ี      
 1. คาความถี่และคารอยละ เพื่อวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะสวนบุคคลของ ผูตอบแบบสอบถาม รายได ของครัวเรือน และการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 2. คารอยละคะแนนที่ไดจากการทดสอบความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อวัดระดับและการจัดทําบัญชีครวัเรือน          
 3. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชี ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาเฉลี่ยเลขคณิต (      ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑแที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย คาเฉลี่ยเลขคณิต (    )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
 

เพศ 
อาย ุ
การศึกษา 
อาชีพ 
รายได 
คาใชจาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางยั่งยืน 

ความเขาใจ
ความหมายและ
ประโยชนแของการ
ทําบัญชีครัวเรือน 

การตัดสินใจจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

ความรู 

ทัศนคต ิ

ทํา 

ไมทํา 
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สรุปผลการวิจัย 
 สวนที ่1 ผลการวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมแมบานสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 36.53  
มีสถานภาพสมรส จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 100 ระดับการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 46 .15 มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 32 คน 
คิดเป็นรอยละ 61.53 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็นรอยละ 50 
   สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแผูตอบแบบสอบถามพบวาทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมแมบานในเรื่องคิดวาทานคิดวาเ ศรษฐกิจ
พอเพียงมีประโยชนแตอการดําเนินชีวิตเพียงใดในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.19 (S.D. = .398) รองลงมาเรื่องในทานคิดวาตัวทานเองไดนําความรูจาก
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดใหกับบุคคลอื่นๆ ในชุมชนของทานเพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (S.D. = 1.120) รองลงมาคือทานคิดวาตัว
ทานเองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพียงใด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทา กับ 3.65(S.D. = 1.370) 
 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหแผูตอบแบบสอบถามพบวาการจัดทําบัญชีของกลุมแมบานในเรื่องทานสามารถถายทอดขั้นตอนการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับ
สมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.60 (S.D = .495) รองลงมาในเรื่องหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องท่ีจัดทําบัญชีครัวเรือน 
เขามามีสวนรวมในการฝึกอบรมใหความรู เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนในชุมชนของทานมากนอยเพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทา กับ 4.40 (S.D. = .495) 
รองลงมาคือ ในชุมชนของทานมีการประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนมากนอยเพียงใด เพียงใดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 (S.D. = 1.465) 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมแมบานในภาพรวม พบวาระดับความพึงพอใจทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทําบัญชีครัว เรือน 
โดยรวมมีคาความเฉลี่ยอยูในระดับมากทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุมตัวอยางท่ีเป็นกลุมแมบานมีทัศนคติในเรื่องคิดวาเม่ือครอบครัวของทานไดมี
การจัดทําบัญชีครัวเรือนครอบครัวของทานจะมีเงินออมมากข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุดเทากับรองลงมาเรื่องในชุมชนของทานมีการประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนมากนอยเพียงใดอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือทานคิดวาเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนแตอการดําเนินชีวิตอยูในระดับมาก 
ขอเสนอแนะ 
  1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   
       องคแการบริหารสวนตําบล สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเขาไปจัดทําการอบรมและสรางอาสาสมัครในชุมชนเพื่อใหคําแนะนํา ติดตาม ดูแล
ควบคุม และการสงเสริมใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน ผูนําชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจ และเสริมสราง องคแความรูใน
เรื่องบัญชีครัวเรือนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   
          การจัดทําบัญชีครัวเรือนทําใหประชาชนรูรายรับ รายจายของ ครัวเรือนและสามารถวางแผนทางการเงินใหกับครอบครัวของตนเองได การจัดทําบั ญชี
ครัวเรือน ตามหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไมใช เรื่องใหม  แตประชาชนมักจะไมเขาใจ  ถึงแมจะเคยไดยินอยูบอยครั้งแตกลับไมคอยไดปฏิบัติ  ดังน้ันคนไทยทุกคน
ควรทําความเขาใจอยางจริงจังและนํามาปฏิบัติใหเป็นรูปธรรมอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินชีวิตเป็นไปอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ม่ันคง และยั่งยืน   
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การจัดการวิสาหกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา กลุํมเกษตรกรผ๎ูปลูกกล๎วยในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
The Community Enterprise Management Based on the Sufficiency Economy Philosophy:  The Case Study of 

Banana Growers in Sam Ngao District, Tak Province. 
 

สิรินี วํองวิไลรัตน๑1, จิราภรณ๑  พงศ๑ธงชัย2 
Sirinee Wongvilairat, Jiraporn Pongtongchai 

 

บทคัดยํอ 
การวิจัยเรื่องวิจัยเรื่อง การจัดการวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา กลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยในอําเภอสา มเงา ซึ่งมี

วัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงขอมูลสวนตัวของเกษตรกรกลุมผูปลูกกลวย ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรกลุมผูปลูกกลวย ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 3) เพื่อศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรกลุมผูปลูกกลวย ในอําเภอสามเงา จังหวัด
ตากมาใชในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแเกษตรกรปลูกกลวยอําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 14 ราย ผลการศึกษาพบวา 
เกษตรกรผูปลูกกลวยมีระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน มีคาเฉลี่ย 2.86 โดยการดานทรัพยากรมนุษยแ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 
(S.D. = .786) การจัดการดานการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 (S.D. = .724) การจัดการดานการผลิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 (S.D. = .639)  การจัดการดานการบัญชี
และการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 (S.D. = .755) การจัดการธุรกิจชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 (S.D. = .729) นอกจากน้ียังพบวาเกษตรกรผูปลูกกลวยยังคงใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยนําความรูภูมิปใญญาทองถิ่น ตลอดจนการมีคุ ณธรรม มา
ดําเนินการจัดการธุรกิจชุมชนทุกปใจจัยอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การจัดการวิสาหกิจชุมชน,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,กลุมเกษตรกรผูปลูกกลวย 
 
Abstract  

The purposes of the research seemed to investigate 1) the personal information of banana growers in Sam Ngao District, Tak 
Province, 2) the system of the community enterprise management of banana growers in Sam Ngao District, Tak Province, and 3) the 
application of the Sufficiency Economy Philosophy of banana growers in Sam Ngao District, Tak Province to the community enterprise 
management. The data collection methods used in the research seemed to be interviews for obtaining information from 14 banana growers 
in Sam Ngao District, Tak Province. The findings of the research indicated that; on the whole, the system of the community enterprise 
management of banana growers in Sam Ngao District, Tak Province seemed to be at the moderate level which the mean was 2.86. When 
each side was considered, it was found that all of them were at the moderate level; that is, human resource with a mean of 3.04 (S.D. = 
.786), marketing management with a mean of 2.93 (S.D. = .724), production management with a mean of 2.86 (S.D. = .639), accounting and 
financial management with a mean of 2.86 (S.D. = .755), and community business management with a mean of 2.92 (S.D. = .729). In addition, 
it can be said that the application of the Sufficiency Economy Philosophy : moderation, reasonableness, and the need of self-immunity, 
including local wisdom and morality of banana growers in Sam Ngao District, Tak Province to the community business management seemed 
to be at the high level in all factors. 

 

Keywords: Community Enterprise Management, Sufficiency Economy Philosophy,  Banana Growers 
 
บทนํา 
 ความตองการบริโภคกลวยจากท่ัวโลก โดยปี 2560 คาดผลผลิตและราคาเติบโตเพิ่มขึ้น 5-10% โดยเฉพาะกลวยหอม ซึ่งมีความตองการบริโภคเพิ่มขึ้นทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยปี 2559 เน้ือที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ 9% หรือเพิ่มเป็น 37,020 ไรจากปี 2558 ที่มีพื้นที่ปลูก 3 4,018 ไร ผลผลิตปี 2559 รวม 
117,427 ตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2558 ที่มีผลผลิต 113,926 ตันสําหรับราคาที่เกษตรกรขายไดปี 2559 มีราคา 12,777 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปี 2558 ที่ขายได
ราคา 10,444 บาท/ตัน บริโภคในประเทศ 113,703 ตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2558 ที่บริโภคในประเทศ จํานวน 110,629 ตัน มีการสงออก 3,725 ตัน เพิ่มขึ้น 13% 
จากปี 2558 ที่มีการสงออก 3,297 ตัน “จากกระแสคนรักสุขภาพ เพราะกลวยมีคุณสมบัติทางยามากมาย รวมถึงระบบการขับถาย สงผลใหมีความตองการบริโภค
เพิ่มขึ้นทั่วโลก ความตองการในตางประเทศ คือ จีน ญี่ปุุน และลาว ซึ่งเป็นคูคาของไทย มีเพิ่มขึ้นตอเน่ือง โดยเฉพาะญี่ปุุน มีความตองการเพิ่มขึ้นและใหโควตากลวย
หอมทองไทยเพิ่มเป็น 8,000 ตัน แตไทยยังไมสามารถสงไดจากอุปสรรค ทั้งเรื่องคุณภาพและการขนสง สวนการบริโภคกลวยในประเทศก็มีสูง ขึ้นไมตางจาก
ตางประเทศเชนกัน แตตลาดกลวยสงออก ก็มีคูแขงจํานวนมาก อาทิ ฟิลิปปินสแ เอกวาดอลแ เบลเยียม คอสตาริกา”(ปริญญา เพ็งสมบัติ,2560)  กลวยไข และกลวย
นํ้าวา ยังมีความตองการบริโภคในประเทสและสงเพิ่มขึ้นตอเน่ือง มีผลผลิตและความตองการ ปี 2559 เพิ่มขึ้น โดยการสงออกกลวยไข  สงออกไปตลาดจีน คิดเป็น 
60% ของการสงออกท้ังหมด ประกอบดวย มณฑลเสฉวน มณฑลเจอเจียง มณฑลเจียงซูและมณฑลอันฮุย ที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชวงเทศกาลตรุษจีน ตลาดที่
มีศักยภาพ ไดแก เวียดนาม เกาหลีใต ญี่ปุุน ฮองกง (ภูมิศักดิ์ ราศรี,2560) 
 อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นอําเภอที่มีประชากรในพื้นท่ีทําการเกษตรเป็นสวนใหญ ซึ่งอาชีพหลักคือ 1. เกษตรกรรม 2. เลี้ยงวัว  อาชีพเกษตรกรรมของ
ชาวบานอําเภอสามเงา สวนใหญจะปลูกกลวยกันเป็นจํานวนมาก จึงมีการรวมตัวกันในชุมชน โดยจัดตั้งเป็นกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยในอําเภอสามเงาโดยจัดทําเป็น
กลุมเกษตรชุมชนที่ดําเนินงานภายในปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน ทางผูวิจัยจึงใชเป็นกรณีศึกษาเพื่อศึกษาถึงการจัดการวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อนําผลวิจัยไปปรับใชเป็นแนวทางในการดําเนินวิสาหกิจชุมชนใหมีวิสาหกิจที่มีความแข็งแรงและเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

                                                           
1 อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก e-mail. Sirinee.ntc@gmail.com 
2 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงขอมูลสวนตัวของเกษตรกรกลุมผูปลูกกลวย ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาจัดการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรกลุมผูปลูกกลวย ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 3. เพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรกลุมผูปลูกกลวย ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา จัดการวิสาหกิจชุมชน และการใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานของเกษตรกรกลุมผูปลู กกลวย ใน
อําเภอสามเงา จังหวัดตากไดกําหนดระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก กลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 15 ราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกกลุมเกษตรกรผู
ปลูกกลวยในอําเภอสามเงา จังหวัดตากจํานวน 14 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง โดยสอบถามขอมูลทั่วไปพอเพียง 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และขอมูลเกี่ยวกับองคแประกอบการบริหารจัดการและการใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (5 Rating Scale) ของLikert (ธานิน ศิลปจารุ,2557) การเก็บรวมรวมขอมูล จากขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง และขอมูลทุติยภูมิ ได
จากการคนควาท้ังท่ีเป็นหนังสือหรือตํารา วารสาร เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้น วิทยานิพนธแ รายงานการวิจัย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ  การวิเคราะหแขอมูล โดยใช
สถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณแเกษตรกรผูปลูกกลวยในอําเภอสามเงา จังหวัดตากทั้งสิ้น 14 รายพบวา เกษตรกรสวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 9 คนคิดเป็นรอยละ 
64.29 มีอายุระหวาง 31-40 ปีจํานวน 6 คนคิดเป็นรอยละ 42.86 มีสถานภาพสมรสจํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 71.43 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 9 
คน คิดเป็นรอยละ 64.29 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 100 ผลการวิเคราะหแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
ประกอบดวยกระบวนการในการดําเนินการจัดการ 4 ดาน แสดงดังตารางที ่1-2 ดังน้ี  
 การจัดการธุรกิจชุมชนในภาพรวม 

เกษตรกรผูปลูกกลวยมีระดับการปฏิบัติในการจัดการธุรกิจชุมชนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 (S.D. = .729) โดยมีการปฏิบัติ
ในการจัดการดานทรัพยากรมนุษยแในระดับปานกลางเป็นลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 (S.D. = .786 ) รองลงมาคือ การจัดการดานการตลาด การจัดการดานการ
ผลิต การจัดการดานการบัญชีและการเงิน และในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 (S.D. = .724),  2.86 (S.D. = .639) และ 2.86 (S.D. = .755) ตามลําดับ 
 การจัดการวิสาหกิจชุมชนจําแนกรายด๎าน 

เกษตรกรผูปลูกกลวยมีการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในดานการจัดการดานการผลิต การจัดการดานทรัพยากรมนุษยแ การจัดการดานการตลาด และ
การจัดการดานการบัญชีและการเงินในระดับปานกลางทุกดาน ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายดานไดดังน้ี  

การจัดการดานการผลิตภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 (S.D. = .639)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวา มีการวางแผนในการ
จัดซื้อวัตถุดิบลวงหนา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 (S.D. = .475)  และมีการคิดตนทุนการผลิตในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79            
(S.D. = .802) 

การจัดการดานทรัพยากรมนุษยแ พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดานทรัพยากรมนุษยแภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.04 (S.D. = .786) โดยการนําความรูที่อบรมมาปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 (S.D. = .802) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ
ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 (S.D. = .770)   

การจัดการดานการตลาด พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดานการตลาดภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.93 (S.D. = .724) โดยกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยมีการเปรียบเทียบจํานวนผลผลิตที่ขายไดจริงกับยอดขายที่ไดวางแผนไวลวงหนาอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.00 (S.D. = .784) รองลงมาคือ เกษตรกรผูปลูกกลวยมีการคิดตนทุนทางการตลาด อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 (S.D. = .663) 

การจัดการดานการบัญชีและการเงิน พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดานการบัญชีและการเงินภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 (S.D. = .755) โดยกลุมอาชีพมีการจัดทํางบประมาณ  เพื่อประมาณการผลกําไรและขาดทุน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 
(S.D. = .784)รองลงมาคือ มีการควบคุมการใชจายเพื่อดําเนินวิสาหกิจไมเกินงบประมาณท่ีกําหนดไวอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 (S.D. = .726) 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหแแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการวิเคราะหแแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน  ประกอบดวยองคแประกอบ 3 หวง ไดแก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ภายใตเงื่อนไข 2 เงื่อนไข ไดแก ความรู และคุณธรรม สามารถสรุปผลการวิเคราะหแไดดังตารางท่ี 3-4 ดังน้ี 
 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เกษตรกรผูปลูกกลวยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
โดยมีการนําหลักความพอประมาณมาใชในการดําเนินการจัดการวิสากิจชุมชนในระดับมากที่สุดเป็นลําดับแรก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (S.D. = .730) รองลงมาคือ 
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (S.D. = .647, .766) ตามลาดับ โดยในการจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุมอาชีพไดใช
เงื่อนไขคุณธรรมมาเป็นหลักในการพิจารณาการดาเนินการจัดการธุรกิจชุมชนในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 (S.D. = .795) และเงื่อนไขความรู ที่มีระดับการ
นําไปปฏิบัติ 4.14 (S.D. = .727) อยางไรก็ตามเกษตรกรผูปลูกกลวยยังคงใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี โดยนําความรูภูมิปใญญาทองถิ่น ตลอดจนการมีคุณธรรม มาดําเนินการจัดการธุรกิจชุมชนทุกปใจจัยอยูในระดับมาก 

เกษตรกรผูปลูกกลวยมีการนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถพิจารณาเป็น
รายดานไดดังน้ี  
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ดานความพอประมาณ พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยนําองคแประกอบดานความพอประมาณไปปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.31 ซื้อวัตถุดิบในจํานวนไมมากเกนิไป อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 (S.D. = .646) รองลงมาคือ ไมกูเงินจากกองทุนหมูบานเกินความจําเป็น อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 (S.D. = .633)  และ ซื้อวัตถุดิบเฉพาะท่ีจําเป็นที่ตองการใชเทาน้ันในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14  (S.D. = .864)   

ดานความมีเหตุผล พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยนําองคแประกอบดานความมีเหตุผลไปปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (S.D. = 
.647) โดยพิจารณาเป็นรายขอ ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติไมใชไปอยางสิ้นเปลืองในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 (S.D. = .633) รองลงมาคือ ดําเนิน
วิสาหกิจเป็นขั้นตอน ตั้งแตการซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการนําไปจําหนายอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (S.D. = .579)  และดําเนินวิสาหกิจดวยความ
ซื่อสัตยแโดยไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่นในชุมชน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 (S.D. = .730)   

ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยนําองคแประกอบดานการมีภูมิคุมกันที่ดีไปปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  
(S.D. = .766) เกษตรกรผูปลูกกลวยดําเนินวิสาหกิจอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ใหตั้งม่ันอยูในความดีและเคารพกติกา
ของสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  (S.D. = .745) รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อวัตถุดิบดวยความรอบคอบอยูเสมอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 (S.D. = .770)  และคํานึงถึงความคุมคาของเงินที่ใชในการซื้อวัตถุดิบอยูเสมอในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 (S.D. = .784)   

ดานเงื่อนไขความรู พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยนําเงื่อนไขความรูมาใชเป็นหลักในการพิจารณาการดําเนินการจัดการวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยู ในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 (S.D. = .795) โดยเกษตรกรผูปลูกกลวยใชความรูอยางรอบดาน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง ในการดําเนินวิสาหกิจอยางพอเพียงในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (S.D. = .726)  รองลงมาคือ เขาใจถึงกระบวนการผลิตที่ทําใหเกิดตนทุนสูงในการดําเนินวิสาหกิจของกลุมอาชีพและใชขอมูลจาก
ปใญหาการดําเนินวิสาหกิจในอดีตเพื่อเป็นขอมูลในการปูองกันปใญหาในอนาคตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07  (S.D. = .829) 

ดานเงื่อนไขคุณธรรม พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยนําเงื่อนไขคุณธรรมมาใชเป็นหลักในการพิจารณาการดําเนินการจัดการวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 (S.D. = .727) โดยเกษตรกรผูปลูกกลวยดําเนินวิสาหกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรมทองถิ่นไดแก  ความเอื้ออาทร และความรวมมือ และ
เตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสเศรษฐกิจและสังคม อยู ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (S.D. = .699)  รองลงมาคือ หาขอมูลอยางละเอียดกอน
การตัดสินใจซื้อวัตถุดิบ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00  (S.D. = .784)   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหแและสรุปผลศึกษาสภาพและวิเคราะหแองคแประกอบการบริหารจัดการวสิาหกิจชุมชนเกษตรกรผูปลูกกลวย อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้ง 
4 ดาน โดยรวมอยในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายดาน ดังน้ี 
 1) ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยแ มีระดับการจัดการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สมาชิกมีความรับผิดชอบในการทํางาน นําความรูที่อบรมมาปฎิบัติจริง  
  2) ดานการเงิน มีระดับการจัดการโดยรวมอยในระดับปานกลาง มีการจัดทํางบประมาณเพื่อประมาณผลกําไรขาดทุน และมีการควบคุมการใชจายเพื่อ
ดําเนินการวิสาหกิจไมเกินงบประมาณท่ีกําหนดไวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสภแสรา ศรีหาพันธแ.กนกอร บญมี และ ดร.รมสน นิลพงษแ.(2559) ที่ทําการศึกษาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนกลุม ปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานหนองโพงโพดที่มีการบริหารจัดการดานการเงินที่โปรงใส บริหารจัดการดีทําใหสมาชิกสวนใหญมีรายไดเพิ่ม  
  3) ดานการจัดการการผลิต มีระดับการบริหารจัดโดยรวมอยในระดับปานกลาง โดยมีการวงแผนซื้อวัตถุดิบไวลวงหนา และมีการคิดตนทุนการผลิต 
สอดคลองกับ  
 4) ดานการตลาด มีระดับการจัดการโดยรวมอยในระดับปานกลาง โดยมีการเปรียบเทียบจํานวนผลผลิตที่ขายไดจริงกับยอดขายที่ไดวางแผนไวลวงหนา 
และมีการคิดตนทุนทางการตลาด 
  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเป็นหลักในการพิจารณาการดําเนินการจัดการวิสาหกิจชุมชนเป็นรายดาน ดังน้ี 
 ดานความพอประมาณ เกษตรกรผูปลูกกลวยนําองคแประกอบดานความพอประมาณไปปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยซื้อวัตถุดิบในจํานวนไม
มากเกินไป ไมกูเงินจากกองทุนหมูบานเกินความจําเป็น อยูในระดับมาก และ ซื้อวัตถุดิบเฉพาะท่ีจําเป็นที่ตองการใชเทาน้ันในระดับมาก  
 ดานความมีเหตุผล เกษตรกรผูปลูกกลวยนําองคแประกอบดานความมีเหตุผลไปปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมาก มีการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติไมใชไป
อยางสิ้นเปลือง ดําเนินวิสาหกิจเป็นขั้นตอน ตั้งแตการซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการนําไปจําหนาย และดําเนินวิสาหกิจดวยความซื่อสัตยแโดยไมสรางความเดือดรอน
ใหกับผูอื่นในชุมชน  
 ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี เกษตรกรผูปลูกกลวยนําองคแประกอบดานการมีภูมิคุมกันที่ดีไปปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเกษตรกรผูปลูกกลวยดําเนิน
วิสาหกิจอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ใหตั้งม่ันอยูในความดีและเคารพกติกาของสังคมพรอมทั้งตัดสินใจซื้ อวัตถุดิบดวย
ความรอบคอบอยูเสมอ และคํานึงถึงความคุมคาของเงินที่ใชในการซื้อวัตถุดิบ 
 ดานเงื่อนไขความรู เกษตรกรผูปลูกกลวยนําเงื่อนไขความรูมาใชเป็นหลักในการพิจารณาการดําเนินการจัดการวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
เกษตรกรผูปลูกกลวยใชความรูอยางรอบดาน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง ในการดําเนินวิสาหกิจอยางพอเพียง เขาใจถึงกระบวนการผลิตที่ ทําใหเกิดตนทุนสูงในการ
ดําเนินวิสาหกิจของกลุมอาชีพและใชขอมูลจากปใญหาการดําเนินวิสาหกิจในอดีตเพื่อเป็นขอมูลในการปูองกันปใญหาในอนาคต ดานเงื่อนไขคุณธรรม พบวา เกษตรกรผู
ปลูกกลวยนําเงื่อนไขคุณธรรมมาใชเป็นหลักในการพิจารณาการดําเนินการจัดการวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเกษตรกรผูปลูกกลวยดําเนินวิสาหกิจบน
พื้นฐานวัฒนธรรมทองถิ่นไดแก ความเอื้ออาทร และความรวมมือ และเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหาขอมูลอยางละเอียด
กอนการตัดสินใจซื้อ 
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แรงจูงใจในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก 
The motivation to study higher education of high school students 6. In Tak province 

 
  อัมพรรัตน๑  กาวินา1 พรรณธิมา  วรรณสุทธิ์2 ศศิวรรณ  สํงตําย3  

Aumponrut  Kawina, Phanpima Wannasut, Sasiwan  Songtai 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ในจังหวัดตาก จําแนกตาม เพศ เกรดเฉลี่ย

สะสม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพหลักของบิดาและมารดา และรายไดตอเดือนของบิดาและมารดา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา ที่ตั้งอยูในเขตพื้น จํานวน 400 คน ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม (questionnaire) วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) สถิติหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติt-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางเป็นราย
คู โดยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัย พบวา 
 1. แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดตาก โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยแตละดานเรียง
ตามลําดับ คือ เหตุผลสวนตัวปใจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณแของสถาบัน ปใจจัยทางสังคม และบุคคลที่เกี่ยวของ 

2. ผลการทดสอบแตละดานมีดังตอไปน้ี 
2.1 นักเรียนท่ีมีเพศแตกตางกันแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาโดยรวมและมีเป็นรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.2 นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00-4.00 มีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาอยูในระดับมากกวากลุมอืน่ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
2.3 นักเรียนท่ีบิดาและมารดามีการศึกษาระดับต่ํากวาระดับอนุปริญญาและมีการศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทามีแรงจูงใจในการศึกษาตอมากกวา

นักเรียนท่ีมีบิดาและมารดามี การศึกษาระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการศึกษาตอ, อุดมศึกษา 
 
Abstract 
 This research aims to study the motivation to study in higher education, the student's high school 6 in Tak province, grouped by 
gender, educational level, cumulative grade point average of father and mother. The main occupation of the father and mother, and his 
father and mother's monthly income. The sample used in this research is that students who are studying in secondary 6 school under the 
Ministry of education located in the amount of 400 people, researchers selected a sample of specific information is collected using a 
questionnaire (questionnaire) data analysis using statistical distribution frequency (Frequency), percentage (Percentage) statistics, the average 
(Mean) standard deviation (Standard deviation) test hypothesis by using statistical test and the test t-variance (One-Way ANOVA), the only 
way to test the difference as Scheffe 's method list by. 
 The results of this research found that: 
 1. Incentives for tertiary education of students in the 6th province's overall high level in all aspects. The average value of each 
order is for private economic factors. The image of the institution Social Factors And individuals involved 
 2.1 students of different gender, motivation to study higher education overall, and there's a list of some of the sides. No 
difference was statistically significant at the .05 level. 

2.2 students who have a GPA between 3.00-4.00 are motivated to study higher education more than other group levels, with 
significant statistical level 05. 

2.3 students at father and mother have lower levels of education, undergraduate and. Diploma or equivalent with the motivation 
to study more than students whose father and mother are. A Bachelor's degree at a statistically significant level 05. 

2.4 students his career, Government/State Enterprise Have the motivation to study higher education vary with students at his 
profession, trade and professional contractors, found no difference between the vocation of motherhood with the motivation to study 
higher education at a statistically significant level, 05.25 students a monthly income less than 5,000 are motivated to study more than his 
students baht monthly income of more than 15,000 students and that parents have 10,000 THB 5,001-monthly income with the motivation 
to study more than students at 10001-15000 baht per month in revenue, significant statistical level 05. 

 
Keywords : The motivation to study, Higher education 
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บทนํา 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหลงความรูที่จะเสริมความกาวหนาทางวิชาการเป็น ปใจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแและการพัฒนาประเทศ 

บุคคลทั่วไปจึงใหความสําคัญ กับการศึกษา โดยมีแนวคิดวาผูที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญกาวหนาในดานตางๆ ไดดีกวา ดังน้ันบุคคลทั่วไปจึงพยายามที่จะศึกษาให
ถึงระดับสูงท่ีสุด คืออุดมศึกษา จนมีคํากลาววา สังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมคนท่ีมีปริญญา (วันวิสาขแแกวสมบูรณแ, 2554: ออนไลนแ) 

นโยบายหลักดานการอุดมศึกษาประการหนึ่งคือสงเสริมการเช่ือมรอยตอกับการศึกษาทุก ระดับ โดยการสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทชวยเหลือ
โรงเรียนในพื้นท่ีที่ สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยูและสงเสริมเปิดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเขาศึกษา ระดับอุดมศึกษาไดอยางยืดหยุนเป็นจักรกลสําคัญใน
การพัฒนาความเขมแข็งแกชุมชนการ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดดังกลาวจึงเนนบทบาท อุดมศึกษา  ในการพัฒนา
คุณภาพของกําลังคนในทุกภาคการผลิตทั้งภาคสมัยใหมและดั้งเดิมซึ่ง แนวคิดดังกลาวได รับการขานรับเป็นอยางดีทั้งในแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 8 มาจนถึง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตลอดจนแผนพัฒนาในระดับสถาบันก็ดูจะเนนทิศทางการขยาย โอกาสการศึกษาในรูปแบบตางๆควบคูกับการใหบริการวิชาการแก
ชุมชนโดยเฉพาะกลุมสถาบัน ที่อยูกับพื้นที่ เชน สถาบันราชภัฏก็ประกาศจุดยืนการพัฒนามาในทิศทางน้ีอยางชัดเจนบท (สารอุดมศึกษา, 2553: 6-7) 

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่มีแรงจูงใจเพื่อแสวงหาความรูอยางแทจริงสงผลใหนักศึกษาไดรับประโยชนแจากการเรียนมากกวานักศึกษาที่เรียนไปเรื่อยๆ
โดยไมมีเปูาหมาย รอรับใบปริญญาอยางเดียว เน่ืองดวยนักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจเรียนเพื่อรูลึก รูจริง และตองการนําไปใชประโยชนแ ยอมมีแนวโนมตั้งใจเรียนมีความสุขกับ
การเรียน สามารถตอยอดองคแความรูในสาขาน้ันๆ ไดมาก และจะกลายเป็นกําลังคนท่ีมีคุณภาพปูอนสูตลาดแรงงาน และมีสวนในการพัฒนาประเทศ 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในจังหวัดตาก เห็นความสําคัญที่จะทําการศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยูในจังหวัดตากเพื่อศึกษาวานักเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาตอไดแก
เหตุผลสวนตัว ภาพลักษณแของสถาบัน บุคคลที่เกี่ยวของสังคม และเศรษฐกิจ ใหทราบถึงแรงจูงใจในความ ตองการศึกษาตอเป็นประโยชนแตอการพัฒนาหลักสูตร และ
การวางแผนจัดการเรียนการสอนให ตรงกับความตองการของผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

  
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก  
 

ขอบเขตการวิจัย  
1.ขอบเขตดานเน้ือหา 
การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ในจังหวัดตาก โดยจะใช

กรอบเน้ือหาที่ไดจากการศึกษาจากเอกสารตางๆและแรงจูงใจ ซึ่งจําแนกออกเป็น 5 ดาน ดังน้ี 
- เหตุผลสวนตัว 
- ภาพลักษณแของสถาบัน 
- บุคคลที่เกี่ยวของ 
- ปใจจัยทางสังคม 
- ปใจจัยทางเศรษฐกิจ  

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ไดแ๎กํ  
ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ เกรดเฉลี่ย สะสม ระดับการศึกษาของบิดาม ารดา อาชีพหลักของบิดามารดา 

และรายไดตอเดือนของบิดา มารดา 
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาประกอบดวยเหตุผล สวนตัว ภาพลักษณแของสถาบัน บุคคลที่เกี่ยวของ ปใจจัยทางสังคม และ

ปใจจัยทางเศรษฐกิจ 
2. ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนท่ีกําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก จํานวน 11,891 คน ในโรงเรียน 30 โรง 

 
ประโยชน๑ที่คาดวาํจะได๎รับ  

1. ทราบแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ อายุ เกรด เฉลี่ยสะสม อาชีพ
หลักของครอบครัว และรายไดตอเดือนของครอบครัว 

2. ผูบริหารใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาใหเป็นที่ตองการของสังคมใชเป็น แนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธแ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอยําง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยูในจังหวัดตาก จํานวน 

30 โรง นักเรียน 11,891 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยูในจังหวัดตาก 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% ตามตารางของทาโรยามาเน (Taro Yamané, 1970: 125) ได กลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน ผูวิจัยจึงไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน ทั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีเลือก สุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตากพิทยา
คม, โรงเรียนผดุงปใญญา, โรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนประชาวิทยาคาร หลังจากน้ันใชวิธีการสุมอยางงายในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตอไปกลุมตัวอยาง  
 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 620 
 
 

 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
แบบสอบถามที่นํามาใชในการวิจัยเป็นแบง3ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปมาก และเกณฑแในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะน้ันเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นคําถามปลายเปิดตอบแบบสอบถามสามารถผู ตอบไดอยางอิสระ 

 วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ตามโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง 
2. ดําเนินการนําแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยางขออนุญาตอาจารยแประจําช้ัน ทําการอธิบายใหนักเรียนเขาใจ และรอรับแบบสอบถามกลับคืน

ทันท ี
3. ตรวจสอบความสมบูรณแของคําตอบเพื่อเตรียมนําขอมูลไปวิเคราะหแทางสถิติ 

 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
ผูวิจัยไดนําผลคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหแขอมูลซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. แบบสอบถามตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามผูวิจัยใชสถิติการแจกแจง คาความถี ่(Frequency) คารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหแขอมูล 
2. แบบสอบถามตอนที่ 2   แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอดานเหตุผลสวนตัว ดานภาพลักษณแของสถาบัน ดานบุคคลที่เกี่ยวของปใจจัยทางสังคมดาน และดาน

ปใจจัยทางเศรษฐกิจ ผูวิจัยใชสถิติหาคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. การวิเคราะหแเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาจําแนกตาม ขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติt-test กรณีที่ตัวแปรมี2กลุม และใชการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุมเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยและสําคัญ ทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเป็น
รายคู โดยวิธีของ Scheffé 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 วิเคราะหแขอมูลสถานภาพของนักเรียน 
สถานภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน 400 คน พบวา นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวน

ใหญกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นรอยละ 76.00 โดยมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00-4.00 คิดเป็นรอยละ 51.25 บิดา มีการศึกษาระดับต่ํากวา
อนุปริญญา คิดเป็นรอยละ 25.52 มารดามีการศึกษาระดับต่ํากวาอนุปริญญา คิดเป็นรอยละ75.57 บิดามีอาชีพรับจาง คิดเป็นรอยละ 47.50 มารดามีอาชีพคาขาย คิด
เป็นรอยละ 43.00 บิดามีรายได ตอเดือนมากกวา 15,000 บาท คิดเป็นรอยละ 40.75 มารดามีรายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาท คิดเป็นรอยละ75.28  

นักเรียนสวนใหญทราบวาในจังหวัดตาก มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 88.50 โดยรูจักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาตาก และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอําเภอแมสอดมากเทากัน คิดเป็นรอยละ 25.25 และรูจักวิทยาลัยนอรแทเทิรแน รอยละ 25.00 และนักเรียน
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีมากถึง คิดเป็นรอยละ 96.75 โดยนักเรียนตองการศึกษาตอมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก คณะนิเทศศาสตรแ คิดเป็นรอยละ 11.00 
อันดับ 2 คือ คณะอักษรศาสตรแ คิดเป็นรอยละ 8.00 และอันดัน 3 คือ คณะวิศวกรรมศาสตรแ คิดเป็นรอยละ 6.50 สวนคณะที่ไมมีนักเรียนเลือกเลยคือ คณะ
บริหารธุรกิจและคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม และยังพบวาในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน นักเรียนใชความถนัด/ชอบเป็น เกณฑแชวยในการตัดสินใจ รอย
ละ 85 รองลงมาใชความตองการประกอบอาชีพเป็นเกณฑแชวย.00 ในการตัดสินใจ รอยละ 57.50 ใชการเดินทาง/ระยะทางเป็นเกณฑแชวยในการตัดสินใจ รอยละ 
23.50 ใชทุนการศึกษา/คาใชจายเป็นเกณฑแชวยในการตัดสินใจ รอยละ 19.50 และใชช่ือเสียงสถาบัน เป็นเกณฑแชวยในการตัดสินใจนอยท่ีสุดเพียงรอยละ 15.75 

ตอนที่ 2 สภาพแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายดานแสดงดังน้ี 
2.1 แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากโดยมี คาเฉลี่ยแตละดาน

เรียงตามลําดับ 1.ดานเหตุผลสวนตัวคือ 2. ดานปใจจัยทางเศรษฐกิจดาน 3. ภาพลักษณแของสถาบัน 4. ดานปใจจัยทางสังคม และ 5.ดานบุคคลที่เกี่ยวของ 
2.2 ดานเหตุผลสวนตัวพบวาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก ดานเหตุผลสวน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวาแรงจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุดคือ สรางความ มั่นใจและความภาคภูมิใจใหกับตนเองขอที่เหลืออยูในระดับมาก ไดแก ตองการ
เพิ่มวุฒิการศึกษา มีโอกาสไดงานทํา นําความรูที่ไดรับไปแกปใญหาได ตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น ตองการยกระดับฐานะของตน และมีอุปกรณแการเรียนพรอม
ตามลําดับ 

2.3 ดานภาพลักษณแของสถาบันโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวา แรงจูงใจอยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลํา ดับ ดังน้ี สําเร็จ
การศึกษาแลวหางานทําไดงาย คณาจารยแเป็นผูมีความรูความสามารถ หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับความตองการของผูเรียน มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางการศึกษา 
สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู มีแหลงฝึกงานที่ดีความมี ช่ือเสียงในดานวิชาการของสถาบัน ความศรัทธาในช่ือเสียงของสถาบันความเป็ นที่ยอมรับของ สังคม มี
หองสมุดที่ทันสมัยและความมีช่ือเสียงของสถาบันตามลําดับ 

2.4 ดานบุคคลที่เกี่ยวของโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวา แรงจูงใจ อยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลํา ดับดังน้ี บิดา มารดา และ
ผูปกครองสนับสนุนใหศึกษาตอ ญาตพี่นองแนะนําใหศึกษาตออาจารยแที่เคยสอนแนะนําใหศึกษาตออาจารยแแนะแนวแนะนําใหศึกษาตอผู ประสบความสําเร็จในอาชีพ
แนะนําใหศึกษาตอไดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเขาศึกษา ตอจากสื่อประชาสัมพันธแของโรงเรียน อาจารยแที่ปรึกษาแนะนําใหศึกษาตอ และเพื่อนชักจูงใจ
ศึกษาตอตามลําดับ 

2.5 ดานปใจจัยทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวา แรงจูงใจ อยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลําดับ ดังน้ี มีสถาบันที่ตรงกับ
ความตองการการจัดการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของสังคม ตองการยกระดับสถานภาพทางสังคม สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ สังคม ตองการเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลในสังคม และการศึกษาตอทําใหเป็นคนทันสมัยตามลําดับ 
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2.6 ดานปใจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวา แรงจูงใจอยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลําดับดังน้ี นําความรูที่ไดไป
พัฒนาอาชีพในอนาคตตอง ประกอบอาชีพที่มีความกาวหนา เม่ือสําเร็จการศึกษาทําใหมีรายไดจากการท างานดี สามารถหางานทําไดงาย มีโอกาสหารายไดขณะที่
ศึกษา เป็นที่ตองการของตลาดแรงงาน และมีเงินกองทุนกูยืมเพื่อ การศึกษา ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบสถานภาพของนักเรียนกับแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก ผลการวิจัย
พบวา 

3.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก มีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาอยูในระดับ พบวามีเพียงดานบุคคลที่เกี่ยวของไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติวนในภาพรวมและดานเหตุผลสวนตัว  ดานภาพลักษณแ ของสถาบัน ดานปใจจัยทางสังคม และดานปใจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก ที่บิดามีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาอยูในระดับมาก พบวา ดาน
ปใจจัยทางสังคม แตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานบุคคลที่เกี่ยวของ มีนัยสําคัญแตกตางกันอยางทาง สถิติที่ระดับ0.05 

3.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก ที่มารดามีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาอยูในระดั บมาก และเม่ือ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาระหวางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก ดานเหตุผลสวนตัวพบวา และ ดานบุคคลที่เกี่ยวของ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

3.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก ที่บิดามีอาชีพตางกันมีแรงจูงใจในกาตอระดับอุดมศึกษา อยูในระดับมาก  พบวา ดานปใจจัยทางเศรษฐกิจ 
และดานภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานปใจจัยทางสังคม แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

3.5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก ที่มารดามีอาชีพตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา อยูในระดับมาก พบวา ดานบุคคลที่
เกี่ยวของ ดานทางเศรษฐกิจ และดานภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก ที่บิดามีรายไดตอเดือนตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาอยูในระดับมาก  พบวา ดาน
เหตุผลสวนตัวกัน แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานปใจจัยทางสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ0.05 

3.7 นักเรียนท่ีมารดามีรายไดตอเดือนตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก อยูในระดับมาก 
พบวา ดานบุคคลเกี่ยวของ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานเหตุผลสวนแตกตางกันอยางมีตัว นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

3.8 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก มีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาอยูในระดับมาก พบวา ดานเหตุผล สวนตัวและ ดานภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับภาพลักษณแของ0.01ดาน สถาบัน และดานปใจจัยทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05เม่ือทดสอบ 
ความแตกตางเป็นรายคูพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภิปรายผล  

เพื่อใหการศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ในจังหวัดตาก เป็นไปตามวัตถุประสงคแและ
สมมติฐานการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยจึง ดังน้ี 

1.แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเหตุผลสวนตัว ดานปใจจัยทางเศรษฐกิจ 
ดานภาพลักษณแของสถาบัน ดานปใจจัยทางสังคม และดานบุคคลที่เกี่ยวของอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานเหตุผลสวนตัวมีคาเฉลี่ยมากที่สุดซึ่ง
สอดคลอง กับงานวิจัยของ ฮูล (Houle, 1961) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนของผูใหญในสหรัฐอเมริกา พบวา ผูใหญเขามาเรียนดวยแรงจูงใจที่ตางกันมาเรียน
เพราะตองการเพิ่มพูนความรูและทักษะคือ ดานวิชาชีพ และตองการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่นหรือตองการมีเพื่อนหรือตองการขจัดความ  เชนเดียวกับ โบเซียรแ(Boshier, 
1971) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนตอของผูใหญในประเทศ แคนาดา นิวซีแลนดแ และสหรัฐอเมริกา พบวาและ ผูใหญเขามาเรียนเพราะตองการติดตอสัมพันธแ กับ
ผูอื่น ท าตามความคาดหวังของผูอื่น ตองการประกอบอาชีพ และหลีกหนีจากสภาพท่ีเป็นอยู ซึ่งขอคนพบของนักวิจัยทั้ง 2 ทานขางตนเป็นองคแประกอบของแรงจูงใจ
ดานสวนตัว  

2.จากการเปรียบเทียบสถานภาพของนักเรียนกับแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก สมมติฐานการ
วิจัยปรากฏผลดังน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก กับแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาโดยรวมและ เป็นรายดานพบวา
นักเรียนเพศหญิงและเพศชายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมตรง กับสมมติฐานที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับ อุไรวรรณ โพธิเวชเทวัญ (2539) ที่ไดศึกษาสิ่งจูงใจ
ในการ เลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และพบวา นิสิตชายและหญิง มีสิ่งจูงใ จในการเลือกเรียน
หลักสูตรธุรกิจศึกษาในแตละดาน และ รวมทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ เขาเรียนการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผูใช แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาของ นรินทรแ สมสมัย(2542) ที่พบวา ผูใช 
แรงงานที่มีเพศตางกัน หรือมีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการเขาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสาย สามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมและ
เป็นรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปใจจุบันทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาความรูความสามารถ สติปใญญาจิตใจ 
ปลูกฝใงความคิดทางทฤษฎี เพื่อนําความรูและ ทักษะไปใชในการประกอบวิชาชีพและทําใหตนเองเป็นที่ยอมรับของสังคมไมแตกตางกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก พบวา นักเรียนกลุมที่มีเกรดเฉลี่ยระหวาง  3.00-4.00 มีแรงจูงใจใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาอยูในระดับมากกวากลุมอื่นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องๆ แรงจูงใจในการเลือก เขาศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอ ชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ดกับโรง เรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน สามัญศึกษา จังหวัด
รอยเอ็ดของ ไกรวุธ พนมพงษแ (2544) ที่พบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเขา ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพอยูในระดับมาก3 ดาน คือดานช่ือเสียงของสถาบัน ดาน
พื้น ฐานความรูและความสามารถสวนบุคคล 

2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของบิดาและมารดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก ในจังหวัดตาก พบวา นักเรียนที่บิดาและ
มารดามีการศึกษาระดับต่ํากวาอนุปริญญาและมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทามีแรงจูงใจในการศึกษาตอมากกวานักเรียนที่มีบิดาและ มารดามีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับ สายสมร สรอยอินต฿ะ และ กัลยา ธรรมพงษา (2523) ที่ศึกษาความตองการและความคาดหวังของนักเรียนและผูปกครอง
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ที่เกี่ยวของ กับการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนผลการวิจัยพบวาผูปกครองสวนใหญคาดหวังวา สาขาวิชาที่ตองการใหบุตรห ลานเลือกเรียนน้ัน เม่ือเขาสู
อาชีพ จะทําใหมีรายไดตอบแทนสูง 

2.4 ผลการเปรียบเทียบอาชีพของบิดาและมารดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก กับแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับ อุดมศึกษา  พบวา
นักเรียนท่ีบิดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแรงจูงใจในการศึกษาตอ ระดับอุดมศึกษาแตกตางกันกับนักเรียนท่ีบิดามีอาชีพคาขาย และอาชีพรับจางซึ่งสอดคลองกับ 
งานวิจัยเรื่องมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพของเอนก ชิตเกษร(2542) ที่พบวาปใจจัยทางดานอาชีพของบิดามารดามีผลเหตุจูงใจ
ในการเลือกศึกษาตอผลการวิจัยน้ีพบวาบิดาของนักเรียนมีอาชีพรับจางมากท่ีสุด และมารดาของนักเรียนมีอาชีพคาขาย มากที่สุด และพบวานักเรียนตองการศึกษาตอ
ในคณะนิเทศศาสตรแคณะอักษรศาสตรแ และคณะ วิศวกรรมศาสตรแมากท่ีสุดเป็น 3 อันดับแรกคณะที่ซึ่งนักเรียนตองการศึกษาตอมีสถานะทางสังคม สูงกวาอาชีพของ
บิดาและมารดาสอดคลองกับ โครเกอรแ และ ลูทิต(Kroger and Louttit อางถึงใน ชาญวิทยแ กลิ่นเลขา,2539: 148) ที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของอาชีพบิดาที่มี
ตอการเลือกอาชีพ ของนักเรียนชายในช้ันมัธยมวาความสัมพันธแระหวางอาชีพบิดาและความมุงหวังในการเลือก อาชีพของนักเรียนมีอิทธิพลทําใหนักเรียน 2 ใน 3 
มุงหวังอาชีพที่มีรายได และมีสถานะทางสังคม สูงกวาระดับอาชีพของบิดาแตไมสอดคลองกับ ชาญวิทยแ กลิ่นเลขา(2539:148 -149) ที่ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการ
เลือกเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี3 จังหวัดสมุทรสงคราม พบวานักเรียนสวนมากเลือกศึกษาวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
รองลงมาเป็นชางอุตสาหกรรม สอดคลองกับอาชีพของบิดามารดา ผูปกครอง และผูอุปการะท่ี สวนมากประกอบอาชีพคาขายองลงมาอาชีพรับจาง 

2.5 ผลการเปรียบเทียบรายไดตอเดือนของบิดาและมารดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตาก กับแรงจูงใจในการศึกษาต อระดับอุดมศึกษา 
พบวา นักเรียนท่ีบิดามีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000นักเรียนท่ีมารดามีบาทและรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาตอมากกวานักเรียนที่บิดามี
รายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาทสอดคลองกับ วีระพล เวชยางกูร(2542)  ที่ทําการศึกษา ความตองการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยม มัธยมศึกษาปีที่3สังกัดกรม
สามัญศึกษาจังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา สวนใหญนักเรียนมีความตองการศึกษาตอ โดยเลือกศึกษาตอสายสามัญ เหตุผลในก ารเลือกศึกษาตอคือตองการ
ประกอบอาชีพม่ันคง สวัสดิการดี อยากทํางานที่หารายไดพิเศษ จบแลวมีงาน ใหเลือกหลายอยางเงินเดือนสูง ท าเกียรติยศและช่ือเสียงมาสูวงศแตระกูล ท าประโยชนแ
ตอสวนรวม และสอดคลองกับโครเกอรแ และ ลูทิต(Kroger and Louttit อางถึงใน ชาญวิทยแ กลิ่นเลขา,2539:148) ทีไ่ดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของอาชีพบิดาที่มีตอ
การเลือกอาชีพของนักเรียนชายในช้ันมัธยม พบวาความสัมพันธแระหวางอาชีพบิดาและความมุงหวังในการเลือกอาชีพของนักเรียนมีอิทธิพลทํา ใหนักเรียน 2 ใน 3 
มุงหวังอาชีพที่มีรายได และมีสถานะทางสังคมสูงกวาระดับอาชีพ ของบิดา 
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ชํองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
Opportunities and Opportunities for Corruption in Local Government Organizations 

 
   จิราภรณ๑ สายปุาน1 

                 Miss.Jiraporn saipan 
 

บทคัดยํอ 
            การวิจัยเรื่อง ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคแในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาชองทางโอกาสและ
พฤติกรรมทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ศึกษาปใจจัยที่กอใหเกิด และสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 3) วิเคราะหแ
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรสวนทองถิ่นและ 4) เสนอแนะวิธีการปูองกันและการแกไขปใญหาการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกร ปกครองสวนทองถิ่น
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจาก บุคลากรขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 80 คน 
และแบบสัมภาษณแเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต จังห วัดลําพูน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม หนวยงานตรวจสอบภายในองคแกรปกครองสวนทอ งถิ่นและสถาน
ประกอบการที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 6 ราย 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

1. ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นท่ีอําเภอเชียงใหมมีอยูในระดับปานกลาง โดยองคแการบริหารสวนจังหวัด
และองคแการบริหารสวนตําบล มีชองทางการทุจริตคอรัปช่ันมากกวาเทศบาลนคร  

2. ปใจจัยที่กอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อํา เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาความตองการของ
ผูบริหารและบุคลากรองคแกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนตองการเงินทอนเพื่อนํามาใชจายหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ     

3. ผลกระทบที่เกิดจากากรทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ทําใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นสูญ เสียงบประมาณในการพัฒนา
ทองถ่ิน งบประมาณแผนดินทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไมมีคุณภาพ และทําใหโครงการพัฒนาทองถิ่นไมเหมาะสมและคุมคา ทั้งน้ี เพราะงบประมาณใน
การพัฒนาชุมชน/หมูบานถูกจัดสรรไปจายคานายหนา 

ปใญหาการทุจริตคอรัปช่ันที่เกิดขึ้นในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและแวดวงราชการจําเป็นตองอาศัยการแกไขปใญหาอยางองคแรวม โดยนักวิจั ยมี
ขอเสนอแนะวิธีการแกไขปใญหาการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกร 

 
Abstract 
 Research Opportunities and Opportunities for Corruption in Local Government Organizations The purpose of this study was to 
study 1) to investigate opportunities and corruption behavior in local administrative organizations. 3) analyze the impact of corruption in 
local organizations; and 4) suggest ways to prevent and solve corruption problems in local administrative organizations. 
 This study is a quantitative and qualitative research. Use of questionnaire to collect data from The interviews were collected 
from four relevant government agencies, namely, the Anti-Corruption Office in Lamphun, the Office of the Auditor General of Region 8, 
Chiang Mai Province. Local office Internal audit units, local government organizations and counterparties with 6 local government 
organizations. 
 The results are summarized as follows. 
 1. Channels and Opportunities for Corruption in Local Government Organizations In the Chiang Mai area, there was a moderate 
level. By the Provincial Administrative Organization and Subdistrict Administration Organization There are more corrupt channels than the 
municipality. 
 2. Factors contributing to and supporting corruption in local administrative organizations in Amphoe Muang Chiangmai Province 
It has been found that the needs of local administrators and local government personnel need to be paid for using facilities. 
 3. The impact of corruption in local government organizations is that local governments lose local development budgets. The 
budget of the country makes people receive poor quality public services. And the local development projects are not suitable and 
worthwhile. Because the budget for community development / village was allocated to pay the commission. 
 Corruption problems in local government and government agencies need to be resolved holistically. Researchers have 
suggested ways to solve corruption problems in the organization. 

 
บทนํา 
 ปใญหาเรื่องการคอรัปช่ัน หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนั้นไมใชเรื่องใหมหากแตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกถิ่น ทุกแดน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นที่ยอมรับกันวา เป็นเสมือนโรคระบาดในบรรดาประเทศที่กําลังพัฒนาและเป็นปใญหาที่สําคัญประการหน่ึงของสังคมไทย ซึ่งปรากฏการณแเชนน้ี
ไดนําความเสียหายมาสูประเทศไทยอยางรุนแรงและขยายวงกวางขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในแงเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง รวมทั้งมีความสลับซับซอนจนยากแกการ
ปราบปรามใหหมดสิ้นไปโดยงาย 
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 สําหรับประเทศไทยแลวถือไดวา ปใญหาการคอรัปช่ันในประเทศไทยเป็นปใญหาที่สะสมมายาวนาน ซึ่งยากแกการแกไข อีกทั้งเป็นปใญหาและอุปสร รคตอ
การพัฒนาประเทศทําใหรัฐตองจายเงินงบประมาณสูงกวาที่เป็นจริง ทําใหประชาชนตองไดรับบริหารสาธารณะที่ไมมีคุณภาพอีกทั้งยังทําใหนักลงทุนขาดความเช่ือม่ัน
ในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใชอํานาจโดยมิชอบ ซึ่งรัฐเองก็ไมสามารถตรวจสอบ การกระทําดังกลาวที่มีประสิทธิภาพได ลักษณะทั่วไปของ การคอรัปช่ัน น้ัน
เหมือนกับประเทศอื่นและอีกหลายประเทศ 
 สําหรับการทุจริต ในหนวยงานราชการ ขอมูลจากสํานักงานปูองกันการทุจริต แหงชาติระหวางปี 2543 -2549 หนวยงานที่มีการกลาวหารองเรียน
เจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย 9 ,317  เรื่อง รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการ 1387 เรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณแ 1247 
เรื่อง ทั้งน้ีกระทรวงมหาดไทยถูกรองเรียนมากที่สุดเพราะเป็นองคแกรใหญที่รวมองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดไวดวย โดยขอมูลองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ระหวางปี 2543-2550 องคแการบริหารสวนตําบลมีเรื่องรองเรียน 3235  เรื่อง ขณะที่เทศบาลมีเรื่องรองเรียน 1705 เรื่อง (สํานักงานปูองกันการทุจริตแหงชาติ 2550) 
 นอกจากน้ีสถาบันพระปกเกลา ไดสํารวจเกี่ยวกับการคอรัปช่ันในระดับองคแกรปกครองสวนทองถ่ินในปี 2546 พบวา ทัศคติชองประชาชนที่มีตอเจาหนาที่
ของรัฐในระดับทองถิ่นเกี่ยวกับการคอรัปช่ัน และรับสินบนจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตประชาชนประมาณ 2  ใ น  3  ยังมีความเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐในระดับทิ้งถิ่น
เกี่ยวของกับการคอรัปช่ัน กลาวคือประชาชนรอยละ 67.4 ในการสํารวจในปี พ.ศ.2546 เห็นวาเจาหนาที่คอรัปช่ันและรับสินบน ในจํานวนน้ี  รอยละ 54.2 มองวา
เจาหนาที่ทุจริตแทบทุกคน ในขณะท่ีประชาชนเพียงรอยละ 32.6 เทาน้ันที่เห็นวาแทบจะไมมีเจาหนาที่คนใดเกี่ยวของกับการทุจริตเลยซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
สํารวจเม่ือปี พ.ศ.2544 ถือวาการเขาไปเกี่ยวของเกี่ยวกับการคอรัปช่ันของเจาหนาที่ระดับทองถิ่นในสายตาของประชาชนลดลงเล็กนอย 
 นอกจากน้ี จากผลการดําเนินงานตรวจสอบบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวาเกือบ 90% ขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานที่บกพรองและไมโปรงใส เพราะการควบคุมภายในบกพรอง อันอาจกอใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบข้ึนได 
 ภารกิจตางๆ จํานวนมาก ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นอํานาจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและช้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในการปฏิบัติงานขององคแการปกครองสวนทองถ่ินตางๆ นั้น ในปใจจุบันมีปใญหาใน
หลายๆ ดาน เชน ปใญหาการบริหารงานบุคคล ปใญหาการขาดแคลนบุคลากร สําหรับปใญหาใหญที่กอใหเกิดความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการององคแกรอันดับ 1 คือ
ปใญหาดานการโปรงใสในการบริหารจัดการ หรือการเกิดการทุจริตในการใชงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน โดยเฉพาะการจักซื้อจัดจาง 
 ดังน้ัน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งจากผลวิจัย บทความและปรากฏการณแทางสังคมที่เกิดขึ้นผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ ทั้งทางโทรทัศนแ วิทยุ 
หนังสือพิมพแและสื่ออิเลคทรอนิคสแ ตางยอมรับวา การคอรัปช่ัน ทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นในทุกวงการ ทั้งในทองถิ่นระดับชาติ หรือ  ระดับนานาชาติ ไมวาจะเป็น
หนวยงานภาครัฐ ถาดเอกชนหรือแมแตองคแกรระดับโลก ก็มีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นและท่ีเป็นขาวตามที่ตางๆ 
 การแกไขหรือกวาดลางการทุจริตประพฤติมอชอบใหหมดไปจากสังคมไทยเป็นที่เป็นไปไดยากและตองอาศัยเวลาที่ยาวนาน เพราะมีมูลเหตุมาจากห ลาย
ปใจจยั สวนแนวทางการปูองกันการคอรัปช่ัน ทุจริตประพฤติผิดมิชอบในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันควรเป็นหนาที่ของคนในพื้นที่ทุกคนที่จะตองชวยกันดูแลแกไข 
ตรวจสอบ  การเสริมสรางระบบการควบคุมภายในใหมีสภาพแวดลอมที่ดีไมใหมีชองทางท่ีกอใหเกิดการทุจริต ก็เป็นแนวทางอีกทางหน่ึงท่ีควรเรงรัดดําเนินการแกไขให
หมดสิ้นไป ดวยการสรางระบบการปูองกันแบะควบคุมการปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบภายในหนวยงาน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
        2. เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีกอใหเกิด และสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
        3. เพื่อวิเคราะหแผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
        4. เพื่อเสนอแนะวิธีปูองกันและการแกไขปใญหาการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ขอบเขตและความหมายของการคอรัปช่ัน 
 การคอรัปช่ัน หมายถึง การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ซึ่งเจาพนักงานเป็นผูกระทําผิด เชน เรียก รับ หรือยอมสินบน หรือการใชตําแหนง
หนาที่โดยสุจริต หรือเขามามีสวนไดสวนเสียในเพื่อประโยชนแตนหรือผูอื่น 
 การคอรัปช่ันรูจักกันในสังคมไทยนับตั้งแตสมัยอยุธยาวาดวยการราษฎรแบังหลวง   
 การฉอราษฎรแ หมายถึง การกระทําของขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งจะเป็นขาราชการช้ันผูนอย ฉกฉวยเอาประโยชนแอันไมสมควรฉกฉวยประโยชนแจาก
ประเทศขาติมาเป็นของตน โดยใชอํานาจตําแหนงหนาที่ และดวยวิธีการที่แยบยล 
 คานิยมที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมคอรัปช่ัน 
 คานิยม หมายถึง สิ่งท่ีคนๆ หนึ่งยึดถือวาเป็นคุณคาและเป็นกฎเกณฑแการตัดสินใจเลือกการหระทําในสิ่งตางๆ คานิยมเป็นปใจจัยสําคัญที่กําหนดพฤติกรรม
คอรัปช่ัน โดยอาจแบงเป็นคานิยมที่พึงใหเกิดพฤติกรรมคอรัปช่ันของคนในสังคมแบงออกไดเป็น 4 หมวดใหญๆ ตามลักษณะของสังคมไทย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นท่ีอําเภอเชียงใหม ผูทําการศึกษาไดแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดประชากรไว 3 กลุม คือ 
 กลุมที่ 1 กลุมบุคลากรขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก 

- องคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 165 คน 
- เทศบาลนคร 1 แหง บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 1,831 คน 
- เทศบาลตําบล 8 แหง บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 415 คน 
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- องคแการบริหารสวนตําบล 2 แหงมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 134 คน 
 กลุมที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของไดแกสํานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดลําพูน สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 จั งหวัดเชียงใหม 
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม หนวยงานตรวจสอบภายในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานประกอบการที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 กลุมที่ 3 บริษัทที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคแในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาชองทางโอกาสและ
พฤติกรรมทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ศึกษาปใจจัยท่ีกอใหเกิด และสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) วิเคราะหแ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรสวนทองถ่ินและ 4) เสนอแนะวิธีการปูองกันและการแกไขปใญหาการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ผูศึกษาไดกําหนดคําถามการวิจัยไววา 
 1 ปใจจัยดานระบบอุปถัมภแ เศรษฐกิจและการครองชีพ การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่มีชองวางและมีตําแหนง
หนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด 
 2. มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปช่ันบางมากนอยเพียงใด 
 3. ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตางกันตามประเภทขององคแกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีมากนอยเพียงใด 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจาก บุคลากรขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 80 คน 
และแบบสัมภาษณแเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดลําพูน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม หนวยงานตรวจสอบภายในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและสถาน
ประกอบการที่เป็นคูสัญญากับองคแกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 6 ราย 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 1) ข๎อมูลทั่วไปของบคุลากรขององค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 
 กลุมตัวอยางของบุคลากรปกครองสวนทองถ่ินที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 80 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 73.8 มีอายุระหวาง 26 – 35 ปี 
รอยละ 50.00 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 77.50 ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี รอยละ 25.00 มีอายุระหวาง  
1 – 5 ปี รอยละ 56.30 ปฏิบตัิงานในสังกัดเทศบาลตําบล รอยละ 57.50 
 2) ชํองทางและโอกาสในการทุจริตคอรปัชั่นในองค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 
 ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผลรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.90 เม่ือพิจารณาถึงชองทาง 
ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นมาก ไดแก การใชอํานาจ ตําแหนงเอื้อประโยชนแใหบริษัท/สถานประกอบการของตนเองและพรรค
พวก การจูงใจ เรียกรองขมขู หนวงเหน่ียวหรือกลั่นแกลงเพื่อหาประโยชนแใสตนหรือพวกพอง และการรับสินบน เพื่อใหคุมครองธุรกิจผิดกฎหมาย 
 3) ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดและสนับสนนุการทจุริตคอรปัชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 
 ปใจจัยท่ีกอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก/สูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.65 เม่ือพิจารณาแต
ละปใจจัย พบวา ปใจจัยที่กอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น คือความปรารถนาอยากไดเงินทอง เพื่อนํามาซื้อเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในชีวิตประจําวันสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกการฟุุมเฟือย การมีตําแหนงหนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด การเลน
พรรคแลนพวก อุปถัมภแค้ําชูระหวางนักการเมืองพอคา (นายทุน) 
 4) ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 โดยผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ทุจริตคอรัปช่ันมาก คือ การสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น สูญเสียงบประมาณแผนดิน กอใหเกิดคานิยมที่ไมถูกตองประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไมมี
คุณภาพ ทําใหคุมคามและบีบบังคับใหบุคลากรเจาหนาที่ผูสุจริตใหตองอยูน่ิงเฉย ทําใหประชาชนขาดความเช่ือม่ัน และแกไขปใญหาของชุมชนเป็นตน 
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 รามคําแหง, 2545 
นวลนอย ตรีรัตนแ. การมีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนนิงานขององค๑การบริการสํวนตําบล. ม.ป.ท.  :  ม.ป.พ, 2546. 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยเรื่องวิจัยเรื่องการรับรูเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธแและสื่อโฆษณาของบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด ปี 2560  มีวัตถุประสงคแ
เพื่อสํารวจการรับรูและการรูจักองคแกร (Brand awareness) ของบริษัท Chevron (เปรียบเทียบกับการทําวิจัยที่ผานมา) เพื่อใหไดขอมูลที่นําไปใชพิจารณาปรับปรุง 
และวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธแที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป โดยประเมินผลจากการประชาสัมพันธแและการโฆษณา (Advertising Campaign)  โครงการ 
“Enjoy Science สนุกวิทยแ พลังคิด เพื่ออนาคต” ) และ โครงการ “พลังคนสรางสรรคแโลกตามรอยพอของแผนดิน”  จากสื่อตางๆเป็นหลัก   เก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณแ โดยใชแบบสอบถามที่กําหนดโครงสรางไวแลวใหพนักงานสัมภาษณแที่ผานการอบรมเกี่ยวกับสัมภาษณแและทําความเขาใจกับ แบบสอบถามแลว ทําการ
สอบถามกลุมเปูาหมาย ในลักษณะการสัมภาษณแแบบตอตัวตอ (Face-to-face interview) ดวยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 600 ราย  

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครรูจักบริษัทเชฟรอนรอยละ 95 สื่อท่ีเขาถึงประชาชนในกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศนแ รอยละ 
65.5  เป็นรายการโทรทัศนแ เชน วาไรตี้ รอยละ 4.9 ขาวประชาสัมพันธแ รอยละ 7 รายการสัมภาษณแทางโทรทัศนแรอยละ 10.5 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบวา สื่อที่
เขามามีบทบาทในการเขาถึงกลุมคนในกรุงเทพมหานครมากขึ้นคือ สื่อ Website/Facebook/Online รอยละ 31.6  โดยมีเปอรแเซนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจากเดิม ปี 
2559(28.3%) เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8  จากปี 2558 รอยละ 22.5 และในปี 2560 เพิ่มขึ้น 3.3%  

ภาพลักษณแในประเด็นตางๆ ของบริษัทเชฟรอนที่ชัดเจนที่สุดคือ มี 3 ประเด็น คือ เป็นองคแกรที่สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เป็น
องคแกรระดับโลก และมีความรับผิดชอบตอสังคมนอกจากน้ี ผลการศึกษายังตอกย้ําใหเห็นวาภาพลักษณแของเชฟรอนมีกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมที่โดดเดน 
คือการสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรแ และโครงการสนุกคิดพลังวิทยแเพื่ออนาคต ยังคงความเป็นตัวตนของเชฟรอนถึง รอยละ 43 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รับ
ขอมูลขาวสารเรื่องพลังงาน ปิโตรเลียม นํ้ามันดิบและก฿าซธรรมชาติจากสื่อทีวีมากที่สุดรอยละ 42.2 รองลงมาสื่อโซเชียลมีเดียรอยละ 37.3 โดยจะเช่ือถือใน
แหลงขอมูลที่ไดมาจากบริษัทเอกชนคาเฉลี่ย 4.35 รองลงมาเป็นหนวยงานภาครัฐ คาเฉลี่ย 4.26 แลรัฐวิสาหกิจ คาเฉลี่ย 4.19 สิ่งท่ีประชาชนในกรุงเทพมหานครอยาก
ใหเชฟรอนทํากิจกรรมเพื่อสังคม คือ ดานการศึกษา/สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมเพื่อคนดอยโอกาส ดานสิ่งแวดลอม  

 
คําสําคัญ : การรับรู, การประชาสัมพันธแ, การโฆษณา 
 
Abstract  
 The purposes of the research seemed to explore perception and brand awareness of Chevron Thailand (by comparison with 
previous studies) to obtain effective data used to improve and plan advertising and public relations by the evaluation of advertising 
campaign under the project of “Enjoy Science” and “The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King”. The data collection 
methods used in the research seemed to be interview schedule or structured questionnaires that the employees who attended a training of 
interviewing and had an understanding of questionnaires were interviewers by interviewing 600 people as samples of the research from 
accidental sampling by using face-to-face interview.  

The findings of the research indicated that, the people in Bangkok knew Chevron Thailand, which was 95 percent. Media that can 
reach the most people seemed to be television at 65.5 percent comprising variety shows at 4.9 percent, news at 7 percent, and talk shows 
at 10.5 percent. However, it can be said that media that can play important roles for more people in Bangkok was websites, Facebook, and 
online, which was 31.6 percent, and increased steadily; in 2016 (28.3%), it was found that websites, Facebook, and online increased 5.8 
percent. In addition; in 2015 and 2017, websites, Facebook, and online were up 22.5 percent and 3.3 percent respectively. 

The images of Chevron Thailand that seemed to be very clear consisted of 3 aspects; that is, becoming a learning organization for 
Science and Technology, becoming a world-class organization, and having responsibilities to society. Moreover; from the findings, it can be 
said that the images of Chevron Thailand represented outstanding activities that had responsibilities to society such as the promotion of 
Science, the project of “Enjoy Science”, and the identity of Chevron Thailand at 43 percent. Most people in Bangkok got the information of 
energy, petroleum, crude oil, and natural gas from television and social media, which were 42.2 percent, and 37.3 percent respectively. 
Most people will trust data source from private companies, government agencies, and state enterprises, which were     the means of 4.35, 
4.26, and 4.19 respectively. In addition, the activities that the people seemed to be promoting education, supporting scholarships, preparing 
the activities for      the people who were disadvantaged, and saving the environment. 
 
Keywords: Perception, Public Relations, Advertising 
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บทนํา 
 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอนคอรแปอเรช่ัน เป็นผูบุกเบิกการสํารวจและผลิตปิโตรเ ลียมในอาว
ไทยมาตั้งแตปี พ.ศ. 2505 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานระดับโลก ดวยระบบการจัดการดานความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดลอม ความนาเช่ือถือได และ
ความมีประสิทธิภาพ 
 ปใจจุบัน เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด สามารถผลิตไดทั้งก฿าซธรรมชาติ ก฿าซธรรมชาติ เหลว และนํ้ามันดิบ โดยก฿าซธรรมชาติที่ผลิตไดคิดเป็น
สัดสวนมากกวา 1 ใน 3 ของความตองการใชก฿าซธรรมชาติโดยรวมของประเทศ สวนที่เหลือนําไปใชเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เช้ือเพลิงยานพาหนะ ก฿าซหุง
ตม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งน้ีก฿าซธรรมชาติที่ผลิตไดทั้งหมดสงใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึงปตท.จะสงก฿าซผานทอใตทะเลไปยังโรงแยกก฿าซ
ธรรมชาติของปตท. ที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพื่อเขาสูกระบวนการตอไป 
 ปใจจุบันบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด  มีบริษัทในเครือที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย อาทิ บริษัท เชฟรอน ปใตตานี จํากัด  บริษัท 
เชฟรอน ออฟชอรแ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท เชฟรอน ไทยแลนดแ โฮลดิ้งสแ จํากัด   โดยมีสํา นักงานใหญตั้งอยูที่
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยังมีสํานักงานสาขาตั้งอยูที่จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยปใจจุบันมีพนักงานมากกวา 1 ,500 คน (96% 
เป็นคนไทย) และมีพนักงานจากบริษัทผูรับเหมา 1,100 คน โดยประมาณ (บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด,2561) 
 จากผลการสํารวจวิจัยในรอบ 8 ปีที่ผานมา บริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมในสายตาของประชาชนยังคงเป็น ปตท. และ เครือซีเมนตแไทย และเชฟรอนกอ
ยังติดอันดับอยู ทั้งน้ีในการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ยังมีภาพลักษณแในเชิงลบอยู ทางบริษัทเชฟรอนเองก็เป็น บริษัทหน่ึ งที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมซึ่งจัดทําโครงการ Enjoy science สนุกคิดพลังวิทยแเพื่ออนาคต และทําการสื่อสารการตลาดในสื่อตางๆ ทั้งรูปกิจกรรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธแ ทั้งน้ีทาง
คณะวิจัยจึงจัดทําการวิจัยการรับรูเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธแและสื่อโฆษณาของบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด ปี 2560 ขึ้นเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อสํารวจการรับรูและการรูจักองคแกร (Brand awareness) ของบริษัท Chevron (เปรียบเทียบกับการทําวิจัยที่ผานมา) เพื่อใหไดขอมูลที่นําไปใช
พิจารณาปรับปรุง และวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธแที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
 2.  เพื่อประเมินผลจากการประชาสัมพันธแและการโฆษณา (Advertising Campaign)  โครงการ “Enjoy Science สนุกวิทยแ พลังคิด เพื่ออนาคต” จาก
สื่อตางๆเป็นหลัก 
 3. เพื่อประเมินผลจากการประชาสัมพันธแและการโฆษณา (Advertising Campaign)  โครงการ “พลังคนสรางสรรคแโลกตามรอยพอของแผนดิน” จากสื่อ
ตางๆ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธแและสื่อโฆษณาของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ปี 2560  ไดกําหนด
ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย การสุมตัวอยางจะกระจายในเขตพื้นที่เขตเมือง 
และยานชุมชนเป็นหลักจํานวน 600 ราย 

 ใชการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามที่กําหนดโครงสรางไวแลวใหพนักงานสัมภาษณแที่ผานการอบรมเกี่ยวกับ
สัมภาษณแและทําความเขาใจกับ แบบสอบถามแลว ทําการสอบถามกลุมเปูาหมาย ในลักษณะการสัมภาษณแแบบตอตัวตอ ( Face-to-face interview) ดวยการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ 

การวิเคราะหแขอมูล โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ รอยละ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการรับรูบริษัท TOP 10 ที่สงเสริมการศึกษา/การเรียนรูดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัยดังตาราง ที่ 1 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการวิจัยการรับรูบริษัท TOP 10 ที่สงเสริมการศึกษา/การเรียนรูดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

 ข๎อมูล 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ปตท. 17 27 25 24 27 23 41.2 7.3 56.5 

Chevron 7 7 7 16 9 10 28.7 52.6 48.3 
เครือซีเมนต๑ไทย/SCG 23 26 27 25 27 25 4.5 10 12.5 
ไทยเบฟ เวอเรจ   4 8 6 5 7.5 1.2 3 
บางจาก           4.1 .8 1.2 
โอสถสภา       4.1 .5 - 
โตโยต๎า     8 5 3.9 2 4.5 
AIS 12 10 4 8 6 5 2.1 1.7 3.3 
CP  6 5 6 6 7 1.6  5.5 
True    6 4 6 1.5 4.7 3.8 
ที่มา : การรับรูเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธแและสื่อโฆษณาของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ( สิรินี  วองวิไลรัตนแ และ รณันธร พลชาติ, 2559) 
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 บริษัท TOP 10 ที่สงเสริมการศึกษา/การเรียนรูดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ประชาชนในกรุงเทพมหานครเห็นวา บริษัทเชฟรอน มีการสงเสริม
การศึกษา/การเรียนรูดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี รอยละ 48.3 ลดลง รอยละ 4.3 (ปีที่แลวรอยละ 52.6) อาจเน่ืองมาจากมีหลายบริษัทที่ทํา CSR ดานการสงเสริม
การศึกษาและการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมากข้ึน  
 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก฿าซธรรมชาติ น้ํามัน และธุรกิจ 
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม  มีผลการวิจัยดังตารางท่ี 2 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก฿าซธรรมชาติ น้ํามัน และธุรกิจการสํารวจและ 
     ผลิตปิโตรเลียม   

เชิงบวก (88%) เชิงลบ (12%) 
1.เป็นอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ 65 1.ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 88 
2.เพิ่มรายไดใหประเทศ 62 2.ธุรกิจขนาดใหญ กําไรสูง เอื้อประโยชนแคนกลุมเดียว 15 
3.ลดการนําเขานํ้ามัน 59 3.ทําลายสิ่งแวดลอม 7.5 
4.คนมีงานทํา 45.5   
5.ดี ทําใหประเทศพัฒนา 9.5   
6. ควรสํารวจ ขุดเจาะเพิ่มเติม 8   
7.สําคัญตอประเทศ 7   
8.ราคานํ้ามันถูกลง 6   
9.นําก฿าซธรรมชาติมาใชมากข้ึน 4   
10.ดี ควรสนับสนุน 2.5   
 
  ความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก฿าซธรรมชาติ นํ้ามัน และธุรกิจการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม โดยเห็นวาเป็นอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ เพิ่มรายไดใหประเทศ ลดการนําเขานํ้ามัน และยังทําใหคนมีงานทําแตมีขอสังเกตวายังมีประชาชนที่มีความ
คิดเห็นในเชิงลบ คือ เห็นวาทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําลายสิ่งแวดลอม เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญไดผลกําไรเยอะ และเอื้อประโยชนแใหบุคคลบางกลุม บริษัทเชฟรอน
อาจตองใชสื่อประชาสัมพันธแ ใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนแของบริษัทท่ีทําธุรกิจในการสํารวจ และผลิตปิโตรเลียม 
 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รับขอมูลขาวสารเรื่องพลังงาน ปิโตรเลียม น้ํามันดิบและก฿าซธรรมชาติจากสื่อ ทีวีมากท่ีสุดรอยละ 42.2 รองลงมาสื่อโซเชียล
มีเดียรอยละ 37.3 โดยจะเช่ือถือในแหลงขอมูลที่ไดมาจากบริษัทเอกชนคาเฉลี่ย 4.35 รองลงมาเป็นหนวยงานภาครัฐ คาเฉลี่ย 4.26 แลรัฐวิสาหกิจ คาเฉลี่ย 4.19 
สิ่งที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอยากใหเชฟรอนทํากิจกรรมเพื่อสังคม คือ ดานการศึกษา/สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมเพื่อคนดอยโอกาส ดานสิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ีจากการเก็บขอมูลประชาชนในกรุงเทพมหานครบางสวนบอกวาทําดีอยูแลวสานตอโครงการเดิมตอไป เป็นขอสังเกตวาภาพลักษณแในสาย ตาของคน
กรุงเทพมหานครดี 
 ประชาชนในกรุงเทพมหานครรูจักบริษัทเชฟรอนรอยละ 95 โดยตางจากเดิม 1% เม่ือเปรียบเทียบกับปีที่แลว (รอยละ 96) ซึ่งผลการรูจักเชฟรอนไม
แตกตางจากปีท่ีแลว สื่อท่ีเขาถึงประชาชนในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคือ สื่อโทรทัศนแ รอยละ 65.5  เป็นรายการโทรทัศนแ เชน วาไรตี้ รอยละ 4.9 ขาวประชาสัมพันธแ   
รอยละ 7 รายการสัมภาษณแทางโทรทัศนแรอยละ 10.5 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบวา สื่อท่ีเขามามีบทบาทในการเขาถึงกลุมคนในกรุงเทพมหานครมากข้ึนคือ สื่อ 
Website/Facebook/Online รอยละ 31.6  โดยมีเปอรแเซนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจากเดิม ปี 2559(28.3%) เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8  จากปี 2558 รอยละ 22.5 และในปี 
2560 เพิ่มขึ้น 3.3%  
 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม“Enjoy Sciences สนุกวิทยแ พลังคิด เพื่ออนาคต” มีผลการวิจัยดังตารางท่ี 3 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็น กิจกรรม“Enjoy Sciences สนุกวิทย๑ พลังคดิ เพื่ออนาคต” 

รายการ ร๎อยละ 
1.สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแ 69 
2.พัฒนาใหเด็กมีความคิดสรางสรรคแ 35 
3.กระตุนใหเด็กชอบวิทยาศาสตรแมากข้ึน 28 
4.ทําใหเด็กกลาแสดงออก 19 
5.เปิดโลกวิทยาศาสตรแ 15 
6.ชวยพัฒนาทางดานการศึกษา ทางดานวิทยาศาสตรแ 13 
7.ชวยสงเสริมภาพลักษณแบริษัท 11 
8.เป็นโครงการที่ดี มีความนาสนใจ 9 
 ความคิดเห็น กิจกรรม“Enjoy Sciences สนุกวิทยแ พลังคิด เพื่ออนาคต”ประชาชนสวนใหญเห็นวากิจกรรม  “Enjoy Sciences สนุกวิทยแ พลังคิด เพื่อ
อนาคต” เป็นกิจกรรมท่ี สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแ  พัฒนาใหเด็กมีความคิดสรางสรรคแ และกระตุนใหเด็กชอบวิทยาศาสตรแมากขึ้น สงผลใหภาพลักษณแของ
ทาง บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เป็นบริษัทที่สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแ ในมุมมองของประชาชน 
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 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม “พลังคนสรางสรรคแโลก รวมพลังตามรอยพอของแผนดิน” มีผลการวิจัยดังตารางท่ี 4 ดังน้ี  
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม “พลังคนสร๎างสรรค๑โลก รวมพลังตามรอยพํอของแผนํดิน” 

ความคิดเห็นเชงิบวก = 100% 2559-2560 ปี 2559 ปี 2560 
1.เป็นกิจกรรมท่ีอนุรักษแสิ่งแวดลอม 63 71 
2.เป็นกิจกรรมท่ีทําใหคนตระหนักถึงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 13 21 
3.ทําความดีถวายพอหลวง 11 8 
4.ชวยใหคนเกิดความสามัคค ี 6 1 
5.ชวยใหคนรูจักใชชีวิตอยางพอเพียง 5 14 
6.ชวยกันปลูกปุา 1 35 

ที่มา : การรับรูเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธแและสื่อโฆษณาของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลติ จํากัด ปี 2559  
        ( สิรินี  วองวิไลรตันแ และ รณันธร พลชาติ, 2559) 
 จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม “พลังคนสรางสรรคแโลก รวมพลังตามรอยพอของแผนดิน”พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นวา “พลังคน
สรางสรรคแโลก รวมพลังตามรอยพอของแผนดิน”เป็นกิจกรรมที่อนุรักษแสิ่งแวดลอม ทั้งในปี 2559 และปี 2560 รองลงมาในปี 2560 จะเห็นวาเป็นกิจกรรมที่ชวยกัน
ปลูกปุาในขณะที่ปี 2559 เห็นวาเป็นกิจกรรมทําใหคนตระหนักถึงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นไดวาผลจากการโฆษณาประชาสัมพันธแสงผลใหประชาชน
รับทราบถึงโครงการ“พลังคนสรางสรรคแโลก รวมพลังตามรอยพอของแผนดิน”ทําใหประชาชนรับรูถึงวัตถุประสงคแหลักของกิจกรรมดังกลาวอยางแทจริง สงผลให
ภาพลักษณแของทาง บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เป็นบริษัทที่รวมอนุรักษณแสิ่งแวดลอมในมุมมองของประชาชน 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหแและสรุปผลศึกษาการรับรูเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธแและสื่อโฆษณาของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ปี 2560 ผล
การรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณแของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ที่ทางบริษัทเองทําการสื่อสารทางการตลาดผานสื่อตาง ๆ และการจัดกิจกรรมพิเศษ
ตอเน่ืองกันมาเป็นเวลานานนับสิบปี สงผลให บริษัท  เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด มีภาพลักษณแที่โดดเดนดานการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแ 
จากภาพยนตแโฆษณา ชุดตางๆ ผานสื่อทีวี การโฆษณาประชาสัมพันธแผานสื่อออนไลนแ สื่อสิ่งพิมพแ หนังสือพิมพแ การใหความรูเรื่องการขุ ดเจาะนํ้ามันผานสื่อวิทยุ การ
จัดทําโครงการ“Enjoy Sciences สนุกวิทยแ พลังคิด เพื่ออนาคต”  และ โครงการ ““พลังคนสรางสรรคแโลก รวมพลังตามรอยพอของแผนดิน” ซึ่งสอดคลองกับพนิตสิริ
 ศิลประเสริฐ.(2555).การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการการรับรูสื่อโฆษณาประชาสัมพันธแและปใจจัยดานผลิตภัณฑแที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโ ภคของ
โทรศัพทแมือถือแอปเปิ้ล รุนไอโฟนที่วา การรับรูสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธแโดยรวมผูบริโภคจะมีการรับรูในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู จากสื่ออิเล็คทรอนิกสแบอย 
ลองลงมาเป็นการรับรูจากการบอกเลาแบบปากตอปาก การจัดกิจกรรมพิเศษ การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพแ การโฆษณาทางสื่อโทรทัศนแและการใชบุค คลอางอิง 
นอกจากน้ียังสงผลใหประชาชนทั่วไปใหการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับบริษัท ที่ทําธุรกิจ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งสอดคลองกับ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2554) ที่
ทําการศึกษาวิจัยการเลือกใชกลยุทธแการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับองคแกรธุรกิจไทย ที่วา บริษัทไทยควรที่ใชกลยุทธแกา รตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อ
สรางภาพลักษณแท่ีดีใหกับองคแกร 
   
เอกสารอ๎างอิง 
พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต.(2553).การศึกษาการใช๎กลยุทธ๑การตลาดเพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่มีความเหมาะสมกับองค๑กรธุรกิจไทย.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
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ธานินทรแ  ศิลปจารุ.(2557).การวิจัยและวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติด๎วยSPSS และ AMOS กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อารแ.พริ้นติ้ง แมสโปรดักสแ จํากัด 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด,2561.รู๎จักเชฟรอนประเทศไทย. www.chevronthailand.com, ออนไลนแ. สืบคนเม่ือ 18 กุมภาพันธแ 2560. 
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ธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผู๎สูงอายุ ในตําบลตากออก  อําเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
Business 4.0 for elderly people in Takaok  Sub-District Bantak District Tak Province 

 
ปริยานุช เอี่ยมสิริวงศ๑1, วิชุดา มูลวงษ๑2, นทีกานต๑ คงอ๎วน3 และ จุฑามาศ สุขเป็ง4 

Pariyanuch Aiamsiriwong, Vichuda Moonvong, Nateekarn Kongoun and Juthamas Sukpeng 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ เพื่อศึกษาธุรกิจธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ในตําบลต ากออก  อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก จํานวน 310 คน เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามที่มีคาความนาเช่ือถือไดเทากับ 0.0157 และวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ ไควสแควรแ และสถิตเชิงอางอิงท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทดสอบ
ความสัมพันธแถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวาธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ในตําบลตากออก  อําเภอบานตาก จังหวัดตากดานสินคาและบริการ มีปใจจัย 5 ดาน คือ ดานที่ 1 
ดานความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) ผูสูงอายุมีความพึงพอในกับที่พักอาศัยปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.44 ดานที่ 2 ดานความตองการความม่ันคง
ปลอดภัย (Security Needs) ผูสูงอายุมีความพึงพอใจดานความม่ันคงปลอดภัยในชุมชุนชนที่พักอาศัยมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.58 ดานที่ 3 ดานความตองการมีสวนรวม
ในสังคม (Social Belonging Needs) ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในการมีสวนรวมในสังคม ชุมชนของผูสูงอายุเป็นแหลงพบปะ คนในวัยเดียวกันมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 
3.94 ดานที่ 4 ดานความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในดานการยอมรับนับถือ และไดรับการยอมรับจากครอบครัว ญาติพี่
นองมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.98 ดานที่ 5 ดานความตองการบรรลุสิ่งที่ตั้งใจ (Need of Self-actualization) ผูสูงอายุมีความพึงพอใจ เรื่อง ชุมชนจัดหารายไดให
ผูสูงอายุอยางยั่งยืนมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.91 โดยสวนใหญผูสูงอายุคิดวาธุรกิจที่นาสนใจที่จะเปิดกิจการดานสินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ  คือสินคาและ
บริการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.90  ซึ่งปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแตอการเลือก ไดแก เพศ อายุ ประเภทของสินคาและบริการ และรายไดของผูผู สูงอายุ 
และผูสูงอายุยังเสนอแนะอยากมีศูนยแบริการสําหรับ เชนศูนยแออกกําลังกาย ฟิตเนต ศูนยแอาหารสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ ศูนยแพักผอนหยอนใจ  ศูนยแความงาม ศูนยแ
การแพทยแ  รวมอยูท่ีเดียวกัน เพื่อความสะดวกสบายในผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
คําสําคัญ : Market 4.0, สินคาและบริการที่เหมาะผูสูงอายุ 
 
Abstract 
 This research the purpose is study to Business 4.0 suitable for the elderly in Takaok Sub-district Bantak District Tak Province of 310 
people. Tools used in the data and questionnaire are reliability 0.0157 and analysis data using successful statistical including frequency, 
percentage, mean, standard deviation, chi-square and static linear referencing is used to test the 0.05 significance level and multiple 
regression analysis test. 
 The research found that business 4.0 suitable for the elderly in Takaok Sub-district Bantak District Tak Province. The goods and 
service have 5 necessities : i) Physical Needs which elder please to accommodation at a moderate level is the mean 3.44, ii) Security Needs 
which elder please to much security and safety are the mean 3.58, iii) Socail Belonging Needs which elder please to many the participation 
in the community is the mean 3.94, iv) Esteem Needs which elder please to many the respect of the family is the mean 3.98, v) Needs of 
self-actualization which elder please to many abundant supply income for the elderly is the mean 3.91. Most of the elderly think interesting 
business to open up its products and services suitable is the goods and services of the business of health food is the mean 3.90 which 
factors related to choose such as sex, age, types of goods and service and income of the elderly. In addition, the elderly suggest to we 
should have center service for the elderly example fitness, food for health center , relax place, beauty center and medical center together 
for comfort at the significance level of 0.05. 
 
Keywords : Market 4.0, Goods and Service that are suitable for the elderly.  
 
บทนํา 
 เน่ืองจากรัฐบาลไทยไดประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจตั้งแตปี2560 และพรอมกาวสูยุค 4.0 เต็มตัวไดในปี 2575 หรืออีก 15 ปีขางหนา โดย
นโยบายของภาครัฐบาล กระบวนทัศนแในการพัฒนาประเทศภายใต“ประเทศไทย4.0”เป็นอีกนโยบายหน่ึงที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็น
จุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเป็นประเทศท่ีม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืนตามวิสัยทัศนแรัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กันเป็นการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด“ประชารัฐ”ที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ 
การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก นี่เป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อกาวเขาสูโมเดล “ประเทศไทย4.0ของรัฐบาลในปใจจุบัน จะเป็นไดจริงแค
ไหนไมใชคอยติดตามอยางเดียว แตตองชวยกันทุกฝุาย เพื่อเป็น“ประเทศพัฒนาแลว”อยางแทจริงประเทศไทยยุค 4.0 หรือ ไทยแลนดแ 4.0 เป็นวิสัยทัศนแเชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความ

                                                           
1   อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก dowvichuda99@gmail.com 0884217868  
2 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก dowvichuda99@gmail.com 0956242914 
3 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก nateekarn1917@gmail.com 0853531492 
4 อาจารยแคณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก juthamas.suk@gmail.com 0649947961 
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สงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนแที่ วา “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก 
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได
 “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑแ”ไปสูสินคาเชิง“นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคแ และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภ าคบริการมากขึ้น
ดังน้ัน“ประเทศไทย4.0”จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปใจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี  (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูประกอบการ (Entrepreneur)เปลี่ยนจากTraditional SMEsหรือ
SMEsที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการ เป็นSmart EnterprisesและStartupsบริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากTraditional 
Servicesซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Servicesและเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
 จากสถานการณแของประเทศไทยท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณแแบบ สําหรับประเทศไทยเองก็กําลังเตรียมนับถอยหลังอีก 6 ปีขางหนา ก็จะกาวเขา
สูสังคมผูอายุอยางเต็มภาคภูมิ  คาดวาจะมีสัดสวนผูสูงอายุ 25% ของประชากรทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้นกวาปใจจุบันที่มีอยู 10% จากประชากร 66 ลานคน ทําใหปใจจุบัน
ตลาดรวมธุรกิจและบริการผูสูงอายุในไทยมีมูลคาอยูราว    1,000 ลานบาท หรือมีอัตราการเติบโต  15 % ตอปี  ซึ่งคาดการณแไปอีก 6 -10 ปีขางหนาตลาดน้ีนาจะโต
ไปถึง 3,000-4,000 ลานบาท 
 จากแนวโนมการเติบโตในตลาดดังกลาวที่ยังมีชองวางธุรกิจอยูมาก สงผลใหท้ังทางภาครัฐเองไดมีนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทยแและสุขภาพ
เพื่อใหประเทศไทยกาวเขาสู “สังคมผูสูงวัย” ใหสอดคลองไปกับสังคมไทยในยุค 4.0  ดานผูประกอบการภาคเอกชน 
 ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการของผูสูงอายุทราบถึงความตองการวาธุรกิจและบริการตาง ๆ เขามาตอบโจทยแคนกลุมผูสูงอายุ
ในในตําบลตากออก จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางใหผูนักลงทุนเปิดกิจการในอนาคตอีก 10 - 15 ปีขางหนา และตอบสนองความตองการของกลุมผูสูงอายุในอนาตต 
พรอมกับเตรียมแผนรองรับการเจริญเติบโตสําหับผูสูงอายุในอนาคตที่มีแนวโนมมากกวาวัยหนุมสาวและวัยทํางานในวันขางหนา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความตองการของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตากวาสนใจใหผูประกอบการเปิดธุรกิจสินคาและบริการประเภทใด  
 2. เพื่อใหผูประกอบการหรือนักลงทุนมีแนวทางและสามารถวางแผนการลงทุน สําหรับกลุมเปูาหมายวัยสูงอายุในอนาคต 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมุงท่ีจะศึกษา ธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยมีหัวขอประกอบในการดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย  

1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  
1.2 นําผลจากการศึกษาขอ 1 มาประมวลแลวกําหนดกรอบความคิดสําหรับการวิจัย 
1.3 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา 
1.4 สรางเครื่องมือแบบสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  
1.5 ทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการสุมตัวอยางไว 
1.6 วิเคราะหแแปลผลขอมูล 
1.7 ได ธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากร เพศชายและหญิงมีประชากรทั้งหมด จํานวน 5,184 คน อายุระหวาง 50 - 60 ปี ในตําบล

ตากออก อําเภอบานตาก จ.ตาก ซึ่งมีจํานวนผูสูงอายุ 1,580  คน (กรมการปกครอง,2559) 
กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 306 คน เลือกตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง เชน ผูสูงอายุ จากชมรมผูสูงอายุใน

ตําบลตากออก และผูสูงอายุ ชุมชนหมูบานในเขตตําบลตากออก อําเภอบานตาก จ.ตาก เชน หมูบานหมูที่ 2 บานปากรองหวยจ้ี, หมูที ่3 บานสันปุาลาน, หมูที่ 4 บาน
สันปุาลาน, หมูที่ 7 บานตะฝใ่งสูง, หมูที่ 13 บานตากออก, หมูที่ 1 บานปากรองหวยจ้ี, หมูที่ 8 บานสองกอง, หมูที่ 9 บานวังไมสาน, หมูที่ 10 บานปากวังหมูที่ 11บาน
วังไมสาน, หมูที่ 12 บานใหมแมบอน ,หมูที่ 15 บานใหมสองกอง 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแผานชองทางการตลาดออนไลนแ ในอําเภอเมือง จั งหวัดตาก เป็น
แบบสอบถาม 

ประกอบดวยขอมูล 4 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชแหลงขอมูลพื้นฐานความตองการทางกายภาพ การใชสินคาและบริการ 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อเลือกซื้อสินคาและบริการที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ลักษณะเป็นคําถามปลายปิด 

ตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูสูงอายุ คําถามปลายเปิด ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน ตําบลตากออกออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บจากบุคคลทั่วไปที่เคยใชอินเตอรแเน็ตที่ ในบริเวณ อําเภอดมือง จังหวัดตาก จํานวน 310 กลุม
ตัวอยาง และนําขอมูลที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณแมาวิเคราะหแทางสถิติ 
 5. การวิเคราะหแขอมูลและสถิติที่ใช 
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 5.1 นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมด มาตรวจความสมบูรณแของแบบสอบถาม และวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC  
 5.2 นําขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายลักษณะประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยาง 
 5.3 หาคารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 5.4 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของขอมูล ในแบบสอบถาม 
 5.5 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของขอมูล 
 
สรุปและอภปิรายผล 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศหญิงจํานวน 249 ราย คิดเป็นรอยละ 80.3 และเป็นเพศชาย 
จํานวน 61  ราย คิดเป็นรอยละ 19.7 มีชวงอายุ  60-64  ปี คิดเป็นรอยละ36.5 รองลงมา อายุ65-69  ปี คิดเป็นรอยละ 30.00ปี และอายุ 75 ปี คิดเป็นรอยละ 19.7  
มี และมีชวงอายุ 70-74 ปี คิดเป็นรอยละ 13.9 ตามลําดับระดับการศึกษาระดับ ต่ํากวาประถมศึกษา 163 คนคิดเป็นรอยละ 52.6 รองลงมา รองลงมา สูงกวา
มัธยมศึกษาจํานวน 68 ราย เป็นรอยละ 21.8  ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา(ป.6) จํานวน 54 ราย คิดเป็นรอยละ 17.4และมัธยมศึกษา(ม.6) จ านวน 25 ราย 
ตามลําดับ รายไดของผูสูงอายุไดไมมีรายไดตอเดือน คิดเป็นรอยละ 38.4 รองลงมาคือ รายไดต่ํา 2,000 บาท คิดเป็นรอยละ 31.30  สูงกวา 4,000 บาท คิดเป็นรอยละ 
21.90 และรายได 2,001-4,000 บาทจํานวน 26 รายคิดเป็นรอยละ 8.49 ตามลําดับ อาชีพของผูสูงอายุกลุมตัวอยาง ไมประกอบอาชีพ คิดเป็นรอยละ 52.30 
รองลงมาคือ เกษตรกรคิดเป็นรอยละ 19.0และ ขาราชการบํานาญคิดเป็นรอยละ 18.70 และคาขาย 31 ราย คิดเป็นรอยละ 10 ตามลําดับ 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตากในแตละดาน 
1. ดานความตองการทางกายภาพ (Physical Needs ) พบวา ผูสูงอายุอําเภอบานตาก จ.ตากเห็นวาปใจจัยสวนผสมดานการสินคาและบริการที่มีอยูใน

อําเภอบานตาก ในดานสินคาและบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจปานกลางกลาง (คาเฉลี่ย = 3.39, S.D. = 0.93) เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอควร มีที่พักอาศัยเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ พบวา (คาเฉลี่ย = 3.44, S.D. = 1.02) รองลงมา คือซื้อ
สินคาอาหารเพียงพอตอความตองการของผูสูงอายุอําเภอบานตาก จังหวัดตาก (คาเฉลี่ย = 3.41, S.D. = 0.84) และมีสินคาบริการที่ชุมชนเพียงพอตอความตองการใน
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (คาเฉลี่ย = 3.39, S.D. = 0.74) ควรมีสินคาและบริการรองรับเทคโนลียีสําหรับผูสูงอายุ(คาเฉลี่ย = 3.35, S.D. =1.15)และ ซื้อสินคาอาหาร
เพียงพอตอความตองการของทาน(คาเฉลี่ย = 3.34, S.D. =0.89) ตามลําดับ    
 2. ดานความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Security Needs)  พบวา ผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เห็นวาปใจจัยดานการตลาด
บริการ ในดานดานความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Security Needs)  โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 3.58, S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณา
ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุ ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวาควรมีสถานบริการดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ  มากขึ้น(คาเฉลี่ย = 3.78, S.D. = 
0.90) รองลงมา คือ อยากใหมีความชุมชนของผูสูงอายุมีความปลอดภัย(คาเฉลี่ย = 3.59, S.D. = 1.02) และผูสูงอายุคิดวาสถานบริการดานสุขภาพที่เพียงพอ (คาเฉลี่ย 
= 3.57, S.D. = 1.05)ซื้อสินคาเกี่ยวกับประกันชีวิตและบริการทางดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ (คาเฉลี่ย = 3.52, S.D. = 0.82)และซื้อสินคาเกี่ยวกับประกันชีวิตและ
บริการทางดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ(คาเฉลี่ย = 3.47, S.D. = 0.81) ตามลําดับ 
 3. ดานความตองการมีสวนรวมในสังคม (Social Belonging Needs) พบวา ผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เห็นวาปใจจัย ดาน
ความตองการมีสวนรวมในสังคม. (Social Belonging Needs)การยอมทางสังคมผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 3.63, S.D. = 0.78) 
เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวากิจกรรมในชุมชนของทานเป็น แหลงพบปะสําหรับผูสูงอายุ (คาเฉลี่ย = 
3.94, S.D. = 0.86) รองลงมา คือกิจกรรมที่มีอยูในชุมชนเหมาะสมตองการของผูสูงอายุ (คาเฉลี่ย = 3.64, S.D. = 0.74) และ ชุมชนมีกิจกรรมตางๆตรงกับความ
ตองการผูสูงอายุ(คาเฉลี่ย = 4.60, S.D. = 0.77)  ผูสูงอายุมีสวนรวมตอกิจกรรมสุขภาพในชุมชน   (คาเฉลี่ย = 3.58, S.D. = 0.70) และสินคาและบริการ ผูสูงอายุมี
สวนรวมกิจกรรมในการผลิตสินคาชุมชนชุมชน (คาเฉลี่ย = 3.41, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
 4. ปใจจัยดานความตองการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) พบวา ผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เห็นวาปใจจัยดาน ดานความตองการยอมรับนับ
ถือ (Esteem Needs)โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย = 3.90, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุในตําบลตากออก 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวาจากการจัดกิจกรรมของชุมชนผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.11, S.D. = 0.69) รองลงมาครอบครัว และ
ญาติพี่ นองอยากผูสูงอายุมีสวนรวมกับชุมชน และไดรับการยอมรับจากครอบครัว และญาติพี่ นอง คือ (คาเฉลี่ย = 3.98, S.D. = 0.77) การเขารวมกิจกรรมในชุมชน
ผูสูงอายุไดรับการยกยองจากชุมชน (คาเฉลี่ย = 3.69, S.D. = 0.67) มีกิจกรรมในชุมชนผลิตสินคาและบริการ ประกอบอาชีพสินคามีรายได ทําใหผูสูงอายุมีรายได
อยางยั่งยืน(คาเฉลี่ย = 3.75, S.D. = 0.94)  และ  ชุมชนไดใหความรูและบริการทางดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ(คาเฉลี่ย = 3.72, S.D. = 0.89) ตามลําดับ  

5.ดานความตองการบรรลุสิ่งท่ีตั้งใจ (Needs of Self-actualization) สงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก เห็นวาปใจจัยดานความตองการบรรลุสิ่งท่ีตั้งใจ (Needs of Self-actualization) สงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 
= 3.73, S.D. = 0.81) เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวา การที่ชุมชนจัดหารายไดใหผูสูงอายุ อยางยั่งยืน
ทําใหผูสูงอายุรูสึกมีรายไดนและมีคุณคาในตนเอง (คาเฉลี่ย = 3.91, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ผูสูงอายุพึงพอในที่หาซื้อสินคาเพื่อสุขภาพภายในชุมชนไดงายเชน ยา
สมุนไพร นวดประคบ ภายในชุมชนตําบลบานตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (คาเฉลี่ย = 3.74, S.D. = 0.87) ชุมชนใสใจดูแลผูสูงอายุอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 
= 3.72, S.D. = 0.81) สินคาและบริการที่ผลิตอยูในทองตลาดสําหรับผูสูงอายุ(คาเฉลี่ย = 3.68, S.D. = 0.77) และชุมชนฝึกงานอาชีพในชุมชนและมีรายไดอยางยั่งยืน
รูสึกมีคุณคาทางสังคม(คาเฉลี่ย = 3.65, S.D. = 0.78)  ตามลําดับ   
 สวนที่ 3 ธุรกิจสินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุผูสูงอายุ 4.0 ในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก พบวา ผูสูงอายุในอําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก เห็นวาปใจจัยความพึงพอใจในดานสินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ 4.0 ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี่ย = 3.76, S.D. = 0.91) เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวาสินคาและบริการธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพ ผูสูงอายุ (คาเฉลี่ย = 3.90, S.D. = 0.94) รองลงมา คือมีธุรกิจนําเที่ยวผูสูงวัย  และกลุมผูสูงอายุยังตองการสังคมเพื่อพบปะเพื่อนฝูงรวมพูดคุยสังสรรคแกัน 
(คาเฉลี่ย = 3.86, S.D. = 0.86) และซื้อธุรกิจบริการสุขภาพดูแลกลุมผูสูงอายุที่เจ็บปุวย ความสามารถ มีจิตเมตตา รักในงานบริการ (คาเฉลี่ย = 3.75, S.D. = 0.86)
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และมีสินคาบริการธุรกิจเฟอรแนิเจอรแวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุ (คาเฉลี่ย = 3.72, S.D. = 0.92)และมีธุรกิจซื้อสินคาและบริการธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับความงาม
ชะลอความแก สําหรับผูสูงอายุ (คาเฉลี่ย = 3.58, S.D. = 0.87 ตามลําดับ      
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาความตองการดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ที่อาจมีผลกระทบตอ ความตองการไดรับสวัสดิการของผูสูงอายุ และตองการศูน ยแรวมดาน
สุขภาพในชุมชน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยเรื่องธุรกิจยุค 4.0 ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ขอบคุณ อาจารยแวิชุดา  มูลวงษแ, อาจารยแนทีกานตแ  คง
อวน, อาจารยแจุฑามาศ  สุขเป็ง และนางสาวศศิวรรณ สงตาย ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําขอคิดที่เป็นประโยชนแตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ การดําเนินงานวิจัยมิ
อาจสําเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือของ ทานอธิการบดี  ผศ.ดร.ไตรรัตนแ  ยืนยง และรองคณบดี ดร.สิรีนี วองวิไลรัตนแ ที่กรุณาจัดสรรทุนวิจัยสาขาวิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ ผูวิจัยขอขอบคุณไวเป็นอยางสูงในการทําวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลตากออก อําเภอ
บานตาก จังหวัดตากท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเป็นอยางดี และสุดทายน้ี ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทาน รวมทั้งผูที่มิไดเอยนาม ณ ที่น้ีที่ให ความหวงใย ชวยเหลือ
และใหกําลังใจจนงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ทายน้ีผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริมการศึกษาและใหกําลังใจเป็นอยางดี อีกทั้งขอขอบคุณ
อาจารยแสาขาการตลาดที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการ
ทําวิจัย จนกระท่ังงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปใญหาและความตองการกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ 2) พัฒนากลยุทธแการ
สนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ และ 3) ประเมินกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ วิธีดําเนินการวิจัย 
แบงเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปใญหาและความตองการในการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ โดยการสอบถาม ความคิดเห็นของอาจารยแแนะ
แนว  ผูบริหาร  และอาจารยแผูสอน  จํานวน  217  คน  และการสนทนากลุมจากอาจารยแแนะแนว ผูบริหาร และอาจารยแผูสอน จํานวน 12 คน  2)  พัฒนาอาจารยแ
แนะแนว  ผูบริหาร  และอาจารยแผูสอน  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง  ใชขอมูลจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1  และผลการวิเคราะหแสภาพแวดลอมและจัดทํา
รางกลยุทธแ  โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน  20  คน  ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของรางกลยุทธแ โดยการสัมมนา อิงผูเช่ียวชาญ  จํานวน  8  คน  
3)  ประเมินกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมือ โดยใชแบบประเมินดานความสอดคลอง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได และความเป็น
ประโยชนแของกลยุทธแ  จากผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  17  คน 
 ผลการศึกษาพบวา 1. สภาพ ปใญหาและความตองการ ในกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ พบวา 1) สภาพการ
กลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ ในภาพรวมพบวามีการดําเนินการทุกรายการ  ไดแก  1.1) การวิเคราะหแสภาพการจัดการแนะ
แนว  1.2) การวางแผนสรางเครื่องมือแนะแนว 1.3) ดานปฏิบัติการแนะแนว 1.4) ดานการประเมินผลและรายงาน  2) ปใญหาในการแนะแนวเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ 
ในภาพรวม พบวา มีปใญหาอยูในระดับมากทุกดาน  3) ความตองการในการแนะแนว เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ ในภาพรวม พบวา มีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน   
 2. การพัฒนากลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ มี 7 กลยุทธแ  ไดแก 1) เพิ่มศักยภาพอาจารยแแนะแนว  ผูบริหาร  
และอาจารยแผูสอน ใหเอื้อตอการพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพอยางทั่วถึงรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย  2) พัฒนาศักยภาพอาจารยแแนะแนวสูมืออาชีพโดยการสรางสื่อ
นวัตกรรมใหมที่ตอบสนองการจัดการแนะแนวมืออาชีพ  3) สงเสริมสนับสนุนอาจารยแแนะแนว  ผูบริหาร  และอาจารยแผูสอน เผยแพรสื่อนวัตกรรมเพื่อแนะแนวผาน
ระบบเทคโนโลยีที่เอื้อตอการพัฒนาตนเองสูความเป็นอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ  4) พัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนแนะแนวอาจารยแแนะแนวสู
มืออาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  5) สงเสริมการใชเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแนะแนวใหมที่ทันสมัย 6) สงเสริมการดําเนินการแนะแนวครูอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) สงเสริมระบบการแนะแนว ติดตามและประเมินผล การพัฒนาการแนะแนวสูอาจารยแแนะแนวสูมืออาชีพอยางตอเน่ือง   
 3.  ผลการประเมินความสอดคลอง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได  และความเป็นประโยชนแของกลยุทธแ พบวา โดยภาพรวมทั้ง  8 กลยุทธแ  มีความ
สอดคลองในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมในระดับมาก  ความเป็นไปไดในระดับมาก  และความเป็นประโยชนแในระดับมาก 
 

คําสําคัญ : กลยุทธแ, การแนะแนว, ครูแนะแนวมืออาชีพ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research aimed 1) study the problems and needs of the guidance strategies for the development of 
professional counselors.  2) Develop a guiding strategy for the development of professional guidance counselors. 3) Evaluate Guidance 
Strategies for the development of professional guidance counselors Private universities in the lower North. The research method is divided 
into 2 steps, 1) study the problems and needs of the counselors to develop professional counselors The questionnaire consisted of 217 
instructors, administrators and instructors and group discussion with 12 instructors, administrators and instructors. 2) Development of 
instructors, administrators and instructors 2 workshops were used, based on the results of the study in Step 1 and the results of the analysis 
of the environment and the drafting of the strategy. There were 20 participants who checked the consistency and appropriateness of the 
draft strategy by 8 expert panelists and 3) Evaluate the Guidance Strategy for the development of professional guidance counselors. Private 
universities in the lower North. Using the Conformity Assessment Approach, Feasibility And the benefits of the strategy  of 17 experts. 
 The research findings indicated that: 1. Problems and Needs In Guidance Strategies To Develop Professional Guidance Teachers 
1) The condition of the guidance strategy for the development   of professional guidance counselors. Overall, it was found that all activities 
were carried out. 1.1) Analysis of guidance management status 1.2) Planning of the development of monitoring tools. 1.3) Supervision activities. 
1.4) Evaluation and report. 2) Problems in supervision. For the development of professional teachers, the problems were at a high level in all 
aspects 3) Needs for supervision  for the development of professional teachers, it was found that there was a high demand in all aspects. 
 2. Development of Guidance Strategies for the Development of Professional Guidance Teachers There are 8 strategies in the 
Lower Northern University: 1) Increasing the potential of faculty, administrators and instructors. It facilitates the development of professional 
counselors around the field in a variety of ways. 2) Develop the potential of professional guidance counselors by creating innovative media 
that respond to professional guidance counseling. 3) Promote mentors, mentors, administrators and instructors. Publish innovative media for 
guidance through technology-enabled systems. Self Development as a Professional Instructor  4) Develop the basic information system of 
the university to effectively guide the professional counselors. 5) Promote the use of technology as a new guiding tool. 6) Promote the 
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guidance of teachers, guidance counselors, professionals with information technology 7) Promote the use of research process as a basis for 
managing the guidance process to the professional guidance system. 8) Promote the supervision system. Track and evaluate Continuing 
Professional Development Guidance 
 3. The evaluation of the consistency, propriety, feasibility, and utility of the strategies was found that the strategies were 
consistent in the highest level, in a high level, feasible in a high level, and useful in a high level. 
 

Keywords : strategy, guidance, professional guidance counselor 
 

บทนํา 
 ในปใจจุบันการศึกษานับวาเป็นรากฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาเพราะการศึกษาจะเป็นสวนสําคัญในการปลูกฝใงใหประชากรใน
ประเทศมีความรูความสามารถในดานตางๆ ทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม ดังน้ันแลวรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศน้ันก็คือการศึกษา ซึ่งในปใจจุบันน้ีการศึกษาน้ันได
มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว การศึกษาจึงมีความจําเป็นอยางมากในการดําเนินชีวิตของสังคมไทยในปใจจุบัน  
 มหาวิทยาลัยเอกชน ไดขยายโอกาสทางการศึกษาออกสูภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสใหผูที่อยูใน ภูมิภาคและทองถิ่นตางๆมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
ซึ่งปใจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดมีการแขงขันในการแนะแนวประชาสัมพันธแเพื่อสรางโอกาสใหผูสนใจเลือกเขาศึกษาตอ การแนะแนวการศึกษา คือ การใหขอมูล
ทางการศึกษาตอเพื่อชวยในการตัดสินใจ เป็นการแนะนํา ประชาสัมพันธแหนวยงาน หลักสูตร การเขาศึกษาของคณะตาง ๆ ใหนักเรียนและผูที่สนใจทราบ และสนใจ 
เขาศึกษา ซึ่งจะสงผลตางการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต การประชาสัมพันธแคือ การสื่อสารความคิดเห็น ขาวสาร ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปสูกลุมประชาชน เป็นการเสริมสราง
ความสัมพันธแและความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน องคแการ สถาบันกับกลุมประชาชน เปูาหมาย และประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือ สนับสนุนจาก
ประชาชนรวมทั้งมีสวนชวย เสริมสรางภาพลักษณแ ที่ดีใหแกหนวยงาน องคแการ สถาบันดวย ทําใหประชาชนเกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธาตอหนวยงานน้ันๆ 
 จากความสําคัญที่กลาวมา ผูศึกษาจึงไดเห็นความสําคัญบทบาทของการแนะแนวและเพื่อพัฒนาครูแนะแนวมืออาชีพ ผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนากลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ  เพื่อเป็นการสงเสริมการแนะแนวการศึกษาตอ และทําใหผลสัมฤทธิ์ของงานแนะแนว
พัฒนาขึ้น อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการแนะแนวซึ่งสามารถสรางอาจารยแแนะแนวมืออาชีพโดยการนํากลยุทธแที่สรางขึ้นมากทําความเขาใจและ
สามารถศึกษาและพัฒนาดวยตนเองไดตอไป 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพ ปใญหาและความตองการกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง 
 2.  เพื่อพัฒนากลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 
 3.  ประเมินกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนการดําเนินการ วิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพ  ปใญหา  และความตองการในกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน 
พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง  เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเป็นอาจารยแแนะแนว ผูบริหารมหาวิทยาลัย  และอาจารยแผูสอน  จํานวน  217  คน  โดยใชแบบสอบถาม  
และการสนทนากลุมอาจารยแแนะแนว  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  และครู  จํานวน  12  คน  ดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการวิเคราะหแเน้ือหา   
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนากลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  ประกอบดวย  
1) การรวบรวมขอมูล  และจัดทํารางการวิเคราะหแปใจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  โดยนําผลการศึกษา สภาพ  ปใญหา  และความตองการในการสนับสนุนการแนะ
แนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ  ในมหาวิทยาลัยเอกชน  พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  มาประกอบกับผลการสนทนากลุมจัดทําราง การวิเคราะหแปใจจัยสภาพแวดลอม
นําเสนอในที่ประชุม  2) ดําเนินการยกรางกลยุทธแโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ  จํานวน  2  ครั้ง  จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  20  คน  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแ
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และตรวจสอบกลยุทธแท่ียกรางและแกไขรางกลยุทธแใหมีคุณภาพ โดยการประชุมสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ  จํานวน 8 คน  
 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนว  มืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินความสอดคลอง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได  และความเป็นประโยชนแของ กลยุทธแการสนับสนุนการ  แนะแนวเพื่อพัฒนา
อาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน  พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง  โดยผูเช่ียวชาญ  จํานวน  20  คน  วิเคราะหแขอมูลโดยการคํานวณ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและประเมินตามเกณฑแที่กําหนด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง   ที่นําเสนอ
ขางตน  ผูวิจัยอภิปรายผลใน  3  ประเด็น  คือ  1) ผลการศึกษาสภาพ ปใญหาและความตองการในการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพใน
มหาวิทยาลัยเอกชน พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง  2) ผลการพัฒนากลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นท่ี 
ภาคเหนือตอนลาง  และ  3) ผลการประเมินกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 
  2. ผลการศึกษาสภาพ ปใญหาและความตองการในการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง ในภาพรวม  พบวา  มีความตองการอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกรายดาน  พบวา  มีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน  คือ  ตองการใหนํา
ปใญหาที่พบในสภาพจริงมาใชประโยชนแในการวางแผนการแนะแนวใหเหมาะสมกับการพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ  โดยปฏิบัติการแนะแนวอยางกัลยาณมิตร  
เพื่อสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและผลการพัฒนาสูความสําเร็จ มีผลงานของอาจารยแมืออาชีพอยางแพรหลาย  นอกจากน้ี ผลวิจัยยังสอดคลองกับกรมสามัญ
ศึกษา. (2545, หนา 6) ไดกลาวโดยสรุปวา การแนะแนว เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญ ดังน้ัน ครูแนะแนวจึงตองมีความเขาใจทักษะตางๆในภาพรวมของระบบการ
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แนะแนว ภารกิจสําคัญประการหนึ่ง คือ การสรางคุณภาพผนวกกับการแนะแนวเชิงพัฒนา  เพื่อชวยอาจารยแแนะแนวใหพัฒนาตนเอง  ปรับปรุงแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น
ในการจัดการแนะแนวใหหมดและเทาทันตอเปลี่ยนแปลงในสังคมปใจจุบัน   
   3. กลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  กลยุทธแที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 
วิสัยทัศนแ พันธกิจ เปูาประสงคแ  ประเด็นกลยุทธแ กลยุทธแ มาตรการ และตัวช้ีวัด จึงนําเสนอการอภิปรายผลในสวนสําคัญของกลยุทธแมี  8 กลยุทธแ สรุปไดดังน้ี  
   กลยุทธแที่ 1  เพิ่มศักยภาพอาจารยแแนะแนว ผูบริหาร และอาจารยแผูสอน ในการแนะแนวใหเอื้อตอการพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพอยางทั่วถึง
รอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย จากสภาพ  ปใญหา และความตองการในการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ ที่คนพบวาขาดการมีสวนรวมในการแนะ
แนว  ซึ่งกลยุทธแน้ีชวยสรางความเขมแข็งใหอาจารยแแนะแนวขจัดจุดออนและอุปสรรคใหสามารถดําเนินการแนะแนวไดตรงตามเปูาหมายและสอดคลองกับเปูาหมายของ
การแนะแนวที่ตองการใหปฏิบัติการแนะแนวอยางทั่วถึงและตอเน่ือง  ซึ่งประกอบดวยอาจารยแแนะแนว ผูบริหาร และอาจารยแผูสอน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีหนาที่
รับผิดชอบดานการแนะแนวหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแนะแนว ซึ่งจําเนียร ชวงโชติ (2538, หนา 54)  กลาววาองคแประกอบดานวัตถุประสงคแของการแนะแนว 
คือ การพัฒนาความรูดานการแนะแนวใหแกผูที่เกี่ยวของ และมีการกําหนดบทบาทการแนะแนวใหชัดเจนมากข้ึน  เพื่อใหรูจักวิธีการเผชิญปใญหา และสามารถวาง
แผนการดําเนินการแนะแนวและปรับตัวเขากับสถานการณแตางๆในการกําเนินการแนะแนวไดเป็นอยางดี   
   กลยุทธแที่ 2  พัฒนาศักยภาพพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ โดยการสรางสื่อนวัตกรรมใหมที่ตอบสนองการการแนะแนวตามตัวช้ีวัด  จากสภาพ 
ปใญหาและความตองการในการการแนะแนวที่คนพบวา ควรมีโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพโดยตรง  เพื่อใหสามารถการทํางานตรงตาม
เปูาหมาย รวมถึงสรางระบบแนะแนวใหเขมแข็งท้ังภายนอกและการแนะแนวภายใน  เพื่อใหความชวยเหลือแนะนํา ซึ่งกลยุทธแน้ีชวยสรางความรูทักษะใหกับอาจารย
แนะแนว  เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองในการสรางสื่อ นวัตกรรมใหม ในการจัดการแนะแนว สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช อธิรัตนปใญญา  (2551, บทคัดยอ) ได
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการแนะแนวการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยใชคอมพิวเตอรแ  โดยสรุป พบวา วิชาชีพผูแนะแนวตองเป็นบุคคลที่ผาน
การศึกษาวิชาชีพทางดานการแนะแนวมาโดยเฉพาะ  สามารถชวยเหลือบุคคลที่ประสบปใญหาได ครูที่จะใหบริการดานการแนะแนวจะตองผานการฝึกอบรมทางดาน
การแนะแนวมาแลวเพื่อใหมีศักยภาพ  ฉะน้ันผูทําหนาที่แนะแนวจึงจําเป็นตองเป็นบุคคลที่พัฒนาความรูความสามรถอยูเสมอและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  กลยุทธแที่ 3  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาจารยแแนะแนว  ผูบริหาร และอาจารยแผูสอนใชสื่อนวัตกรรมผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการ
พัฒนาตนเองสูความเป็นอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ จากปใญหาและจุดออนในการแนะแนวที่คนพบวา อาจารยแแนะแนวขาดการใชประโยชนแจากสื่อและแหลงขอมูลทาง
เทคโนโลยี  การใชเครื่องมือและเอกสารประกอบการแนะแนวมีไมทั่วถึง  ซึ่งกลยุทธแน้ีเนนศักยภาพในการสรางสื่อนวัตกรรมเพื่อแนะแนว  ผานชองทางแสดงสื่อ ดังน้ัน
การสงเสริมสนับสนุนใหเผยแพรผลงาน/สื่อนวัตกรรม  เพื่อการแนะแนวความสําคัญมาก  แนวคิดน้ีสอดคลองกับการศึกษาของอรพรรณ ภัคดี (2542, หนา 34) ได
ศึกษา  พบวา  การพัฒนาสื่อประกอบการแนะแนว โดยใชเทคนิคการแนะแนวแบบมีสวนรวม  ดวยกระบวนการแนะแนวที่หลากหลายนาสนใจ และหากตองการใหการ
แนะแนวประสบผลสําเร็จการนําเสนอสื่อเพื่อการแนะแนวจะชวยพัฒนาการแนะแนวที่ดีและนําไปสูการพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพได   
   กลยุทธแที่ 4  พัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาจุดออน สภาพ ปใญหา  ในการ
แนะแนวการศึกษา  พบวา  ขาดการวิเคราะหแขอมูลไปใชในการวางแผนแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ  สงผลถึงการวางแผน  การสรางเครื่องมือการ
ดําเนินการแนะแนวของอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ ยังไมมีการดําเนินการใดๆ  ซึ่งกลยุทธแน้ีจะเป็นการวิเคราะหแสภาพแวดลอม และบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใช
เป็นขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการแนะแนว และกําหนดจุดพัฒนาอยางเป็นระบบ  ทั้งน้ีการศึกษาสภาพ ปใญหา ความตองการของมหาวิทยาลัย  สามารถประยุกตแใช
หลักการวิเคราะหแจุดออน จุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่เป็นขอมูลเชิงประจักษแนํามาใชประโยชนแในการวางแผนแนะแนว 
ไดตรงตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพนม ลิ้มอารียแ (2533,หนา 15)  กลาวโดยสรุปวา  อาจารยแแนะแนวจําเป็นตองครอบคลุมถึง
ความรูเกี่ยวกับเน้ือหาความรู  วิธีการจัดการแนะแนว และเขาใจปใจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลตอการแนะแนว  ตองใชทักษะในการสังเกต  ใชเวลาในการทําความ
เขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยที่เป็นองคแกร ซึ่งสิ่งตางๆเหลาน้ีเป็นการจัดระบบขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ  สัมพันธแกับ 
    กลยุทธแที่ 5  สงเสริมการใชเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแนะแนวที่ทันสมัยจากการศึกษาจุดออนและอุปสรรคในการแนะแนวการศึกษา  พบวา  การ
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยแแนะแนวใชเทคโนโลยีการแนะแนว  เพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพยังไมทั่วถึง การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการแนะแนว  สงผลใหการ
เขาถึงและการใชประโยชนแของอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ  กลยุทธแน้ีชวยสงเสริมการพัฒนาแผน/ปฏิทินการแนะแนว  เครื่อง มือในการแนะแนวในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมากข้ึน  โดยการเผยแพรในลักษณะของคลังนวัตกรรมการแนะแนว Online  เป็นกลยุทธแที่เนนการใชเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  เพื่อลบจุดออนและขจัด
อุปสรรคในการพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ  สอดคลองกับแนวคิดของ ปรีชา มานวกุล (2543, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง สภาพและปใญหาของบริการแนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน  ผลการวิจัย พบวา  อาจารยแแนะแนวมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชเว็บไซตแ  เพื่อการแนะแนวออนไลนแเพิ่มขึ้น  ใชเว็บไซตแเพื่อ
การแนะแนวไดตามกรอบเน้ือหาและมีทักษะเพิ่มขึ้น  และสรางหองสมาชิกบนเว็บไซตแไดนําขอมูลจากเว็บไซตแไปใชได  รับการแนะแนวจากหองแนะแนวเว็บไซตแ ซึ่งจะ
สงผลใหการแนะแนวออนไลนแมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   กลยุทธแที่ 6 สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยเป็นฐานในการบริหารจัดการกระบวนการแนะแนวครูสูมืออาชีพทั้งระบบ   จากการศึกษาจุดออนและ
ปใญหาในการแนะแนวการ พบวา  การทําวิจัยในเพื่อพัฒนางานแนะแนวมีนอย จึงสงผลถึงการนําผลการวิจัยไปใชในไมเกิดจากปใญหาที่แทจริง  อาจารยแแนะแนวสวนใหญ
มีความรู ความเขาใจ ในเรื่อง การวิจัย ซึ่งกลยุทธแน้ีจะเป็นการสรุปรายงานผลกระบวนการแนะแนวโดยใชงานวิจัยเป็นฐานในบริหารจัดการ  สงเสริมใหเครือขายการแนะ
แนวสรุปรายงานผล  การเผยแพร  การนําผลไปไปใชทั้งระบบอยางทั่วถึง  เพื่อลดปใญหาและขจัดจุดออนในการทําวิจัยทุกระดับใหหมดไป  นับว าเป็นกลยุทธแที่
พัฒนาการประเมินและรายงานผลใหเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสงัด  อุทรานันทแ (2529, หนา 88 – 89) กลาวไววา  การประเมินผลการ 
(Evaluating – E)  เป็นขั้นที่ผูประเมินผลการดําเนินงานที่ไดดําเนินการผานไปแลววาเป็นอยางไร  หลังจากการประเมินผลหากพบวา  มีปใญหาหรืออุปสรรคอยางหน่ึง
อยางใดที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผลจะตองปรับปรุงแกไข  ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจทําไดโดยการใหความรูในสิ่งที่ทําใหมอีกครั้งหน่ึงกรณีท่ีผลงานออกมายังไมถึงขั้นที่พอใจ   
หรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมดสําหรับกรณีท่ีกระบวนการดําเนินงานเป็นไปไมไดผล   
   กลยุทธแท่ี 7  สงเสริมระบบการแนะแนว ติดตามและประเมินผล การพัฒนาการแนะแนวสูอาจารยแแนะแนวสูมืออาชีพอยางตอเน่ือง  จากการศึกษา
จุดออนและปใญหาในการแนะแนว  พบวา  มีการติดตามตรวจสอบสรุปรายงานผลในการแนะแนวในภาพรวมนอย  กลยุทธแน้ีจะเป็นการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการแนะแนวในภาพรวมที่หลากหลายรูปแบบอยางตอเน่ือง  จัดระบบกํากับติดตามและประเมินผลในเครือขายการแนะแนวทุกระดับ ประเมิน ศักยภาพ
ความเป็นอาจารยแแนะแนวมืออาชีพและยกยองเชิดชูเกียรติเผยแพรผลงานในมหาวิทยาลัย  รวมถึงวิเคราะหแ สังเคราะหแ ผลการแนะแนว ติดตามและประเมินสูการ
นําไปใชประโยชนแอยางตอเน่ือง  สงผลใหลดปใญหาการสรุปรายงานผลที่ไมชัดเจน  และนําขอมูลที่พบไปใชในการวางแผนพัฒนางานไดสอดคลองกับสภาพจริงไดอยาง
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มีคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับสภาพปใญหาท่ีพบดังผลการศึกษาของ มาลินี จุโทปะมา (2536, หนา 54)  กลาวถึงปใญหาของการดําเนินการตามกระบวนการแนะแนวการ
สอนสวนใหญพบวา อาจารยแแนะแนวมีภาระหนาที่มากไมมีเวลาในการศึกษาและรับความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ  ขาดการประชุมปรึกษาหารืออยางตอเน่ือง ขาด
การประชุมใหขอมูลยอนกลับอยางตอเน่ือง  จากผลการวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นวา  การพัฒนาครูตองมีการแนะแนวติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนา สอดคลองกับผล
การศึกษาของโรเบอตา (Roberta, 2006)  ที่พบวา  กระบวนการประเมินผลชวยสงเสริมการพัฒนา  การปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนา เพราะการ
ประเมินผลมีผลตอพฤติกรรม เป็นการกระตุนใหเอาใจใสในการปฏิบัติงาน   
  4. ผลการประเมินกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 
     การประเมินกลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพ   ในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นสรุปไดวา  การประเมินความสอดคลองของกลยุทธแใหญอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑแการประเมิน พบวา  กลยุทธแมีความสอดคลอง
ตามรายการประเมินทุกขอ  และผลการประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได  และความเป็นประโยชนแของวิสัยทัศนแ  พันธกิจ  และเปูาประสงคแ  ของกลยุทธแการ
สนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง   พบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก  และมากที่สุด  เม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑแการประเมิน  พบวา  วิสัยทัศนแ  พันธกิจ และเปูาประสงคแมีความเหมาะสม  ความเป็นไปได  และความเป็นประโยชนแ 
   เม่ือพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได และความเป็นประโยชนแ ของ กลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนว
มืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง  ใน  3  ประเด็นกลยุทธแ  ทั้ง  7  กลยุทธแ  24  มาตรการ  68  ตัวช้ีวัด  พบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก  เม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑแการประเมิน  พบวา  มีความเหมาะสม  ความเป็นไปได  และความเป็นประโยชนแ  ที่เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะวาในการพัฒนากลยุทธแ ไดมี
กระบวนการตางๆตามหลักการในการพัฒนากลยุทธแ กลาวคือ  มีการรวบรวมขอมูลพื้นฐานใหลึกซึ้งและรอบดาน  มีกระบวนการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  
รวมทั้งยกรางและตรวจสอบกลยุทธแโดยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อพัฒนาใหไดกลยุทธแที่มีคุณภาพ  สามารถนํากลยุทธแไปใชพัฒนาการแนะแนวแนวใหมไดจริงถือวาเป็นกลยุทธแการ
พัฒนาใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูองคแกรไดอยางสมบูรณแ  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2549, หนา 2) สรุปวา  การประเมินระบบ
โครงสรางเนนความเช่ือมโยงของการปฏิบัติงาน  ยุทธศาสตรแการบริหาร  และผลการปฏิบัติงานขององคแกร  และสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบราชการ (2551, หนา 2)  กําหนดวา หนวยงานที่มุงเนนใหมีการนําองคแกรเป็นไปอยางมีวิสัยทัศนแ มีความรับผิดชอบ  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุน
คลองตัว  สงเสริมใหพัฒนาตนเอง  มีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเน่ือง  ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธแเป็นสําคัญ  ดังน้ัน
สรุปไดวากลยุทธแการสนับสนุนการแนะแนวเพื่อพัฒนาอาจารยแแนะแนวมืออาชีพในมหาวิทยาลัยเอกชน พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  มีความสอดคลองกับเปูาหมายในการพัฒนา
บุคลากรการแนะแนวอันเป็นตนทุนคุณภาพของการแนะแนวใหสามารถปฏิบัติการไดครบถวนตามกระบวนการแนะแนวไดอยางเหมาะสม  
 

ข๎อเสนอแนะ 
 1.  ควรใชกลยุทธแในการแนะแนวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการแนะแนว  โดยพิจารณากลยุทธแที่เป็นการพัฒนาระบบการแนะแนวใหเขมแข็ง
เป็นรูปธรรมมากข้ึน ดังน้ี 
  1.1 สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนากระบวนการแนะแนวแนวใหม  ที่มีระบบปฏิบัติการดําเนินการไดครบถวน ถูกตอง  
เป็นปใจจุบัน  และทันตอการใชงานแนะแนวอยางจริงจัง 
  1.2 จัดระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินงานแนะแนวทุกระดับ  โดยใชงานวิจัยเป็นฐานในการสรุปและรายงานผล  สามารถนําผล ไปใช
พัฒนางานแนะแนวไดอยางตอเน่ือง  
 2. ควรสนับสนุนการนํากลยุทธแไปใชอยางเหมาะสม โดยการพัฒนาระบบและขอมูลในการเตรียมองคแกรใหพรอมสําหรับการนํากลยุทธแไปประยุกตแใช  
ไดแก  วิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ใหเหมาะสมกับภาวะปใจจุบันขององคแกร 
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ศึกษาการนําระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจมาใช๎เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ ขององค๑กรธุรกิจการค๎าสํง 
The Study of the Use of Enterprise Resource Planning for Improving Efficiency of Human Resource 

Management of Wholesale Business 
 

พิมพ๑พิณ คําเพ็ง1 วีรพงษ๑ สุทาวัน2 และสุณัฐชา วงค๑การณ๑3 
Pimpin Khampheng1 Veeraphong Suthawan2 and Sunatcha Wongkarn3 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการประยุกตแใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP OFBIZ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP OFBIZ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดวยระบบเดิมทั้งกอนและหลังปฏิบัติ   การพัฒนาระบบงาน โดย 
Web Application ใช Ant เป็น Web Server และใชภาษา JAVA ในการติดตอกับฐานขอมูล Postgresql ผานทาง Web Browser โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
สวนน้ี เป็นพนักงานของผูประกอบการธุรกิจการคาสง จํานวน 5 คน โดยผลการศึกษาและพัฒนาในภาพรวมตอระดับความสําคัญ ความตองการ และความคิดเห็นกลุม
ผูตอบแบบสอบถาม ในการสรางระบบเงินเดือน และขอมูลพื้นฐาน ตรงกับความตองการของผูใช ผลการทดลองหลังจากทําการพัฒนาโปรแกรมพบวา ระบบสามารถ
ทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพ โปรแกรมสามารถตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็ว และที่สําคัญคือ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเพื่อลดขอจํากัดของ
โปรแกรมลงได รวมถึงการสรางแถบเครื่องมือที่เขาใจไดงายเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชงาน โดยผูใชงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย=3.56) คิดเป็นรอยละ 71.20 การใชซอฟแวรแระบบใหมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย=3.79) คิดเป็นรอยละ 76.00 และมีความพึงพอใจในการใชซอฟแวรแระบบ
เดิมในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.17) คิดเป็นรอยละ 63.40 
 
คําสําคัญ : ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษยแ และการคาสง 
 

Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the human resource management application by using system the Enterprise 
Resource Planning, and to compare the efficiency of Human Resource Management by using system the Enterprise Resource Planning with 
the original system both before and after practices. The development of work system by web application by changing Ant to Web Server 
and using JAVA programming language for communication with PostgreSQL through web browser. The samples used in the research were 5 
employees of entrepreneurs of wholesale business. In terms of an overview of the result and development from the importance, needs, 
and opinions of respondents for setting up payroll system and basic data seemed to serve the needs of users. In terms of the result of the 
experiment after develop the program, it can be said that the system can work well and efficiently. The program can respond fast, and 
adjust and change working to reduce the limitations of the program, including creating a toolbar which was easy to understand to facilitate 
users. On the whole, the satisfactions of users seemed to be at the highest level (x  =3.56) (71.20%). When each side was considered, using 
new system software seemed to be at the highest level (x   =3.79) (76.00%), and the satisfactions of users on using old system software 
seemed to be at the high level (x   =3.17) (63.40%). 
 

Keywords : Enterprise Resource Planning, Human Resource Management, Wholesale Business 
 

บทนํา 
 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงคือ โปรแกรมทางดานการวางแผนทรัพยากรขององคแกรหรือ เรียกวา Enterprise Resource Planning คําวา ERP น้ี
ความหมายทางทฤษฎีคือ เป็นการรวบรวมกระบวนการทางธุรกิจตลอดจนเช่ือมโยงโปรแกรมประยุกตแตางๆ ของแตละสวนงานเขาเป็นระดับองคแกร โดย มีขอมูลที่
จัดเก็บไวเพียงแหงเดียว เปูาหมายของ ERP เพื่อรวบรวมแงมุมทางธุรกิจตางๆ เชน งานทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource) เช่ือมโยงขามสวนงานตางๆ เพื่อใหการ
ใชขอมูลรวมกันจากฐานขอมูลเดียวกัน มีการแบงปในเครื่องมือในการสรางรายงานแกระดับบริหาร มีการใชกระบวนการที่เป็นมาตรฐานรวมกันและสนับสนุนการ
ทํางานกระบวนการทางธุรกิจขององคแกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอดีของการรวมขอมูลไวในฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหขอมูลเดียวกันสามารถใชรวมกันทั้งองคแกร
ได เชน เม่ือพูดถึงขอมูลลูกคา ทุกสวนงานจะตองเขาใจวาขอมูลลูกคาน้ันมีที่มาจากแหลงเดียวกันเทาน้ัน การเปลี่ยนแปลงขอมูลของลูกคา ไมวาจะเกิดจากสวนงาน
ไหน สวนงานอื่นๆ ที่ตองนําขอมูลลูกคาไปใช จะตองรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงน้ันดวย เป็นตน  ประโยชนแที่ไดรับคือ กําจัดความซ้ําซอนของขอมูล ลดการบํารุงรักษา
ระบบ ลดโอกาสที่ขอมูลไมถูกตองลง และลดแหลงจัดเก็บขอมูล (ชัยยงคแ วงศแชัยสุวัฒนแ, 2546) ระบบ ERP ไดเขามามีบทบาทในฐานะระบบงานหลักในการจัดการ 
และวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ ขององคแกร โดยเช่ือมโยงระบบงานตางๆ ขององคแกรเขาดวยกัน ตั้งแตระบบงานดานบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล 
ระบบการบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินคาเพื่อชวยใหการวางแผนและบริหารทรัพยากรขององคแกรเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานและ
ใชขอมูลรวมกันผานระบบ ERP ซึ่งเป็นฐานขอมูลเดียวกัน มีความเช่ือมโยงและสัมพันธแกันตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละองคแกร ทั้งยังชวยลดเวลาและขั้นตอน
การทํางานซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งในการดําเนินธุรกิจ 
          องคแกรธุรกิจการคาสงมีความตองการงานดานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Solutions: HR Solutions) ทั้งในสวนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และการจัดทําเงินเดือน (Human Resources and Payroll Outsourcing: HPO) การติดตั้งระบบงานบริหารทรัพยการบุคคล (Human Resources Software: 
HRS) และดานการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial Solutions) ทั้งในสวนติดตั้งระบบงานวางแผนทรัพยากรองคแกร (Enterprise Resource Planning: 

                                                           
1 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
2 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
3 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน E-mail : domon220@hotmail.com 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 639 
 
 

ERP) และจัดทําบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing) จากการที่องคแกรธุรกิจคาสงไมสามารถหาซอฟแวรแที่รองรับความตองการที่เหมาะสม 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปใจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาจึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟตแแวรแขึ้นเองเพื่อใหสามารถรองรับความตองการที่ซับซอนของระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) ของผูใชงานในประเทศ เชน ระบบบริหารเวลาและการลา (Time Attendance and Leave) ระบบการบริหารเงินเดือน 
(Payroll) และระบบสวัสดิการและเบิกเงินชดเชย (Total Benefits) โดยบริษัทกรณีศึกษาโดยใชช่ือซอฟตแแวรแวา OFBIZ และทําการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององคแกรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทําใหเกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองคแกร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ 
(Integrate) รวมงานหลักตางๆ ในองคแกรทั้หมดเขาดวยกันเป็นระบบที่สัมพันธแกันและสามารถเช่ือมโยงกัน ผูวิจัยจึงศึกษาและนําระบบบริหารทรัพยากรองคแกร หรือ 
ERP (Enterprise Resource Planning) OFBIZ มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรองคแกร 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการประยุกตแใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรดวยระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดวยระบบเดิม

ทั้งกอนและหลังปฏิบัติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลํุมตัวอยําง ระบบ ERP OFBIZ ของบริษัทกรณีศึกษา และ SAP Microsoft Axapta Adempiere Compiere Open bravo  
         ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ ระบบ ERP OFBIZ 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ขององคแกรธุรกิจ   
          การสร๎างเครื่องมอืที่ใช๎ในการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ ระบบ ERP OFBIZ ในการประยุกตแใชงาน และแบบประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ ระบบ ERP OFBIZ ขององคแกรธุรกิจการคาสง 
          การเก็บรวบรวมข๎อมูล การพัฒนาระบบ ERP (Ofbiz) ดวย Open Source จากการวิจัยขางตนไดระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว 
และจากการสรุปผลแบบสอบถาม นําผลที่ไดมาวิเคราะหแและออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการการหลังจากสรุปผลของคําตอบในแบบสอบถาม ใหพัฒนาดวย 
Open Source ERP ปรับปรุงโปรแกรมดวย Ofbiz 
 

ผลการวิจัย 
การนําระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ มาใชเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ขององคแกรธุรกิจการคาสง  มุงเนนการพัฒนาระบบงาน 

โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของหลายอยาง คือ โปรแกรมในรูปของ Web Application ใช Ant เป็น Web Server และใชภาษา JAVA ในการ
ติดตอกับฐานขอมูล Postgresql ผานทาง Web Browser หลังจากการพัฒนาโปรแกรมไดทดสอบและประเมินผลการใชงานระบบกับผูใชงานซึ่งสามารถสรุป  จาก
วัตถุประสงคแ พบวา การประยุกตแใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ระบบงายตอการใช คุณคาของ
สารสนเทศ หนาที่การทํางานของโปรแกรม ประสิทธิภาพของโปรแกรม และความปลอดภัยของขอมูล  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยสวนน้ี เป็นพนักงานของ
ผูประกอบการธุรกิจการคาสง จํานวน 5 คน โดยผลการศึกษาและพัฒนาในภาพรวมตอระดับความสําคัญ ความตองการ และความคิดเห็นกลุมผูตอบแบบสอบถาม ใน
การสรางระบบเงินเดือน และขอมูลพื้นฐาน ตรงกับความตองการของผูใช และเม่ือพิจารณาพบวา ความคิดเห็นของประชากรเฉลี่ยมีความตองก ารและจําเป็นมากใน
การนํามาสรางระบบเงินเดือน และขอมูลพื้นฐาน 
         ข๎อจํากัด ในการพัฒนาโปรแกรมยังไมสามารถ นําขอมูลออกมาเป็นเอกสารอื่นๆ ไดตามตองการ โปรแกรมมีความยืดหยุนมากทําใหผูใชไมเขาใจการทํางานของระบบ  

จากวัตถุประสงคแ พบวา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP OFBIZ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดวยระบบเดิม
ทั้งกอนและหลังปฏิบัติ จะเห็นไดชัดวาระบบใหมที่พัฒนาน้ันมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลมากขึ้นจากระบบเกา และมีอิสระในการทํางาน ถือวาเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหกับองคแกรเป็นอยางมาก ผลการทดลองหลังจากทําการพัฒนาโปรแกรมพบวาระบบสามารถทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพ โปรแกรมสามารถ
ตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็ว และท่ีสําคัญคือ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเพื่อลดขอจํากัดของโปรแกรมลงได รวมถึงการสรางแถบเครื่องมือที่ เขาใจ
ไดงายเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชงาน โดยผูใชงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=3.56) คิดเป็นรอยละ 71.20 การใชซอฟแวรแระบบใหม
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย=3.79) คิดเป็นรอยละ 76.00 และมีความพึงพอใจในการใชซอฟแวรแระบบเดิมในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.17) คิดเป็นรอยละ 63.40 
 
ผลจากการพัฒนาระบบ ERP ด๎วย Open Source Ofbiz 
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ภาพที่ 3 แสดงหน๎าจอเงินเดือนพนักงาน 
 
อภิปรายผล 

การประยุกตแใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP OFBIZ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ระบบงายตอการใช คุณคาของสารสนเทศ หนาที่การทํางาน
ของโปรแกรม ประสิทธิภาพของโปรแกรม และความปลอดภัยของขอมูล สอดคลองกับ ERP, 2552: ออนไลนแ กลาววา กระบวนการทํางานที่รวดเร็ว การบูรณาการ
งานหลักตางๆ ขององคแกรเขาดวยกันชวยใหประสานงานทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางรวดเร็ว (ระบบการวา งแผนทรัพยากร
องคแการ โดยผลการศึกษาและพัฒนาในภาพรวมตอระดับความสําคัญ ความตองการ และความคิดเห็นกลุมผูตอบแบบสอบถาม ในการสรางระบบเงินเดือน และขอมูล
พื้นฐาน ตรงกับความตองการของผูใช และเม่ือพิจารณาพบวา ความคิดเห็นของประชากรเฉลี่ยมีความตองการและจําเป็นมากในการนํามาสรางระบ บเงินเดือน และ
ขอมูลพื้นฐาน ในสวนของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP OFBIZ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดวยระบบเดิมทั้งกอน
และหลังปฏิบัติ จะเห็นไดชัดวาระบบใหมที่พัฒนาน้ันมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลมากข้ึนจากระบบเกา และมีอิสระในการทํางาน ถือวาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานใหกับองคแกรเป็นอยางมาก สอดคลองกับ ประเวศนแ มหารัตนแสกุล, 2544 กลาววา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษยแเพื่อนํามาใช
ในองคแกร ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญ คือ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล สามารถกําหนดสิทธิในการเขาใชงานโปรแกรม หรือการเรียกใช ขอมูล 
สําหรับผูใชในแตละคนได สามารถกําหนดเงื่อนไขในการคนหาขอมูลไดหลายรูปแบบเพื่อความรวดเร็วในการทํางาน ระบบติดตอกับผูใช (User interface) ควรจะ
เขาใจงาย แมพื้นฐานความรูของผูใชจะแตกตางกันก็ตาม และตองมีระบบสํารองขอมูล (Data Backup and Restore) เพื่อปูองกันปใญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน 
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พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูลการซํอม การขายโทรศัพท๑มือถือออนไลน๑ 
The development of the Information Management System of Repairing and Selling Smartphone Online 

 
คเณชาภรณ๑ คชกุล1 สุภาวดี อยูํสุภาพ2 และ รัตพล แซํท๎าว3  

Khanechaporn Khotchakul1 Supawadee Yoosuphap2 and Rattapol Saetao3 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ โดยการจัดเก็บขอมูลโทรศัพทแมือถือเขาสูระบบ 
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกคาสามารถตรวจดูรายละเอียดการซอมโทรศัพทแมือถือ และการซื้อโทรศัพทแมือถือผานระบบออนไลนแ และ 3) เพื่อศึกษา
คุณภาพระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ในองคแกรธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการศึกษาระบบการจัดการขอมูล คือ การวิจัยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยทําการสัมภาษณแเชิงลึกกับพนักงาน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน คุณภาพระบบการจัดการขอมูลเพื่อนําขอมูลที่ไดมาสรางแบบ
สํารวจกับกลุมพนักงาน จํานวน 5 คน ผลการวิจัยพบวา พัฒนาระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ประกอบดวย ระบบสมาชิก ระบบ
ตะกรา ระบบหลังราน ระบบการจัดทํารายงาน หลังจากน้ันไดนํามาประยุกตแใชกับโปรแกรมเว็บเซิรแฟเวอรแ Apache HTTP Server โปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล 
MySQL และ PHP5 เขามาเพื่อประยุกตแใชรวมกันเพื่อชวยใหการพัฒนาระบบ ผลจากการประเมินคุณภาพ พบวา ผูใชระบบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: พัฒนา ระบบการจัดการ ออนไลนแ 
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to (1) develop the information management system of repairing and selling Smartphone 
online by storing data on Smartphone into the system, (2) increase efficiency of the system for the customers to check repairing and buying 
Smartphone online, and (3) investigate the quality of the management system of repairing and selling Smartphone online. The sampling 
method used for investigating the information management system seemed to be purposive sampling by in-depth interviewing with 
employees to study the efficiency of the system and system quality to use the information collected to design surveys for 5 employees. 
The findings of the research indicated that; the development of the information management system of repairing and selling Smartphone 
online comprised membership software, shopping cart system, back office, and management report system. The system was applied to 
Apache HTTP Server, MySQL, and PHP5 for developing the system. In terms of the result of system quality evaluation, it was found that the 
quality of system users seemed to be at the highest level. 
 
Keywords: Development, Management System, Online 
 
บทนํา 
 นวัฒกรรมเป็นหลักสําคัญของเทคโนโลยี เม่ือสิบปีกอนประชากรมีความพอใจแคกับการไดสงขอความไมกี่ขอความผานโทรศัพทแมือถือ หรือบางทีก็ไดเลน
เกมสแงูบนจอสองสี แต ณ วันน้ีพวกเรามีเครื่องมือเคลื่อนที่ตางๆ ที่สามารถทําประโยชนแไดมากกวาคอมพิวเตอรแ Desktop ที่มาจากยุคเดียวกัน หากเรามองไปยังอนาคต
เราก็คงมีความหวังวาจะมีอะไรที่ทันสมัยกวาน้ีมาแทนที่ ความหมายของการพัฒนาระบบมือถือไมไดแครวมอยูที่เครื่องมือรุนเกา แตหมายถึง เครื่องแท็บเล็ต (tablet) 
เครื่องเลนเกมสแ (game console) โทรทัศนแ ยานพาหนะ และสิ่งของเครื่องใชที่มีระบบปฏิบัติการ เน่ืองจากอัตราท่ีกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีโทรศัพทแมือถือ จึง
เป็นการยากที่จะตัดสินใจเลือกวาควรโฟกัสในแพล็ตฟอรแม (Platforms) หรือรหัสภาษา (languages) ดี หนึ่งปีจากน้ีไปรหัสภาษาที่เราใชอยูในปใจจุบันจะมีความกาวหนา
ไปอีก และจะมีการแนะนํารหัสภาษาใหม วิธีการใหมหรือตัวหนาที่ใหมใหเราไดรูจักกัน ดังน้ันหากตองการที่จะเป็นผูบุกเบิกและผูสรางสรรคแในสายอาชีพดานเทคโนโลยี 
การมองหาหลักสูตรการศึกษาและการเลือกสาขาวิชาจึงเป็นสิ่งสําคัญสิ่งแรกของกระบวนการสรางทักษะทางอาชีพ (Study in the USA, 2017) 
          ตลาดแรงงานเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆ ไมหยุดอยูกับที่เวลานาฬิกาตายตองเปลี่ยนถายใหมเขามาเพื่อใหนาฬิกาเดินกันตอไปเรื่อยๆ เวลาหยุดการใชชีวิต
ความเป็นอยูทุกวันน้ีไมสามารถหยุดตามไปเชนเดียวกาลเวลา ที่ผานมาการใชโทรศัพทแมือถือยังไมมีการพัฒนาฟใงกแชันตางๆ เขามาใช จึงมีเฉพาะผูที่ทําธุรกิจและผูที่มี
ฐานะดีในสังคมเทาน้ันที่ใชโทรศัพทแมือถือกัน ปใจจุบันเขาสูยุคการสื่อสารที่ไรพรมแดนการติดตอสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกคน จึงทําใหเทคโนโลยี
โทรศัพทแมือถือเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของมนุษยแ การพัฒนาโทรศัพทแมือถือก็มีมากขึ้นโดยมีการพัฒนาฟใงกแชันการใชงานมากขึ้นและราคาก็ลดนอยลงตามไป
ดวย ทําใหการใชโทรศัพทแมือถือเป็นที่นิยมมากข้ึนโดยเฉพาะวัยรุน และวัยอ่ืนๆ ก็ลวนแตตองมีโทรศัพทแมือถือเพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ดวยเหตุน้ี จึงทําให
เกิดธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพทแมือถือมากข้ึน เชน ธุรกิจการขายโทรศัพทแมือถือ ธุรกิจรับซอมโทรศัพทแมือถือ เป็นตน และธุรกิจรับซอมโทรศัพทแมือถือเป็นหน่ึงที่ไดรับความ
นิยมสําหรับคนท่ีใชโทรศัพทแมือถือ ผูคนหลายคนอยากจะทํางานเป็นนายตัวเอง ไมอยากจะทํางานเป็นลูกจางใครนานๆ เม่ือมีเงินเก็บอยากจะทําความฝในของตนเองไป 
ทําใหตลาดแรงงานลดหายไปบางแตก็ไมมากเทาไหร สําหรับหลายๆ คนอยากจะหาอาชีพเสริมหลังจากการทํางานประจํา จึงมีอาชีพหน่ึงตองมีการเรียนกอนถึงออกไป
หางานทําได เปิดรานเล็กๆ แถวบานได ในราคาไมแพง ชวยเหลือเพื่อนบานกันและกันได จึงเห็นวาการสรางระบบจัดการงานซอมและขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ 
สามารถชวยแกปใญหาดังกลาวได (ศูนยแคอมพิวเตอรแ พีซีเซอรแวิส, 2014) 
            จากปใญหาดังกลาวจึงมีแนวคิดเพื่อสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรแเพื่อทําการขายโทรศัพทแมือถือ และอะไหลโทรศัพทแมือถือออนไลนแเพื่อสะดวกในการซื้อขาย
โทรศัพทแ จึงนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแมาทําการจัดการขอมูลการซอมโทรศัพทแมือถือ โดยการจัดเก็บขอมูลโทรศัพทแมือถือเขาสูระบบ เพื่อใชเป็นเครื่องมือที่มี
                                                           
1 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน E-mail : kkanechapon@hotmail.com 
2 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
3 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
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ประสิทธิภาพเป็นประโยชนแตอการทํางานในองคแกรธุรกิจ ในการจัดการขอมูลการซอมโทรศัพทแมือถือสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และเกิด
ประโยชนแสูงสุดตอองคแกรธุรกิจ และข้ันตอนการทํางานลดลงจากเดิม ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อแกปใญหาตามที่กลาวมาขางตน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ โดยการจัดเก็บขอมูลโทรศัพทแมือถือเขาสูระบบ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกคาสามารถตรวจดูรายละเอียดการซอมโทรศัพทแมือถือ และการซื้อโทรศัพทแมือถือผานระบบออนไลนแ 
3. เพื่อศึกษาคุณภาพระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การกําหนดปใญหาและเปูาหมาย ทางผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปใญหาของการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ในแตละครั้ง 
เกิดความไมสะดวกตอการตรวจสอบ ทําใหลาชาและยากตอการใชงาน 

การสัมภาษณแความตองการของเจาหนาที่  จากการสัมภาษณแพนักงานที่รับผิดชอบ พบวา ตองการระบบที่สามารถจัดการขอมูลการซอม การขาย
โทรศัพทแมือถือไดสะดวกยิ่งข้ึน มีการบันทึก ลบ แกไขขอมูลการจองท่ีไมซับซอน 

การวิเคราะหแระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ เริ่มจากการวิเคราะหแขอมูล การทํางานของพนักงาน การเพิ่ม ลบ แกไข
ขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการรายงานสถิติ เพื่องายตอการออกแบบระบบ 
           การออกแบบระบบการนําขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือท่ีไดจากการวิเคราะหแมาออกแบบเป็นระบบการทํางาน และหาความสัมพันธแของแตละหนวย
ขอมูลมีความสัมพันธแกันอยางไร เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล และงายตอการพัฒนาโปรแกรมตอไป 
           การพัฒนาโปรแกรม จากการวิเคราะหแระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ทําใหสามารถออกแบบหนาโปรแกรมใหตอบสนอง
ความตองการของผูใชงานไดสะดวกยิ่งข้ึน โดยแบงหนาเมนูที่จําเป็นออกอยางชัดเจน  
           การทดสอบและบํารุงรักษาระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ไปใชงานกับพนักงานที่รับผิดชอบระบบ ซึ่งเม่ือเกิดปใ ญหาหรือ
ขอผิดพลาดขึ้น ทางผูจัดทําจะทําการปรับปรุง แกไขและบํารุงรักษาระบบโดยทันที 
           การประเมินผล จากการพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ผูพัฒนาไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน โดยใช
วิธีแจกแบบประเมินใหแกกลุมตัวอยาง ซึ่งผลการวิเคราะหแขอมูลจะนํามาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชสูตร เพื่ อสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบ
และนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขตอไป 
 
ผลการวิจัย 

พัฒนาระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ มุงเนนการพัฒนาระบบงาน โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทฤษฎีตางๆ ที่
เกี่ยวของหลายอยาง คือ โปรแกรมสําหรับเครื่อง Sever ไดแก โปรแกรมเว็บเซิรแฟเวอรแ Apache HTTP Server โปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล MySQL และ PHP5 
เขามาเพื่อประยุกตแใชรวมกันเพื่อชวยใหการพัฒนาระบบสามารถดําเนินไปอยาลงตัว และทําใหเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          ความพึงพอใจคุณภาพระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ดานประโยชนแและการนําไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด พบวา 
ลดขอผิดพลาดในการทํางาน  
          ข๎อจํากัด และข๎อเสนอแนะของระบบ 
            1. ผูใชงานตองทําการล็อกอินเขาสูระบบทุกครั้งเพื่อใหสามารถเขาใชงานระบบได 
            2. ผูใชงานควรเช็คความถูกตองของขอมูลทุกครั้งกอนการบันทึกขอมูล 
            3. ผูพัฒนาสามารถนําระบบมาประยุกตแใชเทคโนโลยีบารแโคด พัฒนาเพื่อเพิ่มฟใงกแช่ันการทํางานของระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาจเพิ่มสวนของ
การรายงานผลตางๆ  
            4. โปรแกรมสามารถใชไดเฉพาะรานน้ีเทาน้ัน เน่ืองจากไดศึกษาออกแบบและวิเคราะหแขอมูลการทํางานของรานโดยเฉพาะ 
           5. ควรใหระบบงานที่เขียนโปรแกรมขึ้นมีความยืดหยุนและสามารถนําไปใชกับโปรแกรมอื่นได 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกค๎าสามารถตรวจดูรายละเอียดการซํอมโทรศัพท๑มือถือ และการซื้อโทรศัพท๑มือถือผํานระบบออนไลน๑ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
          ภาพที่ 1 แสดงหนาเว็บหลัก    ภาพที่ 2 แสดงหนาล็อกอินสําหรับผูดูแลระบบ 
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อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจคุณภาพระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ ดานประโยชนแและการนําไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
พบวา ลดขอผิดพลาดในการทํางาน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ (พรเทพ, 2554: 8) ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโดยทั่วไป จะดําเนินตามขั้นตอน
ตางๆ ที่กําหนดไวใน System Development Life Cycle (SDLC) แต SDLC มีอยูหลายวิธี (Methodology) ดังน้ันจํานวนและรายละเอียดของขั้นตอนตาง ๆ จึง
แตก   ตางกันไปตาม Methodology ของ SDLC คือ Operation ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นไปใชงานจริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผลงานวิจัยเรื่องพัฒนาระบบการจัดการขอมูลการซอม การขายโทรศัพทแมือถือออนไลนแ คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูประกอบท่ีเกี่ยวของที่ใหคําช้ีแนะแนวทาง
ในการทําวิจัยในครั้งน้ี คณะผูจัดทําหวังเป็นอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเกิดประโยชนแ 
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การศึกษาสภาพป๓ญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทห๎างหุ๎นสํวนและบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
A Study of Accounting Problems of Company Partnerships and  

Company Limited in Muangtak District, Tak Province. 
 

อารียา จันสอง1, ทิพาพร มณฑาทิพย๑2 
Areeya  Chansong and Tipaporn Monthathip 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตา ก 
จังหวัดตาก ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูประกอบกิจการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค า ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 
120 ราย 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหลําดับความสําคัญตอปใญหาการจัดทําบัญชีของผูประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในหัวข อ
ตอไปน้ี โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดในหัวขอ ผูทําบัญชีไมสามารถจัดทําบัญชีและออกงบการเงินไดภายในกําหนดเวลา เน่ืองจากรับผิดชอบงานอื่นที่มิใชงานบัญชีดวย 
รองลงมาที่ใหความสําคัญคือ ผูประกอบการที่ไมมีความรูพื้นฐานทางดานบัญชี ทําใหทําความเขาใจงบการเงินไดยาก สวนในหัวขอผูประกอบกิจการไมมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายทางการบัญชี เชน พรบ.บัญชี 2543 น้ันจัดเป็นลําดับท่ีสามที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 
 จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นถึงปใญหาการจัดทําบัญชีของผูประกอบกิจการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในหลายดาน ซึ่ งจําเป็น
จะตองไดรับการแกไข หรือการแนะนําเกี่ยวกับการแกปใญหาตอไป โดยมุงเนนใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการจัด ทําบัญชีพรอมทั้งแกไขปใญหาหรือ
ขอบกพรองทางการบัญชี 
 
Abstract 
 
 The research aimed to study the accounting problems of company partnerships and company limited in Muangtak District, Tak 
Province. The data were collected from 120 owners of those enterprises who registered to the Department of Business Development. 
 The result unveiled that the respondents ordered the accounting problems of the owners in the company partnerships and 
company limited regarding from the importance of the issue. The most concern topic was the accountants could not perform the account 
word and manage finance in time since they had to be responsible for other jobs besides accountancy. The secondary issue was the 
enterprise owners do not have background knowledge on accountancy as a result they lack of understanding on the finance. The third issue 
was the enterprise owners do not have enough knowledge about the law of accountancy such as, the accountancy ACT in 2543. 
 The result of this research indicated the problems on accountancy of the owners both in the small and medium enterprises in 
several aspects which need to be solved and improved in the future. Therefore, the enterprise owners were expected to pay attention the 
importance of accounting management and solving the problems or the drawbacks on accountancy. 
 
บทนํา  
 ตามพระราชบัญชัติการบัญชี พ.ศ.2543 ไดกําหนดควารับผิดชอบองผูมีหนาที่จัดทําบัญชีในการจัดใหมีการทําบัญชี และงบลการเงินใหถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด และตามมาตรฐานการบัญชี ดังน้ี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี คือ บุคคลธรรมดา หรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผูผลิต ผูจําหนาย ผู
มีไวจําหนาย ผูนําเขามาในราชอาณาจักร หรือผูสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินคาประเภทแถบเสียง แถบวีดีทัศนแและแผนซีดี ตองจัดทําบัญชีสินคานับแตวันที่เริ่ม
ประกอบกิจการ และหางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ตองจัดทําบัญชี ดังตอไปน้ี บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินคา  
 การทําบัญชีนอกจากเพื่อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการทําบัญชีของกิจการตางๆ นั้น ประโยชนแของการทําบัญชียังชวยใหเจาของกิจการสามารถ
ควบคุมรักษาสินทรัพยแของกิจการได ทําใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการวากิจการมีกําไรหรือขาดทุนเป็นจํานวนเทาใด ชวยใหทราบฐานะก ารเงินของกิจการวา
กิจการมีสินทรพัยแ หนี้สิน และทุน ซึ่งเป็นสวนขจองเจาของกิจการเป็นจํานวนเทาใด จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดทําบัญชีน้ันมีความสําคัญ แตในปใจจุบันการทํา
บัญชียังพบปใญหาหลากหลาย โดยปใญหาหรือขอบกพรองที่พบมากท่ีสุดคืด การจัดทําบัญชีไมครบถวน การบันทึกรายการโดยไมมีเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี 
การแสดงรายการในงบการเงินไมสอดคลองกับบัญชี เป็นตน ซึ่งเป็นปใญหาที่พบในหลายกิจการ ทําใหผูประกอบกิจการบางรายอาจตองประสบผลขาดทุน จนตองปิด
กิจการได 
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการศึกษาถึงสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวน และ
บริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อเป็นการสงเสิรมใหชุมชนมีความเจริญเติบโตทางดานการทําธุรกิจอยางเขมแข็ง และเพื่อเป็นการสรางความรูความ
เขาใจในงานดานบัญชีแกผูประกอบธุรกิจไดนําไปใชประโยชนแตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาถึงปใญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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 3. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานบัญชีใหแกผูประกอบธุรกิจในชุมชน ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 
 ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. ทําใหทราบถึงสภาพปใญหาการจตัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 2. ทําใหทราบถึงปใญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด๎านเนื้อหา  
 การศึกษามุงเนนเฉพาะเรื่อง การศึกษาสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 2. ขอบเขตด๎านประชากร และกลํุมตัวอยําง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูประกอบกิจการประเภทหางหุนสวนและบริษัทจํากัด ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่จดทะเบียนกับกรม พัฒนา
ธุรกิจการคา จํานวน 120 ราย ( เม.ย. 2561) 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเป็น 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รดับการศึกษา ตําแหนงงาน ลักษณะของกิจการ จํานวนพนักงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 
 สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปใญหาในการจัดทําบัญชีของผูประกอบกิจการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ เป็นสวนที่ใหทางผูตอบแบบสอบถามไดแสดงขอเสนอแนะ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามสวนที่ 1 จะนํามาวิเคราหแโดยคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และจํานําเสนอ
ขอมูลที่วิเคราะหแในลักษณะขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลที่รวบรวมได 
 ลักษณะของคําถามในสวนที่ 2 จะมีการวัดระดับ โดยใช Likert Scale คือ ลักษณะมีคําถามใหเลือกตอบถึงความคิดเห็นตอปใญหาในการจัดทําบัญชี 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (สิน พันธุแพินิจ, 2547)  
 แบบสอบถามสวนที่ 3 เป็นสวนปใญหา และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ใชการบรรยายเชิงพรรณาตามขอเสนอแนะท่ีกลุมประชากรไดเสนอแนะไวในแบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหแขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงขอมูลออกเป็น 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ ประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 85 คน คิดเป็นรอยละ 70.83 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 50 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงานในสํานักงานบัญชี คือ เจอของกิจการ โดยลักษณะของสํานักงานบัญชีของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็ฯกิจการแบบหางหุนสวนจํากัด มีขนาดของวิสาหกิจที่ประกอบกิจการคือ การจางงานไมเกิน 15 คน มูลคาสินทรัพยแถาวรไมเกิน 30 
ลานบาท โดยสวนใหญมีระยะเวบลาท่ีประกอบกิจการของสํานักงานบัญขี จํานวน 7 – 10 ปี ทั้งน้ีสวนใหญจะมีผูทําบัญชีของกิจการคือ พนักงานของกิจการ 
 สํวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพป๓ญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเ-ภทห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทจํากัด 
 จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหลําดับความสําคัญตอปใญหาการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ ประเภทหางหุนสวนและบริษัทจํากัดในหัวขอ
ตอไปน้ี โดยจใหความสีคัญมากท่ีสุในหัวขอ ผูทําบัญชีไมสามารถจัดทําบัญชี และออกงบการเงินไดภายในกําหนดเวลาเน่ืองจากรับผิดชอบงานอื่นที่มิใขงานบัญชีดวย 
โดยเห็นดวยมากท่ีสุดจํานวน 60 คน คิดเป็นรอยละ 50.00 สวนหัวขอรองลงมาที่ใหความสําคัญคือ ผูประกอบการที่ไมมีความรูพื้นฐานทางดานบัญชี ทําใหเขาใจงบ
การเงินไดยาก โดยเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 73 คน คิดเป็นรอยละ 60.83  สวนในหัวขอผูประกอบกิจการที่ไมมีความรู เกี่ยวกับกฎหมายทางการบัญชี เชน พ.ร.บ. 
บัญชี 2543 น้ันจัดเป็นลําดับที่สามที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ โดยเห็นดวยมากที่สุดจํานวน 54 คน คิดเป็นรอยละ 45.00 ทั้งน้ีในหัวขอลําดับที่สี่ที่ผูตอบ
แบบสอบถามไดใหความสําคัญคือ ผูประกอบการเนนการทําบัญชขีทางภาษีอากรมากกวาทําตามหลักการบัญชี จํานวน 63 คน คิดเป็นรอยละ 52.50 สวนหัวขอ
สุดทายทึ่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ คือ ผูประกอบการมีเจตนาปกปิด ซอนเรนขอมูล หรือรายการทางบัญชี ทําใหงบการเงินไมสามารถใหขอมูลที่มีประโยชนแ
ตอผูใชงบการเงิน จํานวน 86 คน คิดเป็นรอยละ 71.67 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นถึงปใญหาการจัดทําบัญชีของผูประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัดในหลายดาน ซึ่งจํา เป็นจะตอง
ไดรับการแกไข หรือการแนะนําเกี่ยวกับการแกปใญหาตอไป โดยเฉพาะอยางวยิ่วงเกี่ยวกับความถูกตอง และความสําคัญของการจัดทําบัญชี ดังน้ันในการแกไขปใญหา
ดังกลาวจุงตองมีการมุงเนนใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําบัญชีพรอมทั้งการแกไขปใญหา หรือขอบกพรองทางการบัญชีที่ถูกจุด 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของผูประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัดเกี่ยวกับปใญหาการจัดทําบัญชีของ
กิจการ ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของผูประกอบการใหครอบคลุมมากขึ้น ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเพิ่ มเติมในกลุมอื่น หรือ
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อาจมีการขยายกลุมประชากรออกไปท้ังในระดับภาคและประเทศ เพื่อจะไดนําขอมูลความคิดเห็นที่ไดจากผูประกอบการกลุมอื่นมารวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้ง
น้ี เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการแกไขปใญหาการจัดทําบัญชีของผูประกอบการประเภทหางหุนสวน และบริษัทจํากัด 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเท๎าของผ๎ูบริโภคในเขตจังหวัดตาก 
The consumer Buying Decision Process towards shoes in Tak Province 

 
พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์1 

Phantima  Wannasut 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแที่จะศึกษา 1) ปใจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธแระหวางคุณคาตราสินคาและกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก โดยทําการเก็บแบบสอบถามผูบริโภคที่เคยซื้อรองเทาของ
ผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก จํานวน 400 ชุด โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา  
 1.  กลุมตัวอยางเป็นผูดํารงชีวิตอยูในจังหวัดตาก จํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 30,001-40,000 บาท 
 2.  การวัดคุณคาตราสินคา พบวาความภักดีตอตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การรับรูตราสินคา ซึ่งอยูในระดับมาก การรับรูในคุณภาพสินคาอยูใน
ระดับมาก ความเช่ือมโยงตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสุดทายคือสินทรัพยแประเภทอื่น ๆ ของตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก 
 3.  การวัดกระบวนการตัดสินใจซื้อพบวา การรับรูถึงปใญหา พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง การคนหาขอมูลขาวสาร พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
การประเมินทางเลือกมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การตัดสินใจซื้อพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และพฤติกรรมภายหลังการซื้อมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : รองเทา คุณคาตราสินคา กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research are; (1) To study personal factors that impact consumer buying decision process towards shoes in 
Tak Province; (2) To study the relationship between brand equity and buying decision process towards shoes in Tak Province. The 
questionnaires were collected from 400 consumers who had bought shoes and live in Tak Province. The descriptive statistics were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

1. The study of this sample found that most of the sample are female; age between 31 - 40 years old; Bachelor's Degree or 
equivalent; self-employed and have average monthly income between 30,001– 40,000 THB.  

2. Branding measure Brand loyalty was at a high level. Brand awareness At high level Perception of product quality is at a high 
level. Brand linkages were at a high level. Finally, other types of brand assets are at a high level. 

3. The measurement of the buying decision process. Awareness of the problem The average was found to be moderate. The 
average level was high. The evaluation was at a high level. The decision to buy was found to be at a high level. Behavior and purchasing 
behavior were at high level. 

 
Keywords : Shoes, Brand Equity, Buying Decision Process 

 
บทนํา 
 ปใจจุบันสภาพแวดลอมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจรองเทาเต็ม ไปดวยการแขงขันคอนขางจะ รุนแรงมากขึ้นสงผลกระทบตอความอยูรอดและความ
เจริญกาวหนาทางธุรกิจเป็นอยางมากจึงเป็น แรงผลักดันใหบริษัทตางๆ หันมาใหความสนใจทําการศึกษาผูบริโภคมากเพิ่มขึ้นเน่ืองจากผูบริโภคมี บทบาทสําคัญในการ
กําหนดการไหลเวียนของสินคา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงเป็นรากฐานสําคัญตอ การดําเนินงานทางการตลาด ถาหากบริษัทใดสามารถเขาใจถึงพฤติกรรม
ผูบริโภคไดอยางถูกตอง สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาคูแขง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคนับวาเป็นปใจจัยสําคัญที่จะนําความ
ไดเปรียบทางดานการแขงขันมาสูบริษัท สวนปใจจัยสวนประสมการตลาดที่นักการตลาดจะตองเรียนรูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเน่ืองจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี กอใหเกิดพฤติกรรมใหมลูกคาเกิดความคาดหวังในสินคามากข้ึน  

ผูผลิตที่มีตราสินคาของตนเองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงรองเทานับเป็นหน่ึงในปใจจัยสูที่จําเป็นในการดํารงชีวิตไมวาจะเป็น เด็ก วัยรุน ผูใหญและ
ผูสูงอายุ แตละบุคคลแสวงหาเอกลักษณแเฉพาะของตนเอง บางคนชอบแบบเรียบ หรู บางคนชอบแบบสวมใสสบาย เหมาะกับกาลเทศะ ข้ึนกับแตละบุคคล การที่จะให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อสินคาน้ันเป็นสิ่งตองเรียนรูถึงองคแประกอบหลายอยางไมวาเป็นพฤติกรรมผูบริโภคปใจจัยสวนประสมทางการตลาด การดํา เนิน
ธุรกิจรองเทาแนวโนมการตลาดในอนาคตจะสูงข้ึนอยางตอเน่ืองดังน้ันการทําการตลาดในธุรกิจน้ีจําเป็นตองเรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคอยางเขาใจและองคแประกอบสวน
ประสมทางการตลาดเพื่อเป็นการสนับสนุนใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดตลาดการคาสงรองเทาในประเทศไทยมีมากมายหลายแหลงดวยกัน 
 พฤติกรรมการใชสินคาแบรนดแเนมแทในปใจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปตามคานิยมและทัศนคติที่เปลี่ยนไป เชน บางคนอาจหลงใหลในเสนหแของความเฉพาะตัว
ในแบรนดแสินคาน้ันๆ บางคนอาจมองวาการใชสินคาแบรนดแเนมดูมีฐานะในสายตาคนรอบขาง บางคนอาจเป็นเพราะติดตามขาวสารอัพเดทกระแสแฟช่ันของดาราหรือ
เหลาคนดังอยูเป็นประจํา ทําใหเกิดความตองการที่จะใชตามดาราท่ีช่ืนชอบ กลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีใชสินคาแบรนดแเนมสวนใหญเป็นเพราะอยากมีตามเพื่อนเห็นเพื่อน
ใชก็อยากมีใชบาง หรือกลุมคนวัยทํางานที่ออมเงินจากการทํางานทั้งปีเพื่อท่ีจะซื้อสินคาแบรนดแเนมแทเป็นของขวัญใหกับตัวเอง นอกจากน้ีจะเห็นไดวาคุณคาของตรา

                                                           
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน เบอรแโทรศัพทแ 0917417921 E-mail: mootui55555@gmail.com 
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สนิคามีอิทธิพลตอคนในสังคมแตกตางกันไปในหลายดาน การอยากใหตัวเองเป็นที่ยอมรับ เพื่อมีหนาตาทางสังคม ใหดูดีมีฐานะในสายตาของคนอื่นน้ัน จึงทําใหใครตอ
ใครหลายคนอยากท่ีจะมีสินคาแบรนดแเนมมาไวในครอบครอง (ศศินภา เลาหสินณรงคแ, 2557) 
 จากท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณคาตราสินคาและกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาของผูบริโภคใน
เขตจังหวัดตาก เน่ืองจากผูวิจัยเล็งเห็นวางานวิจัยช้ินน้ีจะกอใหเกิดประโยชนแตอเจาของผูประกอบการ หรือกลุมธุรกิจสินคาประเภทรองเทาโดยสามารถที่จะนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงใชกับธุรกิจที่ตองการสรางตราสินคาและพัฒนาคุณคาตราสินคาของกระเปาถือใหเป็นสินคาที่ไดรับความนิยมในนามตราสินคาของคนไทย 
เพื่อที่จะทําใหเกิดโอกาสทาง การตลาด รวมทั้งการวางกลยุทธแทางการตลาด เพื่อใหสามารถแขงขันกับธุรกิจสินคาประเภทรองเทาที่มีตราสินคาที่เป็นที่นิยมจาก
ตางประเทศได 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาคุณคาตราสินคารองเทาของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเริ่มจากการวิจัยสืบคนขอมูลทุติยภูมิจากการคนควาขอมูลทางอินเตอรแเน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและใชเทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจแบบวัดครั้งเดียวและใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเป็น มีการแจกแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด และนําผลการเก็บขอมูลมาวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแ โดยแบง
ผลการวิจัยเพื่อนําเสนอ ดังน้ี 

ป๓จจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิงจํานวน 323 คน คิดเป็นรอยละ 80.8 และเพศชาย 77 คน คิดเป็นรอยละ 19.3 มีอายุในชวง 31 – 40 ปี มีจํานวนมาก
ที่สุด เทากับ 154 คน คิดเป็นรอยละ 38.5 รองลงมาคือชวงอายุ 20 – 30 ปี จํานวน 131 คน คิดเป็นรอยละ 32.8 ตอมาคืออายุในชวง 41.50 จํานวน 58 คน คิดเป็น
รอยละ 14.5 ชวงอายุ 50 ปีข้ึนไป มีจํานวน 44 คน คิดเป็นรอยละ 11 และที่มีจํานวนนอยที่สุดคือชวงอายุต่ํากวา 20 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 3.3  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 277 คน คิดเป็นรอยละ 69.3 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเป็นรอยละ 23 และต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 31 คน คิดเป็นรอยละ 7.8 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 204 คน คิดเป็นรอยละ 51 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท
องคแกร/หนวยงานเอกชน จํานวน 71 คน คิดเป็นรอยละ 17.8 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 21.3 เกษียณ/วางงาน จํานวน 14 คน 
คิดเป็นรอยละ 3.5 และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 3.3  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 30,001 - 40,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด เทากับ 13 
คน คิดเป็นรอยละ 28.5 รองลงมาคือ 50,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 97 คน คิดเป็นรอยละ 24.25 40,001 - 50,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเป็นรอยละ 21 20,001 - 
30,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 15.25 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็นรอยละ 7.75 และ ต่ํากวา 10 ,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็น
รอยละ 3 

ผลการศึกษาคุณคําตราสินค๎ารองเท๎าของผู๎บริโภคในเขตจังหวัดตาก 
 มีคาเฉลี่ย 3.91 หรืออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการความเช่ือมโยงตราสินคามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.18 
หรืออยูในระดับความสําคัญมาก และใหความสําคัญในดานสินทรัพยแประเภทอื่นๆของตราสินคานอยท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.72 แตยังคงอยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาดานความภักดีตอตราสินคา พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.75 โดยกลุมตัวอยางให ความสําคัญกับไป
ความไววางใจในตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.01 รองลงมาคือการรูสึกดีตอตราสินคา มีคาเฉลี่ย 3.95 การแนะนําใหคนรูจักซื้อตราสินคาน้ี มีคาเฉลี่ย 3.62 และการซื้อ
ตราสินคาน้ีเป็นประจํา มีคาเฉลี่ย 3.43 ซึ่งในแตละปใจจัยมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาดานการรับรูตราสินคา พบวามีคาเฉลี่ยประมาน 4.12 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการรูจักและจดจําตราสินคาได
เป็นอันดับแรกมีคาเฉลี่ย 4.32 ซึ่งมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือทานสามารถแยกความแตกตางของตราสินคาได  มีคาเฉลี่ยที่ 4.15 ตราสินคาที่ทานใชเป็น
ที่นิยมและไดรับการยอมรับ มีคาเฉลี่ย 4.09 และทานมีตราสินคาท่ีเป็นที่หน่ึงในใจ มีคาเฉลี่ย 3.92 โดยปใจจัยท่ีเหลือมีระดับความสําคัญอยูในระดับมา 
 เม่ือพิจารณาดานการรับรูในคุณภาพสินคา พบวามีคาเฉลี่ย 3.79 หรืออยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอผลออกมาวากลุมตั วอยางให
ความสําคัญกับความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาเฉลี่ยที่ 4.20 รองลงมาคือ การที่สินคามีคุณภาพที่ดีมีคาเฉลี่ย 3.76 สินคามีการออกแบบที่โดดเดนมี เอกลักษณแมี
คาเฉลี่ย 3.75 และสินคาผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดีและมีความคงทนสูงมีคาเฉลี่ย 3.46 ซึ่งในแตละปใจจัยมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาดานการความเช่ือมโยงตราสินคา พบวามีคาเฉลี่ย 4.18 หรืออยูในระดับความสําคัญมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญในการที่สินคาชวย
ยกระดับฐานะและการเขาสังคมเฉลี่ยที่ 4.24 หรืออยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตราสินคาแสดงถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีระดับมีฐานะและหรูหรา
มีคาเฉลี่ย 4.20 ซึ่งอยูในระดับความสําคัญมาก สินคาชวยเสริมบุคลิกของทานเฉลี่ยประมาณ 4.90 หรืออยูในระดับความสําคัญมากที่สุดและทานคิดวาคนอื่นมองหรือ
ตัดสินทานจากสินคามีคาเฉลี่ย 4.11 หรืออยูในระดับความสําคัญมาก    
 เม่ือพิจารณาดานสินทรัพยแประเภทอื่นๆของตราสินคา พบวามีคาเฉลี่ย 3.72 หรืออยูในระดับความสําคัญมาก โดยกลุมตัวอยางช่ืนชอบใน สไตลแ หรือ 
รูปแบบของสินคาเฉลี่ยที่ 4.04 รองลงมาคือ สินคามีความพิถีพิถันในการสรางและออกแบบมีคาเฉลี่ย 3.94 ช่ืนชอบในช่ือตราสิ นคามีคาเฉลี่ย 3.79 และช่ืนชอบใน
สโลแกนมีคาเฉลี่ย 3.10 ซึ่งในแตละปใจจัยมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 
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ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเท๎าของผู๎บริโภคในเขตจังหวัดตาก 
 มีคาเฉลี่ย 3.62 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับดานการประเมินทางเลือกโดยมีคาเฉลี่ย
ประมาณ 4.03 อยูในระดับมาก และใหความสําคัญในดานการรับรูถึงปใญหาและการตัดสินใจซื้อนอยท่ีสุดมีคาเฉลี่ยประมาน 3.29  โดยอยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาในดานการรับรูถึงปใญหา มีคาเฉลี่ยรวมประมาณ 3.29 อยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในการที่ตราสินคามีการ
ออกผลิตภัณฑแใหมที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 3.82 มีความสําคัญอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตราสินคามีการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายที่น าสนใจมีคาเฉลี่ย 3.62 
โดยมีความสําคัญอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ความตองการซื้อจากกระแสนิยมในสังคมมีคาเฉลี่ย 3.01 และการมีสินคาที่ไมมีประสิทธิภาพ เทาที่ควรมีคาเฉลี่ย 2.70 
โดยทั้งสองปใจจัยอยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาในดานการคนหาขอมูลขาวสาร  มีคาเฉลี่ยรวมประมาณ 3.66 อยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในดานการหาขอมูล
สินคาจากชองทางออนไลนแมีคาเฉลี่ย 4.15 หรือในระดับมาก รองลงมาคือ การหาขอมูลสินคาเพื่อเปรียบเทียบกอนเสมอ ซึ่งอยูในระดับมา ก การหาขอมูลสินคาที่
ตองการจากการบอกตอของผูที่เคยใชสินคาน้ันมากอนมีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในระดับมากและหาขอมูลสินคาจากพนักงานขายมีคาเฉลี่ย 3.09 หรือในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาในดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยรวมประมาณ 4.03 อยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในดานการประเมิน
ทางเลือกจากความพึงพอใจของตนเองมีคาเฉลี่ย 4.41 หรือในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินทางเลือกจากคุณสมบัติดานผลิตภัณฑแมีคาเฉลี่ย 3.97 การ
เปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคากอนการตัดสินใจซื้อมีคาเฉลี่ย 3.90 และการประเมินทางเลือกจากคุณสมบัติดานตราสินคาเฉลี่ยประมาณ 3.84 โดยปใจจัยดังกลาวที่
เหลือมีความสําคัญอยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาในดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยรวมประมาณ 3.29 อยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานคําบอกตอของบุคคลอื่น
มีสวนทําใหทานตัดสินใจซื้อมีคาเฉลี่ย 3.49 หรือในระดับมาก รองลงมาคือ ประโยชนแใชสอยสงผลตอการตัดสินใจซื้อมีคาเฉลี่ย 3.28 สินคามีนโยบายการเปลี่ยนคืน
สินคามีคาเฉลี่ย 3.25 และการแนะนําของพนักงานขายมีผลตอการตัดสินใจซื้อมีคาเฉลี่ย 3.14 ซึ่งปใจจัยดังกลาวที่เหลือมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาในดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีคาเฉลี่ยรวมประมาณ 3.83  อยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานแนวโนมที่จะ
ซื้อในอนาคตซ้ําอีกมีคาเฉลี่ย 4.03 รองลงมาคือ ความพึงพอใจภายหลังการซื้อมีคาเฉลี่ย 4.02 สินคามีการรับประกันสินคาเฉลี่ยที่ 3. 66 และการแนะนําใหเพื่อนหรือ
คนใกลชิดซื้อตราสินคาท่ีทานซื้อมีคาเฉลี่ย 3.62 ซึ่งในแตละปใจจัยมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.  การวิจัยครั้งน้ีกลุมตัวอยางเป็นผูดํารงชีวิตอยูในจังหวัดตาก จํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 30,001-40,000 บาท 
 2.  การวัดคุณคาตราสินคา พบวาความภักดีตอตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การรับรูตราสินคา ซึ่งอยูในระดับมาก การรับรูในคุณภาพสินคาอยูใน
ระดับมาก ความเช่ือมโยงตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสุดทายคือสินทรัพยแประเภทอื่น ๆ ของตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก 
 3.  การวัดกระบวนการตัดสินใจซื้อพบวา การรับรูถึงปใญหา พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง การคนหาขอมูลขาวสาร พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก การประเมินทางเลือกมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การตัดสินใจซื้อพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และพฤติกรรมภายหลังการซื้อมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
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ป๓จจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 38 
The risk factors and effectiveness of education. Office of Education Area High School District 38 

 
หัสชัย  ตั้งมั่งมี1 วลัยลักษณ๑  พันธุรี2 

Hassachai Tangmangmee, Walailak  Panturee 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อทราบ 1) เพื่อทราบปใจจัยความเสียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 2) เพื่อทราบ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 3) เพื่อนําผลที่ไดมาเป็นแนวทางในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไดแก 
สถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กําหนดใหขอมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ จํานวน 1 คน และครูหัวหนากลุมสาระ จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 141 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยเสี่ยง ตามแนวคิดของ ธร สุนธรายุทธ และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล สถิติที่ ใช คือ ความถี่ รอย
ละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน 

ผลการวิจัยพบวํา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 51.5  มีอายุ 51 ปีข้ึนไป รอยละ 37.9 ระดับการศึกษา ปริญญาโท รอยละ 51.5 ตําแหนงครูและกลุมหัวหนา

สาระและประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษา รอยละ 33.3 และประสบการณแทํางาน 11-15 ปี รอยละ 25.8 ผลการวิเคราะหแปใจจัยความเสียงใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.38 เม่ือพิจารณาแตละปใจจัยพบวาปใจจัยความเสียง
ในสถานศึกษาอยูในระดับปลานกลางท้ังหมด อันดับแรก คือ ปใจจัยความเสี่ยงดานการเมืองและกฎหมาย รองลงมา คือ ปใจจัยความเสี่ยงดานสังคมและวัฒนธรรม และ
ปใจจัยความเสี่ยงดานบุคลากรตามลําดับ สวนประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ โดยทั่วไป ความพึงพอใจในการทํางาน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ซึ่งอยูในระดับมาก สวน ดานการขาดงาน และการออกกลางคันของนักเรียน อยูในระดับนอย 
คําสําคัญ :  ปใจจัยความเสี่ยง, ประสิทธิผล, สถานศึกษา 
 
Abstracts 
 This research aims to know the risk factors of 1) to know in school under the education service area office school district 38 2) to 
know the effectiveness of school education area office affiliated with the high school district 38 3) to bring the results approach in the 
management of educational institutions include government offices, District School District 38 schools information assigned each consisting 
of 3 persons. The Director of education or secondary education Director Chairman or member of the Board of education. The number 1 
man and the head of the citizenship teacher. A total of 141 people, the number 1 man tools used in research as a risk factor questionnaire 
based on the concept of the strategy and effectiveness of notra determination Suez educational concept of Hoi and scale. Statistics is the 
frequency percent standard deviation and correlation coefficient of Pearson. 

The research found that : 
The majority are male. 51.5 percent age 51 years (37.9 Education Master of 51.5 position. The teacher group and chief essence 

and chairman of school or school board 33.3% and 11-15 years work experience. However the results of factor analysis, 25.8 voice in 
schools. Under the office of the secondary 38 region overall, moderate average 3.38 when considering the but It showed that the factors in 
sound level in middle school fish all. First is the risk factors. The city and the law, followed by the risk factors in society and culture. And 
risk factors of personnel, respectively. The effectiveness of school as a whole is moderate in chronological order, in general, the satisfaction 
in the work. Good learning achievement of students, which is in the high level in the absence and dropping out of students. Lu in the low 
level. 
 
Key words : risk factors, effectiveness, education. 
 
บทนํา 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศทั้งหลายน้ัน ปใจจัยสําคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษยแที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามา รถ รูจักใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจแกปใญหาอยางมีเหตุผล รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมพัฒนา ประเทศไดอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ กลไกสําคัญคือการศึกษา ซึ่งปใจจุบันระบบการศึกษาไทยไดแบงการศึกษาออกเป็น 3 ระบบ ไดแก การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังปรากฏไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีการ
จัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับช้ัน) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ปี (3 ระดับช้ัน) และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับช้ัน) 
หรือระบบ 6-3-3 ไดกําหนดให บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่งถึง และมีคุณภาพ ปใจจัยสําคัญหลายประการการพัฒนาคือ 
ประเทศตองมีระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคง โครงสรางทางสังคมที่นาอยูมีระบบสวัสดิการแบบทั่งถึงประชาชนทุกระดับช้ัน การเมืองและการปกครองที่ม่ันคง 

                                                           
1อาจารยแประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแฝุายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศสรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคามจึงจําเป็นตอง
เตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยที่การจัดระบบการศึกษาสถานศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นหนวยงานที่สํา คัญที่สุดในการ
พฒันาบุคลากรของประเทศซึ่งมี หนาที่ สรางและพัฒนา “คน” ใหเป็น  “มนุษยแ” ที่ดีมีคุณภาพมีจิตเมตตากรุณารักและเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยแ มีความคิดสรางสรรคแ
สิ่งดีงามใหเกิดขึ้นในสังคมสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งใหแกเพื่อนมนุษยแดวยกันความคาดหวังที่สังคมมีตอสถานศึกษาน้ีเป็นผลทําใหสถานศึกษาอยูในสายตาของ 
ประชาชนอยูตลอดเวลาเสียงวิพากษแวิจารณแ จากประชาชนหนวยงานที่ เกี่ยวของทุกภาคสวนที่มีตอคุณภาพของสถานศึกษาเกิดขึ้นอยางตอเน่ื องสงผลถึงการพัฒนา
เป็นอยางมากความมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของสถานศึกษาจึงตองไดรับการดูแล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

จากสภาพปใญหาดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการบริหารสถานศึกษายังมีปใญหาอีกมาก ซึ่งการบริหารสถานศึกษาโดยผูบริหารเป็นผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ
การ บริหารงานในสถานศึกษา และเป็นปใจจัยที่ ผลกระทบมีประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิ จัยจึงมี ความสนใจที่จะศึกษาปใจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

1) เพื่อทราบปใจจัยความเสียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
2) เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
3) เพื่อนําผลที่ไดมาเป็นแนวทางในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1) ดานเน้ือหา  
 ขอบเขตดานเน้ือหาที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยปใจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38   
2) ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็น ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูหัวหนากลุมสาระ จํานวน 

1 คน และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสาถานศึกษา จํานวน 1 คน โดยใชสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  โดยเก็บ
ขอมูลนับตั้งแตชวงเดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559  

 3) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  3.1) ตัวแปรตน (Independent Variables) 
  ขอบเขตดานตัวแปรตนที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นขอมูลพื้นฐานหรือปใจจัยสวนบุคคลของกลุมผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา ครูหัวหนากลุมสาระ และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสาถานศึกษา ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณแ โดยแจก
แจงความถี่ (Frequencies) และหาคารอยละ (Percentage) 

  3.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  ขอบเขตดานตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเป็นการวิจัยปใจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ดังน้ี                 
การจัดการกับความเสี่ยงกอนที่จะเกิดปใญหาขึ้นน้ันเป็นภาระหนาที่ที่สถานศึกษา ตองใหความสําคัญในการดําเนินหาวิธีปูองกันและจัดการ กับความเสี่ยง

เหลาน้ันเพื่อใหการดําเนินงาน ดานการเรียนการสอน การบริหาร การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การกระจายโอก าสทางการศึกษาใหกับเด็กทุกกลุมเป็นไปตาม
ประสิทธิผลของสาถนศึกษา และเพื่อใหการวิจัยในครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงคแ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยมุงศึกษาถึงปใจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ของ ธร สุนทรายุทธ จากหนังสือ “การบริหารจัดการความเสี่ยงทางสถานศึกษา” สํานักพิมพแเนติ
กุลการพิมพแ จํากัด ไดกําหนดความเสี่ยงใหครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยจําแนกไว 10 ประเภท ไดแก 1. ปใจจัยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี  
(Technological Factor) 2. ปใจจยัความเสี่ยงดานสังคมและวัฒนธรรม (Social- Cultural Factor) 3. ปใจจัยความเสี่ยงดานปใญหาเศรษฐกิจ (Economic Factor)  4. 
ปใจจัยความเสี่ยงดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor) 5. ปใจจัยความเสี่ยงในโครงสรางนโยบายสถานศึกษา (Structure Factor) 6. ปใจจัยความ
เสี่ยงตอผลผลิตและบริการ(Products and  Service Factor) 7. ปใจจัยความเสียงดานบุคลากร (Man Factor) 8. ปใจจัยความเสี่ยงดานประสิ ทธิ ภาพทางการเงิน 
(Money Factor) 9. ปใจจัยความเสี่ยงดานวัสดุทรัพยากร (Material Factor) 10. ปใจจัยความเสียงดานการบริหารจัดการ (Management Factor) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสําหรับการประเมินประสิทธิผล(Effectiveness)  ของสถานศึกษาผูวิจัยมุงศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and 
Miskel) สถานศึกษาเป็น ความสัมพันธแของระบบสังคมมี ความเกี่ยวของกนของบุคคลโดยอาศัยความสัมพันธแพึ่งพาซึ่งกันและกันจึงไดกําหนดเกณฑแช้ีวัดประสิทธิผล
ดานตางๆ ดังตอไปน้ี ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน (achievement) 2. ความพึงพอใจในการทํางาน (job satisfaction) 3.การขาดงาน (absenteeism) 4. 
อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน ( dropout rate) และคุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) 
 
ประโยชน๑ที่คาดวาํจะได๎รับ  

1) ทําใหทราบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
2) ทําใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาในแตละดาน รวมทั้งปใญหา อุปสรรค และแนวทางเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และ

ฝุายที่เกี่ยวของในการกําหนด แผนกลยุทธแพัฒนางานบริหารของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใหเป็นไปตามเปูาหมายและสอดคลองตามความ
ตองการของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 ไดแก ตาก และ สุโขทัย จํานวน 47 โรงเรียน 
  
กลํุมตัวอยําง 
 1. ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จะใชตอบคําถามในการวิจัย โดยใชตารางของเครซี่มอรแแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 44 โรงเรียน 
จากการเลือกแบบจับฉลากจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 47 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางดังแสดงตารางท่ี 3.1 
 2. กําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 3 คน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ครูหัวหนากลุมสาระ 1 คน และประธาน
กรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษา 1 คน จํานวน 44 โรงเรียน รวมใหขอมูลทั้งสิ้น 132 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง หนาที่ และประสบการณแการทํางาน 
 2. ตัวแปรตน (Xtot) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับปใจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตามแนวคิดของ ธร สุนทรา
ยุทธ ประกอบดวย 10 ปใจจัยดังน้ี 

1) ปใจจัยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 
2) ปใจจัยความเสี่ยงดานสังคมและวัฒนธรรม 
3) ปใจจัยความเสี่ยงดานปใญหาเศรษฐกิจ 
4) ปใจจยัความเสี่ยงดานการเมืองและกฎหมาย 
5) ปใจจัยความเสี่ยงในโครงสรางนโยบายสถานศึกษา 
6) ปใจจัยความเสี่ยงตอผลผลิตและบริการ 
7) ปใจจัยความเสี่ยงดานบุคลากร 
8) ปใจจัยความเสี่ยงดานประสิทธิภาพทางการเงิน 
9) ปใจจัยความเสี่ยงดานวัสดุทรัพยากร 
10) ปใจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

3. ตวัแปรตาม (ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มี 5 ดาน 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2) ความพึงพอใจในการทํางาน 
3) การขาดงาน 
4) อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน 
5) คุณภาพโดยทั่วไป 

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณแทํางาน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตัวเลือกที่กําหนดไวใหเป็นตัวเลือก 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชแนวทาง
ตามกรอบปใจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาตามแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ ซึ่งมีปใจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาทั้งหมด 10 ดาน 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดดานประสิทธิผลของสถานศึกษาของฮอยและมิสเกล (Hoy 
and Miskel) 
 ตอนที่ 2 และ 3 แบบสอบถามมีลักษณแเป็นแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ระดับตามความคิดของ Likert’s reting scalc ซึ้งผูวิจัยกําหนดคา
ระดับของนํ้าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่เป็นกลุมตัวอยาง 
2. ผูวิจัยประสานงานกับสถานศึกษา โดยการสงแบบสอบถามโดยตรง ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางทางไปรษณียแ สําหรับการสงคืนแบบสอบถามผูให

ขอมูลเป็นผูสงใหโดยตรงทางไปรษณียแเชนกัน 
 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  

ผูวิจัยไดจัดกระบวนการทํากับขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑแท่ีกําหนดไว 
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3. วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
1. การวิเคราะหแสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
2.  การวิเคราะหแปใจจัยความเสี่ยงและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สถิติที่ใชคือ ใชคามัชฌิมเลขคณิต (x) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.  การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยการ

วิเคราะหแ (Pearson’s Product Moment correlation coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
พบวา ปใจจัยความเสียงกับประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 

51.5  มีอายุ 51 ปีข้ึนไป รอยละ 37.9 ระดับการศึกษา ปริญญาโท รอยละ 51.5 ตําแหนงครูและกลุมหัวหนาสาระและประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ
สถานศึกษา รอยละ 33.3 และประสบการณแทํางาน 11-15 ปี รอยละ 25.8 ผลการวิเคราะหแปใจจัยความเสียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.38 เม่ือพิจารณาแตละปใจจัยพบวาปใจจัยความเสียงในสถานศึกษาอยูในระดับปลานกลางทั้งหมด 
อันดับแรก คือ ปใจจัยความเสี่ยงดานการเมืองและกฎหมาย รองลงมา คือ ปใจจัยความเสี่ยงดานสังคมและวัฒนธรรม และปใจจัยความเสี่ยงดานบุคลากรตามลําดับ สวน
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ โดยทั่วไป ความพึงพอใจในการทํางาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ซึ่งอยู
ในระดับมาก สวน ดานการขาดงาน และการออกกลางคันของนักเรียน อยูในระดับนอย 

 
สรุปและอภิปรายผล  

เพื่อใหการศึกษางานวิจัยเรื่องปใจจัยความเสียงกับประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เป็นไปตาม
วัตถุประสงคแและสมมติฐานการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยจึง ดังน้ี 

1.ปใจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทั้ง 10 ดาน ไดแก 1) ปใจจัยความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยี 2) ปใจจัยความเสี่ยงดานสังคมและวัฒนธรรม  3) ปใจจัยความเสี่ยงดานปใญหาเศรษฐกิจ 4) ปใจจัยความเสี่ยงดานการเมืองและกฎหมาย 5) ปใจจัยความเสี่ยง
ในโครงสรางนโยบายสถานศึกษา 6) ปใจจัยความเสี่ยงตอผลผลิตและบริการ 7)ปใจจัยความเสี่ยงดานบุคลากร  8) ปใจจัยความเสี่ยงดานประสิทธิภาพทางการเงิน 9)
ปใจจัยความเสี่ยงดานวัสดุทรัพยากร และ 10) ปใจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ  ในระดับมาอยูในระดับปลานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ปใจจัยความ
เสี่ยงดานการเมืองและกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ รองลงมา คือ ปใจจัยความเสี่ยงดานสังคมและวัฒนธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา ปอนอย ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติไมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับดานการเงินและพัสดุ” พบวา ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับทางดานการเงิน
และพัสดุที่ใชอยูมีขั้นตอนยุงยากซับซอน ยากตอการทําความ เขาใจ ตีความหมายไดหลากหลายและลาสมัยไมเหมาะกับสภาพงานปใจจุบันทั้งหมดน้ีมีระดับความ เสี่ยง
มาก สอดคลองกับงานวิจัยงาน ดวงใจ ชวยตระกูลไดวิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงใน สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผลการวิจัยพบวาปใจจัยความเสี่ยงใน
สถานศึกษาข้ัน พื้นฐานประกอบดวย องคแประกอบ คือดานการเรียนการสอน ดานการเงินดานความมันใจ ทางการศึกษา ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย และปใจจัยความเสี่ยงดานบุคลากรตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กับ ธร สุนทรายุทธ ที่กลาวถึงการบริหารความ เสี่ยงทรัพยากรมนุษยแวา ใน
บรรดาทรัพยากรทั้งหลายตองถือวา ทรัพยากรมนุษยแมีความสําคัญสูงสุด และถือวาเสี่ยงมากท่ี สุดสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณายุตานนทแท่ีไดกลาวไววา จิตสํานึกใน
การ ใหบริการเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักและเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความตองการขอลูกคา รวมทั้งเป็นการแสดงความชวยเหลือและ
ใหความรวมมือแกลูกคา ซึ่งจัดเป็นปใจจัยสําคัญประการหน่ึงที่มาเป็นตัวช้ีวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สวนประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ โดยทั่วไป ความพึงพอใจในการทํางาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ซึ่งอยูในระดับมาก สวน ดานการขาดงาน 
และการออกกลางคันของนักเรียน อยูในระดับนอย 
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Effects of Internal Control on Organizational Efficiency 
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Dr.Theerawat Thawanratphokin 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อทดสอบผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลตอประสิทธิภาพองคแกรของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย โดย ใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารฝุายตรวจสอบภายในธุรกิจเครือขายในประเทศไทย จํานวน 319 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแสหสัมพันธแพหุคูณ และการวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา การควบคุมภายใน ดานความรับผิดชอบ
ของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวยรั บตรวจและงานที่มีลักษณะเฉพาะ และดาน
ทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวม ดังน้ัน ผูบริหารฝุายตรวจสอบภายในธุรกิจเครือขายในประเ ทศไทย ควรให
ความสําคัญการควบคุมภายใน เพื่อใชเป็นเครื่องมือของผูบริหารในการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสมกับองคแกรภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพองคแกรและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนตอไป 
 
คําสําคัญ : การควบคุมภายใน, ประสิทธิภาพองคแกร, ธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to verify the effect of modern internal control on organizational Efficiency of Multi-Level Marketing 
Businesses in Thailand. A questionnaire was used for collecting data from 319 chief audit executive of Multi-Level Marketing Businesses in 
Thailand. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regression analysis. 
The results showed that modern internal control in the aspects of leadership responsibilities for quality within the firm, client acceptance 
and continuance, and human resources had positive relationships with and effects on overall organizational Efficiency. Therefore, the chief 
audit executive of Multi-Level Marketing Businesses in Thailand should focus on the modern internal control to use as a tool for 
management to determine the appropriate approach to ensure compliance with the economic conditions, that organizations change and 
reduce the risk of operational Efficiency and organizational success. 
 
Keywords : Internal Control, Organizational Efficiency, Multi-Level Marketing Businesses  in Thailand 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันองคแกรธุรกิจจําเป็นตองพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจภายใตความเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และดานเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองและรวดเร็ว ปใจจัยสําคัญที่จะทําใหองคแกรอยูรอดภายใตความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก ความพรอมในการปรับตัวและกําหนดกลยุทธแในการทํางานใหม 
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือดานการจัดการ เขามาชวยในการบริหารงานมากข้ึน ดังน้ันในแตละองคแกรจึงควรมีวิธีรับมือกับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได ดังน้ัน การ
ควบคุมภายในจึงมีความสําคัญตอธุรกิจในทุกประเภทเน่ืองจากการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือของผูบริหารที่ไดออกแบบมาเพื่อใชเป็นแนวทา งในการปฏิบัติใหแก
บุคลากรและแผนกงานตาง ๆ ในองคแกรเพื่อใหองคแกรบรรลุวัตถุประสงคแและเปูาหมายขององคแกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหองคแกรใชทรัพยากรทุกประเภท
ไดอยางคุมคา ปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ในการดําเนินงาน การทุจริตของบุคลากรในองคแกรและผูบริหารมีความตองการใชการควบคุมภายในผาน
หนวยงานตรวจสอบ ซึ่งผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตรวจสอบภายในตองทําหนาที่ในการบริหารใหหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถตอบสนองความตองการของ
ฝุายบริหารได เน่ืองจากงานตรวจสอบภายในน้ันเป็นงานที่ตองใชความรูความสามารถและทักษะของผูเช่ียวชาญและตองมีการปฏิบัติงานที่ส อดคลองหรือตอบสนอง
ความตองการของฝุายบริหาร การควบคุมภายในของหนวยงานตรวจสอบภายในจึงจําเป็นที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับเทคนิคการควบคุมสมัยใหม
เพื่อสรางความม่ันใจวาการบริหารและการปฏิบัติงานจะเกิดประสิทธิภาพตามเปูาหมายขององคแกร (ชุตินันทแ ผดาจิตรและคณะ. 2560 : 3-5) 
 ซึ่งการควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นเครื่องมือดานการจัดการประเภทหน่ึงที่ถูกนํามาชวยในการบริหารงาน เพื่อใหสามารถม่ันใจไดอยาง
สมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลาน้ีแลว องคแกรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคแทางธุรกิจ และนอกจากจะใชระบบการควบคุม ภายในที่ดีกับ
องคแกรแลวหนวยงานตรวจสอบภายในก็ควรพิจารณาสภาพการแวดลอมของเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการปฏิบัติงานภายในหนวยงานตรวจสอบเพื่อวางหลักการ
เพิ่มเติมในการควบคุมภายในของหนวยงาน ซึ่งการควบคุมภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงาน
ตรวจสอบภายในขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวยรับตรวจและงานที่มีลักษณะเฉพาะ ทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติงาน และการติดตามผล (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภแ 2557 : 1-4) หากหนวยงานตรวจสอบภายในมีการควบคุมภายในที่ดีและทันสมัยแลวก็ยอมทํา
ใหองคแกรไดรับผลประโยชนแสูงสุดจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะชวยใหองคแกรบรรลุเปูาหมายจากการพัฒนางานตรวจสอบอยางตอเน่ืองโดยวิธีก ารใหม ๆ ให
เหมาะสมกับองคแกร และมีการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลอยางเป็นระบบและเป็นระเบียบซึ่งจะสงผลให
เกิดประสิทธิภาพองคแกร 

                                                           
1 นักวิชาการอิสระ (Independent Academician) 
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 โดยประสิทธิภาพองคแกร (Organizational Efficiency) วิธีการแบบองคแรวมเพื่อชวยใหบริษัทสามารถสรางและประสานขีดความสามารถ กระบวนการ 
ทัศนคติและสมรรถนะท่ีจําเป็นตอการดําเนินกลยุทธแทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สิ่งท่ีเราเนนเป็นพิเศษ ไดแก การจัดการความเปลี่ยนแปลง การนํากลยุทธแไป
ปฏิบัติ และการวางแผนกําลังคนท่ีสอดคลองกับกลยุทธแทางธุรกิจ (แมนพาวเวอรแกรุ฿ป. 2560 : ออนไลนแ) และมีการการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ไดจากการ
ทํางานวาดีขึ้นอยาไร แคไหน ในขณะท่ีกําลังทํางานตามเปูาหมายองคแกรวิธีการใชตัวเกณฑแวัดประสิทธิภาพขององคแกร ไดดังน้ี 1) เกณฑแวัดผลตามเปูาหมาย 2) เกณฑแ
การบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ 3) เกณฑแการบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธแตามสภาพแวดลอมเฉพาะสวน และ4) การใชวิธีการแขงขันคุณคาการสราง
องคแกรแหงคุณภาพ โดยการบริหารงานบางครั้งผูใตบังคับบัญชามักจะมองวาเป็นหนาที่ของผูนํา วาจะนําองคแกรกาวหนาหรือควรจะเดินไปทางใด แตผูบริหารสั่ งการ
อยางเดียวคงไมประสบความสําเร็จ พฤติกรมของทุกคนตองมีสวนรวมในการบริหารองคแกรจึงประสบผลสําเร็จได (สิริวดี ชูเชิด. 2556 : 6-8) โดยเฉพาะธุรกิจเครือขาย 
 ซึ่งธุรกิจเครือขาย (Multi-Level Marketing Businesses ) เป็นระบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหมที่เปิดโอกาสใหผูบริโภคสามารถไดเป็นเจาของธุรกิจที่
สรางรายไดจํานวนมาก เพียงเริ่มตนจากการใชผลิตภัณฑแท่ีดี และเม่ือเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑแท่ีใช ก็ทําการแนะนําบอกตอใหคนที่รูจักไดใชผลิตภัณฑแที่ดีน้ัน
เหมือนกับตนเป็นการโฆษณาแบบปากตอปาก เม่ือมีการซื้อผลิตภัณฑแใชตามคําบอกเลาจากผูแนะนํา ก็จะทําใหเกิดกระบวนการเคลื่อนยายสินคา จากผูผลิตไปสู
ผูบริโภคโดยตรง โดยไมตองผานกระบวนการโฆษณาและพอคาคนกลาง เหมือนกับการตลาดแบบเดิม ที่การเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตสูผูบริโภคจะตองผานระ บบ
พอคาคนกลางซึ่งเป็นกลุมที่ไดรับกําไรสูง จากการจัดสงสินคามาสูผูบริโภค เม่ือเกิดกระบวนการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปสูผู บริโภคโดยตรง ทําใหบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑแสามารถประหยัดงบประมาณที่เป็นคาโฆษณาไดมาก ซึ่งบริษัทจะนํางบคาโฆษณาที่ประหยัดไดไปใชทําการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑแใหมๆใ หดีขึ้น เพื่อให
ผูบริโภคไดมีโอกาสใชผลิตภัณฑแท่ีมีคุณภาพดียิ่งข้ึนอีกของพอคาคนกลางที่ถูกตัดออกมาน้ัน บริษัทจะนําเงินสวนน้ีมาจัดสรรใหกับผูบริโภคที่ใชดีแลวทําการบอกตอกับ
ผูอื่นเป็นลําดับช้ันตามสวนที่บริษัทกําหนดไว ซึ่งจะเห็นไดวาในระบบการตลาดแบบเครือขายน้ี (บริษัท วันดีดี คอรแปอเรช่ัน จํากัด. 2560 : ออนไลนแ) 
 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัย ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีตอประสิทธิภาพองคแกรของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย  
 
วัตถุประสงคแการวิจัย  

1. เพื่อทดสอบวาการควบคุมภายในมีผลกระทบตอประสิทธิภาพองคแกรของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 
2. เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับองคแกรในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี การควบคุมภายในไดถูกกําหนดใหเป็นตัวแปรอิสระและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพองคแกร จากวัตถุประสงคแขางตนสามารถสรุป
กรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 การควบคุมภายใน (Internal Control) 
 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแลฝุายบริหารและบุคลากรในองคแกรกําหนดขึ้นเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผล มี
ความทันสมัยและใชกลยุทธแใหมๆ มาประยุกตแใชในการควบคุมภายในใหเขาการดําเนินธุรกิจในปใจจุบัน เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวาธุรกิ จจะบรรลุวัตถุประสงคแในเรื่อง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ความเช่ือถือไดของขอมูลและรายงานทางการเงิน การปูองกันการทุจริตและขอผิดพลาด ก ารปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนําเอาสภาพของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางธุรกิจและรูปแบบการดําเนิ นงานสมัยใหมมาพิจารณาวางหลักการเพิ่มเติม 
(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภแ, 2557 : 1-40) ซึ่งประกอบดวย 
  2.1.1  ดานความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบภายใน (Leadership Responsibilities for Quality within the 
Firm) หมายถึง การแสดงออกถึงความรับผิดในการจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติและคูมือการควบคุมคุณภาพของหนวยงานตรวจสอบภายในและดําเนินการดาน
คุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งนโยบายน้ีจะสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคแกรที่ใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของงาน 
  2.1.2  ดานขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ (Relevant Ethical Requirements) หมายถึง แนวปฏิบัติที่ถูกกําหนดขึ้นเป็นนโยบายใน
เรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณในเรื่องตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตยแ สุจริต เท่ียงธรรมในวิชาชีพตนเอง 
  2.1.3  ดานการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวยรับตรวจและงานที่มีลักษณะเฉพาะ (Client Acceptance and 
Continuance) หมายถึง การประเมินพิจารณาความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบหนวยรับตรวจใหมภายในองคแกรและคงไวซึ่งหนวยรับตรวจเดิม และตองรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในงานที่มีลักษณะเฉพาะ 
  2.1.4  ดานทรัพยากรบุคคล (Human Resources) หมายถึง การจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในทุกระดับที่เป็น
สมาชิกขององคแกรซึ่งเกี่ยวกับฝุายบริหารงานบุคคล เฉพาะอยางยิ่งฝุายตรวจสอบภายในที่ตองวางแผนบุคลากรใหสัมพันธแกับงาน เพื่อปูองกันการทุจริตของบุคลากรใน
องคแกร 

การควบคุมภายใน  
1. ดานความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน  
2. ดานขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ  
3.  ดานการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวยรับตรวจ
และงานที่มีลักษณะเฉพาะ  
4.  ดานทรัพยากรบุคคล  
5.  ดานการปฏิบัติงาน  
6.  ดานการติดตามผล  

ประสิทธิภาพองค๑กร 
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  2.1.5  ดานการปฏิบัติงาน (Engagement Performance) หมายถึง การกระทําหรือการดําเนินงานของบุคลากรฝุายตรวจสอบภายในเพื่อให
เกิดคุณภาพอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติขององคแกร 
  2.1.6  ดานการติดตามผล (Monitoring) หมายถึง ขั้นตอนการตรวจสอบหรือสอบทานงานที่ฝุายตรวจสอบ ไดเสนอแนะแกหนวยรับตรวจ
เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวาระบบการควบคุมภายในของงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 
 2.2  ประสิทธิภาพขององค๑กร (Organizational Efficiency) 
 ประสิทธิภาพขององคแกร (Organizational Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคแของนโยบายโดยอาศัยตัวช้ีวัดภายในองคแกรวา 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไมและบรรลุวัตถุประสงคแมากนอยเพียงใด (พสุ เดชะรินทรแ,  2548 : 20-21) ประกอบดวย 
  2.2.1  ดานการเงิน (Financial Perspective) หมายถึง ประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการเงิน อาทิเชน การลดลงของตนทุน การเพิ่มขึ้นของ
กําไร อัตราการจายคาตอบแทน เงินปในผล อัตราการเจริญเติบโตของสวนแบงการตลาด และการบรรลุวัตถุประสงคแทางการเงินตามนโยบายขององคแกร 
  2.2.2  ดานลูกคา (Customer Perspective) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ทั้งในดานการบริการของพนักงานและการพัฒนาดานผลิตภัณฑแ เพื่อรักษาความสัมพันธแกับลูกค าที่มีอยูใหยืนยาวและ
สามารถในการดึงดูดลูกคาใหมใหเขามาใชสินคาบริการ 
  2.2.3  ดานกระบวนการภายในองคแกร (Internal Process Perspective)  หมายถึง ความสมบูรณแของกระบวนการทํางานภายในองคแกร เป็น
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเพื่อสรางคุณคาใหแกองคแกร 
  2.2.4  ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) หมายถึง การปรับปรุง พัฒนาวิธีการรูปแบบใหม ๆ เพื่อ
แกไขปใญหาหรือจุดบกพรองที่เกิดขึ้น เพื่อใหกระบวนการตาง ๆ มีประสิทธิภาพซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสงผลดีตอองคแกรในระยะยาวและความสามารถในการรักษาพนักงานที่มี
คุณภาพตลอดจนการมีวัฒนธรรมองคแกรที่ เปิดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กระบวนการและวิธีการเลือกกลํุมตัวอยําง 
 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารของธุรกิจเครือขายในประเทศไทยจํานวน 1,420 บริษัท (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค , 
2560 : เว็บไซตแ) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม จํานวน 350 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด
จํานวน 319 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ถูกตองและครบถวน คิดเป็นอัตราตอบกลับรอยละ 91.14 ทั้งน้ี อัตราตอบกลับของแบบสอบถามอยางนอ ย รอยละ 20 จึง
เป็นที่ยอมรับได (Aaker, Kumar & Day, 2001)  
 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 การควบคุมภายใน เป็นตัวแปรอิสระ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภแ, 2557 : 1-40) ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานความ
รับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา นโยบายและวิธีปฏิบัติ และคูมือการควบคุมคุณภาพ
ของหนวยงานตรวจสอบภายในและดําเนินการดานคุณภาพของงานอยางตอเน่ือง 2) ดานขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 คําถาม โดย
ครอบคลุมเน้ือหา นโยบายดานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตยแ สุจริต เที่ยงธรรมในวิชาชีพตนเอง 3) ดานการตอบรังงานและ
การคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวยรับตรวจ และงานที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา การประเมินพิจารณาความเสี่ยงในงานที่มี
ลักษณะเฉพาะเพื่อตรวจสอบหนวยรับตรวจใหมภายในองคแกรและคงไวซึ่งหนวยรับตรวจเดิม 4) ดานทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา 
การจัดนโยบายและวิธีปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในทุกระดับซึ่งเกี่ยวกับฝุายบริหารงานบุคคลในการปูองกันการทุจริตของบุคลากรในองคแกร 5) ดานการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติขององคแกรเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 6) 
ดานการติดตามผล ประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา ขั้นตอนการตรวจสอบหรือสอบทาน งานที่ฝุายตรวจสอบไดเสนอแนะแกหนวยรับตรวจเพื่อใหเกิด
ความเช่ือม่ันในระบบการควบคุมภายใน 
 ประสิทธิภาพองคแกร เป็นตัวแปรตาม (พสุ เดชะรินทรแ, 2548 : 20-21) ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานการเงิน ประกอบดวย 4 คําถาม 
โดยครอบคลุมเน้ือหา ประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการเงิน เชน การลดลงของตนทุน การเพิ่มขึ้นของกําไร และการบรรลุวัตถุประสงคแทางการ เงินตามนโยบายของ
องคแกร 2) ดานลูกคาประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา การตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจการรักษา ความสัมพันธแกับ
ลูกคารายเดิมและการแสวงหาลูกคารายใหม 3) ดานกระบวนการภายใน ประกอบดวย 4 คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ภายในใหเกิดประสิทธิภาพและการกําหนดนโยบาย สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานเป็นทีมที่ มีประสิทธิภาพ 4) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตประกอบดวย 4 
คําถาม โดยครอบคลุมเน้ือหา การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการรูปแบบใหม ๆ เพื่อแกไขปใญหาหรือจุดบกพรองที่เกิดขึ้น 
 คุณภาพของเครื่องมือวัด 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง โดยผานการพิจารณาเน้ือหาของขอคําถามจากผูเช่ียวชาญและหาคาอํานาจจําแนกเป็นรายขอ (Discriminant 
Power) โดยใชเทคนิค Item-total Correlation ซึ่งการควบคุมภายใน ไดคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.541-0.879 และประสิทธิภาพองคแกร ไดคาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.525-0.884 ซึ่งสอดคลองกับ Rovinelli and Hambleton (1977 : 49-60) แสดงความเห็นวา คาอํานาจจําแนกมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 
ถือวารายขอของแบบสอบถามมีความสอดคลองกันระหวางรายขอของแบบสอบถามกับวัตถุประสงคแที่ตองการวัด และทดสอบหาคาความเช่ือม่ันของแ บบสอบถาม 
(Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการควบคุมภายในมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูระหวาง 
0.797-0.894 และประสิทธิภาพองคแกร มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.866-0.893 ซึ่งสอดคลองกับ Nunnally และ Bernstein (1994) ไดนําเสนอวาการ
ทดสอบคาอํานาจจําแนกเกินกวา 0.70 เป็นคาท่ียอมรับได ถือวาเครื่องมือในการวิจัยมีประสิทธิภาพ 
 สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหแสหสัมพันธแแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis)และการวิเคราะหแความถดถอยแบบพหุคูณ การ
ทดสอบความสัมพันธแและผลกระทบของการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพองคแกรของธุรกิจเครือขายในประเทศ 
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สรุปผลลัพธ๑การวิจัย 
 
ตาราง 1  การวิเคราะหแสหสัมพันธแของการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวมของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 

ตัวแปร TOE LQ RE AC HR EP MT VIFs 
 4.29 4.30 4.30 4.22 4.29 4.35 4.35  

S.D. 0.40 0.58 0.52 0.51 0.42 0.46 0.44  
TOE  0.662* 0.693* 0.701* 0.582* 0.546* 0.658*  
LQ   0.804* 0.747* 0.306* 0.270* 0.477* 3.351 
RE    0.750* 0.419* 0.409* 0.609* 3.817 
AC     0.403* 0.350* 0.516* 2.737 
HR      0.630* 0.652* 1.950 
EP       0.725 2.355 
MT        3.085 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 1พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธแกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดเป็นปใญหา Multicollinearity ดังน้ัน ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ 
Multicollinearity โดยใชคา VIFs ปรากฏวา คา VIFs ของตัวแปรอิสระการควบคุมภายใน มีคาตั้งแต 1.950-3.817 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวา ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธแกันแตไมมีนัยสําคัญ (Black, 2006 : 585) 
 
ตาราง 2  การทดสอบความสัมพันธแของการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวมของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย 

การควบคุมภายใน 
ประสิทธิภาพองค๑กรโดยรวม 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิการถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงท่ี  0.580 0.241 2.407 0.017* 
ดานความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

0.159 0.063 2.527 0.013* 

ดานขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ  0.071 0.075 0.939 0.349 
ดานการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวยรับตรวจ
และงานที่มีลักษณะเฉพาะ  

0.208 0.065 3.205 0.002* 

ดานทรัพยากรบุคคล  0.186 0.066 2.800 0.006* 
ดานการปฏิบัติงาน  0.118 0.066 1.778 0.078 
ดานการติดตามผล  0.114 0.079 1.442 0.152 
F = 44.806 p = 0.000 Adj R2 = 0.661     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 2 พบวา 1) การควบคุมภายใน ดานความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวม ดานการเงิน และดานกระบวนการภายใน 2) การควบคุมภายใน ดานการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวยรับ
ตรวจและงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวม ดานการเงิน และดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต 3) การ
ควบคุมภายใน ดานทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวม และดานการเงิน เน่ืองจาก การที่องคแกรจะกระทําภารกิจ
หลักใหบรรลุวัตถุประสงคแ 
 การควบคุมภายใน ดานขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ดานการปฏิบัติงานและดานการติดตามผล ไมมีความสัมพันธแและผลกระทบกับ
ประสิทธิภาพองคแกรโดยรวม อาจเน่ืองมาจากการควบคุมภายใน ดานขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ ดานการปฏิบัติงาน และดานการติดตามผลของธุรกิจน้ัน
ยังมีอํานาจไมเพียงพอท่ีจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพองคแกร  
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยขางตนผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได 2 ประเด็นดังน้ี  
 1. ควบคุมภายในมีผลกระทบตอประสิทธิภาพองคแกรของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย เน่ืองจาก การควบคุมภายในจะมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน
สวนหน่ึงก็มาจากความรับผิดชอบและภาวะผูนํา ของผูบริหารหรือผูนําในการควบคุมภายใน โดยจะตองใชความรู ความสามารถในการวางแผนการควบคุม ภาวะผูนํา
จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดหรือชักจูงใหพนักงานทํางานตามเปูาหมายที่กําหนดไว และผูนําตองมีความรับผิดชอบสูงกวาบุคคล
โดยทั่วไป จึงจะมีความภาคภูมิใจ เป็นที่นาเลื่อมใส ศรัทธาของผูใตบังคับบัญชาที่อยูในองคแกร เพื่อใหการปฏิบัติงานองคแกรมีประสิ ทธิภาพและสงผลใหผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของกําไร และการบรรลุวัตถุประสงคแทางการเงินตามนโยบายขององคแกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิติมา เนาวโรจนแ ( 2554 : 28) 
พบวา การที่นํามีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปใญหาตาง ๆ มาแกปใญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปที่ดีกวาเดิม ซึ่งผูนําจะแสดงพฤติกรรมในการทํางานที่เป็น
กระบวนการเพื่อกระตุนผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานหรือแกปใญหา โดยสงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นในทุกแ งมุมตาง ๆ รวมทั้งมีการ
วิเคราะหแปใญหาโดยใชเหตุผลเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม เพื่อใหการดําเนินขององคแกรเกิดประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ปใจจุบันธุรกิจมีความ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน หนวยงานตรวจสอบจึงตองมีการพิจารณาถึงปใจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับงานเพื่อลดปใญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง เชน หนวยรับตรวจ
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เวลา เป็นตน เพื่อใหงานทีร่ับทําสําเร็จลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพ และทันตามเวลาท่ีกําหนด ซึ่งข้ันตอนการพิจารณารับงานถือเป็นขั้นตอนแรก แตเป็นขั้นตอนที่สําคัญ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย ตั้งเรือนรัตนแ (2551 : บทคัดยอ) พบวา การตอบรับงานตองคํานึงถึงหลายปใจจัยโดยเฉพาะการวิเคราะหแความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากงบการเงิน โดยการวิเคราะหแความเสี่ยงทางการเงินจากความผิดปกติจากอัตราสวนทางการเงินหรือวิเคราะหแความเสี่ยงที่ไดจ ากแนวโนมทางการเงิน 
เพื่อใหสะทอนถึงการดําเนินงานภายใน และสามารถนําไปแกไขเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินและการบริหา รขององคแกรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และหนวยงาน
จําเป็นจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจัดเป็นปใจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงในกา รบริหารงาน เพราะ
บุคลากรเป็นผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไมวาจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณแและการจัดการซึ่งถาองคแกรเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปใจจัยดานอื่น 
ๆ ก็จะดีตามมา ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคแกร เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคแก รเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคแขององคแกร พรอมทั้งดําเนินการและพัฒนาใหทรัพยากรบุคคลขององคแกรมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การ
วางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหแงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาคาตอบแทน 
สุขภาพและความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน ดังน้ัน จึงเป็นหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา บุตรแสง 
(2556 : บทคัดยอ) พบวา การจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมเพียงพอ โดยมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงงานอยางชัดเจน มีการพัฒนาอบรม
วิชาชีพอยางตอเน่ืองตลอดจนการใหคําปรึกษาในการพัฒนาผลงานและความสามารถทางวิชาชีพอยูเสมอ ยอมนํามาซึ่งความสําเร็จของงานและยังสงผลใหองคแกรบรรลุ
เปูาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน โดยการใชทรัพยากรที่คุมคาเกิดความนาเช่ือถือ และไววางใจจากบุคคลหลายฝุายที่เกี่ยวของและสรางความพึงพอใจแกองคแกร 
 2. ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับองคแกรในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจเครือขายในประเทศไทย ซึ่งในดานขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของอาจถูกกําหนดขึ้นเป็นนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณตางๆ ในการปฏิบัติงานแตอาจจะไมกอใหเกิดผลลัพธแที่ชัดเจนอยางเป็นรูปธรรม
เทาที่ควร เชนเดียวกับดานการปฏิบัติงาน และดานการติดตามผล ถึงแมการดําเนินงานจะสอดคลองกับนโยบายและยังมีขั้นตอนการตรวจสอบหรือสอบทานงาน แตสิ่ง
เหลาน้ีไมไดสงผลใหเกิดประสิทธิภาพองคแกร อยางไรก็ตามแมวาการควบคุมภายใน ดานขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ดานการปฏิบัติงาน และดานการ
ติดตามผลจะไมสงผลกระทบใหเกิดประสิทธิภาพองคแกร แตองคแกรยังคงตองพึงปฏิบัติเชนเดิม เพื่อใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและได รับการปรับปรุงให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดแผนการพัฒนาการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับองคแกรภายใตสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพองคแกรและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนตอไป 
 การควบคุมภายใน ดานความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบภายในดานการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธแกับหนวย
รับตรวจและงานที่มีลักษณะเฉพาะ และดานทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวม ดังน้ัน ผูบริหา รฝุายบัญชีธุรกิจ
เครือขายควรใหความสําคัญ ความรับผิดชอบของผูนําในการจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของหนวยงานตรวจสอบภายในและการ
ดําเนินการดานคุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคแกรที่ใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของงาน และควรมีการบริหารทรั พยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งฝุายตรวจสอบภายในที่ตองวางแผนบุคลากรใหสัมพันธแกับงาน เพื่อปูองกันภารทุจริตของบุคลากรในองคแกร เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวา
การบริหารและการปฏิบัติงานจะเกิดประสิทธิภาพตามเปูาหมายขององคแกร 
 
ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชน๑ในการวิจัย 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 การวิจัยครั้งน้ีผูที่สนในสามารถนําไปศึกษาความสัมพันธแและผลกระทบกับกลุมตัวแปรการควบคุมภายในในองคแกร เพื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางอ่ืนวามี
ความแตกตางกันหรือไม ซึ่งอาจทําใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชประโยชนแไดตรงตามเปูาหมายมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการศึกษาตัวแปรหรือปใจจัยดานอื่น 
ๆ ที่สงผลตอประสิทธิองคแกร เชน นโยบายการบริหารงานขององคแกร วัฒนธรรมองคแกร เพื่อใหผลการวิจัยมีความละเอียดและนาสนใจมากยิ่งขึ้ น ตลอดจนการศึกษา
โดยการสงแบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณแในเชิงลึกเพื่อใหเน้ือหามีความสมบูรณแยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวผลักดันใหการควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
ตอการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
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ทัศนคติท่ีมีตํอการบริโภคอาหารฟาสต๑ฟููดของประชากรในวัยทํางานเขตสาทร-กรุงเทพมหานคร 
Attitude Towards fast food consumption Of the working population Sathorn Bangkok 

 
ประสิทธิ์  ทันสมัย1 
Prasit  tansamai 

 
บทคัดยํอ 

การศึกษาใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากมุงศึกษาเฉพาะประชากรในวัยทํางานในเขตสาทร -กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 
20 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดตัวอยาง 400 คน โดยคัดเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก และใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายการศึกษา ใชวิธีทางสถิติ Chi-Square Test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 - 30 ปี สถานภาพโสด ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงาน/ลูกจางเอกชน มีรายไดตอเดือนอยูในระหวาง 10,001-20,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไวจะมีเพียงบาง
ประเด็นเทาน้ันที่ไมเป็นไปตามสมมติฐาน  คือคุณลักษณะที่แตกตางกันของผูบริโภค เชน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได การศึกษ า ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) ที่แตกตางกัน และผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารดานอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) แตกตางตามชองทางการใหขอมูล
ขาวสาร เชน โทรทัศนแ วิทยุ หนังสือพิมพแ และสวนประสมทางการตลาด (4Ps) คือ ผลิตภัณฑแ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) 

ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนแเพื่อใหทราบถึงปใจจัยในดานตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) และ
สามารถนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการอาหารประเภทฟาสตแฟููด(Fast Food) ตลอดจนเป็นขอมูลใหผูบริหารระดับสูงใชประโยชนแ
ประกอบการตัดสินใจและกําหนดทิศทางในการวางแผนกลยุทธแไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
 
คําสําคัญ : ทัศนคติ, อาหารฟาสตแฟููด, วัยทํางาน  
 
Abstract 

A questionnaire was used to collect data from Bangkok to Sathorn – Bangkok. Age from 20 years the sample size is 400 people. 
And descriptive statistics. To explain the study. Chi-square test was used to test the hypothesis. 

The study indicated that Most respondents were female between 26 and 30 years of age. Status single bachelor degree 
Employee / Private Employee Monthly income is in between. 10,001-20,000 Baht The hypothesis test results are consistent with the 
hypothesis that only some of the hypotheses are not met. There are different characteristics of consumers such as gender, age, occupation 
status, income level, education, which influence the decision to choose different fast food. Consumers are aware of fast food information, 
such as television, radio, newspaper, and marketing mix (4Ps). These are products, prices,place and promotion. Influence of decision on fast 
food consumption. 

The results of the study can be used to identify the factors influencing the decision to eat fast food and can be used as a 
guideline to improve the food. Fast food is also available as a way for senior executives to make better use of their decision making and 
strategic direction. 
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บทนํา  

อาหารเป็นปใจจัยหน่ึงในจํานวนปใจจัยพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยแ ความสําคัญของอาหารนอกจากเป็นแหลงใหพลังงานและสารอาหาร
ที่จําเป็นตอรางกายแลวยังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศอีกดวยกลาวคือ ประเทศไทยผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในประเทศและสงออกเป็นสินคาสําคัญหลาย
ประเภท อุตสาหกรรมอาหารเป็นสาขาการผลิตที่มีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่สรางความเช่ือมโยงระหวางภาคเศรษฐกิจหลักไดแก ภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโดยการนําเอาผลผลิตตาง ๆ จากภาคเกษตรมาเขาสูกระบวนการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามแมวาผลิตภัณฑแ อาหารที่
สงออกมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตางประเทศแตยังมีปใญหาที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย ปใญหาเรื่องความปลอดภัยในอาหารเริ่มเป็นที่
ตระหนักมากข้ึนทําใหภาครัฐตองเอาใจใสตอสุขภาพของประชาชน และภาคเอกชนตื่นตัวที่จะสนองตอบลูกคา แตสถานภาพของขอมูลความปลอดภัยของอาหารของ
ประเทศยังประสบปใญหาบางประการเชน การรวบรวมขอมูลอุบัติการณแการเกิดโรคยังไมสมบูรณแ บางครั้งยังไมสามารถระบุสาเหตุที่แทจริงทางวิทยาศาสตรแได ขอ มูล
ระบาดวิทยายังไมสามารถระบุสาเหตุของอาหารที่เป็นพาหะที่แทจริงขอมูลการบริโภคอาหารของประชากรคนไทยทั้งชนิดและปริมาณยังไมสมบูรณแ  ขอมูลการนําเขา
และการกระจายของสารเคมีโดยเฉพาะวัตถุเจือปนอาหารและสารปฏิชีวนะไมสมบูรณแและขาดการเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองทําใหไมมีการเฝูาระวังและติดตามการใชสาร
ดังกลาวในอาหารอยางจริงจัง ซึ่งสถานภาพของขอมูลความปลอดภัยของอาหารอันเป็นขอมูล  พื้นฐานดังกลาวเกิดจากในปใจจุบันยังไมมีการเก็บขอมูลและการศึกษา
เรื่องความปลอดภัยของอาหารอยางเป็นระบบหรือแมมีการเก็บขอมูลในหลายหนวยงานแตไมเป็นไปอยางตอเน่ืองและไมสามารถโยงใหเห็นภาพ รวมได อีกทั้งขอมูล
วิเคราะหแเพื่อการตรวจสอบอันตรายในอาหารน้ันเป็นการสุมตรวจเฉพาะกิจ  ตรวจสอบเป็นครั้งคราว ขอมูลวิเคราะหแบางสวนยังไมมีความแนนอนและมีความ
แปรปรวนสูงเน่ืองจากระบบสุมตัวอยางไมไดมาตรฐาน ขอมูลชนิดและปริมาณอันตรายมีการบันทึกนอยและขอมูลบางสวนไมสามารถเปิดเผยได  ซึ่งสถานภาพของ

                                                           
1อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ขอมูลดังกลาวเป็นอุปสรรคสําคัญในการจัดการดานความเสี่ยงในหวงโซอาหารของประเทศไทย การริเริ่มจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานขอมูลความปลอดภัยอาหารของ
ประเทศไทย เป็นความสําคัญกาวหน่ึงในการเริ่มดําเนินงานสนับสนุนปูองกันและแกไขปใญหาความไมปลอดภัยของอาหารทั้งในภาวะปกติและเตรียมรับในภาวะวิกฤติ
ของประเทศ เพื่อคุมครองสุขภาพของผูบริโภคในประเทศ และการจัดการความเสี่ยงของอันตรายในอาหารในประเทศ อีกทั้งสนับสนุนการดําเนินงานดานการวิเคราะหแ
ความเสี่ยง (Risk Analysis) โดยเฉพาะในสวนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเป็นงานดานความปลอดภัยของอาหารที่กําลังเป็นระบบสากล ที่องคแการ
คาโลกยอมรับ และเป็นประโยชนแในการตอรองในทางการคาระหวางประเทศอีกดวย 

ในยุคสหัสวรรษใหมเป็นยุคที่อยูในสังคมที่เรงรีบ รวดเร็ว การเดินทางมีทางดวน  มีรถไฟฟูา ถาพูดถึงการกินก็จะมีอาหารฟาสตแฟููด ซึ่ งอาจจะไมใชเรื่อง
แปลกใหมในวิถีชีวิตคนไทย แตก็เป็นเรื่องที่ดํารงอยูและไดรับความนิยมอยางแพรหลายแลวในขณะน้ี อาหารฟาสตแฟููดที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคสวนใหญเป็นแบบ
ตะวันตก ไดแก มันฝรั่งทอด ไกทอด โดนัท เป็นตน อาหารฟาสตแฟููดแบบไทย ไดแก อาหารจานเดียว ประเภท กเวยเตี๋ยว ขาวราดแกง ขาวมันไก ขนมจีน เป็นตน จาก
การประเมินคุณภาพพบวาฟาสตแฟููดแบบไทยเป็นอาหารที่มีไขมันและโปรตีน เหมาะสมกับความตองการของรางกาย สวนอาหารฟาสตแฟููดแบบตะวันตกใหพลังงานจาก
ไขมันและโปรตีนเกินกวามาตรฐานการบริโภค ผลเสียของการบริโภคอาหารฟาสตแฟููดแบบตะวันตก จะมีการสะสมสวนเกินไวใ นรางกาย ไดแก การเก็บไขมันไวตาม
อวัยวะตาง ๆ เชน หัวใจ(ทําใหกลามเน้ือหัวใจออนแอ) ตับ ไต (ทําใหตับโตทําหนาที่ไดนอยลง) โคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ทําให ตกตะกอนกับผนังเสนเลือดไป
เลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายลดลง เสนเลือดหัวใจตีบ ทําใหกลามเน้ือหัวใจออนแอ และตายเพราะขาดเลือด หัวใจวาย เสนเลือดสมองตีบ ทําใหเซลลแสมองตายเป็นโรค
ความจําเสื่อม โรคอัมพาต โรคความดันโลหิตสูง     เป็นตน 

จะเห็นไดวาอาหารฟาสตแฟููดแบบตะวันตก มีผลเสียตอสุขภาพ ขอปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย จึงควรบริโภคอาหารหลากหลาย
ใหครบทั้ง 5 หมู เชนอาหารประเภทธัญพืช เป็นประจําในปริมาณที่พอเหมาะ ดื่มนมทุกวัน กินพืชผักใหมากและกินผลไมเลี่ยงอาหารรสเค็มจั ด กินอาหารที่สะอาด
ปราศจากเช้ือโรคและสิ่งปนเปื้อน งดหรือลดปริมาณการดื่มสุรา งดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลแ การปฏิบัติขางตนจะตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ จึงจะเป็นผลดี (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 2547 : 1-2) 
 เม่ือผูบริโภคสนใจและหวงใยในสุขภาพของตนเองมากขึ้น การบริโภคอาหารจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถทําไดงาย ซึ่งผูผลิตหรือผูขาย มักใชปใจจัยสวน
ประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกผูบริโภคกลุมเปูาหมาย และจัดเป็นสวนประกอบหน่ึงของการกําหนดกลยุทธิ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นการเปิดตลาด
ของผูผลิตหรือผูขายในการใหบริการอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) ใหแกผูบริโภคจากขอมูลขางตนผูวิจัยตองการศึกษาทัศนคติตอการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast 
Food) ของผูบริโภคในการเลือกบริโภคอาหารประเภทตาง ๆ เพื่อผูผลิตหรือผูขายใชเป็นขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจลงทุนทางดานสุขภาพที่เป็ นประโยชนแตอ
ผูบริโภคตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) ของประชากรวัยทํางานในเขตสาทร-กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารดานการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) ของประชากรวัยทํางานในเขตสาทร-กรุงเทพมหานคร ในแตละประเภท

ของสื่อที่มีตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) 
3. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) ของประชากรวัยทํางานในเขตสาทร-

กรุงเทพมหานคร 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ผูวิจัยมุงทําการศึกษาเฉพาะลักษณะทางประชากร พฤติกรรม ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด และการรับรูขอมูลขาวสารที่ผูบริโภคมีตอการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด  

2. ประชากรที่ผูวิจัยทําการศึกษา คือกลุมประชากรวัยทํางานในเขตสาทร-กรุงเทพมหานคร  
(2.1)  ประชากรในการศึกษาวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัทตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามอาคารสํานักงานในพื้นที่เขตสาทร-กรุงเทพมหานคร  
(2.2)  กลุมตัวอยาง 

คณะผูจัดทําไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย เพื่อจะเป็นตัวแทนของพนักงานบริษัทตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในอาคารสํานักงาน
พื้นที่เขตสาทร-กรุงเทพมหานคร 6 อาคารที่อยูภายใตความสามารถในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกไดดังน้ี 

อาคารกรุงเทพประกันภัย  จํานวน  1,550  คน 
อาคารเอ็มไพรแ ทาวเวอรแ จํานวน  2,620  คน 
อาคารควอลิตี้ เฮาสแ ลุมพินี จํานวน    875  คน 
อาคารไทยวา ทาวเวอรแ 2 จํานวน    460  คน 
อาคารทิสโก จํานวน    680  คน 
อาคารไทยซีซี ทาวเวอรแ จํานวน  1,830  คน 

  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัทตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามอาคารสํานักงานในพื้นที่เขตสาทร-กรุงเทพมหานคร  
 1. กลํุมตัวอยําง 
 คณะผูจัดทําไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย เพื่อจะเป็นตัวแทนของพนักงานบริษัทตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในอาคารสํานักงานพื้นที่เขต
สาทร-กรุงเทพมหานคร 6 อาคารที่อยูภายใตความสามารถในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกไดดังน้ี 

 อาคารกรุงเทพประกันภัย จํานวน  1,550  คน 
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อาคารเอ็มไพรแ ทาวเวอรแ จํานวน  2,620  คน 
อาคารควอลิตี้ เฮาสแ ลุมพินี จํานวน     875  คน 
อาคารไทยวา ทาวเวอรแ 2 จํานวน     460  คน 
อาคารทิสโก จํานวน     680  คน 
อาคารไทยซีซี ทาวเวอรแ จํานวน  1,830  คน 

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เครื่องมือท่ีนํามาใชเก็บขอมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งจะมีลักษณะและรายละเอียดดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสรางชุดคําถาม 
 ชุดคําถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวย 4 สวน คือ 

สวนที ่1 ชุดคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา 
สวนที ่2 ชุดคําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) 
สวนที ่3 ชุดคําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารดานการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด  
(Fast Food) 
สวนที่ 4 ชุดคําถามเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) เชน ผลิตภัณฑแ สถานที่ ราคา การ

สงเสริมการขาย โดยคําถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ  คาดหวังแบงออกเป็น 5 ระดับ 
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ผูศึกษาจะนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับการเก็บขอมูลไปทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง และความเช่ือม่ัน  
 ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงแกไขผสมผสาน 

เม่ือนําไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากแบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และจัดพิมพแแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาสรุปไดวา  กลุมตัวอยาง โดยเฉพาะประชากรวัยทํางานในเขตสาทร - กรุงเทพมหานคร ที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษา มี ดังน้ี 

กลุมประชาชนตัวอยางสวนใหญเป็นเพศ หญิง จํานวน 231 คน คิดเป็นรอยละ 57.8  ซึ่งอายุระหวาง 26 - 30 ปี จะมีมากที่สุด จํานวน 115 คน คิดเป็น
รอยละ 28.8 สถานภาพ โสด จํานวน 253 คน คิดเป็นรอยละ 63.3 กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   จํานวน 260  คน คิดเป็นรอยละ 65.3 โดยมีรายไดตอเดือน 
10,001- 20,000 บาท จํานวน 147 คน คิดเป็นรอยละ 36.8 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จะมีมากท่ีสุด จํานวน 286 คน คิดเป็นรอยละ 71.5 

จําแนกตามลักษณะการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) ที่กลุมตัวอยางสวนใหญบริโภค คือ นานๆ ครั้ง มีจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 195 คน คิด
เป็นรอยละ48.8 เลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) ในวันเสารแ มากที่สุด มีจํานวน 186 คน คิดเป็นรอยละ 17.8 ชวงเวลา ตั้งแต 16.01 – 20.00 นาฬิกา มาก
ที่สุด มีจํานวน 203 คน คิดเป็นรอยละ 41.1 มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาหแ มีจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ 30 จํานวน 30-60 นาที มีจํานวนมาก
ที่สุด คือจํานวน 157 คน คิดเป็นรอยละ39.3 เหตุผลสําคัญที่เลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด     (Fast Food) คือความสะดวก รวดเร็ว เป็นจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 
232 คน คิดเป็นรอยละ 58 คิดวาอาหารฟาสตแฟููด  (Fast Food) มีประโยชนแ มีจํานวน 207 คน คิดเป็นรอยละ 51.8 ตามลําดับ 

ปใจจัยสวนบุคคลทางดาน สถานภาพ ตางกัน มีพฤติกรรมการรับรูขาวสารเกี่ยวกับอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) กรณีผูนําเสนอและแนะนําความรู
ทางดานสุขภาพ และ ชวงเวลาท่ีไดรับสื่อประเภทตางๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

กลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสนใจบริโภคอาหารฟาสตแฟููด ภายหลังการรับรูขาวสารเกี่ยวกับอาหารฟาสตแฟููด   (Fast Food) โดยสวนมากในความ
สนใจบริโภคปานกลาง จํานวน 166 คน คิดเป็นรอยละ 41.5 โดยมีความรูความเขาใจอยูในระดับ ปานกลาง จํานวน 217 คน คิดเป็นรอยละ 54.3 และนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน ปานกลาง จํานวน 183 คน คิดเป็นรอยละ 45.8 ภายหลังจากไดรับขอมูลขาวสาร มีความตองการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด ปานกลาง จํานวน 188 คน 
คิดเป็นรอยละ 47.0 กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีการติดตอกลับรานอาหารฟาสตแฟููดภายหลังจากไดรับขอมูลขาวสาร มีจํานวน 334 คน คิดเป็นรอยละ 83.5 ตองการ
ไดรับคําแนะนําความรูดานสุขภาพจาก ผูเช่ียวชาญเฉพาะโดยตรง จํานวน 114 คน คิดเป็นรอยละ 28.5 สื่อที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารฟา สตแฟููด สวนใหญคือ 
โทรทัศนแ จํานวน 321 คน คิดเป็นรอยละ 38.2   

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food)  ดานผลิตภัณฑแ โดยรวม อยูในระดับนอย มี
คาเฉลี่ย 2.14 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food)  ดานสถานที่ โดยรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 
2.02 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food)  ดานราคา โดยรวมระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย 2.75 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตแฟููด (Fast Food) ดานการสงเสริมการขาย โดยรวม อยูในระดับ
นอย มีคาเฉลี่ย 2.37 

 
ข๎อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตํอไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค  และดําเนินการศึกษาอยูเป็นระยะ เน่ืองจากพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพ าะ
อยางยิ่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเป็นสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ลวนสงผลใหพฤติกรรมและความตองการของ
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะไดทราบถึงพฤติกรรมและปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food)  

2. การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรกลุมตัวอยางในเขตสาทร-กรุงเทพมหานคร  ดังน้ันไมอาจคาดเดาไดวาผูบริโภคที่ไมไดจัดอยูในกลุม
ประชากรตัวอยาง จะใหความสนใจ และ ตองการการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) หรือไม ซึ่งถากลุมดังกลาวมีจํานวนมาก ผลการวิเคราะหแจากการศึกษาน้ี 
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อาจเกิดความคลาดเคลื่อนไดเชนกัน เพราะฉะน้ันควรมีการศึกษาเชนเดียวกันน้ีในเครือขายอื่นๆ และสถานที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อทราบพฤติกรรมที่แตกตางกันไป  และ
นํามาเป็นแนวทางในการกําหนด   กลยุทธแการตลาดของแตละพื้นที่ใหเหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มในเรื่องของการทําประชาสัมพันธแ และใหรายละเอียดเพิ่มเติมในการบริโภคอาหารฟาสตแฟููด(Fast Food) ประเภทตางๆ ที่เหมาะสม
กับเพศและวัย  เพื่อท่ีจะปรับปรุงแกไข ใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอรางกาย 
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ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกสํานักงานบัญชี ในจังหวัดลําปาง 
Marketing Mix Factors Affecting the Decision in Choosing Accounting Offices: in Lampang Province 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคแปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสํานักงานใหบริการจัดทําบัญชี กรณีศึกษา จังหวัด
ลําปาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักบัญชีในเขตจังหวัดลําปาง จํานวน 21 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลคาความถี่ และคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 1 พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing mix) ซึ่งมีปใจจัยหลัก 7 
ดาน ที่มีผลตอความตองการของผูใชบริการ พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับที่มาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังน้ี ดานพนักงาน ดานราคา 
และดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดานพนักงานมากท่ีสุด โดนเนนในสวนของพนักงานบัญชีที่มีความรูในดานวิชาชีพและภาษีอากร และ
สามารถแนะนําหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีได  รวมถึงพนักงานที่เต็มใจในการใหบริการ 
 
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด,สํานักงานบัญชี,นักบัญชี 
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate marketing mix factors affecting the decision in choosing accounting offices: 
the case study of Lampang Province. The samples of the research were 181 accountants in Lampang 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 Lampang 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 
 
บทนํา 
 เปูาหมายการธุรกิจ คือตองการผลกําไรซึ่งถามีกําไรแลว ตองมีการเสียภาษีใหกับประเทศ ดังน้ันนักบัญชีจึงมีสวนเกี่ยวของที่มาชวยในการบันทึกบัญชี ไมวา
จะเป็นรายรับ รายจาย หรือการทํางบการเงิน โดยการคํานวณรายไดที่ตองชําระโดยการยื่นแบบแสดงรายได ดังน้ัน การทําบัญชีตองอาศัยนักบัญชีที่มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพ รวมถึงการเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร เพื่อใหขอมูลถูกตองชัดเจน รวมถึงควบคุมคาใชจายที่ไมจําเป็นที่จะเกิดขึ้น 
ดังน้ันในการดําเนินธุรกิจ ตองอาศัยความรูความเขาใจในวิชาชีพบัญชีและกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจใหเป็นไปตามกระบวน การของกฎหมาย ดังน้ันกิจการที่ขาด
ความรูความเขาใจในดานบัญชี ดังน้ันบริษัทที่ยังขาดนักบัญชีที่มีความเช่ียวชาญจึงหันมามอบความไวใจใหกับสํานักงานบัญชีเป็นผูรั บผิดชอบในเรื่องการทําบัญชี 
วางแผนภาษี และการตรวจสอบบัญชี เป็นตน รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารธุรกิจ ตามนโยบายของรัฐ ในการสงเสริมใหธุรกิจจัดทําบัญชีใหถูกตองตาม
กฎหมาย และสามารถนําไปใชประโยชนแในการบริหารจัดการที่ดี 
 ปใจจัยดังกลาว ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชีมากข้ึน โดยคํานึงถึงความสะดวกสบายไมวาจะเป็น การจัดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงทําทํานิติ
กรรมตางๆ โดยหันมาใชในบริการของสํานักงานบัญชี  โดยผูวิจัยตองศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสํา นักงานใหบริการจัดทํา
บัญชี ในจังหวัดลําปาง เพื่อเป็นขอมูลแกผูเกี่ยวของหรือผูที่สนใจนําไปประยุกตแใช ตอความตองการของผูประกอบธุรกิจตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของจังหวัดลําปาง 
2. เพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและพัฒนางานบริการของสํานักงานบัญชี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลํุมตัวอยําง 

ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักบัญชีในจังหวัดลําปาง จํานวน 347 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง, 2556) 
กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานที่ตั้งอยูในจังหวัดลําปาง  จํานวน 181 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & 

Morgan (ทิวา ปฏิญาณสัจ, 2553 หนา 71) 
                                                           
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือทีใชในการศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ เป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานสวนบุคคล ประกอบดวยดวยคําถามเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ประเภท
ธุรกิจ รายไดของธุรกิจและ ระยะเวลาการใชบริการสํานักงานบัญชี 
 ตอนที่  2  ความสําคัญของสวนประสบการตลาดกับการเลือกบริการตรวจสอบและรับรองบัญชี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ 
 การเก็บรวมรวมข๎อมูล 
 ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางของผูประกอบการในจังหวัดลําปาง ตามรายช่ือท่ีมีอยูในพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 เม่ือรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลวจะนําขอมูลที่ไดมาลงรหัส (Coding) แลวนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistics Package for the Social Science) และสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการหาคา
ทางสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี,่คารอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1 ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม โดยประกอบดวยประเภทธุรกิจบริษัทจํากัด รอยละ 53.00 มีตําแหนง ตําแหนงเป็นเจาของธุรกิจ 25.00 ประ เภท
ธุรกิจ ประเภทซื้อมาขายไป รอยละ 45.00 มีรายไดมากกวา 200,001 บาท รอยละ 40.3 เปิดดําเนินธุรกิจระยะเวลา 1-3 ปี รอยละ 29.50 

2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 1 พบวา สวนประสบทางการตลาดเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับที่มาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังน้ี ดานพนักงาน ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย 

ตารางที่  1 ป๓จจัยสํวนประสบทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการสํานักงานบัญชี 
 

สวนประสมการตลาด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ดานผลิตภัณฑแ 4.15 0.51 มาก 
ดานราคา 4.38 0.38 มาก 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.30 0.49 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.48 0.57 ปานกลาง 
ดานพนักงาน 4.42 0.42 มาก 
ดานกระบวนการใหบริการ 4.08 0.45 มาก 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 4.15 0.51 มาก 
รวม 4.14 0.27 มาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing mix) ซึ่งมีปใจจัยหลัก 7 ดาน ที่มีผลตอความตองการของผูใชบริการ พิจารณารายดาน 
พบวา อยูในระดับที่มาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังน้ี ดานพนักงาน ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย โดย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดานพนักงานมากที่สุด โดนเนนในสวนของพนักงานบัญชีที่มีความรูในดานวิชาชีพและภาษีอากร และสามารถแนะนําหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีได  รวมถึง
พนักงานที่เต็มใจในการใหบริการ โดยสอดคลองกับ กนกรัตนแ กนกพารา (2549) ที่วา ดานพนักงานหรือดานบุคลากร มีความสัมพันธแสูงกวา ดานอื่นๆ ทั้งน้ีการบัญชี
และกฎหมายเป็นการบริการที่ตองพบปะลูกคาหรือใหบริการกับลูกคาเป็นสําคัญ หากพนักงานใหความสําคัญกับลูกคาจะสงผลใหยอมทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใน
บริการ 
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ต๎นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือการค๎าในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
Cost and financial return of organic vegetable production. In Samngao District, Tak Province 

 
พนารัตน๑ สิทธิประเสริฐ1  ณัชชา ไชยวงค๑2 

Panarat sitthiprasert  Natcha Chaiwong 
บทคัดยํอ  

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักปลอดสารพิษ ของกลุมเกษตรกร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  พบวา การผลิตผักปล อด
สารพิษ ตอ 1 งาน จะมีตนทุนตอท้ังสิ้น 5,595.27 บาท และมีตนทุนตอ กิโลกรัมละ 4.60 บาท ซึ่งรายไดจากการผลิตผักปลอดสารพิษ พบวา ปริมาณผักที่ผลิตไดโดย
เฉลี่ยเทากับ 1,660.67 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 งานตอปี ราคากิโลกรัมละ 12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิน 19 ,928.04 บาท จากการวิเคราะหแผลตอบแทนทางการเงิน พบวา 
ผูผลิตมีรายไดและตนทุนจากการผลิตเทากับ 53 ,254.25 บาท ผลตอบแทนสุทธิตองานเทากับ 41,123.22 บาท มูลคาปใจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 
35,458.88 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.70 และผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 102.45% การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
ไดผลตอบแทนเป็นที่เหมาะสม ควรสงเสริมใหมีการการผลิตและจําหนายตอไป รวมถึงหนวยงานอื่นควรนําไปสงเสริมใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีอื่นๆ  

 
คําสําคัญ : ตนทุน, ผลตอบแทน, ผักปลอดสารพิษ 
 
Abstract 

This research aimed to study the cost and return of organic vegetables. It was found that the production of organic vegetable in 
one job was 5,595.27 baht per kilogram and cost per kilogram was 4.60 baht per kilogram. The average cost per kilogram was 1,660.67 kilograms 
per one job per year. The price of kilograms was 12 baht per kilogram, for 19,928.04 baht from the analysis of financial return, it was found that 
the company had revenue and cost of production of 53,254.25 baht. The net return per share was 41,123.22 baht. The present value of net 
return (NPV) was 35,458.88 baht. The return on cost ratio (BCR) Was 1.70 and the return on investment (IRR) was 102.45%. The return is 
reasonable. It should encourage the production and distribution. Other units should be promoted to farmers in other areas. 

 
Keywords: Cost , financial return ,organic vegetables 
 
บทนํา 
 ประชากรสวนใหญของประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรม ในการทําเกษตรกรรมแบบดังเดิมจะเป็นแบบเกษตรแบบยังชีพ แตเม่ือรัฐบาลมนโยบายพัฒนา
เกษตรกรรม ทําใหประเทศไทยมีการกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการนําสารเคมีหรือปุยวิทยาศาสตรแ เพื่อใหใหผัก
สวยงามและมีการเจริญเติบโตไวกวาผักทั่วไป ซึ่งผักกลายเป็นพื้นเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของไทย อันเน่ืองจาก การผลิตผักใหผลตอบแทนเร็ วรวมถึงระยะเวลาการ
เติมโตสั้น ซึ่งในปีหน่ึงๆ สามารถผลิตไดหลายครั้งรวมถึงคนไทยยังใหความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น ทําใหมีการบริโภคผักกันเป็นจํานวนมาก ทําใหมีการเรงผลิต
ผัก โดยการใชระยะเวลาผลิตใหนอยท่ีสุด ดวยการใชปุย หรือสารเคมีเรงผลผลิต รวมถึงสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อใหผักเหลาน้ีมีสีสันที่สวยงามนารับประทาน (ดลยา  กัน
ตะนันทแ. 2543) ทําใหมีผลกระทบตอผูผลิต และผูบริโภค รวมถึงสิ่งแวดลอม มีสารพิษตกคางในพื้นผัก และเม่ือผูบริโภครับประทานเป็นเวลานานในปริมาณมากและ
เป็นเวลานานก็ไดรับผลจากการสะสมของสารพิษน้ันๆ ที่ติดมากับผักเหลาน้ัน จากที่ผูบริโภคใหความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
บริโภคผักน้ัน ผูบริโภคหันมาบริโภคผักปลอดสารผิดมากข้ึน ทําใหเกษตรกรหันมาใหความสําคัญ เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษมากข้ึนแตเกษตรกร 
  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจ ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้ งน้ี จะชวยใหเกษตรกรไดทราบถึง
ตนทุนและผลตอบแทนเป็นเชนไร และยังสามารถนําขอมูลไปพิจารณาสงเสริมใหมีการผลิตผักปลอดสารพิษในเขตอําเภออื่นและจังหวัดใกลเคียงตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศกึษา  

เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักปลอดสารพิษ ของกลุมเกษตรกร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา  
 เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีจะประกอบดวย การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการคา ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก  
 ขอบเขตประชากร 
 ขอบเขตประชากร ในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ อําเภอบานตาก อ.เมือง จ.ตาก โดยมีจํานวน 12 ราย   
 การจัดเก็บรวมรวมข๎อมูล  
 1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณแ กลุมเกษตรที่ปลกผักปลอดสารพิษ ใน 
อ.บานตาก จํานวนทั้งสิ้น 12 ราย  
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสือ เอกสารของหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ และการคนควาฐานขอมูลผานทางระบบอินเตอรแเน็ต 

                                                           
1 วิทยาลัยนอรแทเทิรแน E-mail : Panara2527@gmail.com เบอรแโทร 086-2174757 
2 วิทยาลัยนอรแทเทิรแน E-mail : Nathapon_9@hotmail.com  เบอรแโทร 090-6925245 
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 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวมรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเป็น 3 สวนคือ  
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูปลูกผักปลอดสารพิษ ประเภทผักปลอดสารผิดที่ปลูก จํานวนพื้นที่ในการเพาะปลูก สาเหตุของการปลูก
ผักปลอดสารพิษ แหลงความรูในการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นตน 
 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
  การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหแขอมูลจากผลการสัมภาษณแโดยใชการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured interview) ของเจาของ
ผักปลอดสารพิษโดยแบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี  
 1.  ตนทุนการปลูกผักปลอดสารพิษ ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับการผลิตและหาเหตตุนทุนการผลิต โดยอธิบายเกี่ยวกับตนทุนการปลูกผักปลอดสารพิษ ที่
ประกอบดวยรายจายในการลงทุน และรายจายที่มีการจายประจําหรือคาใชจายในการดําเนินงาน และ คาใชจายบํารุงรักษา หรือคาใชจายอื่นๆ  

วิธีการคํานวณต๎นทนุและผลตอบแทนจากการปลูกผกัปลอดสารพิษได๎ดงันี้ 
1. ต๎นทนุการผลิตผกัปลอดสารพิษ  
แบงออกเป็น 2 สวน คือ ตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร 
 1.1 ตนทุนคงที่ ประกอบดวย 
  -คาเสื่อมราคาโครงสรางมุงตาขายไนลอน 
  - คาเสื่อมราคาอุปกรณแการเกษตร 
 1.2 ตนทุนผันแปร ประกอบดวย  
  - คาแรงงาน (เตรียมดิน ปลูก ถอนหญาและ บํารุงรักษา) 
  - คาเมล็ดพันธุแ 
  - คาปุยอินทรียแ 

- คาปูนขาว 
- คาสารปูองกันและกําจัดศตัรูพืช 
- คาเสียโอกาสของตนทุนผันแปร 
- คาใชจายอื่นๆ เชน คาไฟฟูา คาซอมแซม คาขนสง 

  1.3 ตนทุนทั้งหมด = ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปร 
 2. ผลตอบแทนในการปลูกผักปลอดสารพษิ คํานวณไดจาก  
  2.1 รายไดทั้งหมด =  ผลผลิตทั้งหมด * ราคาขาย 
  2.2 กําไรสุทธิ        = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด  
 3. การคดิคาเสียโอกาสของตนทุนผันแปรจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยแ คิดเป็นรอยละ 7 ตอปี 
 4. คาเสื่อมราคา ใชวิธีแบบเสนตรง (Straight – line method)  
   2.วิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทนุ  

     2.1 ระยะเวลาคนืทุน  
คาใชจายในการลงทุนของการผลิตผักปลอดสารพิษ/ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตองวดของการผลิตผักปลอดสารพิษ 

     2.2 อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (IRR)  
IRR จะขึ้นอยูกับ NPV คุณจะถือวา IRR เป็นกรณีพิเศษของ NPV ก็ได โดยที่อัตราผลตอบแทนที่คํานวณคืออัตราดอกเบี้ยซึ่งสอดคลองกับ

มูลคาปใจจุบันสุทธิที่เป็น 0 (ศูนยแ) 
            NPV (IRR (values), values) = 0 
     2.3 มูลคําโครงการป๓จจุบนัสุทธิ (NPV) 

                  
Ct = กระแสเงินสดสุทธิในแตละปี 
C0 = เงินลงทุนในโครงการ 
r หรือ WACC = คาเสียโอกาสของเงินทุน 
t = ระยะเวลา 

 
ผลการวิจัย 
 1. ต๎นทุนการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 ในการผลิตผักปลอดสารพิษ ตอ 1 งาน จะมีตนทุนตอท้ังสิ้น 5,595.27 บาท และมีตนทุนตอ กิโลกรัมละ 4.60 บาท (ตารางท่ี 1) 
       1.1 . รายได๎จากการผลิตผักปลอดสารพิษ  
  ซึ่งรายไดจากการผลิตผักปลอดสารพิษ พบวา ปริมาณผักที่ผลิตไดโดยเฉลี่ยเทากับ 1 ,660.67 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 งานตอปี ราคากิโลกรัม
ละ 12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิน 19,928.04 บาท (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงรายได๎ ต๎นทุน และผลตอบแทนสุทธิที่เป็นเงินสดตํอพื้นที่ 1 งานตํอปี 

 
 2. ผลตอบแทนทาการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษ  
 2.1 จากการวิเคราะหแผลตอบแทนทางการเงิน พบวา ผูผลิตมีรายไดและตนทุนจากการผลิตเทากับ 53 ,254.25 บาท ผลตอบแทนสุทธิตองานเทากับ 
41,123.22 บาท มูลคาปใจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 35,458.88 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.70 และผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) เทากับ 102.45%  
สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการคา 
ในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวา ตนทุนการผลิต ในการผลิตผักปลอดสารพิษ ตอ 1 งาน จะมีตนทุนตอทั้งสิ้น 5 ,595.27 บาท และมีตนทุนตอ กิโลกรัมละ 4.60 
บาท จากการวิเคราะหแผลตอบแทนทางการเงิน พบวา ผูผลิตมีรายไดและตนทุนจากการผลิตเทากับ 53,254.25 บาท ผลตอบแทนสุทธิตองานเทากับ 41,123.22 บาท 
มูลคาปใจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 35,458.88 บาท และผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 102.45% 
 จากการวิเคราะหแดังกลาวจะเห็นวา NPV มีคามากวา BCR มีคาเทากับหรือมากกวาหน่ึงและ IRR มีคามากวา 7% ดังน้ันการผลิต จะใหผลตอบแทนที่
คุมคากับการลงทุน  
 การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ไดผลตอบแทนเป็นที่เหมาะสม ควรสงเสริมใหมีการการผลิตและจําหนายตอไป รวมถึงหนวยงานอื่นควรนําไป
สงเสริมใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีอื่นๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณอธิการบดีและผูบริหารนอรแเทิรแนท่ีสนับสนุนงานวิจัยภายใตการวิจัยเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษ
เพื่อการคาในอําเภอสามเงา จังหวัดตากและขอขอบคุณผูที่รวมมือทํางานวิจัยช้ินน้ี 
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พฤติกรรมและความสัมพันธ๑ของนักเรียนในครอบครัวทําสวนยางพาราในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
Behavior and Relationships of Students parents  Occupational rubber  

in Chiang Kham, District, Phayao Province. 
 

ณัชชา ไชยวงค๑1 
Natcha Chaiwong 

 
บทคัดยํอ 

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหน่ึงของประเทศไทย มีการปลูกทั้งหมด 12 ลานไร ปใจจุบันมีการขยายพื้นที่ไปทุกภาคของประเทศ โดยสวนใหญ
ประเทศไทยสามารถสงออกยางพาราในรูปแบบของยางพาราดิบ และผลิตภัณฑแยางและไมยางพารา ประเทศไทยไดสงออกยางพายาเป็นอันดับหน่ึงของโลก ตั้งแตปี 
2543 ซึ่งยางพาราเป็นอีกอาชีพหน่ึงซึ่งนําพาใหครอบครัวมีรายได และมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น เป็นสวนหน่ึงที่ทําใหบุตรหลานไดศึกษา เลาเรียนที่สูงขึ้น จาก
การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธแของนักเรียนในครอบครัวทําสวนยางพาราใน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวากิจวัตรประจําวันในชวงเวลาวางจากการเรียน
หรือวันหยุดของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ทําสวนยางพารานักเรียนที่ครอบครัวประกอบอาชีพทําสวนยางพารา จะมีการชวยเหลือครอบครัวในชวงวั นหยุด มากกวา
นักเรียนที่มีสวนยางพารา ในสวนกลุมนักเรียนที่ครอบครัวไมไดประกอบอาชีพทําสวนยางพารา กิจวัตรประจําวันสวนใหญเป็นการทํางานบาน เวลาวางที่เหลือใช
สําหรับการทําเกษตรกรรม การเลนกีฬา ดนตรีและกิจกรรมอื่น  สวนความตองการที่จะสานตอกิจการการทําสวนยางพาราของครอบครัว นั กเรียนที่มีครอบครัว
ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา มีความตองการที่จะสานตอกิจการทําสวนยางของครอบครัวเน่ืองดวย ชวยสรางรายไดใหครอบครัวและไดราคาสูงแล ะ สวนใหญทํา
สวนยางพารา ทําใหเกิดความสัมพันธแที่ดีในครอบครัว ซึ่งเกิดจากการไดทํางานรวมกันมากข้ึน 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรม, ความสัมพันธแ, ครอบครัวทําสวนยาง 
 
Abstract 

Rubber is one of the important economic crops in Thailand. The total area of 12 million hectares is currently being expanded to 
all regions of the country. Most of Thailand can export rubber in the form of raw rubber. Rubber and Rubber Products Thailand has been 
the number one rubber exporter in the world since 2000. Rubber is another career that brings income to the family. And a better economic 
situation. It is a part of the children to study higher education. A Study of Behavior and Relationships of Students in the Rubber Tree 
Language Family in Chiang Kham District, Phayao Province. It was found that the daily routine during the free time of study or vacation of 
the sample students who made rubber plantations. There will be family support during the holidays. More than students with rubber 
plantations. In the group of students whose families do not have rubber plantations. The daily routine is home work. Free time for farming, 
sports, music and other activities. The need to continue the business of rubber plantation of the family. Students with family working in 
rubber plantation. There is a need to continue the family rubber plantations. Help build a family income and get a high price. Most of the 
rubber plantations. Good relationship in the family. This is due to more collaboration. 
 
Keyword : Behavior, relationships , Parents   
 
บทนํา 
 ยางพารา ถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก ซึ่งปใจจุบันมีการขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาค  ความตองการของยางพาราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
ในปี 2549 พบวา ความตองการใชยางพาราของโลกมีมากถึง 8.96 ลานตัน และมีแนวโนมสูงขึ้นตอเน่ือง (International Rubber Study Group,2549) รวมถึงการ
เติบโตในในดานอุตสาหกรรมยานยนตแของประเทศจีนและอินเดีย ที่ตองการใชยางพาราธรรมชาติสูงกวาเดิมและถูกคาดการณแวาจะมีแนวโนมที่สู งกวากําลังการผลิต 
เกษตรจํานวนมากท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาโครงการยางพารา 1 ลานไร ซึ่งโครงการนี้ประสบผลสําเร็จเป็นอยางมาก   
 ปใจจุบันราคานํ้ายางพาราดิบปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งปใจจุบันมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 -110 บาท ทําใหเกษตรการจํานวนมากสนใจที่จะปลูก
ยางพารามากข้ึน  
 จากปใจจัยดังกลาวในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีการปลูกยางพาราในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และมีแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่การปลูกมากขึ้น และ
เยาวชนสวนใหญในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารายังไมมีขอมูลยืนยันการเรียนรูการทําสวนยางพารา ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจในรูปแ บบการชวยเหลือ
ผูปกครอง เพื่อเยาวชนทราบถึงวิธีการเรียนรูและการสืบทอดองคแความรูจากครอบครัวเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา และใหเยาวชนพัฒนาตอยอดอาชีพการทําสวน
ยางพาราตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธแของนักเรียนในครอบครัวทําสวนยาง 
  

 
 

                                                           
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
  กลํุมตัวอยํางและวิธีการเลือกกลํุมตัวอยําง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกําลังศึกษาอยูในพื้นที่ในเขต อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา จํานวน 
50 คน 
  
เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมขอ๎มูล 

1. แบบสอบถามรูปแบบการชวยเหลือผูปกครอง ในการทําสวนยางพารา  
2. แบบสอบถามประสบการณแการเรียนรูและการใชประโยชนแจากสวนยางพารา 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 1. วิเคราะหแขอมูลสภาพท่ัวไปของเยาวชนกลุมตัวอยางท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพเกี่ยวกับยางพารา 
 2. วิเคราะหแคาเฉลี่ย หรือรอยละการใชประโยชนแจากสวนยางพารา แนวโนมการพัฒนาตอยอดและการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราในอนาคต 
ผลการวิจัย 
 
แผนภูมิที ่1 แผนภูมิแสดงกิจวัตรประจําวันในชวงเวลาวาง 
 

 
 
จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีครอบครัวประกอบอาชีพทําสวนยางพารา จะมีการชวยเหลือครอบครัวในชวงวันหยุด มากกวานักเรียนท่ีมีสวนยางพารา 
 
 
 
แผนภูมิที ่2 แผนภูมิแสดงความตองการที่จะสานตอกิจการการทําสวนยางพาราของครอบครัว  

 
จากแผนภูมิที่ 2 นักเรียนท่ีมีครอบครัวประกอบอาชีพทําสวนยางพารา มีความตองการที่จะสานตอกิจการทําสวนยางของครอบครัวเน่ืองดวย ชวยสรางรายไดให
ครอบครัวและไดราคาสูง 
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แผนภูมิที ่3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธแในครอบครัว ที่ไดจากการทําสวนยางพารา  
 

 
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงใหเห็นวาการทําสวนยางพารา ทําใหเกิดความสัมพันธแที่ดีในครอบครัว ซึ่งเกิดจากการไดทํางานรวมกันมากข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา พฤติกรรมและความสัมพันธแของนักเรียนในครอบครัวทําสวนยางพารา ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวากิจวัตรประจําวันในชวงเวลา
วางจากการเรียนหรือวันหยุดของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ทําสวนยางพารานักเรียนที่ครอบครัวประกอบอาชีพทําสวนยางพารา จะมีการชวยเหลือค รอบครัวในชวง
วันหยุด มากกวานักเรียนท่ีมีสวนยางพารา ในสวนกลุมนักเรียนที่ครอบครัวไมไดประกอบอาชีพทําสวนยางพารา กิจวัตรประจําวันสวนใหญเป็นการทํางานบาน เวลา
วางท่ีเหลือใชสําหรับการทําเกษตรกรรม การเลนกีฬา ดนตรีและกิจกรรมอื่น  สวนความตองการที่จะสานตอกิจการการทําสวนยางพาราของครอบครั ว นักเรียนที่มี
ครอบครัวประกอบอาชีพทําสวนยางพารา มีความตองการที่จะสานตอกิจการทําสวนยางของครอบครัวเน่ืองดวย ชวยสรางรายไดใหครอบครัวและไดราคาสูงและ สวน
ใหญทําสวนยางพารา ทําใหเกิดความสัมพันธแที่ดีในครอบครัว ซึ่งเกิดจากการไดทํางานรวมกันมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ความสัมพันธแของคนในครอบครัวทําสวนพารา เกิดจากการพูดคุย การรวมกันทํางาน ซึ่งพบวา ในครอบครัวที่ไมมีสวนยางพาราจะมีความสัมพันธแมากกวา 
เกิดจากความสัมพันธแที่ดีกวาคนทําสวนยางพารา ในดานพฤติกรรมน้ัน นักเรียนท่ีมีครอบครัวทําสวนพาราน้ันมีพฤติกรรมที่ดี ในการใชเวลาวางในชวยครอบครัวทําสวน
ยางพารา แตนักเรียนที่ไมสวนยางพาราน้ันจะใชเวลาวางในการในการทํางานบานมากวา แตนักเรียนที่ครอบครัวมีสวนยางพาราจะมีเวลาอยูกับครอบครัวมากกวา
เน่ืองจากตองทําสวนยางพารารวมกัน และรูจักทํางานดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ และใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ ในดานการตออาชีพของผูปกครองพบวา นักเรียน
ที่มีครอบครัวทําสวนยางพาราน้ัน อยากจะสานตอในอาชีพทําสวนยางพารา โดยเหตุผลคือคือไดการหารายไดมาใชในครอบครัว  สวน โดยเหตุผลที่อยากสานตออาชีพ
ของผูปกครองคือรายไดที่ไดรับพอเพียง และอยากทําเป็นอาชีพเสริม จะเห็นไดวาอาชีพการทําสวนยางพาราน้ัน เป็นอาชีพที่นักเรียนมองวามีความม่ันคง ทําใหนักเรียน
ที่มีสวนยางพาราอยากท่ีจะสานตออาชีพการทําสวนยางพาราตอจากครอบครัว  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณอธิการบดีและผูบริหารนอรแเทิรแนที่สนับสนุนงานวิจัยภายใตการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความสัมพันธแของนักเรียนในครอบครัวทําสวน
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การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
เพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 

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

นวพร จารุมณี1 
Nawaporn Jarumanee 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อหาปใจจัยท่ีมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ซึ่ งไดแบง
การดําเนินงานเป็น 3 สวน สวนแรกเป็นการประชุมสนทนากลุมยอย สวนที่สองเป็นการตอบแบบสอบถาม และในสวนที่สามเป็นการประชุมระดมความ คิด ผล
การศึกษา พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ดานผูขับขี่, ดานยานพาหนะ, ดานถ นน, ดานสิ่งแวดลอม และดานที่
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย สําหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน แบงออกไดเป็น 5 หนวยงานหลัก ไดแก ตํารวจจราจร กรมทางหลวง 
เจาหนาที่สาธารณสุข องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่นๆ เชน สมาคมอาสาสมัครกูภัย และจากการตอบแบบสอบถาม พบวา การจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนทั้ง 5 ดาน คือ ดานผูขับขี่ ดานยานพาหนะ ดานถนน ดานสิ่งแวดลอม และดานกฎหมายและการบังคับใช อยูในระดับที่ควรดําเนินการมากที่สุดเ หมือนกัน  
สําหรับขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรแ คือ การจัดอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขับขี่อยางปลอดภัยระยะสั้น, การจัดทําปูายเครื่องหมายจราจรที่มีขอความ 3 ภาษา, 
การประชาสัมพันธแขอมูลความปลอดภัยทางถนนผานสื่อบารแโคด 2 มิติ, การฝึกทักษะภาษาตางประเทศใหเจาหนาที่ และการจัดบริการรถสาธา รณะไวประจําจุด
สถานที่ทองเที่ยว 
 
คําสําคัญ: ความปลอดภัยทางถนน, อุบัติเหตุทางถนน, การบริหารจัดการ 
 
Abstract 

The purposes of this study were to study the causes of traffic accident, to study the road traffic safety management system of 
officer in charge and to purpose the road traffic safety management for supporting ASEAN community of Pai district, Mae Hong Son province. 
There were three phases of the research. First, the data was collected from focus group. Second, the data was collected by questionnaires. 
Finally the data was collected by brainstorming. The results of study showed that there were five causes of traffic accident. Which were the 
drivers, the vehicles, the road, the environment, and the law enforcement. Moreover, the officers in charge were the traffic were the police, 
the Department of Highway, Public Health Officers, Local Administrative Organization, and Pai Volunteer Rescue Association. There were five 
ways for road and traffic safety management for ASEAN community of Pai district, Mae Hong Son province. Which are chosen at the high 
level in the survey. There were 5 suggestions that should be considered to be the government policy. Which are 1) Setting the driving and 
traffic law training short course for tourists to get a temporary driving license. 2) Setting the guide post in Thai, English and Chinese. 3) Public 
relation how to safe on the road through the 2D Barcode. 4) English training for the officers who were in charge. 5) Improving the public 
transportation at the tourist attractions. 
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บทนํา 
 ประชาคมอาเซียน เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ โดยผูนําอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุม
สาขา ซึ่งประเทศไทยน้ันรับผิดชอบในสาขาการทองเที่ยว และสาขาการบิน จึงไดใหความสําคัญกับการลงทุนและพัฒนาดานการทองเที่ยว จนกลายมาเป็นยุทธศาสตรแ
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  
 ประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตเน่ืองจากการทองเที่ยว โดยพบอัตราการเสียชีวิตของนักทองเที่ยวอยูที่ป ระมาณ 48 คนตอ
นักทองเที่ยวหน่ึงแสนคน หรือมากกวา 2.5 เทา ในปี พ.ศ. 2558 จากรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global Status Report on Road Safety 2015) ของ
องคแการอนามัยโลก พบวา ประเทศไทยมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก หรือ 36.2 รายตอประชากรหน่ึงแสนคน หากปลอยให
สถานการณแเป็นเชนน้ีตอไปประเทศไทยอาจมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนมาเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 สําหรับจังหวัดแมฮองสอน ที่มีบทบาทดานการทองเที่ยวที่สําคัญ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย  และชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวอยางไมขาดสาย มีรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนของอําเภอปาย ปีงบประมาณ 2560 ของอําเภอปาย จําแนกเป็น ชาวไทยและชาวตางชาติ พบวา จํานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน เป็นชาวไทย 394 ครั้ง และเป็นชาวตางชาติ 1,038 ครั้ง, จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ เป็นชาวไทย 507 คน และเป็นชาวตางชาติ 1,312 คน และมีผูเสียชีวิต เป็นชาว
ไทย 8 คน และเป็นชาวตางชาติ 1 คน สําหรับยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจําแนกเป็น รถยนตแ รถจักรยานยนตแ และรถจักรยาน พบวา เป็นยานพาหนะที่
ขับขี่โดยชาวไทย จํานวน 47 คัน, 435 คัน และ 1 คัน สวนยานพาหนะท่ีขับขี่โดยชาวตางชาติ มีจํานวน 13 คัน, 1,247 คัน และ 16 คัน ตามลําดับ จากขอมูลขางตน 
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิด และจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ เป็นชาวตางชาติมากกวาชาวไทย และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนมากที่สุด  คือ รถจักรยานยนตแ ซึ่ง 
Clive A Marks ไดกลาวถึง กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตแของเด็กหนุมชาวอเมริกันที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยระบุวาอําเภอปาย เป็นเมือง
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ทองเที่ยวที่มีสถานการณแดานความปลอดภัยทางถนนที่นาเป็นหวง มีการสงเสริมนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวแตกลับไมไดใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน และยังสงผลกระทบวงกวางในดานอื่นดวย ไดแก ดานประชาชน ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และดานงบประมาณ 
 จากปใญหาดังกลาว ประชาคมอาเซียนจะเริ่มมีบทบาทสําคัญกับประเทศในภูมิภาค ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกจําเป็นตองปรับตัว และเสริม
ขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันธุรกิจ รักษาภาพลักษณแการทองเที่ยวของประเทศ ที่สําคัญที่สุด คือ เพิ่มความปลอดภัยทางถนนใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวตางชาติ หลีกเลี่ยง และบรรเทาผลกระทบในเชิงลบ ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เพื่อเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีความเหมาะสม โดยสามารถแกไขปใญหาของพื้นที่ อยางแทจริง ตรง
จุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันสงผลใหเกิดความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในอําเภอปาย 
และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ในการศึกษา ผูศึกษาไดคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเป็นหัวขอ ดังตอไปน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยใหความหมาย อุบัติเหตุจราจรทางถนน ไววา เหตุการณแที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด เป็นเหตุการณแที่เกิด
กับยานยนตแบนทองถนน ซึ่งมียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนตแเขามาเกี่ยวของดวย อยางนอย 1 คัน ซึ่งสงผลใหเกิดความสูญเสียกับตัวบุคคล และทรัพยแสิน 
 2. แนวคิดทฤษฎี PRECEDE Model ไดนําแนวคิดของ ในขั้นที่ 1-3 มาใชในการวิเคราะหแปใญหา พฤติกรรม และสิ่งแวดลอม คือ  1) ปใจจัยนํา 
(Predisposing Factor) เป็นปใจจัยพื้นฐานที่เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ติดตัวมา เชน ความรับรูความสามารถในการขับขี่ ประสบการณแการขับขี่ ความรูเรื่องกฎ
จราจร ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน 2) ปใจจัยเอื้อ (Enabling Factor) เป็นปใจจัยท่ีเกื้อกูลในการแสดงพฤติกรรมน้ันๆ เชน การหม่ันตรวจสภาพ 
การบํารุงรักษาใหมีความสมบูรณแพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ และ 3) ปใจจัยเสริม (Reinforcing Factor) เป็นปใจจัยท่ีแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมสุขภาพ 
ไดรับการสนับสนุนหรือไมเพียงใด เชน การเพิ่มจํานวนบุคลากร หรือมีอาสาสมัครตํารวจจราจรออกชวยปฏิบัติหนาที่ เป็นตน เป็นตน 
 3. แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม ไดประยุกตแใชขั้นตอนการมีสวนรวม 4 ขั้นตอน คือ การคนหาปใญหา การวางแผนแกไขปใญหา การปฏิบัติตามแผน และ
การประเมินผล มาเป็นแนวทางในการศึกษา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ใชการศึกษา 2 
รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแขอมูล จากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ การประชุมสนทนากลุม
ยอย (Focus Group) การสัมภาษณแ (Interview) ในเรื่องปใจจัยที่สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน และการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของ
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน และการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) ในเรื่องการพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นการศึกษาโดยนําขอมูลจากการประชุมสนทนากลุมยอย การสัมภาษณแ มาเป็นขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบสอบถาม  เรื่อง การจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการประชุมสนทนากลุมยอย (Focus Group) คือ ผูที่รับผิดชอบงานดานการทองเที่ยวหรืองานดานอุบัติเหตุ จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ แบงเป็น 4 กลุมยอย ดังน้ี กลุมที่ 1 ผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ กลุมที่ 2 ผูแทนจากผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ กลุมที่ 3 ผูแทนจากสถานประกอบการ 
และกลุมที่ 4 ผูแทนจาก ผูแทนจากหนวยงานสาธารณสุข โดยมีประเด็นคําถามปลายเปิด ครอบคลุมเรื่องสถานการณแดานความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 สวนการตอบแบบสอบถาม คือ ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบลเวียงใต ตําบลเวียงเหนือ ตําบลแมนาเติง ตําบลแมฮี้ และตําบลทุงยาว 
ทั้งเพศชายและหญิง สามารถอาน เขียน และสื่อสารภาษาไทยไดดี โดยเลือกจากจํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 10,870 หลังคาเรือน จากการสุมกลุมตัวอยางดวยสูตร
ของ Taro Yamane คํานวณขนาดกลุมตัวอยางได 385 หลังคาเรือน จากน้ันสุมกลุมตัวอยางแบบเป็นสัดสวน (Proportional Sampling) ตามสัดสวนของหลังคาเรือน 
เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละตําบล และสุมกลุมตัวอยางแบบเป็นระบบ (Systematic random Sampling) เป็นชวงๆ เพื่อหาตัวแทนหลังคาเรือนๆ ละ 1 คน 
โดยนําขอมูลจากการประชุมสนทนากลุมยอย (Focus Group) มาวิเคราะหแ ใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบสอบถาม แบงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม    
  ตอนที่ 2 การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  ครอบคลุม
เน้ือหา ทั้ง 5 ดาน คือ ดานผูขับขี่ ดานยานพาหนะ ดานถนน ดานสิ่งแวดลอม และดานกฎหมายและการบังคับใช ซึ่งเป็นแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ  
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ    
 ทั้งน้ี แบบสอบถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.97 และนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางประชากรในอําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน จํานวน 20 คน เน่ืองจากมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางและอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศคลายคลึงกับพื้นที่ทําการศึกษา แลวจึง นํา
แบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับไปคํานวณคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ดวยสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach พบวา ไดคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.94 
 สําหรับการประชุมระดมความคิด (Brain storming) คือ คณะกรรมการบริหารงานอําเภอปาย (กบอ.ปาย) และกลุมภารกิจ ในระดับบริหารหรือระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งน้ี ผูแทนตองไมใชบุคคลเดียวกับกลุมตัวอยางในการประชุมสนทนากลุมยอย (Focus Group) โดยผูศึกษานําเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ที่สรางขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะหแ และส รุปผลจากแบบสอบถาม 
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(Questionnaire) ตอคณะกรรมการบริหารงานอําเภอปาย ใหที่ประชุมไดรับทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ  
 
ผลการวิจัย 
 จากการประชุมสนทนากลุมยอย พบวา สถานการณแดานความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
มากท่ีสุด คือ รถจักรยานยนตแ (ตารางที่ 1) และมีผูประสบเหตุที่เป็นผูขับขี่คนตางชาติมากกวาคนไทย โดยผูที่ประสบอุบัติเหตุสวนใหญไมสมัครอยูรับการรักษา (ตาราง
ที่ 2) ปใจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยการจราจรทางถนน ประกอบดวย ดานผูขับขี่ สวนใหญเกิดจากการไมรู/ไมเคารพกฎจราจร ขาดทักษะในการขับขี่ ไมชํานาญ
เสนทาง มีพฤติกรรมประมาท และไมมีนํ้าใจในการใชรถใชถนน, ดานยานพาหนะ สวนใหญเกิดจากสภาพยานพาหนะที่ไมพรอมใชงาน ขาดการบํารุงรักษา และการใช
ยานพาหนะผิดประเภท, ดานถนน สวนใหญเกิดจากลักษณะทางกายภาพของถนนที่คดเคี้ยว สภาพผิวจราจรที่ชํารุด ขาดการดูแลบํารุงรักษา ขาดการทําความสะอาด 
และการวางสิ่งกีดขวางรุกล้ําผิวถนน, ดานสิ่งแวดลอม สวนใหญเกิดจากการติดตั้งปูายบดบังการมองเห็นบริเวณที่เป็นทางรวม ทางแยก รวมทั้งสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติที่แปรปรวน และดานกฎหมายและการบังคับใช สวนใหญเกิดจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมงวด ขาดความตอเน่ือง ไมจริงจัง ตลอดจนบทลงโทษที่เบา
เกินไปทําใหมีการฝุาฝืนเสมอๆ 
 การบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน แบงออกไดเ ป็น 5 หนวยงานหลัก ไดแก 1) ตํารวจจราจร 
ดําเนินการควบคุมจราจร การบังคับใชกฎหมาย การอบรมความรูดานการจราจร การตั้งดานตรวจกวดขันวิจัยจราจรและอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธแ
ขาวสารดานความปลอดภัยทางถนน 2) กรมทางหลวง ดําเนินการประสานงานดานถนนและวิศวกรรม ในการสํารวจ และประมาณการ การปรับปรุงซอมแซมถนน 
ไฟฟูาสองสวาง อุปกรณแควบคุมจราจร 3) เจาหนาที่สาธารณสุข ดําเนินการในเรื่องขอมูลผูประสบอุบัติเหตุและการชวยเหลือฉุกเฉิน โดยสนับสนุนการลดปใจจัยเสี่ยงที่
เป็นสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุ การรวมวางแผนเชิงปูองกัน 4) องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการในเรื่องการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณแดานการจราจร การอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน การลางทําความสะอาดถนนและทาสีตีเสนจราจร การจัดระเบียบพื้ นที่ผอนผัน
จําหนายสินคาเทศบาลตําบลปาย การปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจในการกวดขันวินัยจราจร และ 5) หนวยงานอื่นๆ เชน สมาคมอาสาสมัครกูภัยปายสามัคคีการ
กุศล ทีด่ําเนินการชวยเหลืองานดานการแพทยแฉุกเฉิน รวมถึงงานสาธารณภัยตางๆ 
 จากการตอบแบบสอบถาม ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 59.74 อายุสวนใหญอยูระหวาง 41-50 ปี คิดเป็นรอยละ 28.31 
ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 34.81 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู คิดเป็นรอยละ 72.99 ในการประกอบอาชีพสวนใหญมีอาชีพ
รับจางทั่วไป คิดเป็นรอยละ 22.08 สวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่มากกวา 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 31.17 สวนระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนที่ควรดําเนินการ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับที่ควรดําเนินการมากท่ีสุดเชนเดียวกัน (ตารางท่ี 3) 
 สําหรับขอเสนอแนะในการผลักดันใหเกิดเป็นแผนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรแ ไดแก 1) การจัดอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขับขี่อยางปลอดภัยระยะ
สั้นจากสถาบันที่ไดรับการรับรองโดยมีการออกใบขับข่ีช่ัวคราวรายวันใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ไมมีใบขับขี่สากล 2) การจัดทําปูายเครื่องหมายจราจรที่มีขอความ
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 3) การประชาสัมพันธแขอมูลความปลอดภัยทางถนนเบื้องตนผานสื่อบารแโคด 2 มิติ 4) การฝึกทักษะภา ษาตางประเทศให
เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน และ 5) การจัดบริการรถสาธารณะที่ไดมาตรฐานไวประจําจุดสถานที่ทองเที่ยว 
 
ตารางที่ 1 สถานการณแดานความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามประเภทยานพาหนะ 

ยานพาหนะ 
จํานวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ครั้ง) 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
คนไทย คนตํางชาต ิ คนไทย คนตํางชาต ิ คนไทย คนตํางชาต ิ

จักรยาน 5 5 1 29 1 16 
จักรยานยนตแ 428 1,086 527 1,563 435 1,247 
รถยนตแ 38 16 41 14 47 13 
อื่นๆ 9 3 7 24 9 10 
  
ตารางที่ 2 สถานการณแดานความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามกระบวนการปฏิบัติงานตอผูประสบเหตุ 

กระบวนการปฏบิัติงาน 
ปีงบประมาณ 2558 (คน) ปีงบประมาณ 2559 (คน) ปีงบประมาณ 2560 (คน) 
คนไทย คนตํางชาต ิ คนไทย คนตํางชาต ิ คนไทย คนตํางชาต ิ

- ไมสมัครอยูรับการรักษา 492 1,367 505 1,588 425 1,263 
- รักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) 61 6 30 21 36 16 
- สงตอ (Refer) 35 17 35 21 38 32 
- เสียชีวิต (Deaad) 4 2 6 0 8 1 

รวมจํานวน 
ผู๎ได๎รับบาดเจ็บ 

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

 
จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงใหเห็นวา สถานการณแดานความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มียานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ 
รถจักรยานยนตแ และมีผูประสบเหตุที่เป็นผูขับขี่คนตางชาติมากกวาคนไทย  โดยผูที่ประสบอุบัติเหตุสวนใหญไมสมัครอยูรับการรักษา กลาวคือ รับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนเทาน้ัน 
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ตารางที่ 3 สรุประดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควรดําเนินการ ทั้ง 5 ดาน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของ
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย

การจราจรทางถนน 

 
ระดับที่ควรดําเนินการ 

  S.D 
1. ดานผูขับขี ่ 4.54 0.61 มากท่ีสุด 
2. ดานยานพาหนะ 4.24 0.63 มากท่ีสุด 
3. ดานถนน 4.33 0.60 มากท่ีสุด 
4. ดานสิ่งแวดลอม 4.46 0.62 มากท่ีสุด 
5. ดานกฎหมายและการบังคับใช 4.38 0.61 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควรดําเนินการ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของ
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทั้ง 5 ดาน อยูในระดับที่ควรดําเนินการมากท่ีสุดเชนเดียวกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาน้ี พบวา การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทั้ง 5 ดานโดยรวมอยูในระดับที่ควรดําเนินการมากท่ีสุด ประกอบดวย 
 ดานผูขับขี่ท่ีควรทราบ เขาใจ เคารพ และปฏิบัติตามกฎจราจร สอดคลองกับ กองสุขบัญญัติแหงชาติ อางถึงในสุรีวัลยแ สะอิดี  ที่กลาววา องคแประกอบของ
บุคคลที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ไดแก การขาดทักษะในการใชเสนทาง การขาดประสบการณแในการขับขี่ การไมปฏิบัติตามกฎข องบุคคล สําหรับ
ขอเสนอแนะ คือ ใหมีโครงการอบรมการขับขี่ระยะสั้นใหผูขับขี่ท่ีเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สอดคลองกับ พงษแสิทธิ์  บุญรักษา และคณะ ไดทําการศึกษา ปใจจัยที่มี
ความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนตแ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา ปใจจัยดานความรูเกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนตแอยาง
ปลอดภัย เป็นปใจจัยท่ีชวยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนตแ 
 ดานยานพาหนะท่ีควรอยูในสภาพสมบูรณแพรอมใชงาน สอดคลองกับ ศรีสมร การอน กลาววา สภาพของรถจักรยานยนตแที่สามารถวิ่งบนเสนทางได ตองมี
ความม่ันคงแข็งแรง ไมกอใหเกิดอันตราย ตองมีเครื่องยนตแและสวนควบคุมครบถวน สําหรับขอเสนอแนะ คือ มีการตรวจสภาพรถที่นํามาบริการใหเชา โดยตองอยูใน
สภาพดีพรอมใช หากพบวาชํารุดตองซอมบํารุงใหเรียบรอย สอดคลองกับ ศูนยแอํานวยความปลอดภัยทางถนน อางถึงในพวงเพ็ญ ออนศรีบุตร กล าววา การพัฒนา
มาตรฐานดานความปลอดภัยของรถ ตองมีอุปกรณแเสริมความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานและเหมาะสม และการพัฒนามาตรฐานสถานตรวจสภาพรถดวยเทคโนโลยี
ทันสมัย ยกระดับสถานตรวจสภาพรถใหเป็นมาตรฐานสากล   
 ดานถนนที่ควรกอสรางตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบ ทําความสะอาด และซอมบํารุงถนนที่มีชํารุดเสียหายใหมีสภาพดีอยูเสมอ สอดคลองกับ กองสุ ข
บัญญัติแหงชาติ อางถึงในสุรีวัลยแ สะอิดี  ที่กลาววา พื้นผิวจราจรที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือใชวัสดุไมไดมาตรฐาน จะทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนไดงาย สําหรับ
ขอเสนอแนะ คือ การปรับปรุงพื้นผิวจราจร การศึกษาทบทวนจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยง สอดคลองกับ ศูนยแอํานวยความปลอดภัยทางถนน อางถึงในพวงเพ็ญ ออนศรีบุตร 
ที่ไดกําหนดแนวทางดานความปลอดภัยทางถนนไววาการสํารวจจุดเสี่ยง/จุดอันตราย โดยมีการรายงานหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ เพื่ อแกไข ปรับปรุง และ
ประชาสัมพันธแ ตามสภาพปใญหาที่เกิดในแตละพื้นที่ เพื่อเป็นการปูองกัน และลดอุบัติเหตุ  และใหมีการตรวจสอบแกไข ปรับปรุง และขอสนับสนุนงบประมาณอยาง
เรงดวน 
 ดานสิ่งแวดลอมที่ควรติดตั้งปูายเครื่องหมายนําทางแสดงสภาพหรือลักษณะของถนน และลดจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น  สอดคลองกับ 
วิจิตร บุญโหตระ อางถึงในศรีสมร การอน ที่กลาวถึง ปใจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจร คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัวของผูขับขี่ อันเป็น
สวนประกอบท่ีทําใหเกิดอุบติเหตุได ทั้งเครื่องหมายจราจรไมสมบูรณแ หรือสภาพแวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติ ทําใหทัศนวิสัยไมดี สําหรั บขอเสนอแนะ คือ การซอม
บํารุงอุปกรณแและเครื่องหมายจราจรใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน และการปรับปรุงภูมิทัศนแในเสนทางเดินรถ สอดคลองกับ ศูนยแอํานวยความปลอดภัยทางถนน อางถึง
ในพวงเพ็ญ ออนศรีบุตร ที่ไดกําหนดแนวทางดานความปลอดภัยทางถนนดวยการสรางมาตรฐานความปลอดภัย สําหรับคนเดินทาง รวมถึงบริเวณทางเท า ทางขาม 
และสัญญาณไฟ 
 ดานกฎหมายและการบังคับใช ที่ควรมีคูมือการขับขี่แสดงขอมูลสถานการณแความปลอดภัยทางถนนของอําเภอปาย การบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค 
เขมงวดและตอเน่ือง และเผยแพรประชาสัมพันธแ เกี่ยวกับวินัยการจราจรที่ควรทราบ ผานสื่อสังคมออนไลนแ สอดคล องกับ กระทรวงมหาดไทย ที่ไดเสนอแผนบูรณา
การปูองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยเนนความรวมมือใหทุกหนวยงานรวมรณรงคแสรางจิตสํานึก สื่อสารผานชองทางที่มีประสิทธิภ าพ และสอดคลองกับ 
ศูนยแอํานวยความปลอดภัยทางถนน อางถึงในพวงเพ็ญ ออนศรีบุตร ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรแที่เนนการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอเน่ือง เพื่อใหประชาชนผูใชรถใช
ถนนไดปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 ในการศึกษาครั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและสะทอนใหเห็นถึงการนําไปใชบูรณาการแกไขปใญหาดังกลาว จึงควรมีการศึกษากลุมตัวอย างที่เป็น
นักทองเที่ยวชาวตางชาติรวมดวยเพื่อใหไดขอมูลครบถวนจากทั้งสองฝุาย และ และการนําเอาแนวทางดังกลาวไปทดลองปฏิบัติ หรือประกาศเป็นนโ ยบายสาธารณะ 
เพื่อนําไปสูการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่เป็นรูปธรรม 
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ป๓จจัยท่ีมีผลตํอภาวะอ๎วนของสามเณรโรงเรียนกลุํมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
Factors Affected To Obesity Status of the Novice in the General Education Section Phrapariyattidhamma 

Schools in Mueang District,Chiang Mai Province. 
 

พระพิษณุ อุตตมา1 
Phra-Pissanu  Uttama 

 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาภาวะอวนของสามเณรและศึกษาปใจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลตอการเกิดภาวะอวนของสามเณรโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากสามเณรที่มีภาวะอวน จํานวน 124  รูป ทําการ
วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา Chi-Square  

 ผลการศึกษาพบวาสามเณรที่เป็นกลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเชตุพนศึกษา อายุ 14 ปี นํ้าหนัก 61-70 
กิโลกรัม สวนสูง 161-170 เซนติเมตร ผลประเมินภาวะอวนแลวพบวากลุมตัวอยางมีภาวะทวม รอยละ 48.40  เริ่มอวน รอยละ 22.60 และอวน รอยละ 29.00 และ
ไมมีโรคประจําตัว  ความสัมพันธแระหวางภาวะอวน กับนํ้าหนักตัว  การเลนเกมสแ, เฟสบุ฿ค, ไลนแ หรือดูโทรทัศนแกอนนอน และการฉันเครื่ องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง อาทิ นํ้า
ปานะ นม นํ้าหวาน นํ้าผลไม น้ําอัดลม ชา  กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง มีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: ภาวะอวน, สามเณร, กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the Factors affected to obesity status of the Novices in the General Education 
Section Phrapariyatidhama Schools in Mueang District, Chiang Mai Province. Data were collected by questionnaires from 124 novices. The 
data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square.  It was found that most obese novices  were study 
in  grade 3 Chetuphonsuksa  school  ages  14 years  weight during 61-70 kilograms and height 161-170 centimeter. In terms of obesity 
assessment they had latent(48.40%) overweight(22.60%) and  obesity(29.00% ).They had no diseases. The relationship between obesity 
status and body weight, playing game  Facebook  Line and watching TV before sleeping  and drinking all soft drinks  was related 
significantly. (P-value<0.05) 
 
Keyword: Obesity, Novice, Phrapariyatidhama Schools 
 

บทนํา 
ปใจจุบันปใญหาภาวะอวนจัดเป็นปใจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญอันดับตน ๆ ของโลก และยังปรากฏแทบทุกประเทศที่ตองเผชิญตอปใญหาภาวะอ วน ซึ่งมาจาก

ความผิดปกติของการมีนํ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน เน่ืองจากรางกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะสวนตาง ๆ มากเกินกวาปกติ เป็นผลทําใหเกิดปใญหาสุขภาพกันมาก 
การเจ็บปุวยของพระสงฆแมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมไมเหมาะสม มีการบริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการ เน่ืองจากพระสงฆแไมสามารถเลือกฉันอาหารเองได  

จึงตองบริโภคอาหารที่ฆราวาสนํามาถวาย โดยนิยมนําอาหารที่เป็นสิริมงคลหรือที่ตนเองและผูลวงลับชอบไปถวายพระสงฆแ สวนใหญมีสวนประก อบของกะทิ และ
นํ้าตาล อาทิ แกงกะทิ ขนมทองหยอด ฝอยทอง นม น้ําหวาน เป็นตน ประกอบกับพระสงฆแ ไมคอยไดบริหารรางกาย มีการเคลื่อนไหวรางกายนอย ทําใหเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเรื้อรังที่เป็นปใญหาตอสุขภาพ 

ภาวะโภชนาการของสามเณรเกินเกณฑแมาตรฐานอยูในระดับที่สูงทุกปีการศึกษา (กีรณา จอมวิเชียร, 2558) การมีภาวะโภชนาการเกินในวัยเด็กน้ัน มีสาเหตุมา
จากหลายปใจจัยรวมกัน เชน การไดรับพลังงานจากอาหารเกินกวาที่รางกายตองการ รวมกับปใจจัยเสี่ยง เชน ประวัติอวนภายในครอบครัว พฤติกรรมการฉันอาหารที่ไม
ถูกตอง ขาดการบริหารรางกาย สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เป็นตน ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งภาวะแทรกซอนตางๆ 
ในระยะยาว (ปุลวิชชแ ทองแตง และจันทรแจิรา สีสวาง, 2555) อีกทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาน้ัน สวนใหญจะเนนสาระการ
เรียนรูทางพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี การใหขอมูลและการเฝูาระวังภาวะสุขภาพในสามเณรยังคงมีการเขาถึงไดนอย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องน้ีเพื่อนําผลที่ได
จากการศึกษามาใชในการสรางเสริมสุขภาพของพระสงฆแตอไป 

 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาภาวะอวนของสามเณรโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
2.  เพื่อศึกษาปใจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอการเกิดภาวะอวนของสามเณรโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
สามเณรที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งมีอายุระหวาง  12 – 15 ปี โรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 5 แหง ไดแก โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จํานวน 378 รูป โรงเรียนเชตุพนศึกษา จํานวน 322 รูปโรงเรียนสมเด็กพระพุทธชินวงศแ จํานวน 221  

                                                           
1 นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
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รูป โรงเรียนธรรมเมธี จํานวน 91 รูป และโรงเรียนอภัยอริยศึกษา จํานวน 48 รูป ในปีการศึกษา 2560รวมจํานวนทั้งหมด 1,060 รูป 
กลํุมตัวอยําง 
ผูวิจัยดําเนินการ 2 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการจับฉลาก โดยเลือกโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดโรงเรียนที่เป็ นกลุม

ตัวอยางจํานวน 3 โรงเรียนมี สามรเณรจํานวน 634 รูป ผูวิจัยดําเนินการช่ังนํ้าหนักวัดสวนสูงเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ โดยใชกราฟ อางอิงการเจริญเติบโต ตาม
เกณฑแนํ้าหนักและสวนสูงของกรมอนามัย ในเพศชายอายุ 5 – 18 ปี(สํานักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

ระยะที่ 2 คัดเลือกสามเณรท่ีไดรับการประเมินที่มีภาวะทวม เริ่มอวน และอวน เพื่อตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดกลุมตัวอยางจํานวน 124 รูป 
เครื่องมือการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยสรางขึ้นเอง และไดทําการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแลวไดคา แอลฟา 
เทากับ 0.908 สามารถแบงแบบสอบถามออกเป็น 6 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป (อายุ ระดับการศึกษา นํ้าหนัก สวนสูง ประเมินภาวะอวน และโรคประจําตัว) จํานวน 6 ขอ 
 สวนที่ 2  การรับรูเรื่องภาวะอวน(การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวน การรับรูความรุนแรงของภาวะอวน การรับรูประโยชนแของการปูองกันภาวะอวน  การรับรู
อุปสรรคของการปูองกันภาวะอวน)จํานวน 20 ขอ  
 สวนที่ 3  พฤติกรรมสวนบุคคล(การนอนหลับ การบริโภคอาหาร และการบริหารรางกาย)จํานวน 15 ขอ 
 สวนที่ 4  ขอมูลสภาพทางสังคม (สภาพทางสังคมของสามเณร) จํานวน 5 ขอ 
 สวนที่ 5  ขอมูลเศรษฐกิจ (สภาพทางเศรษฐกิจของสามเณร) จํานวน 6 ขอ 
 สวนที่ 6  ขอมูลแรงเกื้อหนุน (แรงเกื้อนุนของสามเณรท่ีไดรับ) จํานวน 7 ขอ 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
1. นําโครงรางการทําวิทยานิพนธแเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย และทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล 
2. นําหนังสือที่ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย เรียนถึงผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคแของการศึกษาและขออนุญาตเก็บขอมูลที่ผานการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนเลขท่ีหนังสือCMRU/CIRB2018/004.2301CMRU 
/ CIRB2018/004.2301 จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยดานสาธารณสุขในคนของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. ผูวิจัย เขาพบครูประจําช้ันของแตละช้ันเรียน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บขอมูลและนัดวัน เวลา เพื่อเก็บขอมูล  
4. เม่ือไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบ ความถูกตอง และ ครบถวนของขอมูลหากพบวา ขอมูลจุดใดมีปใญหาหรือไมครบถวน เพื่อนําขอมูลที่

ไดมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณแของขอมูลและนําไปวิเคราะหแทางสถิติตอไป 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
ตอนที ่1 วิเคราะหแลักษณะสวนบุคคลไดแกอายุ ระดับการศึกษา น้ําหนัก สวนสูง ประเมินภาวะอวน ภาวะอวนที่มาจากพันธุกรรม และโรคประจําตัว  โดยการ

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคาความถี ่รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตอนที ่2 วิเคราะหแหาความสัมพันธแของปใจจัยที่มีผลตอภาวะอวนของสามเณรโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ดวยสถิติ Chi-square test 
 

ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1  การเลือกโรงเรียนกลํุมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
การประเมินภาวะอวนของกลุมตัวอยางในระยะที่ 1  พบวาสามเณรสวนใหญมีภาวะปกติ/สมสวนตามเกณฑแจํานวน จากสามเณรในโรงเรียนที่สุมมาจํานวน 3 

โรงเรียนจํานวน 510 คน คิดเป็นรอยละ 79.33 และพบสามเณรท่ีมีภาวะทวม เริ่มอวน และอวนมีจํานวน  124 คน คิดเป็นรอยละ 20.67 
ระยะที่ 2  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากสามเณรท่ีมีภาวะทวม เริ่มอวน และอวนจํานวน 124 รูป และนําเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 
สามเณรสวนใหญศึกษาอยูโรงเรียนเชตุพนศึกษา มีอายุ 14 ปี กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนํ้าหนักอยูในชวงระหวาง 61-70 กิโลกรัม มีสวนสูง

อยูในชวงระหวาง 161-170 เซนติเมตร เม่ือทําการประเมินภาวะอวนแลวพบวามีภาวะทวม รอยละ 48.40 ภาวะเริ่มอวน รอยละ 22.60 ภาวะอวน รอยละ 29.00 
และสวนใหญไมมีโรคประจําตัว  

ตอนที่ 2 การรับรู๎เรื่องภาวะอ๎วน 
การรับรู๎โอกาสเสี่ยงตํอการเกิดภาวะอ๎วน 

พบวา โดยภาพรวม สามเณรมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนอยูในระดับมาก  
การรับรู๎ความรุนแรงของภาวะอ๎วน 
พบวา โดยภาพรวม สามเณรมีการรับรูความรุนแรงของภาวะอวนอยูในระดับมาก  
การรับรู๎ประโยชน๑ของกรปูองกันภาวะอ๎วน 
พบวา โดยภาพรวม สามเณรมีการรับรูประโยชนแของการปูองกันภาวะอวนอยูในระดับมาก  
การรับรู๎อุปสรรคของการปูองกันภาวะอ๎วน 
พบวา โดยภาพรวม สามเณรมีการรับรูอุปสรรคของการปูองกันภาวะอวนอยูในระดับมาก  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมสํวนบุคคลที่มีผลตํอภาวะอ๎วน 
พบวา สามเณร สวนใหญมีปใญหาในการนอนหลับอยูในระดับนอย มีอาการนอนกรนหรือหายใจลําบากขณะนอนหลับอยูในระดับนอย และยังมีการเลนเ กมสแ, 

เฟสบุ฿ค, ไลนแ หรือดูโทรทัศนแกอนนอน มีความรูสึกสดช่ืน กระปรี้กระเปราหลังจากตื่นนอน มีการหลับในหองเรียนขณะที่กําลังเรียนอยางนอยสัปดาหและ 3 วัน และมี
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การฉันอาหาร ขนม และเครื่องดื่มกอนนอน มีความถี่ในหน่ึงสัปดาหแมีการฉันอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ ฉันอาหารครบ 5 หมู ขาว พืชผัก ผลไ ม เน้ือสัตวแไมติดมัน ไข 
ฯลฯเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง อาทิ นํ้าปานะ นม น้ําหวาน น้ําผลไม น้ําอัดลม ชาขวด กาแฟ และเครื่องดื่มชูกําลัง อาหารที่มีสวนประกอบของกะทิ และนํ้าตาล อาทิ แกง
กะทิ ขนมทองหยอด ฝอยทอง และอาหารปรุงสุกแบบถุงที่ขายตามทองตลาดที่ฆราวาสนํามาถวายหรือใสบิณฑบาตอยูที่สัปดาหและ 1-2 วัน ซึ่งอาหารที่ฆราวาสนํามาถวาย
หรือใสบิณฑบาตสวนใหญ ไดแก  อาหารประเภทผัด มีการทํากิจกรรมการบริหารรางกาย มีระยะเวลาในการบริหารรางกายในแตละวันประมาณ 20 นาที-1 ช่ัวโมง โดย
กิจกรรมการบริหารรางกายที่ทําบอยที่สุดคือ การเดินบิณฑบาต ซึ่งในการบริหารรางกายแตละครั้ง จะปฏิบัติจนเหงื่ออกหรือรูสึกเหน่ือยโดยหายใจแรงกวาปกติ  

ตอนที่ 4 ข๎อมูลสภาพทางสังคม 
พบวา สวนใหญจะถูกเพื่อนชักชวนซื้อขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ นานๆ ครั้ง อีกท้ังสื่อสิ่งพิมพแ โฆษณาตางๆ ที่เกี่ยวกับอาหารรวมไปถึงอาหารขยะ (ไกทอด KFC มัน

ฝรั่งทอดเฟรนฟราย พิซซา) ไมใชเป็นแรงจูงใจตอการฉัน แตรานคาในโรงเรียนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ  
ตอนที่ 5 ข๎อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
พบวา สวนใหญสามเณรมีจํานวนเงินที่ไดรับไปโรงเรียนตอวันนอยกวา 50 บาท โดยมีแหลงที่มาของเงินที่ไดรับไปโรงเรียนคือ จากเงินปใจจัยที่มีผูถวาย มีการซื้อ

ขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ รานคาของโรงเรียนฉัน ซึ่งมีความถี่ในการซื้อขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ รานคาของโรงเรียนฉันทุกวัน ทั้งน้ีสามเณรมีการออมเงิน โดยมีเงินออมจํานวน
ระหวาง 100-500 บาทตอเดือน 

ตอนที่ 6 ข๎อมูลแรงเกื้อหนุนทางสังคม 
พบวา สวนใหญสามเณรมีการออกบิณฑบาตทุกวัน ซึ่งมีความถี่ของฆราวาสในการถวายอาหารมากกวา 3 ครั้งตอสัปดาหแ อาหารเชาที่สามเณรฉันไดมาจากการ

บิณฑบาต อาหารกลางวันที่สามเณรฉันไดมาจากทางโรงเรียน โดยที่ทางโรงเรียนมีคูปองใหกับสามเณรเฉลี่ย 22.27 บาทตอคืน และประเภทของอาหารที่ไดรับจาก
โรงเรียน ไดแก อาหารประเภทนม  

ตอนที่ 7 การหาความสัมพันธ๑ระหวํางการประเมินภาวะอ๎วนกับป๓จจัยภายนอกและป๓จจัยภายใน 
พบวาความสัมพันธแระหวางภาวะอวน กับนํ้าหนักของสามเณร มีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ความสัมพันธแระหวางภาวะอวน กับการเลนเกมสแ, เฟสบุ฿ค, ไลนแ หรือดูโทรทัศนแกอนนอนมีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความสัมพันธแระหวางภาวะอวน การฉันเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง อาทิ นํ้าปานะ นม น้ําหวาน น้ําผลไม นํ้าอัดลม ชาขวด กาแฟ และเครื่องดื่มชูกําลังของสามเณร 

มีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหแ พบวา สามเณรท่ีมีการประเมินภาวะอวน  ไมวาจะเป็นการรับรูเรื่องภาวะอวนโดยภาพรวม การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวน การ
รับรูความรุนแรงของภาวะอวน การรับรูประโยชนแของการปูองกันภาวะอวน และการรับรูอุปสรรคของการปูองกันภาวะอวน พบวา ไมมีความสั มพันธแกันทางสถิติซึ่ง
สามเณรใหระดับความสําคัญของการรับรูอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธรรมนูญ ครองบุญเรือง (2553) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของพระสงฆแสูงอายุในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ระดับการรับรูในแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ การ
รับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรูประโยชนแของการปฏิบัติเพื่อการปูองกันโรค ถึงแมวาสามเณร กับผูสูงอายุ จะมีชวงอายุที่
แตกตางกัน แตก็มีระดับการรับรูท่ีใกลเคียงกัน 

ความสัมพันธแระหวางการประเมินภาวะอวน กับมีการเลนเกมสแ, เฟสบุ฿ค, ไลนแ หรือดูโทรทัศนแกอนนอน ของสามเณร มีความสัมพันธแกัน เน่ืองจากสามเณรกลุมที่
ประเมินภาวะวาทวม และเริ่มทวม สวนใหญมีการเลนเกมสแ, เฟสบุ฿ค, ไลนแ หรือดูโทรทัศนแกอนนอน สวนสามเณรกลุมที่มีการประเมินภาวะวาอวน สวนใหญไมมีการเลน
เกมสแ, เฟสบุ฿ค, ไลนแ หรือดูโทรทัศนแกอนนอน จึงทําใหสามเณรแตละกลุมมีความแตกตางกัน และในหน่ึงสัปดาหแมีการฉันเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง อาทิ นํ้าปานะ นม 
นํ้าหวาน นํ้าผลไม นํ้าอัดลม ชาขวด กาแฟ และเครื่องดื่มชูกําลังของสามเณร มีความสัมพันธแกันทางสถิติ เน่ืองจากสามเณรกลุมที่ประเมินภาวะวาทวม และเริ่มทวม สวน
ใหญฉนัเครื่องดื่มชูกําลัง สัปดาหและ 1-2 วัน สวนสามเณรกลุมที่มีการประเมินภาวะวาอวน สวนใหญฉันเครื่องดื่มชูกําลังทุกวัน จึงทําใหสามเณรแตละกลุมมีความแตกตาง
กัน และมีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ “นอนดึกยิ่งอวน” (2559) วา การนอนหลับพักผอน รางกายของคนเราควร
ไดรับการนอนหลับพักผอนอยางเต็มที่อยางนอย 7-8 ช่ัวโมง จากการวิจัยจาก University of Rochester ไดกลาววา การนอนหลับพักผอนที่ไมเพียงพอ อาจกระทบกับ
การทํางานของเซลลแสมอง จึงทําใหสมองของเรารูสึกเครียดแถมยังสงผลตอเรื่องของอารมณแ ซึ่งเม่ือรางกายพักผอนไมเพียงพอรางกายก็จะหลั่ง ฮอรแโมนคอรแติซอล ทําให
เรารูสึกอยากกินของหวานและอาหารประเภทแปูงเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะทําใหนํ้าหนักตัวเราเพิ่มขึ้นแลว ยังจะทําใหเกิดผลเสียตอระบบของรางกายตามมาอีกดวย 
ข๎อเสนอแนะ 

ควรจัดแผนการโภชนาการใหกับสามเณรท่ีมีภาวะอวน เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหกลับมาอยูในภาวะท่ีปกติ 
 

ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง โดยนําปใจจัยท่ีศึกษาไปวางแผนในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานการปูองกันภาวะอวนของสามเณรในพื้นที่อยาง
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บทคัดยํอ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษาความรูในการจัดการขยะของประชาชนตําบล   เหลายาว (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะของ

ประชาชนตําบลเหลายาว (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว  (4) เพื่อศึกษา
ความคาดหวังของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในกลุมตัวอ ยางจํานวน 
395 ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ความรูในการจัดการขยะของประชาชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (48.61%) พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชนที่ปฏิบัติ
เป็นประจํามากท่ีสุดในดานการนําขยะมูลฝอย เศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชหรือ แปรรูป ( X  = 2.56, S.D.= 0.627) ประชาชนมีความพึงพอใจดานคุณภาพการบริการ
ในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวคือ ดานการดูแลเอาใจใสในระดับมากที่สุด ( X  = 4.29, S.D.= 0.752)  ประชาชนสวนใหญมีความคาดหวัง
ดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวสูงที่สุดในดานการตอบสนองในเรื่องความรวดเร็วในการจัดเก็บขยะ (99.75%) 

 

คําสําคัญ : การจัดการขยะ ความรู พฤติกรรม คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจ 
 
Abstract 

The purposes of the study were (1) to study the waste management knowledge of the local people in Laoyao sub-district (2) to 
study the waste management behavior of the local people in Laoyao sub-district (3) to study the satisfaction  of the local people on the 
waste management service quality of Laoyao sub-district administration organization, Ban Hong District, Lamphun Province (4) to study the 
expectations of the local people in the waste management service quality of Laoyao sub-district administration organization, Ban Hong 
Disstrict, Lamphun Province. The samples of the study were 395 households. Questionnaires were used as data collecting tool and statistics 
used for data analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The result of this study showed that the waste management knowledge of the local people were in the middle range which was 
at 48.61 percentage. The people behavior on the waste, solid waste and recycle waste management was ( X  = 2.56, S.D.= 0.627). the 
people had a high satisfaction to  the Laoyao sub-district administration organization, Ban Hong District, Lamphun Province, especially on 
the empathy part ( X  = 4.29, S.D.= 0.752). And also the people had their expectation on the high and fast responding of the Laoyao sub-
district administration organization, Ban Hong District, Lamphun Province (99.75%) 

 

Keyword : Waste management, Knowledge, Behavior, Service quality, Satisfaction. 
 
บทนํา 

ในปใจจุบันจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทําใหมีการผลิตสินคาอุปโภค บริโภค ออกมาเป็นจํานวนมาก เพื่อตอบสนองตอควา ม
ตองการของผูบริโภคที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งในกรรมวิธีในการผลิตสินคาน้ัน จะทําใหเกิดวัสดุเหลือใชจํานวนมาก จึงเป็นเหตุใหปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี รวมไปถึงเศษ
วัสดุเหลือใชภายในครัวเรือนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบริโภคสินคาตางๆ จากการจัดเก็บและกําจัดที่ไมถูกตอง ไมมีประสิทธิภาพ จึงเกิดขยะมูลฝอยตกคาง ทําใหเป็น
แหลงเพาะพันธุแของเช้ือโรค และกอใหเกิดมลพิษและปนเปื้อนตอสิ่งแวดลอม ทั้งทางดิน น้ํา และอากาศ โดยจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง  

สถานการณแขยะมูลฝอยในปีพ.ศ. 2559 ที่ผานมามีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือทั้ง 77 จังหวัด จํานวน 27.06 ลานตัน ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการใหบริการ จํานวน 21.05 ลานตัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไม
ถูกตอง จํานวน 9.96 ลานตัน ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น จํานวน 2.18 ลานตัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การใหบริการ จํานวน 1.51 ลานตัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ที่ดําเนินการไมถูกตอง จํานวน 166,398.04 ตัน ทําใหเกิดเป็ น
มลพิษในอากาศ ซึ่งเกิดจากการหมักหมมของจุลินทรียแในกองขยะ ทําใหก฿าซตาง ๆ เป็นอันตรายตอสิ่งแวดลอมหากไมมีการกําจัดก฿าซเหลาน้ี อยางเหมาะสม ก฿าซที่
เกิดขึ้นไดแก มีเทน คารแบอนไดออกไซดแ ไฮโดรเจนซัลไฟดแ (ก฿าซไขเนา) เป็นตน และยังมีฝุุนละอองจากกองขยะ กอใหเกิดปใญหากับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง 
แกประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

ในจังหวัดลําพูน มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจํานวน 146,974.96 ตันขยะมูลฝอยสวนใหญมาจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดเก็บและกําจัด
ขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตอง ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางเป็นประจําทุกปี ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีนโยบายใหมีการจัดการขยะมูล
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ฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแหงชาติ ที่ทุกภาคสวนตองเรงดําเนินการ เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการตกคางของขยะมูลฝอยในสถานที่กําจัดขยะที่ดําเนินการ ไม
ถูกตองใหหมดไป รวมทั้งใหมีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตั้งแตปีพ.ศ. 2557 จนถึงปีพ.ศ. 2559 ผลปรากฏวา ปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการไมถูกตองมีปริมาณลดลง เน่ืองจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีการปรับปรุ งสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยตกคางลดลง แตก็ยังคงมีขยะมูลฝอยตกคางในปริมาณมากอยู (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  

องคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวซึ่งเป็นหนวยงานภาครัฐที่เป็นสวนหน่ึงขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการกําจัดมูลฝอย โดยในเขตพื้นที่ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นเองยังมีวิธีการจัดการกับขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในพื้นที่ของตนเองยังไมถูกตองมากนัก ซึ่งพบวาในครัวเรือนมีการจัดการขยะมูลฝอย
กันเองอาจจะใชวิธีเผาหรือนําไปท้ิงตามแมนํ้าลําคลองขางถนนหรือท้ิงตามจุดทิ้งขยะท่ีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ชุมชนของตนเองจัดเตรียมให แตการทิ้งขยะ
ของชุมชนก็ยังไมมีการแยกท้ิงตามลักษณะประเภทของขยะทําใหสัตวแตางๆมาคุยเข่ีย เกิดความสกปรก เลอะเทอะบนทองถนน และทําใหผูใชรถใชถนนเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุไดงาย ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ประกอบการเพิ่มขึ้นของขอรองเรียนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เชน  การรองเรียนจากการที่มีผู
ลักลอบนําขยะมาทิ้งในบริเวณพื้นท่ีวางเปลาหรือพื้นที่สาธารณะของชุมชน ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงไดรับความเดือดรอนจากปใญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ, 
นํ้าในลําคลองเนาเสีย ดินที่อยูพื้นท่ีใกลเคียงเสื่อมโทรมปลูกพืชไมได และความไมเป็นระเบียบเรียบรอยจากการวางกองขยะมูลฝอยตามขางถนนสายหลักที่มีรถสัญจร
ไปมา รวมไปถึง จํานวนรถเก็บขนและจํานวนรอบที่จัดเก็บขยะมูลฝอยไมเพียงพอตอปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุทําใหเกิดปใญหาขยะ มูลฝอยตกคางใน
ชุมชน  

ในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนน้ัน ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชนในพื้นที่ โดยเริ่มจากการทิ้งขยะอยางมี
ประสิทธิภาพโดยควรมีการคัดแยกขยะ กอนที่จะท้ิง ทั้งขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนแไดอีก หรือสามารถนําขยะมาแปรรูป  ใหกับประชาชน เป็นการรักษาและ
เป็นการสรางสุขลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะอยางถูกวิธี(ธนกฤต บวกขุนทด, 2553) โดยวิธีการหน่ึงที่จะชวยใหการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนใหเป็นไป
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพก็คือ ใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะ และปใญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยทั้งในเรื่องของประเภทของขยะ วิ ธีการคัดแยก 
วิธีการนําขยะมาใชประโยชนแ อาทิ การทําปุยหมัก การสรางจิตสํานึกและทัศนะคติที่ทําใหประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ (ยุพา อยูยืน, อิมรอน มะลูลีม
,และวลัยพร ชิณศรี, 2553) โดยเฉพาะในสวนของผูจัดการขยะในครัวเรือนและผูนําชุมชน มีความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีและเหมาะสมก็จะบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดดีและนําพาชุมชนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น (สมัชญา หนูทอง, 2556) 

นอกเหนือจากการใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและปใญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยแลว การศึกษาในเรื่องของความคาดหวังแล ะ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีในการรับการบริการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบล จะเป็นตัวบงช้ีถึงความตองการของประชาชนในการรับ บริการ
และทําใหทราบถึงผลสะทอนและปใญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งจะชวยใหองคแกรมีความเขาใจความตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้น (มาลัย โห ประเสริฐ, 2556) ตาม
แนวคิดของพาราสุรามาน, เซทแฮลแม, และเบอรแรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ในเรื่องของคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ซึ่งประกอบไปดวย ดานสิ่งท่ี
เป็นรูปธรรม ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนอง ดานความม่ันใจ และดานการดูแลเอาใจใส โดยเป็นการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นเลิศของบริการ  ซึ่งเช่ือ
วา คุณภาพการบริการก็จะเป็นตัววัดประสิทธิผลของการบริการ เม่ือคุณภาพการบริการดีประชาชนก็จะเกิดความพึงพอใจ โดยสามารถนํามาพยากรณแความพึงพอใจได 
(Aleesa, 2011) รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจะชวยใหองคแกรสามารถปรับปรุงแกไขการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ (Yakubu, 2013) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความตองการในการศึกษา ความรู พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน รวมไปถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ที่จะเป็นตัวบงช้ีถึงความรู พฤติกรรม แนวคิด ทัศนคติ
และความตองการของชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหทราบผลสะทอนและปใญหาที่เกิดขึ้น และนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาใชเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริการและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรูในการจัดการขยะของประชาชนตําบลเหลายาว 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชนตําบลเหลายาว 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
4. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซึ่งสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) ไดอธิบายการแบงขยะ
มูลฝอยของชุมชนตามกายภาพไว 4 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยท่ียอยสลายได ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยทั่วไป บัณฑิต คุมวานิช (2555, 
น.10) ไดกลาวเรื่องการคัดแยกขยะที่สามารถนําไปใชประโยชนแ หรือเพื่อสะดวกตอการนําไปกําจัดไววา 1. ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไดงาย นําไปใชประโยชนแโดยการ
หมักทําเป็นปุยอินทรียแ เชน เศษอาหารในครัวเรือน 2. ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่นํากลับมาใชได ซึ่งขยะประเภทน้ีสามารถนํามาแยกแลวแปรรูปกลับมาใชใหมได เชน 
กระดาษ กระปองอลูมิเนียม 3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่จําเป็นตองแยกทิ้งตางหาก เพราะบางชนิดติดไฟไดงาย บางชนิดระเบิดได ไดแก ถายไฟฉาย กระปองยาฆา
แมลง 4. ขยะทั่วไป หรือขยะที่ไมสามารถแยกประเภทได เชน เศษกระจกแตก ซองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป สมัชญา หนูทอง (2552) ไดอธิบายการลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิดเพื่อใหมีปริมาณขยะที่จะตองนําไปกําจัดหรือทําลายนอยที่สุดเทาที่จะทําได ไวคือ  1.พยายามลดปริมาณการเกิดของขยะมูลฝอย โดยการเลือกใชบรรจุ
ภัณฑแขนาดใหญแทนขนาดเล็ก 2.การนํามาใชซ้ําโดยการนําขยะมูลฝอย เศษวัสดุมาใชใหมหรือเป็นการใชซ้ํา ใชแลวใชอีก  3. การนําวัสดุอุปกรณแที่ชํารุดเสียหายมา
ซอมแซมเพื่อใชใหม 4. การแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมโดยการนําวัสดุมาผานกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินคาใหมน่ันคือนํามาแปรรูปตามกระบวนการ
ของแตละประเภทเพื่อนํากลับมาใชประโยชนแใหมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแลวนํากลับมาใชใหม เชน พลาสติก อาณัติ ต฿ะปินตา (2553, น.69) ไดอธิบายวิธีการ
การกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอยไวดังน้ี การเทกองบนพื้น การฝใงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล การฝใงกลบโดยวิธีพิเศษหรือ การฝใงกลบอยางปลอดภัยเป็นการฝใงกลบ
เฉพาะขยะที่เป็นอันตรายเทาน้ัน และวิธีการเผาขยะในเตาเผาในอุณหภูมิสูง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู๎ บลูม (Bloom, 1956, p.56 อางถึงใน อักษร สวัสดี, 
2542) กลาววา ความรู คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการตางๆ โดยเนนเรื่องของความทรงจํา ซึ่งเป็นสิ่งที่เช่ือมโย งกับการจัดระเบียบ 
และแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูประกอบไปดวย 6 ระดับ 1. ความรู เป็นความสามารถในการจํา และระลึกได 2. ความเขาใจ เป็นความสามารถในการขยายความรู 
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ความจํา ใหกวางออกไปอยางมีเหตุผล 3. การประยุกตแ เป็นการนําความรู ความเขาใจ รวบยอด มาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือ
ขยายความสิ่งน้ัน 4. การวิเคราะหแ เป็นการแยกแยะออกเป็นสวนๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 5. การสังเคราะหแ เป็นความสามารถในการผสมสวนยอยเขาเป็น
เรื่องราวเดียวกัน โดยตองอาศัยความคิดสรางสรรคแ 6. การประเมินผล เป็นคุณคาของความคิดหรือเน้ือหา ในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดลงไปซึ่งจาก
การศึกษาของ อุดมพร (Udomporn, 2015) ไดศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบล
จอหอ อําเภอเมือง จังหวัดราชสีมา ในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 14.33 SD = 2.65) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรม เอกนรินทรแ กลิ่นหอม (2553, น.24) ไดอธิบายวา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนหมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติที่แสดงออกมา 
สัมพันธแกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ ดังน้ี 1. มีความรูในการจัดการขยะ คือ มีความรูเกี่ยวกับโทษประโยชนแปริมาณขยะ  2. ทัศนคติในการจัดการขยะ คือ
มองเห็นปใญหาท่ีเกิดขึ้น เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย 3. การปฏิบัติ คือ มีการปฏิบัติที่ถูกตองในการจัดการขยะโดยมีการแยกถังขยะหรือการนําขยะมูล
ฝอยมาใชประโยชนแ และจากงานวิจัยของเฉลิมชาติ แสไพศาล(2556) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบวา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับพอใช ( X = 3.18 S.D. = 0.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายดานพบวาดานพฤติกรรม
การลดการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมอยูในระดับ พอใช ( X  = 2.94 S.D. = 0.50) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สวนดานพฤติกรรมการนํากลับมาใชใหมในภาพรวมอยูใน
ระดับพอใช ( X  = 3.59 S.D. = 0.56) ซึ่งเป็นดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสํวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ มิลเลททแ (Millet, 1954, p. 397 อางถึงใน พระครูสุนทร
จารุวรรณ (ชาญจารุวณฺโณ), 2553) กลาววาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของหนวยงานภาครัฐน้ันประกอบดวยดังน้ี1 . การใหบริการอยางเสมอภาค 
คือ บุคคลทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค ไมมีการแบงแยก 2. การใหบริการที่ตรงเวลา คือ หากไมมีการตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานน้ันๆจะถือวาไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหปะชาชนเกิดความไมพึงพอใจตอการบริการหนวยงานภาครัฐได 3. การใหบริการอยางเพียงพอ คือ จํานวน สถานที่ และลักษณะการ
ใหบริการที่เหมาะสม ซึ่งมิลเลททแยังเห็นวา การตรงเวลา หรือความเสมอภาค จะไมมีความหมายหากจํานวนในการใหการบริการไมเพียงพอ หรือสถานที่ในการใหการ
บริการสรางความไมเทาเทียมกันตอผูมารับการบริการ 4. การใหบริการอยางตอเน่ือง คือ ความสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนแของสาธารณะเป็นที่ตั้ง ไมใชวาจะหยุดการ
ใหการบริการเม่ือไรก็ได 5. การใหบริการอยางกาวหนา คือ การปรับปรุงจากผลการปฏิบัติงานเพื่อใหมีคุณภาพ หรือคือ ความสามารถในการทําหนาที่ไดมากขึ้นโดย
การใชทรัพยากรจํานวนเทาเดิม ซึ่งจากการศึกษาของชนะดา วีระพันธแ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคแการบริหารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ดานการใหบริการอยางเพียงพอมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ ในเรื่องของอาคาร
สถานที่ท่ีใหบริการมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ( X  = 3.16 S.D. = 0.48) รองลงมาคือดานการใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องของเจาหนาที่
บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส ( X = 3.56 S.D. = 0.50) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง วูม (Vroom, 1964 อางถึงใน รักชนก โสภาพิศ, 2542) ไดอธิบาย
องคแประกอบของความคาดหวังไวดังน้ี 1. ความรุนแรง คือ ผลลัพธแจากการกระทําที่มีตอความพึงพอใจของบุคคล ซึ่งระดับความพอใจที่บุคคลคาดหวังจะมากหรือนอย
ก็ข้ึนอยูกับการใหคุณคาของการทํางานดวย หากงานที่ทําใหคุณคาไวสูงก็จะมีความพึงพอใจสูงตาม 2. เครื่องมือ คือเครื่องมือ สื่ออุปกรณแหรือสิ่งที่นําไปสูผลลัพธแที่นา
พอใจ 3. ความคาดหวัง คือความคาดหวังภายในตัวของบุคคล แตละบุคคลมีความตองการหลายอยาง โดยอยางนอยที่สุดบุคคลตองมีความตองการทางดาน
ปใจจัยพื้นฐาน คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ซึ่งหากปใจจัยดังกลาวไดรับการตอบสนองแลวก็จะทําใหมีความตองการในระดับที่สูงขึ้นไปอี กขั้น
เรื่อยๆ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ พาราสุรามาน แซทแฮลแมและแบรรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985, p. 42) เช่ือวา คุณภาพ
บริการ คือ การรับรูของลูกคา ซึ่งลูกคาจะทําการประเมินคุณภาพบริการ โดยทําการเปรียบเทียบความตองการ หรือความคาดหวังกับการบริการที่ไดรับจริงและการที่
องคแกรจะไดรับช่ือเสียงจากคุณภาพบริการ ตองมีการบริการอยางคงท่ี อยูในระดับของการรับรูของลูกคาหรือมากกวาความคาดหวังของลูกคาโดยไดในปี 1988 พารา
สุรามาน, แซทแฮลแมและแบรรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ไดศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดการรับรูคุณภาพการบริการของผูรับการบริการ หรือเรียกวา 
SERVQUAL ประกอบดวยปใจจัย 5 ดานดังน้ี 1. สิ่งที่เป็นรูปธรรม คือสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ อุปกรณแและลักษณะของบุคลากร 2. ความนาเช่ือถือ 
ใหบริการตามสัญญาและถูกตอง 3. การตอบสนอง มีความเต็มใจที่จะชวยผูรับบริการ ความสามารถในการใหบริการที่รวดเร็ว 4. ความม่ันใจ ความรู ความสามารถของ
พนักงานในการสรางความไวใจ และความเช่ือม่ัน ซึ่งรวมถึงดานความสามารถ ความมีมารยาท ความไววางใจ และความปลอดภัย 5. การดูแลเอาใจใส บริษัทดูแลเอา
ใจใสลูกคาเป็นรายบุคคล ซึ่งรวมถึง การเขาถึงบริการ การติดตอและสื่อสาร และการเขาใจ ซึ่งจากการศึกษาพบวา กนกวรรณ บุญยาสัย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลมะขามเมืองใหมอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีดานการตอบสนองตอผูรับบริการอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.16 S.D. = 0.44) รองลงมาคือดานการใหความม่ันใจ
แกผูรับบริการ ( X = 3.10 S.D. = 0.44) จึงทําใหผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวมาใชเป็นหลักในการศึกษา ความรู พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน 
และคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน โดย 1.ความรูในการจัดการขยะของประชาชนจะศึกษา 
ดานประเภทของขยะ ดานการคัดแยกขยะ ดานการลดปริมาณขยะ และดานการกําจัดขยะ 2.พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชนจะศึกษา ดานการลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอย ดานการนําขยะมูลฝอย เศษวัสดุมาใชใหม ดานการนําขยะมูลฝอย วัสดุอุปกรณแที่ชํารุดเสียหายมาซอมแซม ดานการนําขยะมูลฝอย เศษวั สดุ
หมุนเวียนกลับมาใช หรือแปรรูป และดานการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทําลายยาก 3.ความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะ
ขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนจะศึกษา ดานสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนอง ดานความม่ันใจ และดาน
การดูแลเอาใจใส  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เกณฑแการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑแไวดังน้ี 1. ตองเป็นผูที่มีทะเบียนราษฎรแและอาศัยอยูใน
เขตพื้นท่ีองคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว ในเขตอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนอยางนอย 1 ปี 2. ตองเป็นผูที่สามารถอานออก เขียนได เขาใจภาษาไทย 3. ตองเป็นผู
ที่ไดรับการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว 4. ตองเป็นผูที่มีอายุตั้งแต 20 ปีขึ้นไปและมีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือน ในเขตพื้นท่ีองคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว ในเขตอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวน 395 ครัวเรือน ผูวิจัยใชวิธีการสุม
แบบอาศัยความนาจะเป็น โดยวิธีแบบการสุมแบบสัดสวนตามจํานวนครัวเรือนแตละหมูบานในตําบลเหลายาว เพื่อใหไดกลุมตัวอยางในสัดสวนที่เทากัน และทําการสุม
เลือกครัวเรือนของแตละหมูบาน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ดวยวิธีการจับฉลาก เลขท่ีบาน เพื่อใหทุกครัวเรือนมีโอกาสถูกเลือกเทาๆกัน ซึ่งหากสุมเจอครัวเรือนที่
ไมเขาเกณฑแ ก็จะทําการจับฉลากใหม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถามที่ผูวิจัยดําเนินการสรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบความ
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ตรงจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และนําไปทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในกลุมประชากรตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 30 
ชุด ไดคาความเช่ือม่ัน 0.88 โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ปใจจัยสวนบุคคล พบวา สัดสวนของผูตอบแบบสอบถามสูงท่ีสุดเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 65.82 มีชวงอายุอยูระหวาง 51-55 ปี คิดเป็นรอยละ 22.78 มี
สถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ 70.89 มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 48.10 ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเป็นรอยละ 44.05 มีรายไดอยู
ในชวง 2,501 - 7,500 บาทตอเดือน คิดเป็นรอยละ 45.82 มีจํานวนคนในครอบครัว 3 คน คิดเป็นรอยละ 28.86 ลักษณะที่พักอาศัยเป็นบานเดี่ยว คิดเป็นรอยละ 64.81 

ความรูในการจัดการขยะของประชาชนตําบลเหลายาว พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 48.61 ซึ่งสวนใหญมีความรูความเขาใจ 
ดานประเภทของขยะมากท่ีสุดในเรื่อง ใบไม กิ่งไม เป็นขยะมูลฝอยท่ียอยสลายได ใชหรือไม โดยมีประชาชนที่ตอบถูก คิดเป็นรอยละ 95.44 รองลงมาประชน มีความรู
ความเขาใจ ดานการลดปริมาณขยะ ในเรื่องควรใชปิ่นโตแทนกลองโฟม ใชหรือไม โดยมีประชาชนที่ตอบถูก คิดเป็นรอยละ 93.42 สวนความรูที่ประชาชนตอบผิดมาก
ที่สุด คิดเป็นรอยละ 91.14 คือ ดานการคัดแยกขยะ ในหัวขอคําถาม ประเภทของการคัดแยกขยะ แบงไดดังตอไปน้ี 1. ขยะแหง 2. ขยะเปียก 3. ขยะอันตราย 4. ขยะ
ทั่วไป ใชหรือไม รองลงมา คือดานการลดปริมาณขยะ ในเรื่องขวดนํ้าอัดลมพลาสติกไมควรนํามาใชซ้ําโดยการนําไปบรรจุนํ้าดื่ม ใชหรือไม โดยมีประชาชนที่ตอบผิด คิด
เป็นรอยละ 81.77  

พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชนตําบลเหลายาวพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติเป็นบางครั้ง โดยมี ( X = 2.31, S.D. = 0.657) พฤติกรรมที่
มีปฏิบัติเป็นประจํามากท่ีสุด คือ ดานการนําขยะมูลฝอย เศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชหรือ แปรรูป มี ( X =2.56, S.D. = 0.627) รองลงมาคือดานการลดการเกิดขยะมูล
ฝอย มี ( X =2.45, S.D. = 0.578) ซึ่งพฤติกรรมเกี่ยวกับดานการนําขยะมูลฝอย เศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชหรือ แปรรูปมากที่สุด  โดยปฏิบัติเป็นประจํา คิดเป็นรอย
ละ 83.29 ในเรื่อง การเก็บรวบรวมขวดหรือกระปองนํ้าอัดลมที่บริโภคแลว นําไปขายใหกับรานรับซื้อของเกา รองลงมาในเรื่อง การคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล
หรือขยะท่ีนํากลับมาแปรรูปได เชน กระดาษ ยางรถยนตแ ไวเพื่อขาย ปฏิบัติเป็นประจํา คิดเป็นรอยละ 70.63 แหลงกําเนิดขยะสวนใหญภายในตําบลเหลายาวมาจาก 
เศษอาหารภายในครัวเรือน คิดเป็นรอยละ 30.08 โดยประเภทของขยะที่มีการนํามาทิ้งมากที่สุด คือประเภทขยะทั่วไป คิดเป็นรอยละ 38.96 รองลงมาเป็นประเภท
ขยะอันตราย คิดเป็นรอยละ 27.89 ซึ่งประเภทของขยะทั่วไปที่มีการนํามาทิ้งมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก คิดเป็นรอยละ 31.45 ประเภทขยะอันตรายที่มีการนํามาทิ้ง
มากท่ีสุด คือ ยาฆาแมลง คิดเป็นรอยละ 24.03 จํานวนถุงที่นํามาทิ้งอยูท่ี 1-2 ถุง/ครัวเรือน คิดเป็นรอยละ 76.96 ปริมาณขยะที่นํามาทิ้งใน 1 สัปดาหแอยูในชวง 1-10 
กิโลกรัม คิดเป็นรอยละ 55.44 ประชาชนมีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง คิดเป็นรอยละ 74.43 และประชาชนจะกําจัดขยะภายในครัวเรือนโดยวิธีทิ้งไวในจุดที่องคแการ
บริหารสวนตําบลเหลายาวกําหนด คิดเป็นรอยละ 51.40 

ความพึงพอใจของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี( X =4.25, S.D. = 0.758) โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานการดูแลเอาใจใส มี( X =4.29, S.D. = 0.752) รองลงมาคือ
ดานสิ่งที่เป็นรูปธรรม มี ( X =4.28, S.D. = 0.766) อันดับสาม คือ ดานการตอบสนอง มี ( X =4.24, S.D. = 0.750) และดานความนาเช่ือถือ มี ( X =4.24, S.D. = 
0.778) ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจใสมากที่สุด ในเรื่อง อบต. เหลายาว ดูแล/เอาใจใสในกาจัดเก็บขยะมูลฝอย มี  ( X =4.46, S.D. = 0.705) สวน
ดานสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องการประชาสัมพันธแในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางชัดเจน มี ( X =4.41, S.D. = 0.726)  

ความคาดหวังของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา
ประชาชนสวนใหญมีความคาดหวังสูงท่ีสุดคือ ดานการตอบสนอง ในเรื่องการจัดเก็บขยะดวยความรวดเร็วมากท่ีสุด รอยละ 99.75 รองลงมาคือ ดานความนาเช่ือถือใน
เรื่องที่ตองการใหองคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว จัดการกับขยะทันทีเม่ือประชาชนมีเหตุเดือดรอน รอยละ 99.49 อันดับสามคือดานความม่ันใจ ในเรื่องที่ตองการ
ใหพนักงานจัดเก็บขยะดวยความเรียบรอย ไมมีการรั่วไหลของนํ้าขยะ คิดเป็นรอยละ 98.99 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลา
ยาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

ความรูในการจัดการขยะของประชาชนตําบลเหลายาว ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 48.61สอดคลองกับการศึกษาของอุดมพร 
(Udomporn, 2015) ไดศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัดราชสีมา ในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 14.33, SD = 2.65) อาจเป็นเพราะการมีกลุมตัวอยางที่
คลายคลึงกันทั้งระดับการศึกษาท่ีอยูในระดับช้ันประถมศึกษาเหมือนกัน และประกอบอาชีพรับจางทั่วไปเชนกัน ซึ่งแตกตางกับผลการศึกษาวิจัยของ สมัชญา หนูทอง 
(2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผูนําทองถิ่น: กรณีศึกษาองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
พบวา ความรูการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวมอยูในระดับที่สูง คิดเป็นรอยละ 63.50  อาจเป็นเพราะกลุมตัวอยางเป็นผูนําทองถิ่นที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป อีกท้ังไดรับการอบรมในดานการจัดการขยะมูลฝอยบอยกวาประชาชนทั่วไป แสดงใหเห็นวา ผลการศึกษามีความแตกตางกัน เน่ืองจากมี
ระดับการศึกษาท่ีตางกัน โดยประชาชนในตําบลเหลายาวสวนใหญมีการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา อีกท้ังประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปทําใหไมมีเวลาและไมมีโอกาส
ไดรับการอบรมเรื่องการจัดการขยะเชนผูนําทองถ่ิน จึงสงผลตอระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน  และประชาชนตําบลเหลายาวสวนใหญมีความรู
ดานประเภทของขยะมากที่สุด ในเรื่อง ใบไม กิ่งไม เป็นขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได คิดเป็นรอยละ 95.44 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาดา ภัยหลีกลี้ (2557) ที่
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความรูในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนากลาง  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา กลุมตัวอยางมี
ความรูสูงท่ีสุดในการจัดประเภทขยะเปียกมากท่ีสุด คือ รอยละ 94.20  

พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชนตําบลเหลายาว ในภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัติเป็นบางครั้ง ( X = 2.31, SD = 0.657) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ สมัชญา หนูทอง (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผูนําทองถิ่น : กรณีศึกษาองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบวา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของผูนําทองถิ่น  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง ( X = 2.11, SD = 0.21) สวน
พฤติกรรมของประชาชนตําบลเหลายาวที่มีการปฏิบัติเป็นประจํามากที่ สุด คือ ดานการนําขยะมูลฝอย เศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชหรือ แปรรูป ( X = 2.56, SD = 
0.627) โดยมีการปฏิบัติเป็นประจําสูงสุดในเรื่อง ในครัวเรือนเก็บรวบรวมขวดหรือกระปองนํ้าอัดลมที่บริโภคแลว นําไปขายใหกับรานรับซื้อของเกา  คิดเป็นรอยละ 
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83.29 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา ภัยหลีกลี้ (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิลสูงเพื่อนําไปขาย คิดเป็นรอยละ 75.00-79.80 และสอดคลองกับการศึกษาของ 
สมัชญา หนูทอง (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผูนําทองถิ่น : กรณีศึกษาองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี พบวา มีพฤติกรรมดานการนําขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชหรือแปรรูป ในเรื่อง ครัวเรือนของทานเก็บรวบรวมขวดหรือกระปอง
นํ้าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่บริโภคแลวเพื่อขายใหกับผูรับซื้อของเกา คิดเป็นรอยละ 57.70 จากการศึกษา ประชาชนตําบลเหลายาวมีขยะที่มีการนํามาทิ้งมากที่สุด คือ
ประเภทขยะท่ัวไป คิดเป็นรอยละ 38.96 สอดคลองกับการศึกษาของ กนกรัตนแ นาวีการ, พรทิพยแ หนักแนน, สุวิทยแ จิตรภัคดี, และอนันตแ ปีญญาศิริ (2552) ไดศึกษา
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ีเกาะลิบง จังหวัดตรัง พบวา ขยะที่เกิดขึ้นมากท่ีสุด คือ ขยะทั่วไป คิดเป็นรอยละ 74.5 
และจากการศึกษา ประชาชนตําบลเหลายาวมีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง คิดเป็นรอยละ 74.43 ซึ่งสอดคลองกับ วรรณภา รัตนวงคแ และนงนุช จันทรแดาออน (2558) 
ทีศ่ึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งขยะ รอยละ 42.31 จากการศึกษาของ
ประชาชนตําบลเหลายาวมีการนําขยะมาทิ้งประเภทของขยะท่ัวไปมากท่ีสุด คือ ถุงพลาสติก คิดเป็นรอยละ 31.45 และประชาชนจะกําจัดขยะภายในครัวเรือนโดยวิธี
ทิ้งไวในจุดที่องคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวกําหนด คิดเป็นรอยละ 51.40 ดวยประชาชนตําบลเหลายาวประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และสวนใหญมีอายุอยูในชวง 
51-55 ปี ทําใหไมมีเวลา การซื้ออาหารสําเร็จจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่สะดวก รวดเร็วและงาย พฤติกรรมสวนใหญของประชาชนตําบลเหลายาวที่นําขย ะมาทิ้งจึงเป็น
ประเภทขยะท่ัวไป จําพวกถุงพลาสติก ถึงแมประชาชนจะมีการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง แตก็เป็นเพียงการคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิล โดยเฉพาะขวดหรือกระปอง
นํ้าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่บริโภคแลวเพื่อนําไปขายเป็นรายไดเทาน้ัน สวนขยะท่ีไมสามารถนําไปขายไดจะกําจัดโดยวิธี ทิ้งไวในจุดที่องคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว
กําหนด โดยใหทางองคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวเป็นผูจัดเก็บและนําไปกําจัด  

ความพึงพอใจของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.25, SD = 0.758) ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานการดูแลเอาใจใส  ( X  = 4.29, SD = 0.752) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤษดา เจริญสุข (2555) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุ รี 
พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการดานการเอาใจใส  มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 3.44  , SD = 0.45) ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ 
มาลัย โหประเสริฐ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลทับมาอําเภอเมืองจังหวัดระยอง พบวา กลุมเปูาหมาย
มีความพึงพอใจในดานสิ่งสนับสนุนมากที่สุด และของสุนารี แสนพยุหแ (2557) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 
ตําบลโพธิ์ทอง จังหวัดรอยเอ็ด โดยกลุมเปูาหมายมีความพึงพอใจดานการบริการอยางเสมอภาคมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะบริบทในพื้นที่ที่แตกตางกัน รวมทั้งระบบการ
จัดการขยะที่ไมเหมือนกัน จึงเป็นเหตุใหดานความพึงพอใจแตกตางกัน และจากการศึกษาพบวาประชาชนตําบลเหลายาวมีความพึงพอใจรองล งมาคือดานสิ่งที่เป็น
รูปธรรม ( X = 4.28, SD = 0.766) แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความพึงพอใจดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวใน
ดานการดูแลเอาใจใสมากท่ีสุด รองลงมาคือดานสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งทําใหทราบไดวาคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวทั้ง 2 
ดานน้ีเป็นที่นาพึงพอใจ เกินกวาความตองการของประชาชน ประชาชนจึงมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ความคาดหวังของประชาชนดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวสูงที่สุดคือ ดานการตอบสนอง 
ในเรื่องการจัดเก็บขยะดวยความรวดเร็วมากท่ีสุด รอยละ 99.75 ซึ่งสอดคลองกับ กนกวรรณ บุญยาสัย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
3.16, SD = 0.44) และจากการศึกษาพบวา ความคาดหวังของประชาชนรองลงมาคือ ดานความนาเช่ือถือในเรื่อง ตองการใหองคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว 
จัดการกับขยะทันทีเม่ือประชาชนมีเหตุเดือดรอน รอยละ 99.49 อันดับสามคือดานความม่ันใจ ในเรื่องที่ตองการใหพนักงานจัดเก็บขยะดวยความเรียบรอย ไมมีการ
รั่วไหลของนํ้าขยะ คิดเป็นรอยละ 98.99 แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความคาดหวังดานคุณภาพการบริการในการจัดการขยะมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลเหลา
ยาวในดานการตอบสนองมากท่ีสุด ในเรื่องการบริการที่รวดเร็ว รองลงมาคือดานความนาเช่ือถือ ในเรื่องการแกไขปใญหาขยะจากเหตุเดือดรอนของประชาชน และดาน
ความม่ันใจ ในเรื่องการจัดเก็บขยะดวยความเรียบรอย ไมใหมีการรั่วไหลของนํ้าขยะ ซึ่งทําใหทราบไดวาคุณภาพการบริการขององคแการบริหารสวนตําบลเหลายาวทั้ง 
3 ดานน้ียังไมเป็นไปตามที่ประชาชนในตําบลเหลายาว ปรารถนา หรือตองการนั้นเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณา จาก อาจารยแ ดร.จิติมา กตัญโู อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลัก อาจารยแ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร อาจารยแที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆมาโดยตลอด จนสําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ 
ที่น้ี  

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กัลยาณี ตันตรานนทแ ท่ีไดสละเวลามาเป็นประธานในการสอบ แกไขเคาโครงรางวิทยานิพนธแคอยชวยเหลือและให
คําแนะนําในเรื่องของข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยตางๆจนสําเร็จลุลวง 

ขอขอบพระคุณคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมไปถึงบุคลากรและเจาหนาที่ทุกๆ
ทานที่อนุเคราะหแและอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย และขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของในดานอื่นๆที่ไมไดกลาวนามที่มีสวนชวยใหงานวิ จัยช้ินน้ีสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี 

ประโยชนแอันพึงไดจากการศึกษาในครั้งน้ี ขอใหเป็นกตเวทิตาแดบิดามารดา ครอบครัว และเป็นตัวอยางการศึกษาสําหรับผูที่สนใจตอไป 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางความร๎ู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกับภาวะโภชนาการเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลบ๎านกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ  

Relationship Between Knowledge, Attitude And Practice On Eating And Nutritional Status Of Children In 
Child Development Centers. Banklang Subdistrict Municipality Sanpatong District, Chiang Mai Province 

 
วีรวัลย๑  ศิรินาม1 

Weerawan Sirinam 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม 
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกับภาวะโภชนาการเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบาน
กลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ เด็กและผูปกครองในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 252  คน เก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามและการบันทึกนํ้าหนักและสวนสูงของเด็ก สถิติที่ใชในการวิเคราะหแคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหแสหสัมพันธแและการวิเคราะหแการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กมีนํ้าหนักตามเกณฑแสวนสูงต่ํากวาเกณฑแมาตรฐาน รอยละ 7.1 อยูในเกณฑแปกติ รอยละ 81.8 และเกินเกณฑแ
มาตรฐาน รอยละ 11.1 พบวาปใจจัยการทํานายที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อาหารม้ือเชาเป็นอาหารม้ือที่สําคัญ ควร
ใหเด็กรับประทานผลไมตามฤดูกาลแทนการรับประทานขนมหวานหรือขนมกรุบกรอบ การทานของหวานมากๆจะทําใหเป็นโรคเบาหวานเด็กไดรับประทานอาหารม้ือ
เชา และทานใหเด็กรับประทานขนมกรุบกรอบ 
 ปใจจยัที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก ไมไดขึ้นอยูกับปใจจัยดานครอบครัวเพียงอยางเดียวเทาน้ันเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แมวาจะไดรับประทานอาหารม้ือ
หลักจากบาน 2 มื้อ แตเด็กก็ยังไดรับประทานอาหารม้ือกลางวันที่ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจัดให 1 ม้ือ ดังน้ันศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตองจัดอาหารใหครบ 5 หมูอยางเครงครัด 
และมีการประเมินและเฝูาระวังตอปใญหาดานโภชนาการในเด็กอยางตอเน่ือง ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการประสานงานกับผูปกครองเพื่อ
สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ ช้ีใหเห็นถึงความจําเป็น ประโยชนแ และโทษของการใหเด็กรับประทานอาหารที่ไมมีคุณคา  
 
คําสําคัญ: ภาวะโภชนาการ, ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก, ผูจัดเตรียมอาหารของครอบครัว 
 
Abstract 

This research aims to 1) Study the nutritional status of children in the Child Development Center Banklang Sub district 
Municipality, Sanpatong District, Chiang Mai Province. 2) Study the relationship between knowledge attitude and eating practices with child 
nutrition in Child Development Center Banklang Sub district Municipality, Sanpatong District, Chiang Mai Province. Sample: Children and 
Parents in Child Development Center. The number of sample are 252 persons. Data were collected by Questionnaire and record the weight 
and height of the child. The statistics used in the analysis are Frequency Average percentage. From correlation analysis and multiple 
regression analysis. The research found that Children in Child Development Center weight 7.1% lower than standard 81.8% were normal. 
and exceeded standard 11.1 percent. Find the predictive factor that effects to the nutrition on children with the 0.05 significance are 
Breakfast is an important meal. Children should eat seasonal fruits instead of eating desserts or crunchy snacks. Dessert is the cause of 
diabetes. Children eat breakfast. And the children eat snack crispy.  

Factors affecting the nutritional status of children. Does not depend on family factors alone. The children have lunch at the Child 
Development Center and they have two meals at home. Therefore, the Child Development Center must strictly provide food with all type 
of nutrients. An ongoing assessment and monitoring of child nutritional issues. Child Development Center and related organizations 
Parenting should be coordinated to promote nutrition education. Indicates the need and benefit of feeding poor children 
 
Keywords: Nutrition, Child Development Center, Family Food Preparer 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)1 มีประเด็นในการพัฒนาหลักท่ีสําคัญคือการเตรียมพรอมดานกําลังคนและการ
เสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยแของประเทศ โดยพัฒนาใหเหมาะสมตามชวงวัยเพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ มีสุข
ภาวะท่ีดี ลดปใจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย ตาม
นโยบายและยุทธศาสตรแการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 – 25592 ไดกําหนดยุทธศาสตรแการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยใหองคแกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประสานความรวมมือจากชุมชนในทองถิ่นใหมีสวนรวมรับผิดชอบ เฝูาระวัง และสงเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในทองถ่ิน  

โภชนาการมีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก อยางไรก็ตามเด็กวัยกอนเรียน มักจะมีปใญห าเรื่องการรับประทานอาหารอัน
เน่ืองมาจากสาเหตุการสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัวมากกวาและยังไมรูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนแ การใหอาหารเด็กอยางไมเหมาะสมหรือไมครบทั้ง 5 หมู จะ
ทําใหการเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีระดับสติปใญญาไมดีเทาที่ควร และเจ็บปุวยบอย ดวยเหตุน้ี เด็กวัยกอนเรียนจึงควรไดกินอาหารหลักครบทั้ง 5 หมู ในแตละชนิดควร

                                                           
1 นักวิชาการสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง weepluss@hotmail.com เบอรแโทรศัพทแ 086-1807282 
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กินใหหลากหลาย วันละ 3 ม้ือ และดื่มนมเป็นอาหารเสริมใหเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ ตามที่รางกายเด็กตองการในแตละม้ือ แตละวัน เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่
ครบถวนและปลอดภัย จึงจะสามารถปูองกัน แกไข และฟื้นฟูภาวะทุพโภชนาการของเด็กได (ประไพพิศ สิงหเสม และคณะ,2560)3 จากการสํารวจสถานการณแเด็กและ
สตรีในประเทศไทย ความชุกของปใญหาทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0 – 5 ปี ครั้งท่ี 3 ในปี 2549  ครั้งที่ 4 ในปี 2555 และ ครั้งที่ 5 ในปี 2558 ไดแกภาวะเตี้ย รอยละ 
15.7, 16.4 และ 10.5 ตามลําดับ ภาวะผอม รอยละ 4.7, 6.7 และ5.4 ตามลําดับ ภาวะอวน รอยละ 5, 10.9 และ 8.2 ตามลําดับ โดยใน พ.ศ. 2558  มีภาวะเตี้ย ผอม 
อวน ลดลง โดยภาวะเตี้ยยังคงมีความชุกสูงท่ีสุด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559)4 

ดังน้ันศึกษาปใจจัยการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารของผูปกครอง ที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง 
อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม จะทําใหทราบถึงภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แหง เพื่อจะเป็นขอมูลพื้นฐานที่ใชในการวางแผนเรื่อง
โภชนาการของหนวยงานที่เกี่ยวของและใชเป็นแนวทางในการแกไขปใญหาภาวะทุพโภชนาการ อันไดแก ภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑแมาตรฐาน และภาวะโภชนาการ
เกินเกณฑแมาตรฐาน ของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสามารถนํามาเป็นขอมูลพื้นฐานในการศึกษาครั้งตอไป จากการศึกษาที่ผานมาพบวาการศึกษาปใจจัยการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารของผูปกครอง ที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กยังพบวามีคอนขางนอย อีกทั้งยังไมเคยมีการศึกษาขอมูลในศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาเรื่อง การศึกษาปใจจัยการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารของผูปกครอง ที่มีผลตอภาวะ
โภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม 
          2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม 
  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ในการศึกษา ผูศึกษาไดคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1. ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2555.)5 ทําการศึกษาสถานการณแภาวะโภชนาการและโรคที่เกี่ยวของในเด็กไทย พบวา ภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในขวบปี
แรกเป็นปใจจัยสําคัญที่ขัดขวางพัฒนาการและสติปใญญาของเด็ก สงผลใหเรียนรูชา สติปใญญาต่ํา ภูมิตานทานโรคบกพรองทําใหเจ็บปุวยบอย เป็นนาน และรุนแรง และ
ยังมีผลเสียเม่ือโตเป็นผูใหญ มีความเสี่ยงสูงกวาคนท่ัวไปท่ีจะเกิดภาวะโภชนาการเกิน และโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ มากข้ึน ทั้งโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และโรคมะเร็ง 

2. วนิสา องอาจและคณะ (2558.)6 ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ พบวาการจัดอาหารใหเด็กมี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย มีเลือกซื้ออาหารใหกับเด็กโดยพิจารณาคุณคาของอาหาร ไมเลือกซื้อขนมกรุบกรอบ อาหารฟาสตแฟููดใหเด็ ก
รับประทาน เน่ืองจากผูปกครองตองการจัดอาหารที่ดีมีคุณภาพใหกับลูกของตนเอง และตองการฝึกเด็กใหเป็นผูมีนิสัยบริโภคที่ดี ซึ่งจ ะนําไปสูภาวะโภชนาการที่ดี
ตามมา 

3. สินีพร ยืนยง และคณะ (2555)7 ไดศึกษาเปรียบเทียบปใจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการในเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุมตัวอยางเป็นมารดาและเด็กกอนวัยเรียนอายุ 3-6 ปี จํานวน 144 คู ผลการวิจัยเด็กกอนวัยเรียน 144 คนมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตองในระดับปานกลางรอยละ 
74.3 ถูกตองระดับนอยรอยละ 12.5 เด็กกอนวัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธแดานการทํานายผล (Predictive Study Design) ในกลุมเด็กและผูปกครองในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม 4 แหง จํานวน 260 คน แบงเป็น     

เด็กและผูปกครองในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานพระเจาทองทิพยแ  จํานวน 76 คน 
เด็กและผูปกครองในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานทองฝาย   จํานวน 60 คน 
เด็กและผูปกครองในพัฒนาเด็กเล็กบานทุงฟูาบด   จํานวน 58 คน 
เด็กและผูปกครองในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตนแหนหลวง   จํานวน 66 คน 
ไมสามารถเก็บขอมูลเด็กและผูปกครองจํานวน 8 รายได เน่ืองจากมีการยายเด็กไปยังศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอื่นที่อยูนอกเขตเทศบาลตําบลบานกลาง จึงทําให

เหลือกลุมตัวอยาง 252 ราย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญ และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.95 แบงเป็น 5 ตอน 
 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ผูตอบแบบสอบถาม ผูจัดเตรียมอาหารของครอบครัว อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดของครอบครัว ลักษณะของครอบครัว  
 ตอนที่ 2 ขอมูลความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผูจัดเตรียมอาหารของครอบครัว จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเป็นคําถามใหเลือกตอบ แตละขอมี 2 
ตัวเลือก คือ ถูก ผิด  
 ตอนที่ 3 ขอมูลเจตคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผูจัดเตรียมอาหารของครอบครัว จํานวน 17 ขอ มีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) จํานวน 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   
 ตอนที่ 4 ขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารของผูจัดเตรียมอาหารของครอบครัว จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเป็นการสํารวจพฤติกรรม (check List) 4 
ระดับคือ ปฏิบัติเป็นประจํา ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง ไมเคยปฏิบัติ  

ตอนที่ 5 ขอมูลดานโภชนาการของเด็กประกอบดวย เพศ วันเดือนปีเกิด อาย ุนํ้าหนัก ความสูง และการประเมินภาวะโภชนาการโดยนํามาเทียบกับกราฟ
แสดงนํ้าหนักตามเกณฑแสวนสูงในการติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก 0 – 6 ปี ของสํานักงานสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข8   

ภาวะโภชนาการต่ํากวําเกณฑ๑ เกณฑแตัดสิน คือ นํ้าหนักเม่ือเทียบกับสวนสูงแลว โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นอยกวา -1.5 
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ภาวะโภชนาการการปกติ เกณฑแตัดสิน คือ นํ้าหนักเม่ือเทียบกับสวนสูงแลว โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูระหวาง +1.5 ถึง -1.5 
ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ๑มาตรฐาน เกณฑแตัดสิน คือ นํ้าหนักเม่ือเทียบกับสวนสูงแลวโดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) มากกวา +1.5 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณแจากแบบสอบถาม โดยดําเนินการประสานงานและทําหนังสื อจาก

บัณฑิตวิทยาลัยถึงนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง เพื่อขออนุญาตเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล แจกแบบสอบถามใหกับผูปกครองของเด็กซึ่งเป็นกลุมประชากรใน
การศึกษาและทําการช่ังนํ้าหนักและวัดสวนสูงเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  ทําการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของขอมูล จากน้ันนําไปศึกษา
วิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยนํามาวิเคราะหแดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแมาจัดทําการแปลผล 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ผูวิจัยเรียบเรียงขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแทางสถิติ และทําการวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหแหา

ความสัมพันธแดานการทํานายของปใจจัย ที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม โดย
ใชสถิติ Multiple Regression   

 
ผลการวิจัย 
     ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัวของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญผูจัดเตรียมอาหารของครอบครัวคือ แม รอยละ 67.5 สวนใหญมีอายุเฉลี่ ย 30-39 ปี มี
อาชีพรับจาง รอยละ 60.8 มีระดับศึกษามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 38.9 มีรายไดครอบครัวตอเดือน 5,001-10,000 บาท รอยละ 50.8 ลักษณะของครอบครัวเป็น
ครอบครัวขยาย รอยละ 47.6 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัวของกลํุมตัวอยําง 

ขอมูลดานภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม  พบวา เป็นเพศชาย และเพศ
หญิง ในสัดสวนที่เทากัน มีอายุระหวาง 3-4 ปี 11 เดือน รอยละ 61.9 มีนํ้าหนักระหวาง 10.1– 15 กิโลกรัม รอยละ 89.7  มีสวนสูงอยูระหวาง 90.1-100 เซนติเมตร 
รอยละ 65.1 และพบวามีภาวะโภชนาการตามเกณฑแ รอยละ 81.8 มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑแ รอยละ 11.1 และมีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑแ รอยละ 7.1  

ความสัมพันธ๑ของป๓จจัย ที่มีผลตํอภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบ๎านกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ 
กอนการวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติที่ใชพารามิเตอรแ (Parametric Statistics) อยางเชน Multiple Regression ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยไดทดสอบความเป็น

ปกติของขอมูลทั้งหมดตามขอกําหนดของการใชสถิติดังกลาวน้ี ดวยวิธีของ Fisher’s Measure of Skewness and Kurtosis และไดคัดเลือกเฉพาะขอมูลที่มีการ
กระจายตัวเป็นปกติเขาสูสมการตามขอบงช้ีของการใช Multiple Regression ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา จากการทดสอบคาความเป็นปกติของตัวแปร พบวา 
ปใจจัยท่ีสามารถนําเขาสูสมการของ Multiple Regression ไดดังตอไปน้ี 

1. ปใจจัยการทํานายดานความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก ไดแก การดื่มนม ทุกวัน เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของเด็กอาหารม้ือเชาเป็นอาหารม้ือที่สําคัญ ขาวที่ขัดจนขาวเป็นขาวที่สะอาดนารับประทานและมีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาขาวที่ไม ผานการขัดสีหรือขาวซอมมือ 
การรับประทาน ผัก ผลไมทําใหระบบการขับถายของรางกายดี ควรใหเด็กรับประทานผลไมตามฤดูกาลแทนการรับประทานขนมหวานหรือขนมกรุบกรอบ  อาหารวาง
ระหวางม้ือของเด็ก ควรเป็นอาหารที่หางาย เชน ขนมกรุบกรอบ เป็นตน อาหารประเภทไขมัน และนํ้ามันจากพืชและสัตวแ ไมมีความจําเป็นตอเด็ก อาหารที่มีราคาถูก
บางอยางมีประโยชนแตอรางกาย เชน เตาหู เป็นตน และถาเกิดแผลที่มุมปากควรรับประทานอาหารประเภทขาวซอมมือ ขาวกลอง เป็นตน 

2. ปใจจัยการทํานายดานเจตคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก ไดแก อาหารที่นารับประทานตองมีสีสวยเขมสดใส 
อาหารที่ไมใสผงชูรสจะไมอรอย เด็กท่ีอวนเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง การทานของหวานมากๆจะทําใหเป็นโรคเบาหวาน การรับประทานอาหาร เชน แฮมเบอรแเกอรแ 
พิซซา ตามแบบชาวตะวันตก แสดงถึงความทันสมัย การเลือกรับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการเป็นเรื่องยุงยาก ขนมกรุบกรอบเป็นขนมที่สะดวกในการหาให
เด็กรับประทาน และการรับประทานอาหารหลากหลายชนิดชวยใหรางกายแข็งแรง  

3. ปใจจัยการทํานายขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหาร ที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก  ไดแก เด็กไดรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ เด็กได
รับประทานอาหารม้ือเชา ปรุงอาหารใหเด็กรับประทานดวยตนเอง เลือกซื้ออาหารใหเด็กโดยคํานึงถึงความสะอาดของรานมากกวาความอรอย ใหเด็กดื่มนํ้าอัดลมหรือ
นํ้าหวานผสมสี ใหเด็กรับประทานเน้ือสัตวแติดมัน เชนหมูสามช้ัน ปรุงอาหารโดยใสผงชูรสหรือผงปรุงรส ใหเด็กรับประทานขนมกรุบกรอบ และจัดอาหารที่ปรุงสุกใหม
ใหเด็กรับประทาน  

ผลการศึกษาพบวา พบวาผูปกครองหรือผูจัดเตรียมอาหารในครอบครัวของเด็กสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ในระดับดี คิดเป็น
รอยละ 55.6 มีระดับความรูดานเจตคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ในระดับดี คิดเป็นรอยละ 54.7 และมีระดับความรูดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหาร ใน
ระดับดี คิดเป็นรอยละ 53.1  
 ป๓จจัยการทํานายความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกับภาวะโภชนาการเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

ความสัมพันธแระหวางความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก แสดงใหเห็นวาปใจจัยที่สงผลตอภาวะ
โภชนาการของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) ไดแก อาหารม้ือเชาเป็นอาหารม้ือที่สําคัญ ควรใหเด็กรับประทานผลไมตามฤดูกาลแทนการรับประทานขนม
หวานหรือขนมกรุบกรอบ การทานของหวานมากๆจะทําใหเป็นโรคเบาหวาน  เด็กไดรับประทานอาหารม้ือเชา และการใหเด็กรับประทานขนมกรุบกรอบ  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบ๎านกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการศึกษาภาวะศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม  พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีนํ้าหนักตามเกณฑแสวนสูง อยูในเกณฑแปกติ รอยละ 81.8 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นลินี มีผิว (2551)9 ที่ศึกษาปใจจัยดานครอบครัวที่มี
ความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ พบวาสวนใหญมีภาวะโภชนาการตา มเกณฑแ รอยละ 
76.13และผลการศึกษาของ หทัยวรรณ ตันหนิม (2551)10 ที่ศึกษาปใจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุด  อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบวาเด็กสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติรอยละ 69.5 เชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเจริญเติบโตของเด็กกอนวัยเรียน (0-6 ปี) ขึ้นอยูกับ
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การจัดเตรียมอาหารของผูปกครองเป็นสวนสําคัญ หากเด็กไดรับสารอาหารที่ไมเพียงพอกับความตองการของรางกายหรือไดรับมากเกินไป ก็จะสงผลตอภาวะทุพ
โภชนาการตามมา โภชนาการเป็นสิ่งสําคัญในเด็ก หากมีสิ่งใดมาทําใหการเจริญเติบโตตองชะงักไป จะเป็นผลเสียตอเด็กเป็นอยางยิ่ง อาจทําใหเติบโตเป็นผูใหญที่มี
คุณภาพดอยไปได เด็กจึงควรไดรับพลังงานและสารอาหารอยางเพียงพอกับความตองการของรางกาย การใหอาหารเด็กอยางไมเหมาะสมหรือไมครบทั้ง 5 หมู จะทํา
ใหการเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีระดับสติปใญญาไมดีเทาที่ควร และเจ็บปุวยบอย เด็กควรไดกินอาหารหลักครบท้ัง 5 หมู ในแตละชนิดควรกินใหหลากหลายชนิด วันละ 
3 ม้ือ และดื่มนมเป็นอาหารเสริม จึงเป็นปใจจัยท่ีสําคัญที่จะทําใหเด็กมีนํ้าหนักตามเกณฑแสวนสูง อยูในเกณฑแปกติ 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกับภาวะโภชนาการเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลบ๎านกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ  

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปใจจัยท่ีสงผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) ไดแก  
ดานความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผูจัดเตรียมอาหารในครอบครัว คือ อาหารม้ือเชาเป็นอาหารม้ือที่สําคัญ (p<0.01) และควรใหเด็ก

รับประทานผลไมตามฤดูกาลแทนการรับประทานขนมหวานหรือขนมกรุบกรอบ (p <0.01)  อาหารม้ือเชาที่ดีมีความสําคัญอยางตอการเจริญเติบโตของเด็ก อาหารเชา
ที่ไดรับควรมีประโยชนแและมีปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อใหรางกายของเด็กมีพลังงาน พรอมตอการเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆไดอยางเต็มที่ อาหารเชาที่ดีควรมี
สารอาหารหลายประเภท เพื่อชวยใหระบบเผาผลาญของรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรมีสัดสวนของผัก ผลไม ธัญพืช อยางนอยครึ่งหน่ึงในม้ืออาหาร 
และซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิภา มะลา (2552.)11 ที่ศึกษาเรื่องปใจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะทุพโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด จาการศึกษาพบวา ผูปกครองมีการใหเด็กรับประทานอาหารอยางนอยวันละ 3 ม้ือ และใหเด็กรับประทานผลไมควบคูกับม้ืออาหาร เพราะมีประโยชนแมากกวา
ขนมกรุบกรอบ และพบวาเป็นปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดภาวะทุพโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  ดานเจตคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผูจัดเตรียมอาหารในครอบครัวที่  คือการทานของหวานมากๆจะทําใหเป็นโรคเบาหวาน (p <0.03)  การ
รับประทานอาหารที่มีปริมาณนํ้าตาลมากยอมสงผลเสียตอรางกาย และกอใหเกิดโอกาสในการเป็นโรคอวนและโรคเบาหวานมากขึ้น แตเน่ืองจาก ขนมหรืออาหารรส
หวาน เด็กจึงมักจะชอบและทานไดมากกวารสชาติอื่นๆ แมวานํ้าตาลในปริมาณมากจะนํามาซึ่งผลรายตอสุขภาพ แตการไดรับนํ้าตาลจะชวยใหรางกายมีพลังงานเพิ่ม
มากขึ้นเพราะนํ้าตาลเป็นอีกหน่ึงแหลงที่ใหพลังงานกับรางกาย ผูปกครองจึงควรควบคุมปริมาณนํ้าตาลในอาหารให เหมาะสมกับความตองการของรางกายเด็ก ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ สินีพร ยืนยงและคณะ (2555.)7 ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบปใจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการในเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบวาความถีข่องการบริโภคอาหารวางที่มีระดับปริมาณนํ้าตาลสูง มีความสัมพันธแกับภาวะอวนในเด็กกอนวัยเรียน และจากการศึกษาของลัดดา 
เหมาะสุวรรณ (2555.)5 ทําการศึกษาสถานการณแภาวะโภชนาการและโรคที่เกี่ยวของในเด็กไทย พบวา ภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในขวบปีแรกเป็นปใจจัยสําคัญที่
ขัดขวางพัฒนาการและสติปใญญาของเด็ก สงผลใหเรียนรูชา สติปใญญาต่ํา ภูมิตานทานโรคบกพรองทําใหเจ็บปุวยบอย เป็นนาน และรุนแรง และยังมีผลเสียเม่ือโตเป็น
ผูใหญ มีความเสี่ยงสูงกวาคนท่ัวไปท่ีจะเกิดภาวะโภชนาการเกิน และโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ มากข้ึน ทั้งโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคปอดเรื้อรัง และโรคมะเร็ง สําหรับเด็กท่ีกินนํ้าตาลมากเกินไปก็จะทําใหเกิดโรคกระดูกเปราะและมีปใญหาฟในผุได ทั้งยังนํามาสูภาวะอารมณแทําใหเป็นคนสมาธิ
สั้นและโกรธงายอีกดวย 

  ดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหาร คือ เด็กไดรับประทานอาหารม้ือเชา (p <0.00)   และใหเด็กรับประทานขนมกรุบกรอบ (p <0.02) ในปใจจุบันขนม
กรุบกรอบหรือขนมขบเคี้ยว มีการผลิตออกมาอยางหลากหลายและเทื่อรับประทานในปริมาณมากจะสงผลใหเกิดอันตรายได เพราะขนมกรุบกรอบมักจะมีการเติมตาล
และเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ ผูปกครองจึงควรใหเด็กรับประทานแตนอย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนแอื่นๆทดแทน เชน ผลไม เป็นตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ นพร อึ้งอาภรณแ (2556.)12 ที่ทําการศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการเด็กกอนวัยเรียนในเขตพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวาพฤติกรรมการกินขนมถุง มี
ความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการดานสวนสูงตามเกณฑแอายุมีความสัมพันธแกับ นํ้าหนักตามเกณฑแสวนสูงมากกวาปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.00) และ
การศึกษาของ วนิสา องอาจและคณะ (2558.)6 ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ พบวาการจัดอาหารใหเด็กมี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย มีเลือกซื้ออาหารใหกับเด็กโดยพิจารณาคุณคาของอาหาร ไมเลือกซื้อขนมกรุบกรอบ อาหารฟาสตแฟููดใหเด็ก
รับประทาน เน่ืองจากผูปกครองตองการจัดอาหารที่ดีมีคุณภาพใหกับลูกของตนเอง และตองการฝึกเด็กให เป็นผูมีนิสัยบริโภคที่ดี ซึ่งจะนําไปสูภาวะโภชนาการที่ดี
ตามมา 

แสดงใหเห็นวาระดับความรูเรื่องการรับประทานอาหารและการจัดเตรียมอาหารสําหรับเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองหรือผูจัดเตรียมอาหารข อง
ครอบครัวเป็นหัวใจสําคัญที่จะสงผลใหเกิดภาวะโภชนาการของเด็ก และระดับความรูดานโภชนาการที่เหมาะสม นับเป็นปใจจัยสําคัญที่ชวยเสริมพัฒนาการของเด็ก 
เพราะในชวงอายุ 0-6 ปีแรก เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งทางรางกายและสมอง โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง อาหารสําหรับเด็กกอนวัยเรียน จึง
เป็นการวางรากฐานชีวิตที่ดีสําหรับเด็กในวัยน้ี และระยะตอไป การขาดอาหารในระยะน้ี จะสงผลใหเด็กมีสติปใญญาการเรียนรูดอยลง การเจริญเติบโตชะงัก ทําให
รางกายแคระแกรน ไมแข็งแรง เจ็บปุวย และติดเช้ืองาย มีอัตราการเสียชีวิตสูง พอแมจึงควรใหความสําคัญกับการเลือกอาหารอยางถูกต อง และเพียงพอกับความ
ตองการตามวัยดวย  

 
ข๎อเสนอแนะ 

  1. จากการศึกษาพบวา การเจริญเติบโตของเด็ก ไมไดขึ้นอยูกับภาวะโภชนาการที่มีปใจจัยดานครอบครัวเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แมวาจะไดรับประทาน
อาหารม้ือหลักจากบาน 2 มื้อ แตเด็กก็ยังไดรับประทานอาหารม้ือกลางวันที่ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจัดให 1 ม้ือ ดังน้ันศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตองจัดอาหารใหครบ 5 หมูอยาง
เครงครัด และมีการประเมินและเฝูาระวังตอปใญหาดานโภชนาการในเด็กอยางตอเน่ือง  

2. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการประสานงานกับผูปกครองเพื่อสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ ช้ีใหเห็นถึงความ
จําเป็น ประโยชนแ และโทษของการใหเด็กรับประทานอาหารที่ไมมีคุณคา  

    ข๎อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตํอไป 
 1. ควรมีการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเขาใจถึงปใจจัยทางครอบครัว ในดานความรู เจตคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหาร อันเป็นประโยชนแตอการสงเสริมงานดานโภชนาการในชุมชน 
2. ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางปใจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กพื้นที่อ่ืน 
3. ศึกษาเปรียบเทียบภาวะโภชนาการระหวางเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเขตเมืองและเขตชนบท 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ ดร.วันทนียแ ชวพงคแ รองศาสตราจารยแณรงคแ ณ เชียงใหม และผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ชวิศ จิตรวิจารณแ อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ที่
กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ ใหขอคิดเห็นที่เป็นประโยชนแ และชวยตรวจทานแกไขขอบกพรองของงานวิจัยในครั้งน้ี 

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูชวยศาสตราจารยแเสาวภา ศักยพันธแ อาจารยแหทัยรัตนแ สามิบัติ  และอาจารยแ ดร.รพีพร เทียมจันทรแ ที่กรุณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในเน้ือหาของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง ครู ผูดูแลเด็ก สังกัดศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกลางจังหวัดเชียงใหม ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บ
รวมรวมขอมูล และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการศึกษาครั้งน้ี 
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การประเมินการจัดสภาวะแสงสวํางในห๎องเรียนของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
Assessment of Lighting in Classrooms at Santikiri Witthayakhom School, Mae Fha Luang District,  

Chiang Rai Province. 
 

สุเวช พิมน้ําเย็น1  อนันต๑ กุณะพรม2 และ วัชราพร ธรรมโชติ2 วรัฏฐยา ทวีสุข3      
Suwech Pimnumyen, Anan Kunaprom, Watcharaporn Thammachoth and Waratthaya thaweesuk 

 
บทคัดยํอ 
   การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินการจัดสภาวะแสงสวางในหองเรียน ของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจโดยใชอุปกรณแตรวจวัดทางวิทยาศาสตรแ คือเครื่องวัดระดับความเขมแสงสวาง ใชวิธีการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป ( Area Measurement) แลวนํามา
คํานวณคาเฉลี่ยเพื่อเทียบกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายไทยกําหนด             
 ผลการวิจัยพบวา หองเรียนประจําของแตละช้ันเรียนสามารถจัดการใหมีสภาพแสงสวางไดมาตรฐานทุกหอง คิดเป็นรอยละ 100 และผลการตรวจวัดหอง
อื่นๆ ที่ใชประโยชนแในโรงเรียน พบวาทุกหองสามารถจัดการใหมีสภาพแสงสวางไดมาตรฐาน คิดเป็นรอยละ 100 
 
คําสําคัญ :  แสงสวาง หองเรียน แสงสวางในหองเรียน การประเมินแสงสวาง 
 
Abstract 
  This research aims to assess lighting in classrooms and building at Santikiri Witthayakhom School, Mae Fha Luang District, Chiang 
Rai Province. A scientific measuring device (Lux-Meter) was used in this survey. “Area Measurement” was used with the method. Calculates 
the mean and compares to Thai legal standard.  The measurements of lighting with a Lux-Meter were made on January 24-26, 2018. 
  This research found that all classrooms were lighting standard (100%) and others rooms were Lighting standard (100%) too.   
 
Keyword: Light, Classroom, Lighting in classroom, Assessment of lighting 
 
บทนํา  
 โรงเรียน เป็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เป็นสถานที่เสริมสรางความรู  ทัศนคติ พัฒนาปใญญา ทักษะชีวิต ใหกับนักเรียน โรงเรียน
จึงเป็นสถาบันที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาสถาบันครอบครัว เน่ืองจากนักเรียนใชเวลาอยูกับโรงเรียนถึงวันละ 8-10 ช่ัวโมง  โรงเรียนจึงมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิต
ของนักเรียนเป็นอยางมาก  
   โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูบนพื้นท่ีภูเขาสูง โรงเรียนแหงน้ีมีนักเรียนจํานวน 788 คน มีครูจํานวน 45 คน มีอาคาร
จํานวน 6 หลัง มีหองเรียนสําหรับใชงาน 32 หอง (โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม, 2560) เป็นโรงเรียนมัธยมของอําเภอแมฟูาหลวง มีนักเรียนท่ีมาจากชาติพันธุแตางๆ ซึ่งเป็น
คนทองถิ่นในพื้นที่ สุขภาพของนักเรียนนับวาเป็นสิ่งที่ โรงเรียนพึงตระหนักเป็นอยางยิ่ง โดยเฉพาะการจัดสภาวะแสงสวางในหองเรียนและอาคารซึ่งมีผลกระทบตอ
สุขภาพโดยตรง เป็นสิ่งท่ีโรงเรียนควรใหความสําคัญซึ่งมีผลกระทบตอนักเรียนโดยตรง สงผลตอการจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะในการเรียนของนักเรียน 
  แสงสวางน้ันมีผลกระทบตอสุขภาพทางสายตา และสงผลตอการปฏิบัติงานตางๆ ดวย ในกรณีแสงสวางนอยเกินไป จะมีผลเสียตอนัยนแตา ทําใหกลามเน้ือ
ตาทํางานมากเกินไป เพราะบังคับใหรูมานตาเปิดกวางขึ้น เน่ืองจากการมองเห็นน้ันไมชัดเจน ตองใชเวลาในการมองรายละเอียดนานขึ้น ทํา ใหเกิดความเม่ือยลาของ
นัยนแตาที่ตองเพงมากข้ึน เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได และในกรณีแสงสวางท่ีมากเกินไป จะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบาย เม่ือยลา ปวด
ตา มึนศีรษะ กลามเน้ือหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไมหลับ การมองเห็นแยลง ซึ่งทั้งแสงสวางนอยเกิน ไปและมากเกินไป นอกจากจะกอใหเกิดผลทางจิตใจ คือเบื่อ
หนายในการเรียนหนังของนักเรียน ประสิทธิภาพการเรียนอาจลดลงแลวยังอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนไดอีกดวย 
 การประเมินการจัดสภาวะแสงสวางในหองเรียนและอาคารของโรงเรียน จะทําใหทราบถึงระดับการดําเนินงานของโรงเรียนวาอยูในระดับใด เพื่อจะไดนํา
ผลการประเมินมาแกไขปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนแตอสุขภาพสายตาของนักเรียนอันมีผลตอการศึกษาเลาเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ
คาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   

เพื่อประเมินการจัดสภาวะแสงสวางในหองเรียนของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
   มาตรฐานความเขาแสงสวางในหองเรียนน้ัน สามารถเทียบเคียงไดจากมาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561) บริเวณพื้นที่ใชประโยชนแในสานักงาน เชน หอง
สํานักงาน หองฝึกอบรม หองบรรยายหองสืบคนหนังสือ/เอกสาร หองถายเอกสาร หองคอมพิวเตอรแ หองประชุ ม ฯลฯ ตองมีความเขมของแสงสวางไมต่ํากวา                
300 Lux (ลักซแ) 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
2 อาจารยแบรรยายพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
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การตรวจวัดความเขมแสงสวางภายในอาคาร วิธีการตรวจวัดโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ วัดที่จุดทํางาน และวัดแบบคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป (ฝุายพัฒนาความ
ปลอดภัย, 2549; ประมุข โอศิริ, 2554) 
  1. การวัดแบบจุด (Spot Measurement) เป็นการตรวจวัดความเขมแสงสวางบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตาเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่
ในการทํางาน ตรวจวัดในจุดที่สายตากระทบช้ินงานหรือจุดที่ทํางานของคนงาน (Point of Work) โดยวางเครื่องวัดแสงในแนวระนาบเดียวกับช้ินงาน หรือพื้นผิวที่
สายตาตกกระทบ แลวอานคา 
  2. การวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area Measurement) เป็นการตรวจวัดความเขมแสงสวางในบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เชน 
ทางเดิน และบริเวณพื้นท่ีใชประโยชนแในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชอุปกรณแทางวิทยาศาสตรแ คือ เครื่องวัดความเขมแสงสวางชวยในการเก็บขอมูล โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
  1. พื้นที่ในการทําวิจัย 
      งานวิจัยน้ีตรวจวัดความเขมแสงสวางในพื้นที่ของโรงเรียนสันติคีรี วิทยาคม ตั้งอยูเลขที่ 111 หมู 1 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัด
เชียงราย  
  2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
      เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวยสิ่งดังตอไปน้ี 

  -เครื่องวัดระดับความเขมแสงสวาง (Lux Meter)  
              ช่ือเครื่อง  Heavy Duty Light Meter,  รุน Model: 40726 
              หมายเลขรหัสประจําเครื่อง Serial Number: A018993 
    ผานการสอบเทียบเครื่องมือลาสุด 2 กุมภาพันธแ 2560 
            -แผนท่ีอาคารเรียนและหองเรียน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  
  -แบบบันทึกการตรวจวัดความเขมแสง 
 การเลือกใชสูตรในการวัดและการคํานวณ 

    จากการสํารวจหองเรียน พบวา หองเรียนทุกหองรวมทั้งหองที่ใชสําหรับทํากิจกรรมอื่นๆ  ใชหลอดไฟชนิด หลอดฟลูออเรสเซนตแ (Fluorescent tube) 
หลอดไฟมีระยะหางระหวางหลอดเทากัน และมีจํานวนมากกวา 2 แถว (Symmetrically Spaced Luminaires in Two or More Row) ใชสูตรหาคาแสงเฉลี่ย ดังน้ี 

 
    
ขั้นตอนในการตรวจวัด ใชรูปแบบดังภาพตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
     วิเคราะหแขอมูลโดยการบรรยาย และใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage)  
  เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง  บริเวณพื้นที่ใชประโยชนแในสานักงาน 
เชน หองสํานักงาน หองฝึกอบรม หองบรรยายหองสืบคน หนังสือ/เอกสาร หองถายเอกสาร หองคอมพิวเตอรแ หองประชุม ฯลฯ ตองมีความเขมของแสงสวางไมต่ํากวา 
300 Lux 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวัดความระดับความเข๎มแสงของห๎องเรียน 
     จากการตรวจวัดความเขมแสงสวางในหองเรียนประจําของแตละช้ันเรียน จํานวน 23 หอง  โดยวิธีการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area 
Measurement) แลวคํานวณตามสูตร หากมีเศษจากการคํานวณจะปใดเศษใหเป็นจํานวนเต็มตามหลักทศนิยม เพื่อหาคาระดับความเขมแสงสวาง ในขณะทําการ
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ตรวจวัดผูวิจัยไดเปิดไฟทุกดวงในหอง ผลการตรวจวัดหองเรียนประจําของแตละช้ันเรียนพบวาทุกหองสามารถจัดการใหมีสภาพแสงสวางไดมาตรฐาน คิดเป็นรอยละ 
100 ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดับความเข๎มแสงสวํางในแตํละห๎องเรียน 

ลําดับ ห๎องเรียน 
ผลการตรวจวัด 

ระดับความเข๎มแสงสวําง 
หนํวย Lux 

ผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
ประกาศกรมสวัสดิการคุ๎มครองแรงงาน  

กําหนดไมํต่ํากวํา 300 Lux 
1 ม.1/1 316 ไดมาตรฐาน 
2 ม.1/2 318 ไดมาตรฐาน 
3 ม.1/3 315 ไดมาตรฐาน 
4 ม.1/4 320 ไดมาตรฐาน 
5 ม.1/5 317 ไดมาตรฐาน 
6 ม.2/1 324 ไดมาตรฐาน 
7 ม.2/2 330 ไดมาตรฐาน 
8 ม.2/3 328 ไดมาตรฐาน 
9 ม.2/4 324 ไดมาตรฐาน 
10 ม.2/5 328 ไดมาตรฐาน 
11 ม.3/1 322 ไดมาตรฐาน 
12 ม.3/2 320 ไดมาตรฐาน 
13 ม.3/3 317 ไดมาตรฐาน 
14 ม.3/4 318 ไดมาตรฐาน 
15 ม.4/1 326 ไดมาตรฐาน 
16 ม.4/2 322 ไดมาตรฐาน 
17 ม.4/3 324 ไดมาตรฐาน 
18 ม.5/1 324 ไดมาตรฐาน 
19 ม.5/2 318 ไดมาตรฐาน 
20 ม.5/3 320 ไดมาตรฐาน 
21 ม.6/1 317 ไดมาตรฐาน 
22 ม.6/2 322 ไดมาตรฐาน 
23 ม.6/3 320 ไดมาตรฐาน 

 
  2. ผลการวัดความระดับความเข๎มแสงของห๎องอื่นๆ 
      จากการตรวจวัดความเขมแสงสวางของหองอื่นๆ จํานวน 5 หอง โดยวิธีการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area Measurement) แลวคํานวณตามสูตร 
หากมีเศษจากการคํานวณจะปใดเศษใหเป็นจํานวนเต็มตามหลักทศนิยม เพื่อหาคาระดับความเขมแสงสวาง ในขณะทําการตรวจวัดผูวิจัยไดเปิดไฟทุ กดวงในหอง ผล
ตรวจวัดหองอื่นๆ ที่ใชประโยชนแในโรงเรียน พบวาทุกหองสามารถจัดการใหมีสภาพแสงสวางไดมาตรฐาน คิดเป็นรอยละ 100 ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับความเข๎มแสงสวํางของห๎องอื่นๆ  

ลําดับ ห๎อง 
ผลการตรวจวัด 

ระดับความเข๎มแสงสวําง 
หนํวย Lux 

ผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน    
ประกาศกรมสวัสดิการคุ๎มครองแรงงาน  

กําหนดไมํต่ํากวํา 300 Lux 
1 หองสมุด 337 ไดมาตรฐาน 
2 หองแนะแนว 310 ไดมาตรฐาน 
3 
4 
5 

หองวิทยาศาสตรแ 
หองอาเซียน 
หอประชุม 

325 
318 
320 

ไดมาตรฐาน 
ไดมาตรฐาน 
ไดมาตรฐาน 

 
สรุปและอภปิรายผล 
   1. สรุปผลการวิจัย 
    จากการตรวจวัดความเขมแสงสวางในหองเรียนเรียนและอาคารเรียน โดยวิธีการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป ( Area Measurement) แลว
คํานวณตามสูตร เพื่อหาคาระดับความเขมแสงสวาง ในขณะทําการตรวจวัดผูวิจัยไดเปิดไฟทุกดวงในหองผลปรากฏวาหองเรียนประจําของแตละชั้ นเรียน
และหองอื่นๆ สามารถจัดการใหมีสภาพแสงสวางไดมาตรฐาน รอยละ 100   
   2. อภิปรายผลวิจัย 
     การวิจัยน้ี ผูวิจัยไดตรวจวัดโดยเปิดไฟทุกดวงในหอง เพื่อตองการทราบวาการที่โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมโดยการติดหลอดไฟกระจายสมํ่าเสมอดวย
หลอดฟลูออเรสเซนตแ (Fluorescent tube) น้ันจะสามารถทําใหแสงสวางไดมาตรฐานหรือไม ซึ่งเม่ือใชวิธีการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area Measurement) 
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แลวนําผลการตรวจวัดมาคํานวณตามสูตรพบวาไดมาตรฐานทุกหองเรียน และจากการสํารวจ หลอดไฟของโรงเรียนสามารถเปิดใชงานไดทุกจุด แสดงถึงความเอาใสใจ
ของโรงเรียนตอการจัดสภาพแวดลอมดานแสงสวางเป็นอยางดี ซึ่งสงผลดีตอสุขภาพทางสายตาของนักเรียนและครู 
     งานวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยที่วาหองเรียนสวนใหญสามารถจัดการแสงสวางไดตามมาตรฐาน  เชน การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมอบรมเพื่อการ
จัดการแสงสวางในหองเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กรณีศึกษา : โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา คาความเขมของ
แสงในหองเรียนของอาคารสวนใหญ มีคาใกลเคียงเกณฑแมาตรฐานมากท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 85.33 (อักษราภัค ศรีพิเชียร, 2554) 
   3. ข๎อเสนอแนะสําหรับโรงเรียน 
   เน่ืองจากการวิจัยน้ี ทําการตรวจวัดในขณะทําการตรวจวัดผูวิจั ยไดเปิดไฟทุกดวงในหอง ผลปรากฏวาหองเรียนประจําของแตละชั้นเรียน
สามารถจัดการใหมีสภาพแสงสวางไดมาตรฐาน  กลาวคือมีระดับความเขมแสงสวางไมต่ํากวา 300 ลักซแ แตหากปิดไฟในขณะที่แสงภายนอกมีความเขมนอยดวย
แลว อาจทําใหแสงสวางภายในหองเรียนหรือหองอื่นๆ ไมเพียงพอ ดังน้ัน คุณครูควรสังเกตสภาพการณแของแสงสวางภายนอกหองเรียนดวย หากความเขมของแสง
สวางภายนอกท่ีสองเขามานอยหรือชวงแดดรม คุณครูตองชวยเปิดไฟหองเรียนเพื่อใหความเขมแสงสวางไดมาตรฐาน ไมเป็นอันตรายตอสุ ขภาพสายตาของนักเรียน
และคุณครู 
  4. ข๎อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตํอไป 

    สําหรับงานวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหองที่มีผลตอความรูสึกเม่ือยลาทางสายตาของนักเรียน หรือศึกษาความเม่ือยลาทาง
สายตาของนักเรียน 
  
กิตติกรรมประกาศ 
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ระดับความสุขของผ๎ูสูงอายุ โรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลตําบลไม๎งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
Happiness Level of Elders in The Elderly School at  

Maingam Subdistrict Municipality, Mueang District, Tak Provinc. 
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บทคัดยํอ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับความสุขของของผูสูงอายุ  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประชากรเปูาหมาย คือ 
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลไมงามที่มารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 60 คน  เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบถามความสุข โดยนํามาจากแบบประเมินความสุขคน
ไทย ซึ่งพัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต วิเคราะหแขอมูลโดยใช คาความถี่ และ รอยละ  
 ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 63.33 มีระดับความสุขมาก และรอยละ 36.67 มีระดับความสุขปานกลาง ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ความสุขของผูสูงอายุน้ันควรนําหลัก “บัญญัติสุข 10 ประการ” ไปใชเพื่อสรางความสุขใหกับชีวิตของผูสูงอายุและใหมีกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุอยางตอเน่ือง 
 
คําสําคัญ :  ความสุข ระดับความสุข ผูสูงอายุ 
 
Abstract 
  This research aimed to study the happiness level of elders in the elderly school at Maingam subdistrict municipality, Mueang 
district, Tak province. The target populations of this research were 60 elders in the elderly school at Maingam subdistrict municipality.  Data 
were collected by using questionnaire. Statistics used in data analysis were frequencies and percentage. 
 The results revealed that most of the elders (63.33%) were high happiness level (=Good) and 36.67% were moderate happiness 
level (=Fair). The 10 principles of happiness should be applied to elders in the elderly school at Maingam subdistrict municipality. 
 
Keyword: happiness, Happiness Level, Elders 
 
บทนํา  
 วิสัยทัศนแการพัฒนาประเทศไทย ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) วา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ดวยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” และเม่ือเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีวิสัยทัศวา 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหประเทศไทยเปลี่ยนผานจากประเทศที่
มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนแระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
จากแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทั้งสองฉบับน้ีแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับความสุข โดยตองการใหคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ดังน้ัน
ความสุขจึงเริ่มตั้งแตระดับบุคคลกอนและขยายกวางไปยังครอบครัว ชุมชน และสถาบันตางๆ และระดับประเทศตามลําดับ ความสุขของแตละคนเกิดขึ้นดวยเหตุผลที่
แตกตางกัน บางคนมีความสุข เพราะทํางานแลวไดเงินเดือนเป็นที่พอใจ บางคนมีความสุข เพราะไดทํางานรวมกับคนเกง และไดพัฒนาความสามารถในการทํางานของตน   
  เทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจํานวนผูสูงอายุซึ่งนับวาเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing society) แลว เทศบาลตําบลไดใหความสําคัญ
กับการสรางสังคมผูสูงอายุ  มีการสรางรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพื่อทําใหผูสูงอายุ เป็นพลังของการพัฒนาทองถ่ิน  ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ
ใหมีมากข้ึน เพื่อเป็นพลังสรางสรรคแ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต มีการจัดใหมีโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบทบาทของกลุม
ผูสูงอายุ  กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุน้ีเป็นการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด รวมทํา ตลอดจนการถายทอดประสบการณแอันมีคุณคาตอการ
ดํารงชีพรวมกัน โดยผูสูงอายุจะมาโรงเรียนตามวันที่เทศบาลนัดหมาย โดยมีกิจกรรมตางๆ ทั้งดานความรูรวมถึงการถายทอดประสบการณแของ ผูสูงอายุซึ่งจะมี
หนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการใหความรูหรือเป็นวิทยากร 
  ความสุข ทราบไดจากการประเมินของแตละคนวาช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากเพียงใด การที่บอกวามีความสุขจึงหมายถึงรูสึกชอบหรือพึงพอใจกับ
ชีวิตเราน่ันเอง คนที่มีความสุขน้ัน  เป็นคนที่แทบจะไมรูสึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเอง ชอบสนุกสนานอยูกับเพื่อนฝูงและชอบประสบการณแใหมๆ  มีอารมณแม่ันคงไม
เปลี่ยนแปลงข้ึนลงงาย  และมักจะหวังวาตนจะพบเจอสิ่งดีๆ ในอนาคต (คัคนางคแ  มณีศรี, 2559: เว็บไซตแ) ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพียงแตวาแตละคนอาจ
มองความสุขตางกันและมีวิธีการแสวงหาความสุขท่ีแตกตางกันไป 
 การที่ผูสูงอายุมีความสุขยอมสงผลตอการดําเนินชีวิตในสังคม เม่ือมีความสุข มีสุขภาพจิตดียอมสงผลตอสุขภาพกาย สุขภาพทางสังคม แ ละสุขภาพทาง
ปใญญาตามมาอีกดวย  ดังน้ันการศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จะเป็นขอมูลสําหรับเทศบาลตําบล
ไมงามไดนําไปใชในการพัฒนาผูสูงอายุโดยคํานึงถึงดานความสุข เพื่อสงผลดีตอคุณภาพผูสูงอายุทุกๆ ดาน และสงผลดีตอสุขภาพจิตของชุมชนตามมาอีกดวย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   
  เพื่อศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
2 อาจารยแบรรยายพิเศษคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
  หลักการของแบบวัดความสุขคนไทย (THI – 15) 
  กรมสุขภาพจิต (Thai Happiness Indicators) ฉบับ 15 ขอ (THI–15)  เพื่อประเมินความสุขของตัวเอง โดยมีกรอบของความสุขอยูที่ สภาพของชีวิตที่
สามารถจัดการกับปใญหาได และครอบคลุมไปถึงความดีงามภายในใจ 
  ลักษณะแบบสอบถามมีทั้งหมด 15 ขอ โดยแยกเป็น 2 กลุมคือ กลุมที่หน่ึงมีคําถาม 12 ขอไดแก ขอ 1 2 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15  การใหคะแนนมี 4 
ระดับ คือ ไมเลยให 0 เล็กนอยให 1 มาก ให 2 มากท่ีสุดให 3  กลุมที่ 2 มี 3 ขอไดแก 3 8 12  ใหคะแนนกลับกัน 
          การประเมินผล รวมคะแนนทุกขอ คะแนนต่ําสุดที่ไดคือ 0 คะแนนสูงสุดที่ไดคือ 45 โดยมีเกณฑแการแบงดังน้ี 

คะแนน 33-45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกวาคนท่ัวไป (Good) 
คะแนน 27-32 คะแนน หมายถึง มีความสุขเทากับคนท่ัวไป (Fair) 
คะแนน นอยกวา หรือเทากับ 26 คะแนน หมายถึงมีความสุขนอยกวาคนท่ัวไป (Poor) 

  บัญญัติสุข 10 ประการ 
  บัญญัติสุข 10 ประการนี้ พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยเรื่องความสุขคนไทย งานวิจัยความสุขจากตางประเทศ และขอคิดของปราชญแชาวบาน ดังน้ี (ประเวช 
ตันติพิวัฒนสกุล, 2554) 
           1. ออกกําลังกายเป็นประจํา อยางนอย 30 นาที สัปดาหและ 3 ครั้ง 
 2. คนหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพ พัฒนาจนเป็นความสําเร็จ 
           3. ฝึกหายใจคลายเครียด และทักษะผอนคลายอื่น ๆ (เชน โยคะ ไทเก฿ก) 
           4. คิดทบทวนสิ่งดี ๆ ในชีวิต และฝึกมองโลกในแงดี 
           5. บริหารเวลาใหสมดุลระหวางการงาน สุขภาพ และครอบครัว 
           6. คิดและจัดการปใญหาเชิงรุก 
 7. มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดี ๆ ใหกับผูอื่น 
    8. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา 
  9. ใหเวลาและทํากิจกรรมความสุขรวมกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจํา 
          10. ชื่นชมคนรอบขางอยางจริงใจ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
          1. ประชากรที่ศึกษา 
   ศึกษาในประชากรเปูาหมาย คือ ผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลไมงามอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มาเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 
60 คน 
         2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
          เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถามความสุข โดยนํามาจากแบบประเมินความสุขคนไทย ซึ่งพัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, 2554) 
      แบบประเมินความสุขคนไทย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบงมาตรประมาณคาเป็น 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก เล็กนอย 
ไมเลย 
        ขอคําถามประกอบดวยขอคําถาม 15 ขอ แบงเป็น 5 ดาน แตละดานมี 3 ขอคําถาม 
     - คําถามขอที่ 1-3 คําถามเกี่ยวกับความรูสึกท่ีดี 
                - คําถามขอที่ 4-6 คําถามเกี่ยวกับความรูสึกไมดี 

  - คําถามขอท่ี 7-9 คําถามเกี่ยวกับสมรรถภาพจิตใจ (ความเช่ือม่ันวาตนจัดการชีวิตได) 
  - คําถามขอที่ 10-12 คําถามเกี่ยวกับคุณภาพจิตใจ (ความสุขจากการเกื้อกูลกัน) 
  - คําถามขอที่ 13-15 คําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของครอบครัว  
      หลักการของแบบวัดความสุขคนไทย (THI–15) ของกรมสุขภาพจิต (Thai Happiness Indicators) ฉบับ 15 ขอ เพื่อประเมินความสุขของตัวเอง โดยมี
กรอบของความสุขอยูที่สภาพของชีวิตที่สามารถจัดการกับปใญหาได และครอบคลุมไปถึงความดีงามภายในใจ 
  ลักษณะแบบสอบถามมีทั้งหมด 15 ขอ โดยแยกเป็น 2 กลุมคือ กลุมที่หน่ึงมีคําถาม 12 ขอไดแก ขอ 1 2 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15  การใหคะแนนมี 4 
ระดับ คือ ไมเลยให 0 เล็กนอยให 1 มาก ให 2 มากท่ีสุดให 3  กลุมที่ 2 มี 3 ขอไดแก 3 8 12  ใหคะแนนกลับกัน 
  3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
      เก็บขอมูลจากผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มาเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 60 คน ในเดือน
มิถุนายน 2560 โดยมีนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอมรวมเก็บขอมูลวิจัย ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยไดดวย 
  4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
   วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)มีการแปลผลเทียบกับเกณฑแที
กําหนด ไว 3 ระดับ คือ มีความสุขมาก มีความสุขปานกลาง และมีความสุขนอย 

    การคํานวณคะแนน (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, 2554) 
  กลุมที่ 1 เป็นคําถามเชิงบวก ไดแก ขอ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  มีเกณฑแใหคะแนนคําตอบดังน้ี 
   ไมเลย   คะแนน  0 
   เล็กนอย  คะแนน  1 
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   มาก  คะแนน  2 
   มากท่ีสุด  คะแนน  3 
  กลุมที่ 2 เป็นคําถามเชิงลบ ไดแก ขอ 4, 5, 6 มีเกณฑแใหคะแนนคําตอบดังน้ี 
   ไมเลย   คะแนน  3 
   เล็กนอย  คะแนน  2 
   มาก  คะแนน  1 
   มากท่ีสุด  คะแนน  0 
  การประเมินผล รวมคะแนนทุกขอ โดยมีเกณฑแการแบงดังน้ี 

-คะแนน 35-45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมาก (Good) 
-คะแนน 28-34 คะแนน หมายถึง มีความสุขปานกลาง (Fair) 
-คะแนน นอยกวา หรือเทากับ 27 คะแนน หมายถึง มีความสุขนอย (Poor) 

 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มาเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 
60 คน ในเดือนมิถุนายน 2560 พบวา คะแนนการประเมินความสุขของตนเอง อยูในชวงคะแนน 35-45  มีจํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 63.33 จัดอยูในกลุม มีระดับ
ความสุขมาก (Good)  รองลงมาคือ ชวงคะแนน 25-34  มีจํานวน 22 คน คิดเป็นรอยละ 36.67 จัดอยูในกลุม มีระดับความสุขปานกลาง (Fair) แตไมปรากฏ ผลการ
ประเมินความสุขดวยตนเองซึ่งจัดอยูในกลุม มีระดับความสุขนอย รายละเอียดดังตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1  ชวงคะแนน ความถี่ รอยละ และระดับความสุข (N=60)  

ชํวงคะแนน ความถี่ (จํานวนคน) ร๎อยละ ระดับความสุข 
35-45 38 63.33 มีความสุขมาก 

(Good) 
28-34 22 36.67 มีความสุขปานกลาง (Fair) 
นอยกวา 

หรือเทากับ 27 
0 0.00 มีความสุขนอย 

(Poor) 
รวม 60 100.00  

 
สรุปและอภิปรายผล 
   สรุปผลการวิจัย 
  จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลไมงาม  อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มาเขารวมกิจกรรมโรงเรียน
ผูสูงอายุ จํานวน 60 คน ในเดือนมิถุนายน 2560 พบวา ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 63.33 มีระดับความสุขมาก (Good) และสวนที่เหลือ รอยละ 36.67 มี
ระดับความสุขปานกลาง (Fair)   

อภิปรายผลวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีระดับความสุขมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทมา ธรรมเจริญ (2555) ศึกษาอิทธิพลของปใจจัยภายนอกและ
ปใจจัยภายในที่มีตอความสุขของผูสูงอายุ อันมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุ เปรียบเทียบระดับความสุขของผูสูงอายุ และศึกษาอิทธิพลของปใจจัย
ภายนอกและปใจจัยภายในที่มีตอความสุขของผูสูงอายุ โดยใชการวิเคราะหแเสนทางเพื่อทําความเขาใจกับกระบวนการของอิทธิพลที่ปใจจัยภายนอกและปใจจัยภายในมี
ตอความสุขของผูสูงอายุ ใชขอมูลจากโครงการนํารองสํารวจและศึกษาสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทยโดยการใชตัวอยางซ้ํา (รอบท่ี 1) ตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษาน้ีเป็น ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 550 คน โดยศึกษาเฉพาะผูที่ ณ ขณะที่เก็บขอมูลมีสถานภาพ สมรส หมาย หยาหรือแยกกันอยู และมีบุตร
อยางนอย 1 คน มากกวาครึ่งของตัวอยางที่ศึกษาเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 69.27 ปี คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.47 ดานการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงรอยละ 73.10 ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีความสุขโดยเฉลี่ย 76.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดวามีความสุขอยูในระดับมาก 
 จากผลการวิจัย ที่พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีระดับความสุขมาก แตก็ยังมีอีกจํานวนหน่ึงมีระดับความสุขปานกลาง ผูสูงอายุควรนําหลักการปฏิบัติเหลาน้ี ไป
ใชเพื่อสรางความสุขใหกับชีวิต โดยยึดหลัก บัญญัติสุข 10 ประการ  
 ขอเสนอแนะตอเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก คือ ควรดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุอยางตอเน่ือง ซึ่งเป็นการสรางโอกาสใหผูสูงอายุ
ไดมาพบปะกัน และควรมีกิจกรรมท่ีฝึกการหายใจคลายเครียด กิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เป็นตน 
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ความสัมพันธ๑ของป๓จจัยท่ีมีผลตอํความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับพฤตกิรรมสุขภาพของผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน 
กรณีศึกษา: ตําบลสันทราย อําเภอแมํจนั จังหวัดเชียงราย 

The Relationship of Factor Affected to Risk of Cardiovascular Disease with Health Behavior Among Diabetic 
PatientsCase study: Sansai Subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai Province 

 
                สุนทรี สุรัตน๑1* ธานัท นิตย๑คําหาญ1  นิรุธ อินต๏ะ3 และ สุเวช พิมน้ําเยน็2   

Soontaree Suratana, Tanut Nitkumhan, Nirut Inta and Suwech Pimnumyen 
 
บทคัดยํอ 
  การศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะหแ (Analytical Cross-sectional study) น้ีเพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปุวย
โรคเบาหวานและหาความสัมพันธแของปใจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพของผูปุวยโรคเบาหวาน กลุมเปูาหมาย
เป็นผูปุวยเบาหวาน จํานวน 148 ราย ในพื้นท่ีตําบลสันทราย อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  

ผลการศึกษาพบวาผูปุวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยูในระดับเสี่ยงต่ําและเสี่ยงสูง คิดเป็นรอยละ 52.7 และ 
34.5 ตามลําดับ พฤติกรรมการรับประทานของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแทางบวกกับระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ความสัมพันธแของปใจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยโรคเบาหวาน พบวา การรับรูอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตนในการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและการไดรับขอมูลสุขภาพมีความสัมพันธแเชิงบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  
 
คําสําคัญ : ความเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือด ผูปุวยโรคเบาหวาน 
 
Abstract 
  This study is an analytical cross-sectional study. Aimed at studying cardiovascular risk behavior in diabetic patients and study the 
relationship between factors and cardiovascular risk behaviors in diabetic patients.The target group was 148 diabetics in the area of Sansai 
subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai.  
  The study indicated that most people with diabetes are at risk for cardiovascular disease. Low risk and High risk accounted for 
52.7% and 34.5%. It was found that the eating behavior of diabetic patients was positively correlated with the risk level of cardiovascular 
disease (P<0.05). The relationship of factors affecting the risk of cardiovascular disease and health behavior of diabetes mellitus; It was 
found that perceived barriers to self-care in preventing cardiovascular disease and receiving health information have a low positive 
relationship the eating behavior (P<0.05).   
 
Keywords:  Risk, Cardiovascular Disease, Diabetic Patients 
 
บทนํา  
 สถานการณแเบาหวานปใจจุบันมีอุบัติการณแเพิ่มมากขึ้นจากขอมูลสมาพันธแเบาหวานนานาชาติ ( International diabetes Federation: IDF) ไดรายงาน
สถานการณแผูเป็นเบาหวานทั่วโลกแลว 285 ลานคนและคาดวาจะมีจํานวนผูเป็นเบาหวานทั่วโลกเพิ่มมากกวา 435 ลานคนในปี พ.ศ. 2573    หากไมมีการดําเนินการ
ในการปูองกันและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ (สมาคมโรคเบาหวานแหง ประเทศไทย, 2557) ยังมีอัตราการเพิ่มจํานวนของผูปุวยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นและพบมาก ใน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 65.8 ในเพศหญิงและรอยละ 34.2 ในเพศชายในการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุตั้งแต 35 ปีขึ้นไปของจังหวัดเชี ยงราย พบวาปี 
2557 มีผูปุวยเบาหวานรายใหม 2,188 คน สําหรับปี 2558 มีผูปุวยเบาหวานรายใหม 2,135 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย , 2557) อําเภอแมจันเป็น
อําเภอหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดเชียงราย มีความหลากหลายของประชากร ทั้งประชากรพื้นราบและชาวเขา มีความแตกตางของลักษณะการประกอบอาชีพ
ในดานภาวะสุขภาพ อําเภอแมจันพบวามีผูปุวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแมจัน จํานวน 3,516 คน คิดเป็นรอยละ 6.45 ของ
ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปในอําเภอแมจันที่ไดรับการคัดกรองโรคไมติดตอและมีผูปุวยเบาหวานที่ยังไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได จํานวน 2,477 คน คิด
เป็นรอยละ 70.45 ของผูปุวยท้ังหมด (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมจัน, 2558) และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน มีผูปุวยเบาหวานที่
เขามารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันทราย จํานวน 240 คน  
  ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทําใหเกิดความรุนแรงเสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ไมติดตอเรื้อรังและมี
แนวโนมที่เป็นภาระโรคเพิ่มขึ้น สงผลกระทบท้ังทางดานคุณภาพชีวิตของประชากรรวมถึงสงผลกระทบตอ เศรษฐกิจของประเทศไทย       
 ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปใจจัยสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพในผูปุวย โรคเบาหวานกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
ทําการศึกษาปใจจัยแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health belief model) ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด การรับรูความรุนแรงของ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการรับรู อุปสรรคและประโยชนแของการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และการรับรูความสามารถใ นการปฏิบัติตน
ตามคําแนะนําเพื่อปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ปใจจัยเสริมแรง ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมและการไดรับขอมูลสุขภาพ และปใจจัย เอื้อตอการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรม ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ ที่สัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพในผูปุวยโรคเบาหวานที่เป็นกลุมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดตามเกณฑแของ
องคแการอนามัยโลกในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   
        1. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปุวยโรคเบาหวาน 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความสัมพันธแของปใจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปุวยเบาหวาน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง โรคที่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหัวใจ (Heart 
disease) ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) และโรคหัวใจรูมาติก (Congenital and rheumatic heart disease) (Lamonte MJ, 2008) จากรายงานสถิติ
อัตราการปุวยในโรงพยาบาล โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2541 -2550 พบวาอัตราการปุวยของโรคเหลาน้ีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบวา
อัตราการปุวยจากภาวะความดันโลหิตสูงมากที่สุด (778.1 ตอประชากร 100,000 คน) รองลงมาไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลื อดสมอง 
650.4613 และ 205.5 ตอประชากร 100,000 คนตามลําดับ (กระทรวงสาธารณสุข รายงานประจําปี , 2551) สงผลใหกระทรวงสาธารณสุขไดมีการเสนอแผน
ยุทธศาสตรแโรคไมติดตอเรื้อรัง แหงชาติ พ.ศ. 2550-2559 โดยมุงเนนใหลดอัตราเพิ่มของการเกิดโรคดังกลาวขางตนปใจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ไดแก ปใจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได เชน การรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม ขาดการออกกําลังกาย   การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ในสวนของปใจจัยที่ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได เชน เพศ อายุ และอาจรวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด องคแการอนามัยโลก (World Health Organization, 2007) ไดพัฒนาแผนประเมิน ระดับ
เสี่ยงของกการเกิดโรคหัวใจและ      หลอดเลือดในอีก 10 ปีขางหนาในกลุมประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยอยูในเขตเอเชียวันออกเฉียงใตกลุมบี ( South-East Asia 
Region: SEAR B) โดยไดจัดระดับความเสี่ยงของ การเกิดโรคไว 4 กลุม ไดแก 1) ระดับกลุมเสี่ยงต่ํา (รอยละ 10)  2) ระดับกลุมเสี่ยงปานกลาง (รอยละ 10 ถึงนอย
กวารอยละ 20)  3) ระดับกลุมเสี่ยงสูง (รอยละ 20 ถึงนอยกวารอยละ 30)  4) ระดับกลุมเสี่ยงสูงมาก (เทากับหรือมากกวา รอยละ 30) ซึ่งการประเมินระดับความ
เสี่ยงการเกิดโรคนั้นตองอาศัยปใจจัยหลายประการ ไดแก เพศ อายุ คาความดันโลหิตซิสโตลิก ประวัติการสูบบุหรี่และคาคลอเลสเตอรอลในเลือด หรืออาจประเมินโดย
ไมใช คาคลอเลสเตอรอลในเลือด  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ศึกษา   
    ประชากรในการวิจัยคือผูปุวยเบาหวานที่ข้ึนทะเบียนเป็นผูปุวยและมารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันทราย คํานวณกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Krejce & Morgan ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 148 คนคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑแคัดเขา (Inclusion Criteria) ที่กําหนดไว ดังน้ี 
1) ผูปุวยท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแวาปุวยดวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยอยู 

ในพื้นท่ีตําบลสันทราย อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
2) สติสัมปชัญญะ รูสึกตัวดี ไมมีความผิดปกติทางสมองหรือจิตใจ ไมมีปใญหาในการสื่อสาร 
3) สามารถรับรู รับฟใงดวยคําพูดและเสียงปกติและสามารถอานและเขียนได 
4) ยินดีใหความรวมมือในการเขารวมศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบแบบสัมภาษณแที่ผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนามาจากงานวิจัยเรื่ องปใจจัยสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพในผูปุวย
โรคเบาหวานกลุมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของรองศาสตราจารยแปาหนัน พิชยภิญโญ (2558) และปรับปรุงแกไขเพื่อเก็บรวบรวมข อมูลโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคแของการวิจัยประกอบไปดวย 10 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1 แบบสัมภาษณแขอมูลทางชีวสังคม  
  สวนที่ 2 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

สวนที่ 3 การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
สวนที่ 4 การรับรูอุปสรรคการในการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  
สวนที่ 5 การรับรูประโยชนแของการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  
สวนที่ 6 การรับรูความสามารถของตนเองในการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  
สวนที่ 7 แรงสนับสนุนทางสังคม  
สวนที่ 8 การไดรับขอมูลทางสุขภาพจากแหลงตางๆ  
สวนที่ 9 การเขาถึงบริการสุขภาพและแหลงสนับสนุนการฝึกทักษะการปฏิบัติตน  
สวนที่ 10 พฤติกรรมสุขภาพ  

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
      ผูวิจัยแนะนําตัวเองกับกลุมตัวอยางพรอมช้ีแจงวัตถุประสงคแของการเก็บขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางโดยออกชุมชนตามที่อยูของกลุมตัวอยางระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 

4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
          วิเคราะหแขอมูลพื้นฐาน ดวย ความถี่ (n), รอยละ (%), คาเฉลี่ย (Mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และหาความสัมพันธแระหวางปใจจัยการวิจัยดวย
สถิติคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธแเพียรแสัน (The Pearson Product-Moment Correlation) 
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   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ  ระดับความสัมพันธแ 
   < 0.30   มีความสัมพันธแระดับต่ํา 

0.31 – 0.50  มีความสัมพันธแระดับปานกลาง 
> 0.50   มีความสัมพันธแระดับสูง 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาในผูปุวยเบาหวานจํานวน 148 คน สวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 64.86     อายุเฉลี่ย 52 ปีสวนใหญอายุ 51-60 ปี คิดเป็นรอยละ 36.48 
สถานภาพสมรสคูคิดเป็นรอยละ 81.76 การศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นรอยละ 77.70 สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ รองลงอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นรอยละ 
39.87 และ 24.32 ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดของครอบครัว 5,000 -15,000 บาท เฉลี่ย 10,458 บาท/ปี ไมมีโรคประจําตัวอยางอื่นใดนอกจากเบาหวาน คิดเป็น
รอยละ 60.81 และเม่ือศึกษาระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวาผูปุวยสวนใหญอยูในระดับเสี่ยงต่ําคิดเป็นรอยละ 52.7 รองลงมาเป็นระดับ
เสี่ยงสูงและปานกลาง คิดเป็นรอยละ 34.5 และ 7.4 ตามขอมูลในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดบัความเสี่ยงตํอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
ระดับความเสียงตํอการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือด  จํานวน ร๎อยละ 
   เสียงต่ํา  78 52.7 
   เสี่ยงปานกลาง  11 7.4 
   เสี่ยงสูง  51  34.5  
   เสี่ยงสูงมาก 8 5.4 
  
ระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความ สัมพันธแกับพฤติกรรมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (r=0.18, p=0.02) ตามขอมูลในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 
 
 
 

ปใจจัยที่มีผลตอความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนในการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผลกับพฤติ กรรม
สุขภาพ (r=0.17, P=0.03) มีความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (r=0.31, p=0.01) และการไดรับขอมูลสุขภาพ มีผลกับพฤติกรรม
สุขภาพ (r=0.27, P=0.01) มีความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (r=0.25, p=0.02) ตามขอมูลในตารางที่ 3 
   
ตารางที่ 3 คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู๎ปุวยเบาหวาน 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1            
2 .364**           
3 -.147 -.275**          
4 -.072 -.189* .025         
5 -.023 .108 .043 -.140        
6 .204 .374** -.059 .-.199 .349**       
7 -.604 .021 .170* -.184* .077 .273*      
8 .122 .089 -.105 .043 .014 .171 -.125     
9 .016 .041 -.313** .073 .027 -.028 .251** -.035    
10 .023 -.091 -.020 -.056 .032 .085 -.018 -.030 .029   
11 -.085 -.010 .024 -.035 .104 .047 .024 .121 .006 -.240**  
หมายเหตุ **p<.01 ; *p<.05 

1 = การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด   
2 = การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
3 = การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนในการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  
4 = การรับรูประโยชนแในการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 
5 = การรับรูความสามารถของตนเองในการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  
6 = แรงสนับสนุนทางสังคม    
7 = การไดรับขอมูลสุขภาพ    
8 = การเขาถึงบริการสุขภาพและแหลงสนับสนุนการฝึกทักษะการปฏิบัติตน   
9 = พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  
10= พฤติกรรมการรับประทานยาและตรวจตามนัด  
11= พฤติกรรมการออกกําลังกาย         

 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการรับประทานยา พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ระดับความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

.182* .105 -.064 
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     สรุปและอภิปรายผล 
  สรุปผลการวิจัย 
  ผูปุวยเบาหวานจํานวน 148 คน ระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวาผูปุวยสวนใหญอยูในระดับเสี่ยงต่ําคิดเป็นรอยละ 
52.7 รองลงมาเป็นระดับเสี่ยงสูงคิดเป็นรอยละ 34.4  ปใจจัยที่มีผลตอความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก  การรับรูอุปสรรคใน    การปฏิบัติตนในการ
ปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผลกับพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการไดรับขอมูลสุข ภาพ 
มีผลกับพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร   
 อภิปรายผลวิจัย 
           ระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวาผูปุวยสวนใหญอยูในระดับเสี่ยงต่ําคิดเป็นรอยละ 52.7 แตพบวายังมีอีกรอยละ 34.4 อยู
ในระดับเสี่ยงสูง ปใจจัยที่มีผลตอความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก  การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนในการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผลกับ
พฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการไดรับขอมูลสุขภาพ มีผลกับพฤติกรรมสุขภาพมี
ความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํา กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สนัสสุดา ฟุูงลัดดา (2553) ไดศึกษาการประเมินความเสี่ยงดาน
สุขภาพตอโรคหัวใจและหลอดเลือดและความตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร พบวามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดที่พบเป็นสวนใหญคือขาดการออกกําลังกายอยางตอเน่ืองและการบริโภคอาหาร ระดับค วามเสี่ยงดานสุขภาพมีความแตกตางกันตามตําแหนง
ปฏิบัติงาน และระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p< .01 และ p< .05 ตามลําดับ)  
   ปใจจัยที่มีผลตอความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนในการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผลกั บพฤติกรรม
สุขภาพ มีความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการไดรับขอมูลสุขภาพมีผลกับพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธแทางบวกระดับต่ํากับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จาตุรงคแ ประดิษฐแ (2551) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางความเช่ือดานสุขภาพและการดูแลตนเองใน
ผูปุวยโรคเบาหวาน พบวาความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแทางบวก กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตน และปใจจัยรวมมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
          ข๎อเสนอแนะจากการทําวิจัย 
           1. ควรสงเสริมใหมีการจัดทําโครงการโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปุวยเบาหวานโดยพิจารณา
จากปใจจัยดานตางๆ  
           2. เจาหนาที่สาธารณสุขควรใหความรูหรือเพิ่มกิจกรรมเพื่อใหผูปุวยเห็นความสําคัญในการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนในการปูองกันโรคหั วใจและหลอด
เลือดและการไดรับขอมูลสุขภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การปวดหลังในผู๎สูงอาย ุกรณีศึกษาผ๎ูสูงอายุ ตําบลปุาซาง อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 
Back Pain in Elderly : Case Study of Pasang subdistrict, Mae Chan district, Chiang Rai Province. 

 
ประภาธิดา วุฒิชา1* สมจิตร จาอินต๏ะ2 และ สุเวช พิมน้ําเย็น3 

Prabhatida Wuttida, Somchit Jainta and Suwech Pimnumyen  
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาสภาพการปวดหลังในกลุมผูสูงอายุประชากรคือกลุมผูสูงอายุ ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 1,084 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใชวิธีการจับฉลาก วิเคราะหแขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติในการ
วิเคราะหแท้ังเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 60-69 ปี คิดเป็นรอยละ 57.7  ขอมูลดานภาวะสุขภาพและโภชนาการพบวานํ้าหนักสวนใหญคือ 
50–79 กิโลกรัม คิดเป็นรอยละ 61.3 สวนสูงสวนใหญคือ 141–160 เซนติเมตร คิดเป็นรอยละ 74.3 เม่ือเปรียบเทียบกับคาดัชนีมวลกาย (BMI) พบวาพบมากที่สุดคือ 
อยูในเกณฑแผอม คิดเป็นรอยละ 61 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับอุบัติเหตุบริเวณหลัง คิดเป็นรอยละ 85 ผูสูงอายุมีโรคประจําตัว คิดเป็นรอยละ 70.7 ผูสูงอายุมี
การออกกําลังกายทุกวัน คิดเป็นรอยละ 35.3 โดยสวนมากมักจะออกกําลังกายโดยการปใ่นจักรยาน คิดเป็นรอยละ 78.3 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูสูงอายุมีระยะเวลาที่
ทํางานติดตอกันสวนใหญนอยกวา 4 ช่ัวโมง คิดเป็นรอยละ 64.7 ลักษณะในการทํางานอดิเรกสวนใหญคือ น่ังสลับยืน คิดเป็นรอยละ 59  สวนใหญเคยมีอาการปวด
หลังขณะน่ังนานๆ คิดเป็นรอยละ 68.3 ภายใน 6 เดือนที่ผานมาพบการปวดหลังคิดเป็นรอยละ 82.7 เม่ือพิจารณาตามตําแหนงที่ปวดพบวาบริเวณที่ผูสูงอายุมีอาการ
ปวดมากท่ีสุดคือเอว/หลังสวนลาง คิดเป็นรอยละ 67.7 การปวดสวนใหญมักจะปวดสัปดาหและครั้งมากท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 33.7 การปฏิบัติตัวเม่ือเกิดอาการปวดหลัง
สวนใหญ คือ นอนพัก คิดเป็นรอยละ 49.3  
 อาการปวดหลังอาจเน่ืองมาจากทาทางการทํางานหรือออกกําลังกายไมเหมาะสม จึงควรมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องทาทางการทํางานและการออก
กําลังกายที่เหมาะสมใหแกผูสูงอายุ 
 
คําสําคัญ : การปวดหลัง ผูสูงอายุ 
 
Abstract 
  This research is a cross-sectional study aimed to study the condition of back pain in the elderly, the population is elderly in 
Pasang subdistrict Mae Chan district, Chian Rai Province 1,084 people, get the population form simple random sampling by labeling, analysis 
statistic by computer program, descriptive statistics and inference statistics were used.   
  Results the mostly have age between 60-69 years, value of percentage 57.7, data of health and nutrition mostly weight is 50-79 
kilogram, value of percentage 61.3, the mostly tall is 141-160 centimeter, value of percentage is 61.3, when compare with body mass index 
(BMI) found the mostly is underweight, value of percentage is 61, the mostly of population never accident around back, value of percentage 
is 85, the mostly elderly have Underlying disease, value of percentage is 70.7, the mostly exercise everyday in elderly, value of percentage 
is 35.3, the mostly exercise by ride bicycle, value of percentage is 78.3, in result the elderly mostly work less than 4 hours, value of 
percentage is 64.7, Nature of working is sit switching stand, value of percentage is 59, the mostly ever back pain when long sitting, value of 
percentage is 68.3, the percentage of within 6 month found back pain found 82.7, when consider the target of back pain found the mostly is 
low back, value of percentage is 67.7, the mostly of time to pain is 1 week per 1 round, value of percentage is 33.7, the mostly did of back 
pain is repose, value of percentage is 49.3.  
  Back pain in elderly may be a result of work and exercise. Should be educate proper work posture and good stance exercise for 
elderly. 
 
Keywords : Back pain, Elderly 
 
บทนํา  

โรคปวดหลังเม่ือเกิดกับผูสูงอายุก็จะทําใหผูสูงอายุเกิดความทรมานจากอาการปวดหลังสงผลใหปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดลง ไมอยากเคลื่อนไหวรางกาย
เพราะจะทําใหเกิดอาการปวดและเจ็บเพิ่มมากข้ึน มีผลทําใหหลังตึงและกมเงยไดไมเต็มที่ การปฏิบัติกิจกรรมในการดํารงชีวิตถูกจํากัด กลามเน้ือออนแรงเพิ่มขึ้นทําให
เกิดอาการปวดมากข้ึน และนอกจากจะเกิดผลกระทบทางดานรางกายกับอารมณแแลว อาการปวดหลังสวนลางยังทําใหเกิดผลกระทบทางดานจิตใจและสังคม กลาวคือ
ทําใหหงุดหงิด รําคาญ วิตกกังวล ซึมเศราและจากการที่ผูปุวยตองเผชิญกับความเจ็บปวดอยางทุกทรมานเป็นระยะเวลานานและตอเน่ือง อีกทั้งรางกายออนแอลง ทํา
ใหผูปุวยเกิดความวิตกกังวลและเพิ่มความเครียดรวมกับการสูญเสียบทบาทหนาที่ในครอบครัวและการทํางาน ไมสามารถเขารวมกิจกรรมในสังคมไดตามปกติ 
(Waddell, 1998 อางใน พรทิพยแ วงษา, 2554) 

จากการสํารวจกลุมประชากรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย บานปุาซางหลวง ตําบล ปุาซาง อําเภอ แมจัน จังหวัด เชียงราย จากประชากรทั้งหมด 187 คน 
พบวาสวนใหญอยูในกลุมวัยสูงอายุและมีปใจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอาการปวดหลัง เชน การน่ัง การทํางาน การนอน รวมถึงปใญหาที่เกิดขึ้นตามวัย เชน โรคไขขอกระดูกเสื่อม  
                                                           
1 อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย   
2 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระราชทาน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
3  อาจารยแประจําหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน * E-mail: amp_pr.w@hotmail.com  
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กลุมผูวิจัยไดเห็นถึงปใญหาของโรคปวดหลังในกลุมผูสูงอายุ จึงไดทําการศึกษาปใจจัยเสี่ยงที่ทํา ใหเกิดอาการปวดหลังในผูสูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สงเสริม ปูองกัน การจัดการกับปใญหา พัฒนาความรูและลดปใญหาในการเกิดโรคปวดหลังในผูสูงอายุ ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงร าย อีกทั้งเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยตอไปในอนาคต จึงเป็นที่มาของการวิจัยน้ี 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   

เพื่อศึกษาสภาพการปวดหลังในกลุมผูสูงอายุ ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
ประเทศไทยพบผูปุวยโรคกระดูกและขอประมาณ 10 ลานคน นับเป็น 1 ใน 6 ของคนไทยปใจจุบัน โรคกระดูกและขอท่ีพบบอยและเป็นปใญหามาก คือ โรค

ปวดหลัง (back pain) โดยโรคปวดหลังเป็นสาเหตุของการหยุดงานอันดับสองรองจากโรคหวัด (วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ, 2538) 
   สาเหตุของการเกิดโรคปวดหลังในผูสูงวัยสวนใหญมีสาเหตุเกิดจากการเสื่อมจากการใชงานหนักและจากอายุที่เพิ่มขึ้น ทําใหโครงสรางของกระดูกสันหลัง
เสื่อม สภาพไปกระดูกขอตอและเอ็นยึดจะหนาตัวข้ึน ความยืดหยุนลดลง ทําใหหนาที่รับและกระจายนํ้าหนัก ผิดปกติขึ้น (ธวัช ประสาทฤทธา, 2543) 
 การรักษาอาการปวดหลัง ขึ้นอยูกับอาการที่เกิดขึ้นกับผูปุวย โดยเปูาหมายของการรักษาที่สําคัญ คือ การชวยใหผูปุวยผอนคลายและสุขสบายจากอาการ
ปวดมากท่ีสุด และสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอยางปกติ หรือสามารถกลับไปทํางานไดเร็วท่ีสุดและเพื่อปูองกันการเสื่อมของโครงสรางท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่ง
ในปใจจุบันมีการรักษาอยู 2 แบบ คือ 1.การรักษาทางศัลยกรรมโดยการผาตัด และ 2.การรักษาแบบอนุรักษแ (conservative treatment) เชน การใหนอนพัก ซึ่งมักใช
ในกรณีท่ีผูปุวยปวดแบบเฉียบพลันหรือปวดมาก (พรทิพยแ วงษา, 2554)  
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ศึกษา 
      ประชากร (Population) ในการศึกษา ไดแก กลุมผูสูงอายุ ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 1084 คน 
     ขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบจับฉลาก 

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยครั้งน้ีเป็นเครื่องมีที่ปรับปรุงและประยุกตแใชเพื่อหาความชุกและปใจจัยเสี่ยงของการปวดหลังในผูสูงอายุ ต.ปุ าซาง อ.แมจัน จ.
เชียงราย ซึ่งประกอบดวย 
     2.1 แบบสัมภาษณแ 1 ชุดแบงออกเป็น 3 สวน ดังน้ี 
           สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร ภาวะสุขภาพและโภชนาการ จํานวน 20 ขอ  
           สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการทํางานและสิ่งแวดลอมการทํางาน จํานวน 7 ขอ  
  สวนที่ 3 ขอมูลรายละเอียดของการปวดหลัง จํานวน 13 ขอ  

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี กลุมผูวิจัยไดนําเนินตามขั้นตอน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงประเด็น สามารถนํามาสรุปผลการวิจัย

ได ดังน้ี 
   1) ช้ีแจงวัตถุประสงคแในการทําวิจัย วิธีการเก็บขอมูล 

2) เก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณแ 
3) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของแบบสัมภาษณแกอนนําไปวิเคราะหแทางสถิติ 
4) ทําการวิเคราะหแขอมูล และสรุปผลรายงานการวิจัย 

4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
      ใชสถิติในการวิเคราะหแท้ังเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
     4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาความชุก (Prevalence) 
     4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference) ไดแก Chi-square และ logistic Regression Analysis 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  การศึกษาเพื่อหาปใจจัยเสี่ยงของการปวดหลังในผูสูงอายุ ในตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย แบงผลการศึกษาออกเป็น 6 สวน ดังน้ี 

1. ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางในครั้งน้ี เป็นประชากรในหมู 3 บานปุาซางหลวง มากท่ีสุดคิดเป็นรอยละ 14.33  
2. ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งเพศหญิงคิดเป็นรอยละ 56.7 มีอายุระหวาง 60-69 ปีมาก

ที่สุด คิดเป็นรอยละ 57.7 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคิดเป็นรอยละ 56 ระดับการศึกษาสวนใหญจบอนุปริญญา/ปวส.หรือต่ํากวา คิดเป็นรอยละ 99.3 เน่ืองจาก
ผูสูงอายุในสมัยกอนไดเรียนหนังสือนอยกวาคนในปใจจุบัน กลุมตัวอยางสวนใหญจะไมไดประกอบอาชีพ คิดเป็นรอยละ 52 ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 
10,000 บาท คิดเป็นรอยละ 94.7 สวนใหญไมมีหน้ีสินคิดเป็นรอยละ 74.7 และอายุการทํางานสวนใหญนอยกวา 20 ปี คิดเป็นรอยละ 46  

3. ขอมูลภาวะสุขภาพและโภชนาการ พบวาสวนใหญรอบเอวอยูระหวาง 30-39 น้ิว  คิดเป็นรอยละ 65.3 คาดัชนีมวลกาย (BMI) มากท่ีสุดคือ ผอม 
คิดเป็นรอยละ 61 สวนใหญไมเคยการไดรับอุบัติเหตุบริเวณหลัง คิดเป็นรอยละ 85 มีโรคประจําตัวมากท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 70.7 พบโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด คิด
เป็นรอยละ 54.7 สวนใหญไมมีคนในครอบครัวเป็นโรคปวดหลัง คิดเป็นรอยละ 59.7 และสวนใหญไมเคยการลา/หยุดงานเน่ืองจากอาการปวดหลัง คิดเป็นรอยละ 
83.3 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา ศรีเจริญ. (2553) ศึกษาความชุกและปใจจัยเสี่ยงที่สัมพันธแกับการปวดหลังของครูในโรงเรียน อําเภอธ าตุพนม จังหวัด
นครพนม ที่วาภาวะสุขภาพและโภชนาการ ไดแก รอบเอว คาดัชนีมวลกาย (BMI) การไดรับอุบัติเหตุบริเวณหลัง โรคประจําตัว คนในครอบครัวเป็นโรคปวดหลังและ
การลา/หยุดงานเน่ืองจากอาการปวดหลัง การศึกษาครั้งน้ันพบวาสวนใหญรอบเอวอยูระหวาง 30 -39 น้ิว คิดเป็นรอยละ 31.42 คาดัชนีมวลกาย (BMI) มากที่สุดคือ 
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อวน คิดเป็นรอยละ 43.14 สวนใหญไมเคยการไดรับอุบัติเหตุบริเวณหลัง คิดเป็นรอยละ 85.18 สวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิดเป็นรอยละ 52.88 สวนใหญไมมีคนใน
ครอบครัวเป็นโรคปวดหลัง คิดเป็นรอยละ 65.49 และสวนใหญไมเคยการลา/หยุดงานเน่ืองจากอาการปวดหลัง คิดเป็นรอยละ 92.04 

ผูสูงอายุมีการออกกําลังกายเป็นประจําทุกวัน โดยสวนมากมักจะออกกําลังกายโดยการปใ่นจักรยาน 78.3 ผูสูงอายุไมดื่มแอลกอฮอลแ รอยละ 76.7 
และไมสูบบุหรี่ รอยละ 82.7 กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งน้ีมีการออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันอาการปวดหลังอาจเน่ืองมาจากทาทางกา รออกกําลังกายที่ไม
เหมาะสมกับวัยซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา ศรีเจริญ (2553) ศึกษาความชุกและปใจจัยเสี่ยงที่สัมพันธแกับการปวดหลังของครูในโรงเรียน อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ที่พบวาครูที่มีการออกกําลังกายนอยทําใหกลามเน้ือบริเวณหลังไมมีการยืดหยุนเม่ือกลามเน้ือทํางานหนักจึงสงผลใหเกิดอาการปวดได เน่ืองจากการ
ออกกําลังกายของกลุมเปูาหมายตางกันในกลุมผูสูงอายุมีการออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันอาการปวดหลังอาจเน่ืองมาจากทาทางการออกกําลังกายที่ไมเหมาะสมกับ
วัย สวนในกลุมครูมีการออกกําลังกายนอยทําใหกลามเน้ือบริเวณหลังไมมีการยืดหยุนเม่ือกลามเน้ือทํางานหนักจึงสงผลใหเกิดอาการปวดได 

4. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการทํางานและสิ่งแวดลอม พบวาระยะเวลาการทํางาน สวนใหญคือนอยกวา 4 ช่ัวโมง คิดเป็นรอยละ 64.7 งานที่ผูสูงอายุ
ทํามากท่ีสุด คือ รับจาง คิดเป็นรอยละ 18.3 โดยสวนใหญมีการหยุดพักระหวางทํางาน คิดเป็นรอยละ 95.7 งานที่ผูสูงอายุทําสวนใหญทํางานในลักษณะน่ังสลับยืน คิด
เป็นรอยละ 59 ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา ศรีเจริญ(2553) ศึกษาความชุกและปใจจัยเสี่ยงที่สัมพันธแกับการปวดหลังของครูในโรงเรียน อําเภอ ธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม. ที่พบวาครูทําการสอนติดตอกันนานเฉลี่ย 4.33 ชั่วโมงตอวัน มีการหยุดพักระหวางทําการสอน คิดเป็นรอยละ 78.54 ทาทางในการทํางานสวนใหญ
อยูในลักษณะน่ังสลับกับยืนสอน คิดเป็นรอยละ 78.76 มีอาการปวดหลังจากการใชคอมพิวเตอรแมากท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 41.81 เน่ืองจากลักษณะการทํางานของกลุม
ตัวอยางแตกตางกันงานของกลุมผูสูงอายุเป็นงานที่สบายมากกวางานของกลุมครูที่ตองใชคอมพิวเตอรแนานๆ 

5. ขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดหลัง ภายใน 6 เดือนท่ีผานมาพบวาบริเวณที่ผูสูงอายุมีอาการปวดมากที่สุดคือ เอว/หลังสวนลาง คิดเป็นรอยละ 67.7 
ขณะตอบแบบสอบถามสวนใหญอาการดังกลาวหายไปแลว คิดเป็นรอยละ 65  โดยการปวดสวนใหญมักจะปวดสัปดาหและครั้ง คิดเป็นรอยละ 33.7  สวนมากปวด
ในขณะทํางานคิดเป็นรอยละ 56 สวนใหญสาเหตุหลักๆ ผูสูงอายุไมทราบสาเหตุของการเกิดอาการปวดหลังคิดเป็นรอยละ 91 ผูสูงอายุสวนใหญเคยใชยาแกปวดเม่ือมี
อาการปวดหลังรอยละ 51.3 แตเม่ือมีอาการปวดหลังจะนอนพักมากท่ีสุดคิดเป็นรอยละ 49.3 โดยอิริยาบถที่ทําใหอาการปวดหลังเกิดเพิ่มมากขึ้น คือ กมหลัง คิดเป็น
รอยละ 57.7 ผูสูงอายุสวนใหญไมเคยไดรับการรักษาอาการปวดหลัง คิดเป็นรอยละ 65.3 และไมเคยรับการรักษาอาการปวดหลังจากแพทยแคิดเป็นรอยละ 65.3 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา ศรีเจริญ (2553) ศึกษาความชุกและปใจจัยเสี่ยงที่สัมพันธแกับการปวดหลังของครูในโรงเรียน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.ที่
พบวาภายใน 6 เดือนที่ผานมาพบวาบริเวณที่มีอาการปวดมากท่ีสุดคือ เอว/หลังสวนลาง คิดเป็นรอยละ 77 ขณะตอบแบบสอบถามสวนใหญอาการดังกลาวหายไปแลว 
คิดเป็นรอยละ 44.03  โดยการปวดสวนใหญมักจะปวดเป็นพักๆทุกวัน คิดเป็นรอยละ 29.87  สวนมากปวดในขณะทํางานคิดเป็นรอยละ 43.58 สวนใหญสาเหตุหลักๆ
ของการเกิดอาการปวดหลังคิดมาจากการนั่งทาเดียวนานๆเป็นรอยละ 36.73สวนใหญไมเคยใชยาแกปวดเม่ือมีอาการปวดหลังรอยละ 54.20 แตเม่ือมีอาการปวดหลัง
จะบีบนวดมากท่ีสุดคิดเป็นรอยละ 51.33 โดยอิริยาบถที่ทําใหอาการปวดหลังเกิดเพิ่มมากข้ึน คือ กมหลัง คิดเป็นรอยละ 41.37 สวนใหญไมเคยไดรับการรักษาอาการ
ปวดหลัง คิดเป็นรอยละ 77.21 และไมเคยรับการรักษาอาการปวดหลังจากแพทยแคิดเป็นรอยละ 78.32 

6. ปใจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการปวดหลังในผูสูงอายุ พบวาเพศ อายุ ไมมีผลตอการปวดหลัง  โดยเพศหญิงจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลังมากกวาเพศ
ชาย 1.25 เทา (95% CI = 0.67-2.3) ผูที่มีอายุมากจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 1.57 เทา (95% CI = 0.82-3.01) การวางงานจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 
1.34 เทา (95% CI = 0.72-2.49) สอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา ศรีเจริญ(2553) ศึกษาความชุกและปใจจัยเสี่ยงที่สัมพันธแกับการปวดหลังของครูในโรงเรียน 
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่พบวาเพศ อายุ ปใจจัยน้ีไมมีผลตอการปวดหลังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ               (p < 0.05) โดยเพศหญิงจะเสี่ยงตอการเกิด
การปวดหลังมากกวาเพศชาย 1.04 เทา (95% CI = 0.54-2.00) ผูที่มีอายุมากจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 0.868 เทา (95% CI = 0.47-2.34) อาชีพรองอยาง
คาขายจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 1.57 เทา (95% CI = 0.44-6.64) สวนปใจจัย สถานภาพ ระดับการศึกษา ปใจจัยเหลาน้ีไมมีผลตอการปวดหลังอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยสถานภาพสมรสจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลังมากกวาสถานภาพอื่นๆ 1.3 เทา (95% CI = 0.66 - 2.44) ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญา
ตรีมีความเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 1.01 เทา (95% CI = 1.00 - 1.02)  

ความสัมพันธแของภาวะสุขภาพ โภชนาการกับการปวดหลังในผูสูงอายุพบวา โรคประจําตัว การออกกําลังกาย ปใจจัยน้ีไมมีผลตอการปวดหลังอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การมีโรคประจําตัวจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 1.56 เทา (95% CI = 0.82-2.98) การออกกําลังกายจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 
1.14 เทา (95% CI =0.57-2.28 ) รอบเอวในเกณฑแอวนจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 1.02 เทา (95% CI = 1.38-1.52)  

ความสัมพันธแของลักษณะการทํางานกับการปวดหลังในผูสูงอายุพบวาลักษณะทาทางในการทํางาน ปใจจัยน้ีไมมีผลตอการปวดหลังอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ลักษณะทาทางในการทํางาน สวนใหญคือนั่งสลับยืนและมีอาการปวดหลัง จะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 1.14 เทา (95% CI = 0.61-2.13) ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา ศรีเจริญ. (2553) ศึกษาความชุกและปใจจัยเสี่ยงที่สัมพันธแกับการปวดหลังของครูในโรงเรียน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.ที่
พบวาระยะเวลาในการทํางาน ลักษณะงานอดิเรกที่ตองยกของหนัก ปใจจัยน้ีไมมีผลตอการปวดหลังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ระยะเวลาในการทํางานจะ
เสี่ยงตอการปวดหลัง 0.78 เทา (95% CI = 0.39-1.56) ลักษณะงานอดิเรกที่ตองยกของหนักจะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 2.34 เทา (95% CI = 0.77-7.94) 
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ผลการดําเนินงานหมูํบ๎านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
บ๎านสันตะเคียน ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

The Operation Performance of Behaviors Modification Village to Reduce Cancer, Hypertension and 
Cardiovascular Disease in Santakhian Village, Sanmakhed Subdistrict, Phan District, Chaing Rai Province. 
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บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุมวัยทํางาน หมูบานสันตะเคียน ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวนทั้งหมด 229 คน 
เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและ
รอยละ 
 ผลการศึกษา เก็บขอมูลได 192 คน คิดเป็นรอยละ 83.84 ภาพรวมความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับดีมาก สวนผลการ
ประเมินความรอบรูดานสุขภาพ พบวามีความสอดคลองกับภาพรวมคืออยูในระดับดีมาก ยกเวนดานทักษะการสื่อสารสุขภาพ อยูในระดับดี และ ดานความรู ความ
เขาใจทางสุขภาพ อยูในระดับถูกตองบาง  
 
คําสําคัญ : หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, ความรอบรูดานสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of health literacy and health behavior according to Three อ’s and Two ส’s 
Principle results toward the Behaviors  Modification Village to Reduce Cancer,  Hypertension and Cardiovascular       
Disease In Santakhian village, Sanmakhed sub-district, Phan district, Chaingrai province 
Popular used in the study were 229 workable-aged persons. The instrument used to collect data was a questionnaire. Data was analyzed by 
means and percentage. 
 The sample group consisted of 192 workable-aged persons (83.84%). The finding of this research found that the total level of 
health literacy and health behavior according to Three อ’s and Two ส’s Principle were in the highest level. Each of fields study revealed 
that related to overall image; either had the highest level except Communication skill were in a high level and Cognitive skill were in 
moderate level. 
 
Keywords : Behaviors Modification Village, Health literacy, Health behavior according to Three อ’s and Two ส’s Principle 
 
บทนํา 

ประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอวน โรคมะเร็งบางชนิด และโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรวมกัน
ทั้งหมดมีจํานวนประมาณ 35 ลานคนตอปี และในอนาคตอีกประมาณ 10 ปีขางหนา ถายังไมมีนโยบายเรงดวนในการปูองกันควบคุมที่เข มขน จริงจัง และตอเน่ือง
อยางเพียงพอ คาดประมาณวาประชากรโลกจะเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเพิ่มขึ้นเป็น 388,000,000 คน จากปใญหาพบวาการดําเนินงานเพื่อการปู องกันควบคุมโรคไม
ติดตอ คือยังไมมีมาตรการที่เหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ ดังน้ันควรสนับสนุนนโยบายและจัดบริการการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคที่ครอบคลุมในกลุมเปูาหมาย
หลัก คือ กลุมประชากรวัยทํางานหรือวัยผูใหญในการลดปใจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ จากการรายงาน พบวา โรคหัวใจขาดเลือดจัดเป็นลําดับท่ี 3 ของสาเหตุการ
ตายทั้งหมด รองจากอุบัติเหตุจราจร และโรคหลอดเลือดสมอง การใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบายเพื่อนําไปสูการบริการเพื่อปูองกันโรคที่มีคุณภาพและ
ครอบคลุมประชากรทั้งในระดับชุมชนและบุคคล จะสงผลโดยตรงตอการลดปใจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในวิถีชีวิตประจําวัน (สํานักโรคไมติดตอ, 2553) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา ลนกระหมอมพระราชทานพระราชานุญาตใหโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ : หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ือ งในวโรกาสเจริญ
พระชนมายุ ๕๗ พรรษา ในปีพ.ศ.2552 โดยมุงหวังใหหมูบานทั่วประเทศ เป็นหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและห ลอด
เลือด และพัฒนาหมูบานที่มีความพรอมใหเป็นหมูบานตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกตอง โดยความรวมมือของภาคี เครือขายสุขภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคในการขับเคลื่อนและสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในหมู บานมีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ สัปดาหและอยางนอย 5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที รวมกับการกินอาหาร: กินผัก ผลไ มสด วันละอยางนอยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไปหรือกินผัก
ครึ่งหน่ึง อยางอื่นครึ่งหน่ึง ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และมีการจัดการอารมณแความเครียด รวมทั้งไมสูบบุหรี่และไมดื่มสุรา โดยอาศัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

                                                           
1 คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย  *E-mail : nu47530571@hotmail.com 
2 คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 
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หมูบาน (อสม.) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและรวมดําเนินการในพื้นท่ี ตามแนวคิด “ใชพื้นท่ีเป็นฐาน บูรณาการทุกภาคสวน สรางกระบวนการเรียนรู สูวิถีชุมชน” 
(กองสุขศึกษา, 2560) 

หมูบานสันตะเคียน เป็นหมูบานตนแบบในการดําเนินงานโครงการดังกลาวเรื่อยมา ผูวิจัยจึงสนใจจะดําเนินการศึกษาผลการดําเนินงานโครงการดังกลาววา
ประชาชนกลุมเปูาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอยางไร เพื่อนําผลที่ไดพัฒนาการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโ รคมะเร็ง โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของกลุมวัยทํางาน หมูบานสันตะเคียน ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  

หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสเจริ ญ
พระชนมายุ 53 พรรษา ในปีพ.ศ.2552 และเป็นกิจกรรมหน่ึงในโครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภแฯ โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อเฉลิมพระเกียจติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร เน่ืองในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 53 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และมุงหวังใหหมูบานทั่วประเทศ เป็นหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และพัฒนาหมูบานที่มีความพรอมเป็นหมูบานตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง โดยความรวมมือของภาคี เครือขายสุขภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคในการ
ขับเคลื่อนและสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในหมูบานมีพฤติกรรมการออกกําลังกายสมํ่าเสมอสัปดาหแอยางนอย 5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที รวมกับการกินอาหาร: 
กินผัก ผลไมสด วันละอยางนอยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไปหรือกินผักครึ่งหน่ึง อยางอ่ืนครึ่งหน่ึง ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และมีการจัดการอารมณแความเครียด รวมทั้ง ไมสูบ
บุหรี่และไมดื่มสุรา โดยอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและรวมดําเนินการในพื้นที่ ตามความคิด “ใชพื้นที่เป็นฐาน 
บูรณาการทุกสวนภาค สรางกระบวนการเรียนรู สูวิถีชุมชน” (กองสุขศึกษา, 2560) 

ความรอบรูดานสุขภาพ คือ ทักษะตางๆ ทางการรับรูและทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกําหนดแรงจูงใจและความสามารถของปใจเจกบุคคลในการที่จะเขาถึง เขาใจ 
และใชขอมูลในวิธีการตางๆ เพื่อสงเสริมและบํารุงรักษาสุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541  อางใน ขวัญเมือง แกวดําเกิง, 2560)  
ทั้งน้ีสามารถวัดจากองคแประกอบ 6 ดาน คือ 1) การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ 2)ความรูความเขาใจทางสุขภาพ 3) ทักษะการสื่อสารสุขภาพ 4) ทักษะการจัดการ
ตนเอง 5)รูเทาทันสื่อและสารสนเทศ และ 6) ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง (กองสุขศึกษา, 2560) 

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. หมายถึง การแสดงออกและการกระทําในสิ่งท่ีเป็นผลดีตอสุขภาพ ตามหลัก 3อ.2ส. ดังน้ี อ.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อ.2 
พฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ อ.3 พฤติกรรมการจัดการอารมณแความเครียด ส.1 พฤติกรรมการไมสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพ 
และส.2 พฤติกรรมไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเพื่อสุขภาพและปูองกันโรคเรื้อรัง (กองสุขศึกษา, 2560) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อการศึกษาผลการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ในหมูบานสันตะเคียน ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
  ประชากร 

กลุมวัยทํางาน (15-59 ปี) ในเขตพื้นที่บานสันมะเค็ด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่ชวงเดือนกุมภาพันธแ-มีนาคม 2561 จํานวน 
229 คน เก็บขอมูลได 192 คน คิดเป็นรอยละ 83.84 
  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. กลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ปี ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (กองสุขศึกษา, 2560)ประกอบดวย 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. 

 สวนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและรูเทาทันสื่อตามหลัก 3อ.2ส.  
 สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ.2ส. 

 สวนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.      
การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
1. ผูวิจัยขอความอนุเคราะหแขอเก็บขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพาน และทําหนังสือประสานงานผูนําชุมชนและเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ

ตําบลผูรับผิดชอบพื้นที่ 
2. ผูเขารวมการวิจัยลงนามยินยอมเขารวมการวิจัย 
3. ผูวิจัยดําเนินงานเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแหรือใหกลุมเปูาหมายตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะหแขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ ใชการแจกแจงความถี่ รอยละ และ คาเฉลี่ย ทั้งน้ีเกณฑแการประเมินใหคะแนน จําแนกความรอบรูดานสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ปี (กองสุขศึกษา, 2560) มีดังน้ี 
1. ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ     
< 3.6 – 4.7 คะแนนหรือ < 60% ของคะแนนเต็ม  ไมถูกตอง 
3.6 – 4.7 คะแนนหรือ ≥ 60-<80% ของคะแนนเต็ม ถูกตองบาง 
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4.8 – 6 คะแนนหรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม  ถูกตองที่สุด 
2. เข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ      
< 6 คะแนนหรือ < 60% ของคะแนนเต็ม  ไมดี 

 6-7 คะแนนหรือ ≥60 ->80 % ของคะแนนเต็ม  พอใช 
 8-10 คะแนนหรือ≥ 80% ของคะแนนเต็ม  ดีมาก 

3. ทักษะการสื่อสารสุขภาพ     
> 9 คะแนนหรือ <60% ของคะแนนเต็ม  ไมดี 
9-11 คะแนนหรือ ≥ 60 - < 80%ของคะแนนเต็ม พอใช 
12 – 15 คะแนนหรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม  ดีมาก 
4. ทักษะการจัดการตนเอง      
> 9 คะแนนหรือ <60% ของคะแนนเต็ม  ไมดี 
9-11 คะแนนหรือ ≥ 60 - < 80%ของคะแนนเต็ม พอใช 
12 – 15 คะแนนหรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม  ดีมาก   
5. รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ     
< 6 คะแนนหรือ < 60% ของคะแนนเต็ม  ไมดี 
6-7 คะแนนหรือ ≥60 ->80 % ของคะแนนเต็ม  พอใช    
8-10 คะแนนหรือ≥ 80% ของคะแนนเต็ม  ดีมาก   

  6. ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง   
< 7.2 คะแนนหรือ < 60% ของคะแนนเต็ม      ไมดี 
7.2 – 9.5 คะแนนหรือ ≥ 60 - < 80 % ของคะแนนเต็ม พอใช 
9.6 – 12 คะแนนหรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม  ดีมาก 

  การแปลผลคะแนนรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (องค์ประกอบท่ี 1-6 ข้างต้น) 
 ถาได < 40.8 คะแนน หรือ < 60% ของคะแนนเต็ม  ไมดี 
 ถาได 40.8 – 54.3 คะแนน หรือ ≥ 60 - < 80% ของคะแนนเต็ม พอใช 
 ถาได 54.4 – 68.0 คะแนน หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม  ดีมาก 

การแปลผลคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.  
< 18 คะแนนหรือ <60% ของคะแนนเต็ม   ไมดี 
18 – 23 คะแนน หรือ ≥ - < 80% ของคะแนนเต็ม  พอใช 
24 – 30 คะแนน หรือ ≥80% ของคะแนนเต็ม   ดีมาก 

 
ผลการวิจัย 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบประเมิน  
สัดสวนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน คือเพศหญิง จํานวน 97 คน คิดเป็นรอยละ 50.52 และ เพศชายจํานวน 95 คน คิดเป็นรอยละ 49.48 สวนใหญ

อยูในชวงอายุ 48-59 ปี จํานวน 103 คน คิดเป็นรอยละ 53.65 สถานภาพสมรสมากที่สุด มีจํานวน 134 คน คิดเป็นรอยละ 69.79 ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา
มากที่สุด จํานวน 132 คน คิดเป็นรอยละ 68.75 และลักษณะงานหลักที่ทําในชีวิตประจําวันคือการใชแรงเป็นสวนใหญจํานวน 158 คน คิดเป็นรอยละ 82.89 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ระดับความรอบรู๎ด๎านสุขภาพ 
ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพพบวาดานความรู ความเขาใจทางสุขภาพ อยูในระดับถูกตองบาง คะแนนรวมเฉลี่ย 4.16 ดานทักษะการสื่อสาร

สุขภาพ อยูในระดับดี คะแนนรวมเฉลี่ย 11.25 สวนดานเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ, ทักษะการจัดการตนเอง, การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ และทักษะการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง อยูในระดับดีมาก คะแนนรวมเฉลี่ย 9.06, 12.58, 8.34 และ 11.09 ตามลําดับ ภาพรวมความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3
อ.2ส. อยูในระดับดีมาก คะแนนรวมเฉลี่ย 56.48 และ 24.98 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2-3 
 ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 
 ภาพรวมพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับดีมาก คะแนนรวมเฉลี่ย 24.98 
หมายเหตุ: การแปลผลคะแนน 24 – 30 คะแนน หรือ ≥80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
ภาพรวมความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ พบวามีความสอดคลองกับ

ภาพรวมคืออยูในระดับดีมาก ยกเวนดานทักษะการสื่อสารสุขภาพ อยูในระดับดี และดานความรู ความเขาใจทางสุขภาพ อยูในระดับถูกตองบาง 
อภิปรายผลการวิจัย 
ภาพรวมความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับดีมาก แสดงวากลุมวัยทํางานเป็นผูที่มีระดับความรอบรูดานสุขภาพที่มาก

เพียงพอและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส.ไดอยางถูกตองสมํ่าเสมอ ดังน้ัน จะตองมีการปฏิบัติตนใหถูกตองและสมํ่าเสมอตอไป 
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและตองไมกลายเป็นผูปุวยรายใหม (กองสุขศึกษา, 2560) เม่ือพิจารณารายดานพบวาความรอบรูดานสุขภาพในดานความรู ความเขาใจทาง
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สุขภาพ อยูในระดับถูกตองบางหรือระดับพอใช เม่ือพิจารณาลึกไปถึงขอคําถามพบวาขอคําถามเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับความเสี่ยง/อันตรายจากสูบบุหรี่ไดคะแนนนอย
ที่สุด ในสวนดานการสื่อสารสุขภาพ ซึ่งอยูในระดับดีน้ัน เม่ือพิจารณาลึกไปถึงขอคําถามพบวาขอคําถามเกี่ยวกับการฟใงขอแนะนําเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขภาพ
จากบุคคลตางๆ ไดคะแนนนอยที่สุด  แสดงใหเห็นวาอาจจะตองเสริมสรางทักษะทั้งสองดานดังกลาวใหมากขึ้น เชน การให แนะนําในการใชสารสนเทศเพื่อแสวงหา
ความรูจาก   แหลงที่นาเช่ือถือ หรือการรับฟใงขาวสาระดานสุขภาพจากรายการโทรทัศนแที่นาเช่ือถือ เป็นตน  (กองสุขศึกษา, 2560 ; นิตยา โพกลางและคณะ, 2558) 
นอกจากน้ีชุมชนควรปใจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูดานสุขภาพอยางตอเ น่ือง ใหความสําคัญตอการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลของการพัฒนา
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ถนัด จากลาง และคณะ, 2559) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณบดีและผูบริหาร วิทยาลัยเชียงราย รวมถึงเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานที่ไดเอื้อสถานที่แหลงฝึกงานใหนักศึกษาของวิทยาลัย
เชียงรายกอใหเกิดงานวิจัยน้ี ขอขอบคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันมะเค็ดทุกทานที่เอื้อเฟื้อขอมูลสําหรับทํางานวิจัย ตลอดจนประชาชนชุมชนบาน
สันตะเคียน ทุกทานที่ใหความรวมมือจนทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ป๓จจัยเสี่ยงตํอระดับความเป็นพษิในกระแสเลือดของเกษตรกรจากการใช๎สารเคมี   
กรณีศึกษา หมูํบ๎านแหํงหนึ่ง ตําบลศรีคํ้า อําเภอแมํจัน จังหวัดเชยีงราย 

Risk factors of Pesticide Hazards Blood Level Among Farmers In a Village of Tambon Sri Kham,  
Mae Chan district, Chaing Rai province. 

 
ภัทราภรณ๑ สอนคํามี1* พยงค๑ ขุนสะอาด2 บุญธรรม จักรสมศักดิ์3 สุเวช พิมน้ําเย็น4 สามารถ พันธ๑เพชร5 

Patthrapon Sonkhammee, Payong Khunsaard, Boontham Juksomsak, Suwech Pimnumyen, Samart Punphet  
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงหมายที่จะศึกษาปใจจัยเสี่ยงตอระดับความเป็นพิษในกระแสเลือดเน่ืองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบานเสียงสา 
ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเกษตรกร 140 คน  ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรสวนใหญ มีระดับความเป็นพิษในกระแสเลือด
อยูในระดับเสี่ยง/ไมปลอดภัย รอยละ 74.3 ปใจจัยเสี่ยงประกอบดวย ดานพฤติกรรมอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแปรผันตั้งแต รอยละ 4.3 ถึงรอยละ 39.3 
พฤติกรรมเสี่ยงพบมากที่สุดสี่ปใจจัยประกอบดวย ใชปากเปุาหัวฉีดสารคมีเม่ือมีการอุดตัน รอยละ 39.3 ใชปากเปิดภาชนะที่บรรจุสารกําจัดศัตรูพืชรอยละ 37.1 
รับประทานอาหารขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรอยละ 36.4 สูบบุหรี่ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรอยละ 36.4  
 
คําสําคัญ : ปใจจัยเสี่ยง, การใชสารเคมี, ความเป็นพิษในกระแสเลือด 
 
Abstract 
 The research aims to determine the risk factors for pesticide residue in blood among 140 agriculturists in Wiang Sa, Tambon Sri 
Kham, Mae Chan district, Chaing Rai province. The results showed that most of agriculturists have a high pesticide hazards blood level 
(74.3%). The risk factors included personal hazard behaviours such as blowing the spraying equipment with mouth (39.3%), opening the 
pesticide container with mouth (37.1), during preparing pesticide was smoking and eating (36.4%). 
 
Keywords:  Risk factor, Pesticide use, Pesticide hazards blood level 
 
บทนํา 
  เกษตรกรรมถือเป็นอาชีพที่สําคัญซึ่งทํารายไดใหประเทศชาติไดเป็นอยางมาก จากการสํารวจลักษณะการทํางานของประชากร ปี 2557 ในประเทศไทยมี
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงรอยละ 34 ซึ่งเป็นสัดสวนที่มากที่สุดของผูประกอบอาชีพในประเทศไทย (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2557) ในการทําการ
เกษตรกรรมมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและกาวหนาขึ้นมากเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภคที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เชนกัน โดย
สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดหลายวิธี เชน ขยายพื้นท่ีทําการเกษตร ทําการเกษตรแบบผสมผสานดวยการหมุนเวียนใชระบบการปลูกพืชหลายชนิด ซึ่งวิธีการ
ตางๆ จําเป็นตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อใหไดผลผลิตอยางเต็มที่ ประกอบกับปใจจุบันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหางายในทองตลาด สามารถกําจัดศัตรูพืชไดในบริเวณ
กวางและอยูคงทนไดเป็นเวลานาน รวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานของเกษตรกร ดวยเหตุน้ีทําใหการสั่งซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาใชกันอยางมาก ปริมาณการนําเขา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ตั้งแตปี 2553-2557 (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558) โดยสารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีการ
ใชมากท่ีสุด ไดแก สารกําจัดวัชพืช รอยละ 74 สารกําจัดแมลง รอยละ 14 สารปูองกันกําจัดโรคพืช รอยละ 9 และอื่นๆ รอยละ 3 (แสงโฉม ศิริพานิช, 2556) คานิยม
เหลาน้ีลวนสงผลตอการใชสารเคมีของเกษตรกรที่มากเกินความจําเป็นเพื่อสนองตอบการพัฒนาที่มุงแสวงหาผลประโยชนแหรือเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นตามความตองการ
ของตลาด ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและการปนเปื้อนในสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบในเน้ือเยื่อมนุษยแและสัตวแ รวมถึงในอากาศ 
ดินและนํ้า (วิทยา  ตันอารียแ และ สามารถ ใจเตี้ย, 2554) นอกจากน้ีสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม รายงานวาอัตราปุวยดวยพิษจากสารกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธแกับปริมาณยอดขายสารเคมี โดยทุกยอดขายสารเคมีท่ีเพิ่มขึ้น 100,000 บาท ทําใหอัตราปุวยเพิ่มขึ้น 110 คน ดังน้ัน ปริมาณยอดขายสารเคมีจึง
มีความเป็นไปไดที่จะเป็นปใจจัยเสี่ยงสงผลตอแนวโนมอัตราปุวยท่ีสูงข้ึน (จุไรวรรณ ศิริรัตนแและคณะ, 2558)  
 จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางกวางขวางน้ีเอง ทําใหเกิดผลกระทบตอสัตวแ สิ่งแวดลอม และมนุษยแโดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรผูใช
สารเคมีท่ีไดรับสารพิษเขาสูรางการโดยมีอาการแสดง 2 รูปแบบ ไดแก พิษเฉียบพลัน ซึ่งจะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส อาเจียน เจ็บหนาอก ปวดกลามเน้ือ เหงื่อ
ออกมาก ทองรวง เป็นตะคริว หายใจติดขัด มองเห็นไมชัดเจน หรืออาจตายได และพิษเรื้อรัง มีอาการ เชนการเป็นหมัน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อัมพฤกษแ อัมพาต 
และมะเร็ง (กรมวิทยาศาสตรแการแพทยแ, 2559) จากรายงานอัตราผูปุวยนอกโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 2.47-8.95 ตอประชากร 100,000 คน และมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมาตั้งแตปี 2553-2557 (ภัคนี สิริปูชกะ, 2560) เม่ือปี 2557 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีอัตราผูปุวยสูงเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย 
(33.16 ตอ 100,000 ประชากร) กลุมอาชีพเกษตรกรมีผูปุวยสูงสุด รอยละ 37.07 (สํานักโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดลอม, 2557) ในปี 2557 มีเกษตรกรที่
ไดรับการตรวจคัดกรองดวยแบบคัดกรองความเสี่ยงจาก 71 จังหวัด พบวา เกษตรกรมีผลการตรวจเลือดอยูในระดับเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัยถึงรอยละ 34.33 ปใญหา
และพิษภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมิไดสงผลตอเกษตรกรเทาน้ัน แตยังรวมถึงผูบริโภคดวย เน่ืองจากการบริโภคผักและผลผลิตที่มีสารเคมีตกคาง ดังรายงานการ

                                                           
1 อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย 
2 อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย 
3 โรงพยาบาลสสงเสริมสุขภาพตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
4 อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน    
5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข * E-mail: chlorophat@hotmail.com 
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ตรวจเลือดในเกษตรกรและผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรและแมบานมีสารเคมีตกคางในระดับไมปลอดภัยและเสี่ยงรวม 75% สวนในกลุมผูบริโภคที่
รวมถึงนักเรียน บุคลากรในมหาวิทยาลัย ขาราชการนั้นมีสูงถึง 89.22% ซึ่งสาเหตุหลักของความแตกตางน้ีอาจเป็นเพราะวาเกษตรกรมีตัวเลือกในการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยมากกวาผูบริโภคทั่วไป สวนผักในหางสรรพสินคาซูเปอรแมารแเก็ตที่มีการบรรจุหีบหออยางมิดชิดก็มีสัดสวนสารเคมีตกคางที่เกินคามาตรฐานความปลอดภัยอยู 
 และจากฐานขอมูลประชากร ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ปี 2558 พบวา อาชีพสวนใหญของประชากรคือ อาชีพรับจาง รองลงมาคือ
เกษตรกร ซึ่งอาชีพรับจางสวนใหญจะเป็นการรับจางในภาคการเกษตร เชน การรับจางตัดหญา รับจางพนยา รับจางทํานา ซึ่งมีการใชสาร เคมีกันอยางกวางขวาง 
ปใจจุบันเกษตรกรในพื้นท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกอยางแพรหลาย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมในระยะยาว บางคนทราบวาสารเคมีน้ี
มีอันตรายตอสุขภาพแตไมทราบถึงวิธีการหรือหลักการปฏิบัติตนใหปลอดภัย จึงทํางานเสี่ยงตออันตรายจนเกิดความเคยชินโดยรูเทาไมถึงการณแ ในขณะที่รางกายกําลัง
สะสมสารเคมีไปทีละนอย และในอนาคตก็จะออกฤทธิ์ใหเห็นถึงอันตรายขั้นรุนแรง ที่ไมสามารถรักษาใหหายไดทันทวงที แมวาที่ผานมากา รควบคุมการใชสารเคมี
อันตรายมีแนวโนมที่ดีขึ้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทําเกษตร และเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลในการปูองกันการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น แตจาก
รายงานสถานการณแโรคและภัยสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังมีการรายงานผูปุวยสูงข้ึนอยางตอเน่ือง (ปณิตา คุมผล, 2554) อีกท้ังในพื้นท่ียังไมเคยไดรับการตรวจ
คัดกรองระดับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกระแสเลือด   

การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาพฤติกรรมอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด และตรวจวัดระดับเอนไซมแโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase) ใน
เลือดในกลุมเกษตรกรบานเวียงสา ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และเสนอแนวทางในการกําหนดมาตรการปูองกันตนเองจากการใชสารเคมีและลดความ
เสี่ยงตอการเกิดปใญหาสุขภาพในระยะยาวของประชากรในพื้นท่ีและประชากรทั่วไป   
  
วัตถุประสงค๑การวิจัย   
  เพื่อศึกษาปใจจัยเสี่ยงตอระดับความเป็นพิษในกระแสเลือดเน่ืองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ในสวนน้ีสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมทั้งพฤติกรรมอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ดังน้ี 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายถึง สารที่มีจุดมุงหมายใชเพื่อปูองกัน ทําลาย ดึงดูด ขับไล หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตวแ หรือพืชและสัตวแที่ไมพึงประสงคแ 
ไมวาจะเป็นการใชระหวางการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนสง การจําหนายหรือระหวางกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร หรือเป็นสารที่อาจใชกับสัตวแเพื่อ
ควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และใหหมายความรวมถึง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําใหใบรวงสารทําใหผลรวง การยับยั้ง การแตกยอดออน 
และสารที่ใชกับพืชผลกอนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อปูองกันการเสื่อมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไมรวมถึงปุยสารอาหารของพืชและสัตวแ วัตถุเจือปน
อาหาร และยาสําหรับสัตวแ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง) โดยความหมายน้ีตรงกับคําวา Pesticide ตามความหมายที่ใชในการกําหนด
มาตรฐานโคเด็กซแ(Codex Alimentarius Commission) และ เอฟเอโอ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ซึ่งสอดคลองกับคํานิยาม
ของสหภาพยุโรป ในการนําคําวา Pesticide มาใชในภาษาไทย จะใชคําวา วัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายซึ่งทําหนาที
ในการควบคุมแลว ยังมีการใชคําวา สารเคมีกําจัดศัตรูพืช แทนคําดังกลาวอีกดวย โดยสารเคมีกําจัดศั ตรูพืชที่จะนํามาใชในประเทศไทยไดน้ัน จะตองไดรับการขึ้น 
ทะเบียนวัตถุอันตรายโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแ (สาคร ศรีมุข, 2556) 
    นอกจากน้ีพฤติกรรมปูองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง มีความสําคัญมาก เพื่อใหผูใช ผูสัมผัส ผูอื่นและสิ่งแวดลอมไดรับความเสี่ยง
นอยท่ีสุด จึงจําเป็นตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล และการใชอุปกรณแปูองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางเครงครัดอีกดวย เพราะอุปกรณแปูองกันสารพิษ
เกือบทุกอุปกรณแมีความเกี่ยวของกับการเจ็บปุวยของเกษตรกรทั้งสิ้น 
 ระดับความเป็นพิษในกระแสเลือด ไดจากการตรวจวัดระดับเอ็นไซมแโคลีนเอสเทอเรสในเลือดโดยใชกระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive paper) ซึ่งเป็นการ
ตรวจประเมินความเสี่ยงตอการเกิด 
พิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือเกษตรกรที่ใชสารเคมกํีาจัดศัตรพูืช จํานวนทั้งสิ้น 
140 คน บานเวียงสา ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามดานพฤติกรรมอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และการตรวจระดับเอน็ไซมแโคลีนเอสเทอเรสในเลือดโดยใชกระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive paper)  
 
ผลการวิจัย 
 ผูเขารวมการศึกษา 140 คน เป็นเกษตรกรรอยละ 100 สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 55) อายุ 51-60 ปี (รอยละ 54.3) สมรสแลว (รอยละ 75) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 62.9) รายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท (รอยละ 32.85)  
 ระดับความเป็นพิษในประแสเลือดเนื่องจากการใช๎สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 ระดับความเป็นพิษในกระแสเลือด สวนใหญเกษตรกรมีระดับความเป็นพิษอยูในระดับ เสี่ยง (รอยละ 38.6) และระดับไมปลอดภัย (รอยละ 35.7) 
รองลงมาคือ ระดับปลอดภัย (รอยละ 25)  และระดับปกติ (รอยละ 0.7) แสดงดังตารางที่ 1 
 ป๓จจัยเส่ียงด๎านพฤติกรรมอันตรายจากการใช๎สารเคมกีําจัดศัตรูพืชตํอระดับความเป็นพิษในกระแสเลือด 
 ปใจจัยเสี่ยงตอความเป็นพิษในกระแสเลือดดานพฤติกรรมอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแสดงดังตารางที่ 2 สวนนอยไมใชไมหรืออุปกรณแอื่นคน
หรือผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 4.3 ไมสวมรองเทาบู฿ท หรือรองเทายาวหุมขอเทา รอยละ 15.7 การไมอานฉลากท่ีติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอน
ใช และไมสวมหมวก รอยละ 16.4 สวนพฤติกรรมที่เสี่ยงมากที่สุดสองปใจจัย ไดแก การใชปากเปุาหัวฉีด เม่ือมีการอุดตัน มากกวารอยละ 39 และการใชปากเปิด
ภาชนะที่บรรจุสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 37.1 รองลงไปไดแก สูบบุหรี่ ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รับประทานอาหาร ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใชเครื่องพน
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สารเคมีท่ีมีไมคุณภาพ รั่วซึม ดื่มนํ้าขณะกําลังฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมเปลี่ยนเสื้อผาหลังจากทําการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมสวมแวนตากันสารเคมี ไมสวม
หนากาก หรือผาปิดปาก-จมูก หลังทําการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมทําความสะอาดรางกายโดยการอาบนํ้า ไมลางมือ ลางหนา หลังทําการฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ไมสวมถุงมือ ไมสวมเสื้อแขนยาว มีสัดสวนระหวาง 22.9 ถึง 36.4 
 
สรุปและอภปิรายผล 
  สรุปผลการวิจัย 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเกษตรกรบานเวียงสา ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 140 คน ที่เขารวมวิจัย ในปี 2559 
พบวา แกษตรกร สวนใหญมีระดับความเป็นพิษในกระแสเลือดอยูในระดับเสี่ยง/ไมปลอดภัย รอยละ 74.3 และมีความปกติและปลอดภัยเพียง รอยละ 25.7 เทาน้ัน 
และปใจจัยเสี่ยงท่ีมากท่ีสุดคือ การใชปากเปุาหัวฉีด เม่ือมีการอุดตันและการใชปากเปิดภาชนะท่ีบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 39.3 และ รอยละ 37.1 
 อภิปรายผลการวิจัย  
 เกษตรกรสวนใหญ มีระดับความเป็นพิษในกระแสเลือดอยูในระดับเสี่ยงและไมปลอดภัย รอยละ 74.3 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพร ปลื้มจันทรแ
และณิชชาภัทร ขันสาคร (2558) พบวาเกษตรกรสวนใหญมีผลการตรวจระดับเอนไซมแโคลีนเอสเทอเรสในเลือด อยูในระดับเสี่ยงและไมปลอดภัย รอยละ 79.7 ซึ่ง
อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรทั้งแบบเฉียบพลันและในระยะยาวจากการสะสมของสารเคมีในรางกาย ปใจจัยเสี่ยงสูงสุดดานพฤติกรรมอันตรายจากการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก การใชปากเปุาหัวฉีด เม่ือมีการอุดตันและการใชปากเปิดภาชนะที่บรรจุสารกําจัดศัตรูพืช  และบางปใจจัยยังมีพฤติกรรมที่ไมถูกตองอยู 
ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของจําเป็นตองจัดใหมีระบบการตรวจวัดระดับเอาไซมแโคลีนเอสเทอเรสในเกษตรกรที่มีผลเลือดอยูในภาวะเสี่ยงและไมปลอดภัยซ้ํา รวมทั้งจัด
ใหมีการอบรมใหความรูในการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันการไดรับหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก รวมถึงลดการใชสารเคมีลง มุงเนนการทําเกษตรอินทรียแ และ
กําจัดศัตรูพืชดวยวิธีธรรมชาติใหมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยน้ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีค้ํา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และวิทยาลั ย
เชียงราย ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณ  ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน นายผจญ ใจกลา สาธารณสุขอําเภอแมจันและเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมจัน นายบุญธรรม 
จักรสมศักดิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีค้ํา รวมถึงเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความ
อนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่อําเภอแมจัน และที่สําคัญคือประชาชนเกษตรกร บานเวียงสา ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความ
รวมมือในการทําวิจัยและใหขอมูลที่เป็นประโยชนแตองานวิจัยครั้งน้ี 
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การคืนกลับสูํสภาวะปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและผลตํอเจตคติของผ๎ูด่ืมแอลกอฮอล๑ หมูํบ๎านต๎นยาง 
ตําบลจันจว๎า อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 

Capability of Blood Circulation Returning andImpact of Attitude on Alcohol Drinkers in Tonyang Village,  
Chan Chwa Subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai Province. 
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Tanut Nitkumhan, Soontaree Suratana and Suwech pimnumyen  
 
บทคัดยํอ 
  งานวิจัยน้ีเพื่อเปรียบเทียบการคืนกลับสูสภาวะปกติของระบบไหลเวียนโลหิตระหวางผูดื่มและไมดื่มแอลกอฮอลแ ในหมูบานตนยาง ต.จันจวา อ.แมจัน จ.
เชียงราย โดยตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของชีพจรและความดันโลหิตเม่ือออกแรงกายดวยกิจกรรม กาวขึ้น-กาวลง 3 นาที วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สราง
เป็นกราฟแสดงเป็นหลักฐานเชิงประจักษแทางสุขภาพใหกลุมเปูาหมายรับรู และประเมินเจตคติหลังการรับรูขอมูลตนเอง 
  ผลการวิจัยพบวา ชีพจรและความดันโลหิตของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม สัดสวนการเปลี่ยนแปลงชีพจรและความดันโลหิตจากจุดพักเม่ือออกแรงกาย 
ชีพจรของกลุมทดลองเปลี่ยนแปลงมากกวากลุมควบคุม  คาความดันโลหิต Systolic ของกลุมทดลองเปลี่ยนแปลงมากกวากลุมควบคุมเล็กนอย แตพบการคืนกลับสู
ระดับเดิมที่ชากวากลุมควบคุม และคาความดันโลหิต Diastolic ของกลุมทดลองเปลี่ยนแปลงนอยกวากลุมควบคุมและใชระยะเวลาคืนกลับสูระดับเดิมชากวากลุม
ควบคุมเล็กนอย เม่ือกลุมทดลองไดทราบผลการทดสอบระบบไหลเวียนโลหิตและรับฟใงคําอธิบาย พบวามีเจตคติที่รูสึกอยากลดและคิดวาจะลดปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอลแรวมเป็นสัดสวนถึงรอยละ 81.25  
  จากผลงานวิจัยสรุปไดวา กลุมผูดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจําจะมีการตอบสนองของระบบไหลเวียนโลหิตที่สะทอนวาหัวใจและหลอดเลือดมีสมรรถนะนอย
กวากลุมผูไมดื่ม และการนําเอาทฤษฎีการรับรูสภาวะสุขภาพของตนน้ันมีผลตอเจตคติทางพฤติกรรมสุขภาพได  

 
คําสําคัญ: เจตคติ  ผูดื่มแอลกอฮอลแ ระบบไหลเวียนโลหิต การกลับคืนสูสภาวะปกติ กาวข้ึน-กาวลง 3 นาที 
 
Abstract 
  This research to compare capability of blood circulation returning between alcohol drinkers and do not drinkers in Tonyang 
village, Chan Chwa subdistrict, Mae Chan district, Chiang Rai province. Pulse rate and blood pressure were checks before and after of “3 
minutes step test” activity. Data were analyzed by the description statistics, made to compare chart evidence, shown to drinker for 
perception and assessed the impact of attitude on alcohol drinker 
 The results showed that the pulse rate and blood pressure on experimental group were higher than control group. Pulse rate 
responses on experimental group were more changed from resting stage than control group. Systolic pressure responses on experimental 
group were slightly more changed, but took more times to returning. Diastolic pressure responses on experimental group were lesser 
changed and slightly more times of returning. After drinkers were got the results that shown the comparison of blood circulation returning 
graph, 81.25% of alcohol drinkers had attitudes to reduce alcohol drinking. 
 From the result, reflects to that heart and vascular performance on alcohol drinkers are lowers than the control group. And 
theory of empirical evidence of your health status that using the comparison of blood circulation returning graph can be used to change the 
attitude. 
  
Keywords: Attitude, Alcohol drinker, Blood circulation, Returning capability, 3 minutes step test 
  
บทนํา  
 การดื่มแอลกอฮอลแเป็นเวลานานๆ สามารถกอใหเกิดผลเสียตอรางกายหลายสวน ไดแก โรคไขมันสะสมในตับ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง กระเพาะอาหาร
อักเสบ ภูมิคุมกันเสื่อมถอย โรคสมองเสื่อม โรคปลายประสาทชา โรคประสาทหลอน โรคความดันโลหิตสูง กลามเน้ือหัวใจเตนไมปกติ และอาจถึงขั้นเป็นโรคพิษสุรา
เรื้อรังซึ่งสงผลตอความสามารถในการตัดสินใจและความมีเหตุผลลดลง ขาดสติ ซึ่งมีผลตอความรับผิดชอบ และหนาที่การงานอยางมาก  (สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน, 2560) 
 ขอมูลสะสมตั้งแตปี 2551–2552 พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแรอยละ 45.3 กลุมอายุ  30-44 
ปีมีสัดสวนของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ สูงท่ีสุดที่รอยละ 52.2 รองลงมาคือกลุมอายุ 15-29 ปี ดื่มรอยละ 49.0 (สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2551)    
 ปี พ.ศ. 2559 ทีมวิจัยไดลงพื้นที่บานตนยาง หมูที่ 7 ตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ไดทําการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพ สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม พบวาปใญหาการดื่มสุรา  ยาดองเป็นประจําจัดเป็นประเด็นปใญหาอันดับตนๆ และชุมชนใหความตะหนัก รองลงมาคือปใญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ไมถูกหลักอนามัย และปใญหาการออกกําลังกายนอยเกินไป ในปี 2560 จึงตองการปรับเปลี่ยนทัศนะคติและความตระหนักของผลเสียตอรางกายในกลุมผูดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแเป็นประจํา โดยการสรางหลักฐานเชิงประจักษแดานสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิต  
 

                                                           
1อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย  
2อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  * E-mail: nitkumhan.t@gmail.com  
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการคืนกลับสูสภาวะปกติของระบบไหลเวียนโลหิตภายหลังการใชกําลังกายระหวางผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและผูที่ไมดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ 
2. เพื่อใชหลักฐานเชิงประจักษแดานสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตกระตุนใหเกิดเจตคติที่จะลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลแลงและประเมินความรูสึก

เจตคติหลังการรับรูขอมูลตนเอง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
  ผลกระทบจากการดื่มสุราแบบมีความเสี่ยงสูง ตอระบบประสาทสวนกลางจะทําใหระบบความจําเสื่อมถอย มีพฤติกรรมกาวราวมากขึ้น หงุดหงิดงาย ชอบ
ทะเลาะวิวาท ชอบใชความรุนแรง มีอาการซึมเศราและวิตกกังวล ระบบปลายประสาทเสื่อมทําใหการชาตามปลายประสาท พิษสุราจะทําใหตับเสียหายนําไปสูการเกิด
ตับแข็ง ตับออนเกิดการอักเสบ กระเพาะอาหารเป็นแผล ขาดวิตามิน เลือดออกงาย กลามเน้ือหัวใจออนแอ เตนไมปกติ หรืออาจุรนแรงจนหัว ใจลมเหลว ระบบ
ภูมิคุมกันออนแอ เป็นภูมิแพ ติดเช้ืองาย การดื่มสุราตอเน่ืองสงผลใหเสื่อมสมรรถภาพในเพศชาย และสงผลกระทบตอทารกในครรภแจนอาจถึงขั้นพิการหรือพัฒนาการ
ลาชา (ปริทรรศ ศิลปกิจ, 2552) 
  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบดวย 1) ความแข็งแรงของกลามเน้ือ (muscle strength) ที่ใชในการเคลื่อนไหวกับกิจกรรมตางๆ หรือการตาน
แรงที่มากระทํากับรางกาย 2) ความอดทนของกลามเน้ือ (muscle endurance) เป็นการวัดความทนทานในการใชแรงกลามเน้ืออยางตอเน่ือง 3) ความออนตัว 
(flexibility) เป็นความสามารถของขอตอตางๆ ของรางกายที่เคลื่อนไหวไดเต็มชวงของการเคลื่อนไหว 4) ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด 
(cardiovascular endurance) เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะลําเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังกลามเน้ือที่ใชในการออกแรง  และ 5) 
องคแประกอบของรางกาย (body composition) จะแบงเป็น 2 สวนคือ สวนที่เป็นไขมัน (fat mass) และสวนที่ปราศจากไขมัน (fat-free mass) เชน กระดูก 
กลามเน้ือ และแรธาตุตางๆ ในรางกาย (สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556) 
  การทดสอบดวยวิธี กาวข้ึน-กาวลง 3 นาที (3 minutes step test) มีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินสมรรถภาพระบบไหลเวียนโลหิต โดยใหผูทดสอบกาวขึ้น
บนกลองสูง 30 เซนติเมตร และกาวลงตอเน่ือง 3 นาที ตามจังหวะความถี่ท่ี 96 ครั้งตอนาที แลวประเมินจากการวัดชีพจรภายหลังเสร็จกิจกรรม (สุพิตร สมาหิโต และ
คณะ, 2556) 
  ระหวางการออกกําลังกายจะมีการทํางานของกลามเน้ือมากมายและตองการ O2 มากขึ้น 10 ถึง 15 เทาของความตองการในภาวะพัก (resting stage) 
เม่ือมีการใช O2 จนความเขมขนของ O2 ในเลือดจะลดลงไปกระตุนใหหัวใจตองทํางานมากขึ้นเพื่อสูบฉีดโลหิตมาตอบสนองความตองการ โดยจะรักษาความดันโลหิต
ในหลอดเลือดแดงอยูท่ีประมาณ 100 มิลลิเมตรปรอท (Michael J. Joyner & Darren P. Casey: 2015)  
  ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพจะเกี่ยวของกับการรับรูตัวแปรหลายตัว ไดแก การรับรูความเสี่ยงจากภัยคุกคาม (Hazard) ที่สะทอน
ความรายแรงของโรคและเป็นภัยตอบุคคลซึ่งจะสัมพันธแกับความกลัวที่ตนเองจะประสบ การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมที่ดีและการรับรูความ สามารถตนเองที่จะ
กระทําไดสําเร็จ เหลาน้ีจะมีผลตอเน่ืองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพแหงบุคคลได (นิยนันทแ สําเภาเงิน และ ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 2557) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ศึกษา 

 ผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจําและผูที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเลย โดยมีอายุตั้งแต 20-60 ปี ที่อาศัยอยูในชุมชนบานตนยาง ตําบลจันจวา 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และสมัครใจเขารวมโครงการ 
     เกณฑแการคัดเลือกกลุมทดลอง คือ ผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจําทุกสัปดาหแตอเน่ืองมากกวา 3 เดือน ไมมีโรคประจําตัวหรือประวัติการ
เจ็บปุวยที่เกี่ยวของกับระบบไหลเวียนโลหิต ไมมีโรคเครียดและนอนหลับพักผอนเพียงพอกอนวันทําการทดสอบ 
              กลุมควบคุม คือ เชนเดียวกับกลุมทดลอง แตเป็นผูที่ไมเคยดื่มหรือหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแมาแลวไมนอยกวา 1 ปี  
  2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

 2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและพฤติกรรม 3อ2ส 
      ประกอบดวย เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย โรคประจําตัว การศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน อาชีพ ระดับการใชพลังงานของกิจกรรม
ประจําวัน ระยะเวลาการนอนหลับ ระยะเวลาของการนอนหลับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมดานอารมณแ พฤติกรรมกา รสูบ
บุหรี่ พฤติกรรมการดื่มสุรา และพฤติกรรมสุขอนามัยสวนบุคคลในชวงระเวลา 1 เดือนที่ผานมา เพื่อใชคนหากลุมทดลองที่ดื่มและกลุมควบคุมที่ไมดื่มแอลกอฮอลแ 
 2.2 ชุดการทดสอบ 3 minutes step test พรอมแบบบันทึกขอมูล 
    กิจกรรมเดินขึ้นลงบันได 1 ขั้นเป็นเวลา 3 นาที มีการตรวจวัดและบันทึกคาชีพจร และความดันโลหิต จํานวน 5 ครั้ง คือ กอนการทํากิจกรรม 
(Pre pt.) หลังทํากิจกรรมทันที (Pt.0) หลังทํากิจกรรม 5 นาที (Pt.5)  หลังทํากิจกรรม 10 นาที (Pt.10) และหลังทํากิจกรรม 15 นาที (Pt.5)    
  2.4 แบบสอบถามความรูสึกและเจตคติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลแ 
    ประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับเจตคติของผูตอบคําถามที่จะลดการดื่มแอลกอฮอลแลงอันเป็นผลมาจากการไดรับรูขอมูลจากแผนภาพแสดงผลใน
ขอ 2.3 โดยแบงเป็นระดับของเจตคติ 

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
              เก็บขอมูลทั่วไปและขอมูลพฤติกรรม 3อ2ส เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและผูที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเลย โดยมีอายุตั้งแต 
20-60 ปี ที่อาศัยอยูในชุมชนบานตนยาง ตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่มาเขารวมกิจกรรม จํานวน 86 คน ในเดือนมีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย เป็นผูชวยสัมภาษณแและรวบรวมขอมูล 
      เก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชีพจรและความดัน เก็บโดยการใหกลุมเปูาหมายทํากิจกรรม 3 minutes step test รายบุคคล ใชเครื่องมือตรวจวัดชีพ
จรและความดันอัตโนมัติ 

    เก็บขอมูลเจตคติ โดยการสัมภาษณแรายบุคคล 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joyner%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casey%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834232
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4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
    ขอมูลทั่วไป พฤติกรรม 3อ2ส คาชีพจร คาความดันโลหิตและเจตคติ จะวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชีพจรและความดันโลหิต ทั้ง 5 ครั้ง ระหวางผูดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ วิเคราะหแดวยสถิติ Two-way anova 

 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปและพฤติกรรม 3อ2ส 
     กลุมทดลอง (ดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจํา) จํานวน 16 คน เป็นเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 4 คน อายุเฉลี่ย 43.3 ปี รอยละ 56.3 มีดัชนีมวลกาย 
(BMI) อยูระหวาง 18.5-22.9 รอยละ 50.0 มีอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 68.7 ใชพลังงานประจําวันในระดับกลาง รอยละ 56.3 ไมไดออกกําลังกาย รอยละ 31.2 ออก
กําลังกายนาน 20 นาทีขึ้นไป รอยละ 56.3 มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยแรงกายตอเน่ืองไมนอยกวา 30 นาที รอยละ 56.3 นอนหลับวันละ 7 ช่ัวโมง รอยละ 31.3 
นอนหลับวันละ 6 ช่ัวโมง รอยละ 68.7 กอนการทดสอบนอนหลับนาน 8 ช่ัวโมง รอยละ 68.7 ไมสูบบุหรี่ สวนผูที่สูบจะสูบนอยกวา 10 มวนตอวัน รอยละ 56.3 ดื่ม
เหลาขาว รอยละ 64.3 บริโภคปริมาณ 3 เปฺก หรือ 150 ซีซี รองลงมาคือประเภทเบียรแ รอยละ 68.7 การดื่มมากกวา 3 วันตอสัปดาหแ และรอยละ 31.3 ดื่ม 1-3 วัน
ตอสัปดาหแ 
  กลุมควบคุม (ไมดื่มแอลกอฮอลแ) จํานวน 9 คน เป็นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 8 คน อายุเฉลี่ย 43.32 ปี รอยละ 66.7 มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยู
ระหวาง 18.5-22.9 รอยละ 66.7 มีอาชีพเกษตรกร รอยละ 88.9 ใชพลังงานประจําวันในระดับกลาง ทั้งหมดไมสูบบุหรี่ รอยละ 44.4 ออกกําลังกายนาน 20 นาทีขึ้น
ไป รอยละ 66.7 มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยแรงกายตอเน่ืองนอยกวา 30 นาที รอยละ 44.4 นอนหลับวันละ 8 ช่ัวโมง รอยละ 44.4 นอนหลับวันละ 7 ช่ัวโมง รอย
ละ 55.6 หลับนาน 8 ช่ัวโมง กอนการทดสอบนอน และทุกคนไมมีผูดื่มแอลกอฮอลแในระยะ 1 ปีท่ีผานมา  
 2. ผลเปรียบเทียบชีพจรและความดันโลหิตหลังทํากิจกรรม 3 minutes step test 
    กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของชีพจร 5 ครั้ง ดังน้ี 75.8, 89.9, 80.1, 79.6 และ 78.4 ครั้งตอนาที สัดสวนการเปลี่ยนแปลงไป รอยละ 22.2, 5.5, 3.1 และ 
0.6 คา Systolic 5 ครั้ง ดังน้ี 122.3, 144.9, 130.0, 125.9 และ 121.6 mmHg สัดสวนการเปลี่ยนแปลงไป รอยละ 17.8, 6.32, 0.91 และ -2.6 ตามลําดับ สวนของ
คา Diastolic 5 ครั้ง ดังน้ี 85.3, 91.3, 87.3, 85.4 และ 84.4 mmHg สัดสวนการเปลี่ยนแปลงไป รอยละ 13.0, 5.3, 1.2 และ -1.7  
  กลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยของชีพจร 5 ครั้ง ดังน้ี 72.4, 82.2, 79.1, 75.8 และ 76.0 ครั้งตอนาที สัดสวนการเปลี่ยนแปลงไป รอยละ 17.1, 8.3, 1.5 และ -
2.2 คา Systolic 5 ครั้ง ดังน้ี 120.0, 139.5, 126.0, 112.3 และ 116.9 mmHg สัดสวนการเปลี่ยนแปลงไป รอยละ 18.7, 8.5, -0.4 และ  -2.5 และคา Diastolic 5 
ครั้ง ดังน้ี 78.2, 86.1, 82.1, 77.9 และ 76.4 mmHg สัดสวนการเปลี่ยนแปลงไป รอยละ 17.1, 8.1, 1.6 และ -2.3  
 พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของชีพจรจากจุดเริ่มตน โดยกลุมทดลองตอบสนองดวยคาที่สูงกวากลุม ควบคุมที่ 
p<0.001 พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของความดันทั้ง systolic ถึง 2 ครั้ง คือวัดทันที (Pt.0) และวัดหลังกิจกรรม 5 นาที 
(Pt.5) ที่ p<0.001 โดยกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงนอยกวากลุมควบคุมเล็กนอย พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของความ
ดันทั้ง diastolic ถึง 2 ครั้ง เชนกันคือ วัดทันที (Pt.0) และวัดหลังกิจกรรม 5 นาที (Pt.5) ที่ p<0.001 และ p=0.05 โดยกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงนอยกวากลุม
ควบคุมอยางชัดเจน รายละเอียดตามตารางที่ 1 และภาพกราฟ 
 
ตารางที่ 1 Pulse rate by Two-way anova  
  Comparative data Pre pt. Pt.0 Pt.5 Pt.10 Pt.15 
Drinker pulse rate (N=16) 75.25 90.25 79.25 77.50 75.63 
Control pulse rate (N=9) 74.44 87.11 80.44 75.55 72.67 

Sig. 0.872 <0.001* 0.120 0.419 Set 0 
Drinker pulse rate – change ratio (%) - 20.22 5.48 3.07 0.63 
Control pulse rate – change ratio (%) - 17.07 8.27 1.55 -2.23 

Sig.  <0.001* 0.096 0.399 Set 0 
Systolic by Two-way anova 
  Comparative data Pre pt. Pt.0 Pt.5 Pt.10 Pt.15 
Drinker systolic (N=16) 126.2 148.3 133.9 127.1 122.7 
Control systolic (N=9) 121.9 144.4 132.1 121.2 118.8 

Sig. 0.139 <0.001* <0.001* 0.060 Set 0 
Drinker systolic – change ratio (%) - 17.82 6.32 0.91 -2.58 
Control systolic – change ratio (%) - 18.67 8.54 -0.38 -2.50 

Sig.  <0.001* <0.001* 0.088 Set 0 
Diastolic by Two-way anova 
  Comparative data Pre pt. Pt.0 Pt.5 Pt.10 Pt.15 
Drinker diastolic (N=16) 84.2 94.3 87.8 84.4 82.0 
Control diastolic (N=9) 78.3 91.4 84.5 79.4 76.4 

Sig. 0.269 <0.001* 0.004* 0.219 Set 0 
Drinker diasstolic – change ratio (%) - 13.03 5.33 1.21 -1.74 
Control diasstolic – change ratio (%) - 17.10 8.15 1.59 -2.35 
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Sig.  <0.001* 0.050 0.410 Set 0 
 

 

 

 
 
 3. ความรู๎สึกและเจตคติของกลํุมที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑เมื่อรับรู๎ผลเปรียบเทียบ 
     กลุมทดลอง 16 คน เม่ือรับรูผลกราฟเปรียบเทียบและไดฟใงคําอธิบาย รูสึกเฉยๆ 4 คน (25.0%) รูสึกไมดีเล็กนอยตอสุขภาพ 6 คน (37.5%) รูสึกไมดี
ปานกลางตอสุขภาพ 4 คน (25.0%) และรูสึกไมดีพอสมควรตอสุขภาพ 2 คน (12.5%)  
     ดานเจตคติที่ ไมมีผลใหลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลแ 3 คน (18.7%) รูสึกอยากลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลแลงบาง 3 คน (18.7%) คิดวาจะลด
ปริมาณการดื่มแอลกอฮอลแลงบาง 5 คน (31.3%) และคิดวาจะลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลแลงพอสมควร 5 คน (31.3%) 
 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของชีพจรและความดันโลหิตสูงกวากลุมควบคุมทั้ง 5 ครั้ง โดยมีความแตกตางของคาชีพจรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือวัดทันที
หลังกิจกรรม 3 minutes step test ในขณะท่ีคาความดันโลหิตจะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งวัดทันทีและวัดหลังกิจกรรม 5 นาที  
  การเปลี่ยนแปลงของชีพจรเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุมทดลองชีพจรเตนเร็วขึ้น  ขณะวัดทันที รอยละ 
20.2 สวนกลุมควบคุมเตนเร็วขึ้น รอยละ 17.1 การเปลี่ยนแปลงของความดัน systolic ตอกิจกรรมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ครั้ง โดยในกลุม
ทดลองคาความดัน systolic ขณะวัดทันทีและท่ี 5 นาทีเพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มตน รอยละ 17.8 และ 6.3 สวนในกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นจากการวัดขณะเริ่มตน รอยละ 18.7 
และ 8.5 ซึ่งเปลี่ยนมากกวากลุมทดลองเล็กนอย และการเปลี่ยนแปลงของความดัน systolic ตอกิจกรรมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ครั้ง โดยในกลุม
ทดลองคาความดัน diastolic ขณะวัดทันทีและท่ี 5 นาทีเพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มตน รอยละ 13.0 และ 5.3 สวนในกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นจากขณะวัดเริ่มตน รอยละ 17.1 และ 
8.1 ซึ่งเปลี่ยนมากกวากลุมทดลองชัดเจน 
 เม่ือกลุมทดลองทราบขอมูลของกลุมตนเองซึ่งมีผลตางดานระบบไหลเวียนโลหิตที่ตางกันในทิศทางที่ไมดี สงผลใหมีผลตอความรูสึกที่แยตอสุขภาพตนเอง
เป็นสัดสวนถึงรอยละ 75 และมีเจตคติที่คิดจะลดการบริโภคแอลกอฮอลแลงเป็นสัดสวนถึงรอยละ 81.3 
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 อภิปรายผลวิจัย 
การออกแรงดวยกิจกรรม 3 minutes step test รางกายจะตองตอบสนองตอการออกแรงและและชดเชย O2 ดวยการเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจและแรง

บีบสูบฉีดโลหิตไปยังกลามเน้ือจนเพียงพอและกลับสูสภาวะเดิม (Michael J. Joyner & Darren P. Casey: 2015) แตพบวากลุมดื่มแอลกอฮอลแตอบสนองดวยชีพจรที่
เร็วกวา แตไดแรงดันที่ต่ํากวากลุมควบคุม อีกทั้งยังตองใชระยะเวลานานกวาจะชดเชยและชีพจรและความดันโลหิตคืนกลับสูภาวะปกติได  ในขณะที่กลุมควบคุม
สามารถชดเชยการใชพลังงานดวยการการทํางานของหัวใจที่นอยกวาและกลับคืนสูสภาวะปกติไดเร็วกวา จึงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของหัวใจในการบีบโลหิตที่
ดอยกวากลุมผูไมดื่มแอลกอฮอลแ และการแสดงขอมูลสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตดวยกราฟและการอธิบายเปรียบเทียบเพื่อเป็นหลักฐานทางสภาวะสุขภาพ
เชิงประจักษแใหกลุมผูดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจําไดรับรูน้ัน สงผลใหมีผลตอความรูสึกที่แยตอสุขภาพตนเอง และมีเจตคติที่คิดจะลดการบริโภคแอลกอฮอลแลง ซึ่ง
สอดคลองกับบทความของ รัชณัน ชินกุลกิจนิวัฒนแ และ ปใณฑิณี  ตัณฑแศรีสุวรรณ (สํานักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอลแ , 2560) ที่บงช้ีวาการรับรู
ความเสี่ยงทางสุขภาพของผูปุวยบําบัดการติดสุราเป็นแนวทางการสรางแรงจูงใจใหมีการเปลี่ยนพฤติกรรมดวยตัวเองได  หากมีกระบวนการกระตุนและติดตามอยาง
ตอเน่ืองคาดวาจะสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ตอไป  
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ป๓จจัยท่ีมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนในหมูํบ๎านแมํสลอง 
ใน หมูํท่ี 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 

Factors Related to Household Waste Management Behaviors in Moo 4: Mae Salong Nai, Pa Sang Sub District, 
Mae Chan District, Chiang Rai Province. 

 
พยงค๑ ขุนสะอาด1* ภัทราภรณ๑ สอนคํามี1 กสิณพจน๑ ฟูเจริญกัลยา2 สุเวช พิมน้ําเย็น3 

Payong Khunsaard, Patthrapon Sonkhammee, Kasinpoat Foocharoenkanraya and Suwech Pimnumyen 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนและปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน ในหมูบานแมสล
องใน หมูท่ี 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 132 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม  ใชสถิติในการวิเคราะหแดานขอมูลทั่วไป
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแความสัมพันธแดวยคาไคสแควรแ  
 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง และ ปใจจัยนํา ดานความรู เจตคติ และปใจจัยเอื้อ อยูในระดับปานกลาง สวน
ปใจจัยเสริม อยูในระดับมาก ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน ไดแก ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปใจจัยเอื้อของกลุม
ประชากรมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 
 
คําสําคัญ : ขยะ พฤติกรรมการคัดแยกขยะ  
 
Abstract 
  The objectives of this study were to people behaviors in household waste management and factors related to household waste 
management behaviors in Moo 4: Mae Salong Nai, Pa Sang sub district, Mae Chan district, Chiang Rai province. 132 households were 
educated. The questionnaire was used in the research.  Data analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Chi–square test. 
  The results revealed that the overall people behaviors in household waste management were at moderate level. The 
predisposing factors (knowledge and attitudes) and the enabling factors in the households were at moderate level. The reinforcing factors 
were at high level. The factors were significantly related to household waste management behaviors were the education, income and 
enabling factor (p-value<0.05).  
 
Keywords: waste, waste management behaviors 
 
บทนํา  
  ปใญหาเรื่องขยะมูลฝอยในประเทศไทยนับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีปริมาณ ปี 2554 พบปริมาณขยะมูลฝอยมากถึงประมาณ 25.35 ในปี 2555 พบ
ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากถึงประมาณ 24.73 ลานตัน ในปี 2556 มีปริมาณ ขยะมูลฝอย ถึง 26.77 ลานตันในปี 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 26.19 ลานตัน ใน
ปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศมากถึง 26.85 และในปี 2559 เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ  27.04 ลานตัน (หรือประมาณ 74,073 ตันตอวัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 ประมาณ 190,000 ตัน (รอยละ 0.7) พบวาประเทศไทยมีแนวโนมขยะเพิ่มปีละ 600,000 ตัน จากปริมาณขยะปใจจุบัน 27.04 ลานตันตอปีและมีปริมาณขยะ
ตกคาง 30 ลานตันตอปี ขณะที่การ จัดการทําถูกตองเพียง 8.34 ลานตันตอปี ซึ่งเป็นปใญหาที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตามลําดับ แตการจัดการทั้งทางดานการจัดเก็บและการทําลายขยะมูลฝอยยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงทําใหมีขยะมูลฝอยตกคางไมไดรับการจัดเก็บและการจัดการ
อยางไมถูกลักษณะ (รายงานการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย, 2559) 
   จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นและคาดการณแวาจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นในอนาคตสงผลใหสิ้นเปลืองงบประมาณคาใชจายใน การจัดเก็บดานขยะ
มูลฝอยเป็นจํานวนเงินที่สูงขึ้นซึ่งจะตองเพิ่มงบประมาณเพิ่มบุคลากรวัสดุอุปกรณแเครื่องมือเครื่องใชในการจัดการขยะมูลฝอยดังน้ั นการพัฒนาและการใหประชาชน
พฤติกรรมใน การจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะลดปริมาณขยะและแบงเบาภารกิจของภาครัฐได การจัดการขยะใหไดผลดีและเกิดประโยชนแสูงสุดน้ัน
ขึ้นอยูกับองคแประกอบตางๆมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดแยกวัสดุจากขยะมูลฝอยกอนที่จะนําไปจัดการในขั้นสุดทายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการกับขยะ
เป็นการลดคาใชจายในการจัดการดวยท้ังยังเป็นการสรางรายไดที่เกิดจาการนําวัสดุที่แยกออกมาน้ันไปจําหนายไดดวยซึ่งวิธีการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ
การคัดแยกจากแหลงกําเนิดของขยะน้ันเองเพราะทําไดงายคาใชจายนอยเพียงใหแตละบานจัดภาชนะรองรับขยะแยกกันไวแตละสวนซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการ
ขยะโดยตรงแลวยังเป็นการฝึกหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนใหเป็นที่เป็นทางอีกดวยในดานการจัดการขยะน้ันในทองถ่ิน  
  จากการลงพื้นที่สํารวจพบวาประชาชนในบานแมสลองใน หมูที่ 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย มีพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยโดยไมคัด
แยกขยะกอนทิ้งเป็นจํานวนมากซึ่งบางครัวเรือนก็ไมทิ้งขยะท่ีถังขยะของเทศบาล จะทิ้งตามความสะดวกตามความคิดความเขาใจของตนเอง เชน ทิ้งตามลานบานของ
ตนเองตามใตตนไมบริเวณบานของตนเอง ตามริมลําคลอง ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ในบานแมสลองใน หมูที่ 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายเพื่อจะไดนําผล จากการศึกษาเป็นขอมูลในการดูแลปใญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชนใน

                                                           
1 คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย  
2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหมพัฒนา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราช 
3 คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน* E-mail: haremoatoat@gmail.com 
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เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมพัฒนา ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายและเพื่อเป็นการสงเสริมใหประชนมีพฤติกรรมที่ดีในการ
จัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนในชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   
  1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในบานแมสลองในหมูที่ 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในบานแมสลองในหมูที่  4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย ไดแก ปใจจัยดานขอมูลทั่วไป  ปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อ ปใจจัยเสริม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ีซึ่งศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน ไดนําแนวคิด PRECEDE PROCESS FRAMEWORK (Green et al. 
1999: 4-12 อางใน เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง. 2550) มาใชในการออกแบบสอบถามการวิจัย ซึ่งจําแนกปใจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ออกเป็น 3 กลุม คือ 
 1. ปใจจัยนํา (Predisposing Factors) ประกอบดวยความรู ทัศนคติ และการรับรู ซึ่งจะมีผลตอแรงจูงใจของบุคคลใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปใจจัย
นําในงานวิจัยน้ี ไดแกความรูและเจตคติในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
  2. ปใจจัยเอื้อ (Enabling Factors) หรือปใจจัยสนับสนุน เป็นปใจจัยท่ีพิจารณาระบบหรือขอบังคับของสังคม ซึ่งทําใหเกิดขอจํากัดตางๆ เชน ไมมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก บุคลากรและทรัพยากรท่ี เพียงพอเป็นปใจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความสามารถและมีการปฏิบัติ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มีผลตอสุขภาพของตนเอง  หรือสุขภาพ
ของบุคคลอื่น แลวแตกรณี ปใจจัยเอื้อในงานวิจัยน้ี ไดแกนโยบายและสถานที่การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
  3. ปใจจัยเสริม (Reinforcing Factors) เป็นปใจจัยที่แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ัน ไดรับการกระตุน หรือสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม ซึ่งปใจจัยน้ีจะสัมพันธแกับการประเมินผลจากบุคคลน้ันๆเป็นแรงกระตุนจากสังคมสิ่งแวดลอมเชน  ครอบครัวเพื่อน ครอบครัวครู พอแม นายจางหรือบุคคลที่
ยอมรับหรืออางอิงไดตลอดจนกระแสสังคมในเรื่องที่เกี่ยวของ ปใจจัยเสริมในงานวิจัยน้ี ไดแก การสนับสนุนดานอุปกรณแในการจัดการขยะและระยะเวลาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในครัวเรือน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ศึกษา 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครัวเรือนในบานแมสลองใน หมูที่ 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายจํานวน 132 ครัวเรือน โดยศึกษาจาก
ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน 

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถาม ประกอบดวย  5  สวน ดังน้ี 

สํวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลจํานวน 6 ขอแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (checklist) เป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ, อาย,ุ ระดับการศึกษาสูงสุด, อาชีพ, รายไดของครัวเรือน/เดือน,ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนโดยการหาคาเฉลี่ย มัธย
ฐาน ฐานนิยม 

สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยนํา ไดแก 
1. ความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นขอคําถามแบบมีตัวเลือกใหตอบ ใช ไมใช จํา นวน 10 ขอ มีคาคะแนนระหวาง 0-10 

คะแนน กําหนดเกณฑแการใหคะแนนดังน้ี โดยแบงเป็นคําถามเชิงบวก จํานวน 8 ขอ คําถามเชิงลบ จํานวน 2 ขอ ตอบ ใช ได 1 คะแนน  ตอบ ไมใช ได 0 คะแนน 
การแปรผลแบงระดับความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน แบงออกเป็น 3 ระดับ (สุวิมล ติรการนันทแ,2546 : 256) โดยพิจารณาจาก

เกณฑแเฉลี่ยของระดับความรูที่ได ซึ่งมีระดับคะแนนดังน้ี 
ระดับมาก  คือ  ไดคะแนนระหวาง  x +½  S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 
ระดับปานกลาง  คือ  ไดคะแนนระหวาง  x ±½  S.D.    
ระดับนอย   คือ  ไดคะแนนระหวาง  x - ½  S.D. ถึงคะแนนต่ําสุด 
2. เจตคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นคําถามแบบมีตัวเลือกใหตอบและเป็นขอคําถามเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 

scale)ขอคําถามมีทั้งเชิงบวกจํานวน 6 ขอ ไดแกขอ 2,3,4,6,8,10 เชิงลบจํานวน 4 ขอไดแกขอ 1, 5,7,9 มีมาตราวัด 4 ระดับ โดยใหผูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว 
จํานวน 10 ขอ เกณฑแการใหคะแนนดังน้ี    

เชิงบวก          เชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน 4 เห็นดวยอยางยิ่ง     ใหคะแนน 1 
เห็นดวย   ใหคะแนน 3 เห็นดวย               ใหคะแนน 2 
ไมเห็นดวย   ใหคะแนน 2 ไมเห็นดวย      ใหคะแนน 3  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 4 

การแปรผลแบงระดับเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน แบงออกเป็น 3  ระดับ (สุวิมล ติรการนันทแ, 2546 : 256) โดยพิจารณาจาก
เกณฑแเฉลี่ยของระดับความรูที่ได ซึ่งมีระดับคะแนนดังน้ี 

ระดับมาก  คือ  ไดคะแนนระหวาง    x +½  S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 
ระดับปานกลาง คือ  ไดคะแนนระหวาง  x ±½  S.D.            
ระดับนอย   คือ  ไดคะแนนระหวาง   x  - ½  S.D. ถึงคะแนนต่ําสุด 

สํวนที่ 3 ปใจจัยเอื้อแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและสถานที่การจัดการขยะมูลฝอย    ในครัวเรือน เป็นขอคําถามแบบเป็นตัวเลือกใหตอบ ใช 
ไมใช จํานวน 10 ขอ เกณฑแการใหคะแนนดังน้ี ตอบ ใช ได 1 คะแนน ตอบ ไมใช ได 0 คะแนน 
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การแปรผลแบงระดับของปใจจัยอื้อเกี่ยวกับนโยบายและสถานที่การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน แบงออกเป็น 3  ระดับ (สุวิมล ติรการนันทแ, 
2546 : 256) โดยพิจารณาจากเกณฑแเฉลี่ยของระดับความรูที่ได ซึ่งมีระดับคะแนนดังน้ี 

ระดับมาก           คือ  ไดคะแนนระหวาง  x +½  S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 
ระดับปานกลาง  คือ  ไดคะแนนระหวาง  x ±½ S.D.            
ระดับนอย   คือ  ไดคะแนนระหวาง  x  - ½  S.D. ถึงคะแนนต่ําสุด 
สํวนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยเสริมการสนับสนุนดานอุปกรณแในการจัดการขยะและระยะเวลาการจัดการขยะมูลฝอย เป็นขอคําถาม

แบบมีตัวเลือกใหเลือกและขอคําถามเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุดมาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 10 ขอ กําหนดเกณฑแการให
คะแนน คือ  มากท่ีสุด ให 5 คะแนน, มาก ให 4 คะแนน, ปานกลาง ให 3 คะแนน, นอย ให 2 คะแนน และ นอยท่ีสุด ให 1 คะแนน 

การแปรผลแบงระดับเจตคติเกี่ยวกับการสนับสนุนดานอุปกรณแในการจัดการขยะและระยะเวลาการจัดการขยะมูลฝอย แบงออกเป็น 3 ระดับ 
(สุวิมล ติรการนันทแ, 2546 : 256) โดยพิจารณาจากเกณฑแเฉลี่ยของระดับความรูที่ได ซึ่งมีระดับคะแนนดังน้ี 
  ระดับมาก  คือ  ไดคะแนนระหวาง   x +½  S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 
  ระดับปานกลาง คือ  ไดคะแนนระหวาง  x ±½  S.D.            
  ระดับนอย   คือ  ไดคะแนนระหวาง  x - ½  S.D.  ถึงคะแนนต่ําสุด 

สํวนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน เป็นขอคําถามแบบมีตัวเลือกใหตอบ ใช ไมใชจํานวน 10 ขอ 
กําหนดเกณฑแการใหคะแนนดังน้ี โดยแบงเป็นคําถามเชิงบวก จํานวน 10 ขอ   ตอบใช ได 1 คะแนน  ตอบไมใช ได 0 คะแนน 

การแปรผลแบงระดับเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน แบงออกเป็น 3 ระดับ (สุวิมล ติรการนันทแ, 2546 : 256) โดย
พิจารณาจากเกณฑแเฉลี่ยของระดับความรูที่ได ซึ่งมีระดับคะแนนดังน้ี 
  ระดับมาก  คือ  ไดคะแนนระหวาง   x +½  S.D.ถึงคะแนนสูงสุด 
  ระดับปานกลาง คือ  ไดคะแนนระหวาง  x ±½  S.D.            
  ระดับนอย   คือ  ไดคะแนนระหวาง  x - ½  S.D.  ถึงคะแนนต่ําสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
นํารางแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคแ (Item Objective Congruence Index: IOC)  โดยเม่ือคํานวณคา IOC แลวพบวา ขอคําถามทุกขอสามารถนําไปใชเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางได 

นําแบบสอบถามไปทดลองหาคุณภาพ หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (the Coefficient of Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ผลดังน้ี  
- ปใจจัยนําแบบสอบถามความรูและเจตคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน0.89 
- แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 0.86 
- ปใจจัยเสริมการสนับสนุนดานอุปกรณแในการกําจัดขยะและระยะเวลาการจัดการ 0.92 
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
   เก็บขอมูลจากครัวเรือนในบานแมสลองใน หมูท่ี 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 132 ครัวเรือน โดยศึกษาจากตัวแทนครัวเรือน

ละ 1 คน 
  4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
             นําแบบสอบถามที่เก็บไดทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณแและนํามาวิเคราะหแขอมูลโดยคอมพิวเตอรแโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล ไดแก   
      4.1 ปใจจัยทางดานขอมูลทั่วไปนํามาวิเคราะหแดวยสถิติพรรณนาไดแกความถี่  คารอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงแบนมาตรฐานเพื่ออธิบายใหเห็นลักษณะ
ของขอมูล 
      4.2  หาความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานขอมูลทั่วไป ดานปใจจัยนํา ดานปใจจัยเอื้อ ดานปใจจัยเสริม กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยทดสอบ
ดวยสถิติวิเคราะหแความสัมพันธแดวยคาไคสแควรแ (chi – square) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุมประชากร โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา กลุมประชากรสวนใหญมีระดับคะแนนของพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอย
ละ 65.91 รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 31.82 ดังตารางท่ี 1 

ประชากรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 50 รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 
49.24 ดังตารางท่ี 2 

ประชากรสวนใหญมีระดับเจตคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับ ปานกลาง คิดเป็นรอยละ 90 .91 รองลงมาอยูในระดับมาก คิด
เป็นรอยละ 5.30 ตารางที่ 3 

ประชากรสวนใหญมีระดับของปใจจัยเอื้อเกี่ยวกับนโยบายและสถานที่การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 50.76 รองลงมา
อยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 48.48 ดังตารางท่ี 4 

ปใจจัยดานขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร ไดแก ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ดังตารางท่ี 5 

 ดานปใจจัยเอื้อ ประกอบดวยนโยบายและสถานที่การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนพบวาปใจจัยเอื้อเกี่ยวกับนโยบายและสถานที่การจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
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อภิปรายผลวิจัย 
  จากการศึกษาพบวา กลุมประชากร มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยดาน
ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวาปใจจัยดานขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดแกปใจจัยดานระดับการศึกษา และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งสอดคลองกับ ( จรรยา ปานพรม, 2554) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวน
รวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน เทศบาลตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวาประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษาและรายไดเฉลี่ยที่แตกตางกันมีสวนรวมในการคัด
แยกขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 

ดานปใจจัยดานขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนพบวาปใจจัยดานขอมูลทั่วไปของกลุม
ประชากรที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดแกปใจจัยดานระดับการศึกษาจึงเป็นการยอมรับสมมุติฐานและปใจจั ยอื่นๆ ไมมี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนจึงไมเป็นการยอมรับสมมุติฐานซึ่งสอดคลองกับณัฐวดี ดงดั่น (2556) ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การจัดการ ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับรู
ขาวสารการจัดการขยะมูลฝอยและการมีสวนรวมการจัดการขยะมูลฝอยอยูระดับดี  2. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนโดยรวมอยูในระดับดีช เม่ือ
พิจารณาในแตละดานพบวาประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการลดการเกิดขยะอยูในระดับปานกลางมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดาน
การนํากลับมาใชใหมและการ    คัดแยกประเภทขยะอยูในระดับดี  3. ปใจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม ไดแกระดับการศึกษา โดย
พบวา ประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมดีกวากลุมตัวอยางที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเทาเม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวาปใจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการลด  การเกิดขยะ คือระดับการศึกษาและจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ปใจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการคัดแยกประเภทขยะคือ ระดับการศึกษา รายได ในครัวเรือนตอเดือนและ การมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย สวนดานการนํากลับมาใชใหม พบวาไมมีปใจจัยสวนบุคคลปใจจัยใดที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการนํากลับมาใชใหม  4. ปใจจัย
กระตุนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ 49 การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย สวนปใจจัยกระตุนดานอื่นๆ ไมมีผลตอ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมและดานอื่นๆ 
  ดานปใจจัยเอื้อ ประกอบดวยนโยบายและสถานที่การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนพบวากลุมประชากรสวนใหญมีระดับของปใจจัยอื้อเกี่ยวกับ นโยบาย
และสถานที่การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 50.76 และพบวาปใจจัยเอื้อเกี่ยวกับนโยบายและสถานที่การจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สอดคลองกับ (วิรัช ชมช่ืน, 2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พบวาปใจจัยเรื่องนโยบายอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธแเชิงบวกตอ
พฤติกรรมการจัดการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณอธิการบดีและผูบริหารวิทยาลัยเชียงราย ที่จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนในบานแมสลองใน หมูท่ี 4 ตําบลปุาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ชวยตอบแบบสอบถาม รวมทั้งโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานใหมพัฒนา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมจัน ที่เปิดโอกาสใหคณะวิจัยไดใชพื้นที่ในการเก็บขอมูลครั้งน้ี อีกทั้งขอบใจนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตรแ ช้ันปีท่ี 3 ที่รวมลงพื้นที่เก็บขอมูล  
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ทําทางการทํางานและกลุมํอาการผิดปกติของโครงรํางและกล๎ามเนื้อของผ๎ูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใต๎ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Working posture and musculoskeletal disorders among farmers in Nongbuatai subdistrict,  
Muang district, Tak province 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแ เพื่อหาความชุกของกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล

หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก จํานวน 141 คน ใชเครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นเพศชายมากกวาเพศหญิง สําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. มีอายุระหวาง 31-40 ปี มีรายได 3,001-5,000 บาท สถานภาพสมรส ดานพฤติกรรมในการทํางาน พบวา มีพฤติกรรมในการ
ทํางานโดยรวมมีคาพฤติกรรมในการทํางานมากท่ีสุด คือ การไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความชุกของทาทางการทํางานและกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม เทากับ รอยละ 63.7 

 
คําสําคัญ : ทาทางการทํางาน กลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือ เกษตรกรรม 
 
Abstract: 
 This research aimed to study the prevalence of abnormalities of skeletal muscle structure and muscles. The sample consisted of 
141 agriculturists in Nong uatai Sub-District, Muang District, Tak Province. The results of the research indicated that the agricultural profession 
was male more than female. Graduated in Mathayom 6 / vocational certificate, age between 31-40 years old, income 3,001-5,000 baht, 
marital status. Behavior in work was found to have the highest working behavior in work behavior, ie, no smoking while working in the 
working environment. This affects the safety behavior in agricultural occupation. There was a prevalence of working behavior and 
abnormalities of the musculature and muscles of the agricultural workers at 63.7% 
 
Keywords: Working posture, musculoskeletal disorders, farmers  
 
บทนํา 

กลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือเป็นปใญหาดานสุขภาพที่สําคัญที่เกิดจากการประกอบอาชีพและเป็นปใญหาที่สําคัญปใญหาหน่ึงที่ทําให
เกิดการบาดเจ็บจากการทํางานและความพิการ โดยปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีอัตราปุวยจากโรคกระดูกและกลามเน้ือ เทากับ 121.93 ตอแสนประชากร และในปี 
พ.ศ.2559 มีอัตราปุวยโรคกระดูกและกลามเน้ือเทากับ 135.26 ตอแสนประชากร กลุมอายุที่พบผูปุวยมากที่สุด ไดแก กลุมอายุ 15-59 ปี รอยละ 72.01 รองลงมา 
ไดแก กลุมอายุ 60 ขึ้นไป รอยละ 27.16 โดยพบมากท่ีสุดในอาชีพเกษตรกร รอยละ 47.76 รองลงมา ไดแก อาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 12.06 และอาชีพเลี้ยงสัตวแเพื่อ
การดํารงชีพ รอยละ 10.77 ตามลําดับ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2559) 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดรับการจัดอันดับวาเป็นอาชีพหนึ่งที่มีอันตรายสูง โดยพบวา จากการศึกษาของ รุงกานตแ พลายแกว และคณะ (2013) พบ
ความชุกของของกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือในชวง 12 เดือน และ 7 วัน รอยละ 87.66 และ รอยละ 65.11 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ วิลาวัลยแ ชัยแกน และคณะ พบวาการทํางานในทาทางที่ไมเหมาะสมรวมกับทาทางการทํางานซ้ําซากมีความสัมพันธแกับการเกิดอาการผิดปกติของโครงรางและ
กลามเน้ือ ทั้งน้ีเพราะลักษณะการทํางานที่ตองใชแรงกายและพละกําลังในการออกแรงท่ีมีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน กอใหเกิดการสัมผัสปใจจัยคุกคามสุขภาพทั้งจาก 
สภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ปใจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานของอาชีพเกษตรกรรม ประกอบดวย ปใจจัยดานการย
ศาสตรแ เชน ทาทาง การทํางานที่ไมเหมาะสม ทาทางการทํางานซ้ําซาก หรือกิจกรรมที่ตองใชแรงมาก ปใจจัยดานกายภาพ เชน เสียงดั งจากการใชรถแทรกเตอรแ 
อากาศรอนอบอาว ปใจจัยดานชีวภาพ เชน พิษจากสัตวแมีพิษ เช้ือรา และ เช้ือแบคทีเรียจากพืชและสัตวแ ปใจจัยดานเคมี เชน สารเคมีกํา จัดศัตรูพืช และปใจจัยดานจิต
สังคม เชน ความเครียดจากการทํางาน เป็นตน สวนสภาพการทํางาน ที่ไมปลอดภัย ไดแก การทํางานในระยะเวลาที่ยาวนาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักร และการใช
อุปกรณแของมีคม ตางๆ ที่ไมมีเครื่องปูองกันอันตราย บริเวณพื้นมีนํ้า ลื่น ขรุขระ เป็นตน (ชวพรพรรณ จันทรแประสิทธ์ิ และธานี แกวธรรมานุกูล ,2553) 
              ปใจจัยดานการยศาสตรแที่สงผลตอกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือ ไดแก ทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม ทาทางการทํางานซ้ํา ซาก การยก
ของหนัก ความสั่นสะเทือน (Davis & Kotowski, 2014; National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], 2014) แตละอาชีพจะเผชิญปใจจัย
ดานกายศาสตรแที่แตกตางกันขึ้นกับบริบทการทํางานของอาชีพมีการศึกษาปใจจัยดานการยศาสตรแในผูประกอบอาชีพผลิตยางพาราซึ่งเป็นหน่ึงใ นอาชีพเกษตรกรรม 
พบวา มีทาทางการทํา งานไมเหมาะสม เชน การยกแขน สูงกวาศีรษะ การกม/บิด/เอี้ยวลําตัว และการนั่งยอง ขณะทํางาน รอยละ 95.29 (Boonpadh, 2013) หรือมี
ทาทางการทํางานซ้ําซาก อาทิ การทํางาน ที่มีการเคลื่อนไหวมือและขอมือซ้ําซากเป็นประจํา รอยละ 95.26 (ยุพาภรณแ จันทรพิมล, ชวพรพรรณ จันทรแประสิทธิ์, และ
วันเพ็ญ ทรงคํา , 2555) แตการ ศึกษาดังกลาวระบุปใญหาการยศาสตรแในผูประกอบอาชีพ ผลิตยางพารา แตผลการศึกษาใชเพียงการสัมภาษณแ ไมมีการประเมินทาทาง

                                                           
1 นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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การทํางานโดยตรงท้ังไมไดใชเครื่องมือจําเพาะทางดานอาชีวอนามัยที่บงบอกความเสี่ยงจากทาทางการทํางาน แตการศึกษาดังกลาวใหแงคิ ดวากลุมผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นกลุมเกษตรกรรมตองเผชิญกับปใจจัยดานการยศาสตรแ โดยเฉพาะทาทางการทํางานมีความสําคัญเพราะเกี่ยวของกับสุขภาพคนงานและ
ความสามารถในการทํางาน ทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม จะสงผลใหขอตอดานในถูกกด ขณะที่เอ็นและกลามเน้ือดานตรงขามจะยืดออก เกิดแ รงกดตอเสนเลือด 
เสนประสาทและเอ็น สงผลใหการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงกลามเน้ือบริเวณน้ันลดลง ทํา ใหเกิดอาการลาและอาการปวดของโครงรางและกลามเน้ือ กล าวอีกนัย
หน่ึงทาทางการทํางานมีความสัมพันธแกับการเกิดกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือ (Vieira & Kumar, 2013; NIOSH, 2014) 
            จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ แสดงใหเห็นวาลักษณะทาทางการทํางานของเกษตรกรลวน
แตเป็นปใจจัยท่ีสําคัญในการเกิดความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทาทางการทํางานและกลุมอาการผิดปกติของโครง
รางและกลามเน้ือในเกษตรกร ตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปูองกันและลดปใจจัยเสี่ยงของกลุมอาการผิดปกติของระบบโครง
รางและกลามเน้ือ นําไปสูอัตราปุวยลดลง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางทาทางการทํางานและกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ป๓จจัยเส่ียงของการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรํางและกล๎ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องมาจากการทํางานของอาชีพเกษตรกรรม 
               ความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือเน่ืองจากการทํางาน เป็นปใญหาอาชีวอนามัยที่สําคัญมากที่สุด ทั้งในประเทศที่กําลังพัฒนาและปร ะเทศที่
พัฒนาแลว เน่ืองจากเป็นปใญหาท่ีมีสถิติเกิดขึ้นสูงสุดทั่วโลกและ สูญเสียคาใชจายมหาศาลในแตละปี (การประชุมวิชาการทางการยศาสตรแแหงชาติ,2559) 
              ในปใจจุบันความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือเน่ืองจากการทํางาน มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ  สําหรับประเทศไทย มีอุบัติ การณแของ
การเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกและกลามเน้ือในทุกภูมิภาค  จากสถิติการเฝูาระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาหแ ปีที่ 42 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวา 
จํานวน ผูปุวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมใน ปี พ.ศ. 2546 – 2552 พบวา โรคกระดูกและกลามเน้ือ เป็น โรคที่เกิดจากการทํางานมากที่สุด  จะ
เห็นไดวา ความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือเป็นปใญหาที่มี ผลกระทบตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพอยางมากและอยูในอัตราที่คอนขางสูง ( กมลชนก 
ปูอมสันเทียะ, 2559) 
              การเกิดความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ สวนใหญจะเกิดจากการทํางานที่มีปใจจัยเสี่ยงดาน การยศาสตรแ เชน ทาทางการทํางานไมเหมาะสม 
งานซ้ําซาก และการยกของหนัก ซึ่งจะมีความแตกตางกันขึ้นกับ ลักษณะงานของแตละอาชีพ (ชลธิชา แซปิ้ง, 2559)  
              ทาทางการทํางาน (Working posture) หมายถึง ลักษณะการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อ การทํางาน โดยทาทางที่เหมาะสมตาม
หลักการยศาสตรแเป็นการจัดสวนของรางกายใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม และ มีทาทางท่ีสบาย  ทาทางการทํางานน้ันจะมีความเกี่ยวของกับสุขภาพ เพราะทาทางการ
ทํางานที่ไมเหมาะสม จะทํา ใหโครงสรางของรางกายเกิดการเบี่ยงเบนจากปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุใหเกิดอาการปวดตามมา และสงผลทําใหเกิดความ ผิดปกติทางระบบ
โครงรางและกลามเน้ือข้ึนได (ณัฐธิดา ทองงาม, 2559) 
               มีรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ จากการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ พบวา การเกิดความผิดปกติทางระบบ โครงรางและ
กลามเน้ือในผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูในระดับที่สูง ถึงแมวาผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหลาน้ัน จะมีสภาพการทํางานที่แตกตางกันใ นแตละประเทศ 
นอกจากน้ี สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมรายงานวา ปใจจัยเสี่ยง ดานการยศาสตรแที่สําคัญ ที่อาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บของกลามเน้ือ คือ ทาทาง
การทํางานที่ไมเหมาะสม (ภัคนันทแ สงวนสิทธิกุล,2559) 
               เทศบาลตําบลหนองบัวใต ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยในพื้นท่ีสวนใหญอาศัยการทําเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก และมีช่ือเสียงมาก โดย
เป็นที่รูจักท่ัวไปคือ การทํานา ทําไร ทําสวน ที่ไดสรางขึ้นตามคําเรียกรองของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมตองการใหจังหวัดตากมีชีวิตความเป็นอยูที่เรี ยบงาย อยูกับ
ธรรมชาติ ถือไดวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก เป็นสถานที่ที่มีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูเป็นจํานวนมาก 
(สุวนันทแ ภูมิเชวง และ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, 2559) 
         จากการสํารวจ เพื่อคนหาอันตรายจากการทํางานของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก เม่ือวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 
2559 พบวา การทําอาชีพเกษตรกรรม มี กิจกรรมตางๆ ไดแก (1) การทําไร (2) การทํานา (3) การปลูกพืช (4) การปลูกผักสวนครัว (5) การปลูกผลไมนานาชนิด ซึ่ง
จากการประเมินปใจจัยทางดานการยศาสตรแโดยใชแบบ ประเมิน Hazard Zone Checklist ของ Washington State Department of Labor and Industries  
พบวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญมีทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม แตเน่ืองจากผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตละคนมักมีลักษณะทาทางการทํางานที่
แตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดเลือกลักษณะงานที่ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญทํา คือ กิจกรรมการ ทํานา ทําไร ทําสวนถึงแมทาทางการทํางานจะเป็นสาเหตุที่สําคัญ
ที่อาจกอใหเกิดกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ ปใจจัยอื่นๆ ก็อาจมีความสัมพันธแกับปใญหาดังกลาวได เชน อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย การออกกําลัง
กาย และ การสูบบุหรี่ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาปใจจัยดังกลาวมีความสัมพันธแกับกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงราง และกลามเน้ือของผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก หรือไม เพื่อใหไดขอมูล พื้นฐานที่จะนําไปสูการสงเสริมปูองกัน และลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบโครง
รางและกลามเน้ือของผูประกอบ อาชีพเกษตรกรรมตอไป (การประชุมวิชาการทางการยศาสตรแแหงชาติ,2559) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
กลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ปี (นับจนถึงวันที่

กรอกแบบสอบถาม) ซึ่งเป็นผูที่มีสติและสัมปชัญญะสมบูรณแ สามารถอานและเขียนภาษาไทยได และใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 141 คน โดยใชสตูรการคํานวณของ (Yamane, 
1973) 
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 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  ในการวิจัยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทาทางในการทํางาน และขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

การเกบ็รวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยแนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงคแของการศึกษา หากตัวอยางไมยินยอมกรอกแบบสอบถาม จะถูกคัดออก เปิดโอกาสใหซักถามได และใช

ระยะเวลาในการกรอกแบบสอบถาม ประมาณ 15 นาที    
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ในการวิจัยน้ีไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 22.0 นําเสนอดวยสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางอายุของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 31-40 ปี มีจํานวน 67 คน คิดเป็นรอยละ 47.50 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี มีจํานวน 62 
คน คิดเป็นรอยละ 44.00 และอายุมากกวา 40 ปีข้ึนไป มีจํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 8.50 จํานวนผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชายมี
จํานวน 131 คน คิดเป็นรอยละ 92.90 และเป็นเพศหญิงนอยที่สุดมีจํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 7.10 สถานภาพสมรส ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ
สถานภาพโสดมีจํานวน 67 คน คิดเป็นรอยละ 47.50 รองลงมาคือ สถานภาพสมรสจํานวน 64 คนคิดเป็นรอยละ 45.40 สถานภาพหยารางจํานวน 7 คน คิดเป็นรอย
ละ 5 .00 และนอยท่ีสุดคือสถานภาพแยกกันอยูจํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 2.10 จํานวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือมัธยมศึกษาช้ันปีที่6/
ปวช. มีจํานวน 59 คน คิดเป็นรอยละ 41.80 รองลงมาคือปวส./อนุปริญญา มีจํานวน 49 คน คิดเป็นรอยละ 34.80 และนอยที่สุดคือปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิด
เป็นรอยละ23.40 รายไดของผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับปใจจุบันมากท่ีสุดคือ 10,001-20,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็นรอยละ 63.10 รองลงมา รายไดมากกวา 20 
,000 บาทเป็นจํานวน 28 คน คิดเป็นรอยละ 19.90 และนอยท่ีสุดคือรายไดต่ํากวา 10 ,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 17.00 ช่ัวโมงการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถามที่ทําในปใจจุบันมากที่สุดคือ มากกวา 8 ช่ัวโมง จํานวน 103 คน คิดเป็นรอยละ 73.00 และนอยที่สุดคือ 8 ช่ัวโมงเป็นจํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 
27.00 การทํางานลวงเวลาของผูตอบแบบสอบถามที่ทําในปใจจุบันมากท่ีสุดคือ ทําจํานวน 112 คน คิดเป็นรอยละ 79.40 และนอยท่ีสุดคือไมทําจํานวน 29 คน คิดเป็น
รอยละ 20.60 

2. พฤติกรรมและทําทางในการทํางานของผู๎ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการทํางานของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดั บดี 

(x  =4.38,S.D.=0.87) ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือทานไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน (x  =4.84,S.D.=0.58) รองลงมาคือ ทานปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง 
(x  =4.72,S.D.=0.71) ทานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (x  =4.65,S.D.=0.64) ทานใชเครื่องมือถูกตองตรงตามประเภทงาน (x  =4.60,S.D.=0.64) ทานไมดื่มสุรา 
หรือเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอลแกอนการปฏิบัติงาน หรือชวงพัก ( x  =4.60,S.D.=0.81) ทานตรวจสอบสภาพความพรอมของเครื่องจักรกอนปฏิบัติงาน 
(x  =4.58,S.D.=0.63) ทานแต งกายรัดกุมและเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน ( x  =4.57,S.D.=0.58)  ทานพักผอนเพียงพอกอนการเขาปฏิบัติงานในแตละวัน 
(x  =4.57,S.D.=0.66) ทานปฏิบัติตามขอหามเตือนตางๆในการทํางานอยางเครงครัด (x  =4.55,S.D.=0.60) ทานใชเครื่องมือชวยและออกแรงชวยกันกับเพื่อนรวมงานใน
กรณียกของหนักเกินกําลัง (x  =4.46,S.D.=0.81) ทานสวมใสอุปกรณแปูองกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน (x  =4.44,S.D.0.69) ทานไมรับประทานยาแกแพแกหวัด 
กอนเขาปฏิบัติงานหรือในขณะปฏิบัติงาน (x  =4.17,S.D.=0.63) ทานไมหยอกลอเลนกับเพื่อนรวมงานในขณะปฏิบัติงาน (x  =4.02,S.D.=0.89) และขอที่มีคะแนนเฉลี่ย
นอยท่ีสุดคือ ขณะปฏิบัติงานทานไมคิดถึงเรื่องอื่นๆ (x  =3.79,S.D.=1.03) (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 พฤติกรรมในการทํางาน 

ข๎อ พฤติกรรมในการทํางาน 5 4 3 2 1 x  S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 
ลําดับ 

1 ทานปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

94 44 3 - - 4.65 0.52 ดีมาก 3 

2 ปฏิบัติตามขอหามเตือนตางๆใน
การทํางานอยางเครงครัด 

85 48 8 - - 4.55 0.60 ดีมาก 9 

3 ทานสวมใสอุปกรณแปูองกันความ
ปลอดภัยขณะปฏิบตัิงาน 

76 53 10 2 - 4.44 0.69 ด ี 11 

4 ทานแตงกายรัดกุมและ
เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน 

86 49 6 - - 4.57 0.58 ดีมาก 7 

5 ทานไมสูบบุหรี่ในขณะ
ปฏิบัติงาน 

127 9 2 2 1 4.84 0.58 ดีมาก 1 

6 ทานไมดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลแกอนการปฏิบัติงาน
หรือชวงพัก 

104 25 8 1 3 4.60 0.81 ดีมาก 5 

7 ทานไมรับประทานยาแกแพแก
หวัด กอนเขาปฏิบัติงานหรือ
ในขณะปฏิบัติงาน 

41 84 15 1 - 4.17 0.63 ด ี 12 

8 ทานไมหยอกลอเลนกับเพื่อน 46 60 30 2 3 4.02 0.89 ด ี 13 
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ข๎อ พฤติกรรมในการทํางาน 5 4 3 2 1 x  S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 
ลําดับ 

รวมงานในขณะปฏิบัติงาน 
9 ทานใชเครื่องมือทํางานถูกตอง

ตรงตามประเภทของงาน 
93 42 3 3 - 4.60 0.64 ดีมาก 4 

10 ทานใชเครื่องมือชวยและออก
แรงชวยกันกับเพื่อนรวมงานใน
กรณียกของหนักเกินกําลัง 

82 50 4 2 3 4.46 0.81 ด ี 10 

11 ทานพักผอนเพียงพอกอนการ
เขาปฏิบัติงานในแตละวัน 

91 41 7 2 - 4.57 0.66 ดีมาก 8 

12 ขณะปฏิบัติงานทานไมคิดถึง
เรื่องอื่นๆ 

42 44 44 6 5 3.79 1.03 ด ี 14 

13 ทานตรวจสอบสภาพความพรอม
ของเครื่องจักรกอนปฏิบัติงาน 

91 43 5 2 - 4.58 0.63 ดีมาก 6 

14 ทานปฏิบัติงานดวยความ
ระมัดระวัง 

113 23 - 3 2 4.72 0.71 ดีมาก 2 

             3. ความชุกของกลํุมอาการผิดปกติของโครงรํางและกล๎ามเนื้อ 
   เกษตรกรสวนใหญมีอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือ รอยละ 63.7 (ตารางท่ี 2)  
ตารางที่ 2 ความชุกของกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือ 

กลํุมอาการผดิปกติของโครงรํางและ
กล๎ามเนื้อ 

จํานวน ( n = 141 ) ร๎อยละ 

ผิดปกต ิ
ไมผิดปกต ิ

90 
51 

63.7 
27.3 

 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะหแ ปใจจัยดานบุคคล ของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก พบวา อายุของผูตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด มีอายุระหวาง 31-40 ปีคิดเป็นรอยละ 47.5 0 เป็นเพศชายมากท่ีสุดคิดเป็นรอยละ 92.90 สถานภาพโสดมากท่ีสุดคิดเป็นรอยละ 47.50 การศึกษามากท่ีสุดระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 /ปวช.คิดเป็นรอยละ 41.8 0 อายุงานมากท่ีสุดอยูระหวาง 1-5 ปี คิดเป็นรอยละ 56.00 รายไดมากที่สุดอยูระหวาง 10,001-20,000 คิดเป็นรอยละ 
63.1 0 ช่ัวโมงการทํางานในแตละวันมากที่สุด คือทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันคิดเป็นรอยละ 73.00 การทํางานลวงเวลาทํามากที่สุดคิดเป็นรอยละ 79.4 0 และ
ความถี่ในการท างานลวงเวลาตอสัปดาหแอยูระหวางสัปดาหและ 1-3 วันมากท่ีสุดคิดเป็นรอยละ 40.40 ระดับการศึกษา, อายุการทํางานและจํานวนช่ัวโมงในการทํางาน 
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน เน่ืองจากขาดความรูความเช่ียวชาญและจํานวนช่ัวโมงการทํางานที่มากเกินไปทําใหรางกายเกิดความเม่ือยลา  
        5.2.2 จากการวิเคราะหแ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทาทางในการทํางานของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก มี
พฤติกรรมและทาทางในการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี มีคา (x  = 4.38) พฤติกรรมในการทํางานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือขณะปฏิบัติงานมักคิดถึงเรื่องอื่นๆมีคา (x  = 
3.79) 
        5.2.3 จากการวิเคราะหแ ปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก ที่มีผลตอ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการ พบวา แสงสวางในที่ทํางานพอดี คิดเป็นรอยละ 75.90 เสียงในที่ทํางานดังเกินไป คิดเป็นรอยละ 63.80 อุณหภูมิในที่ทํางานรอนมาก 
คิดเป็นรอยละ 70.20 ฝุุนในที่ทํางาน มีฝุุน คิดเป็นรอยละ 88.70 สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสมเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก 
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ป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการไมํเข๎ารับบริการการฝากครรภ๑ของสตรีวัยรํุน ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
Factors associated with no antenatal care service among adolescents women in Muang District, Tak Province 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความชุก ความรูและความสัมพันธแ ที่มีอิทธิพลตอการไมเขารับริการฝากครรภแของสตรีวัยรุนกับการไมเขารับบริการ

การฝากครรภแ ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ แบบพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional Study) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก สตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 360 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) วิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวย โปรแกรม SPSS Version 24.0  ผลศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 14.57 ปี และมีอยูในชวง 12 – 15 
ปี รอยละ 64.2 มีสถานภาพสมรสโสด รอยละ 86.1 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 69.2 เป็นนักเรียนยังไมประกอบ
อาชีพ รอยละ 90.8 ไมมีรายได รอยละ 95.0 เขารับบริการทางดานสุขภาพที่ รพ.สต./สถานีอนามัย รอยละ 87.2 ระยะทางในการเดินทางไปรับบริการไมถึง 1 
กิโลเมตร รอยละ 97.2 สิทธิในการรับบริการสุขภาพเป็นหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) รอยละ 100.0 ไมมีคาใชจายที่ใชในการไปรับบริการแตละครั้ง รอยละ 
100.0 เคยตั้งครรภแ รอยละ 1.7 ไมเคยแทง รอยละ 100.0 และเคยเขารับการฝากครรภแ รอยละ 83.4 มีความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ในระดับคะแนน
มาก รอยละ 98.3 มีทัศนคติตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ในระดับคะแนนมาก รอยละ 84.4 ไดรับแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตั้งครรภแและการฝาก
ครรภแ ในระดับคะแนนมาก รอยละ 100.0 และไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ ในระดับคะแนนปานกลาง รอยละ 66.8 ความชุกของการไมมารับ
บริการฝากครรภแ อยูที่ 6.0 และมีสตรีวัยรุนที่ไมมารับบริการฝากครรภแ รอยละ 16.6 อายุ สถานภาพ ความเพียงพอของรายได สิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล 
ทัศนคติตอการตั้งครรภแและการมาฝากครรภแ แรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแ จากสามีและญาติ สวนระดับ
การศึกษา ไมความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแ ของสตรีวัยรุนที่ไมมาเขารับการฝากครรภแของสตรีวัยรุนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  

 
คําสําคัญ : ไมมารับบริการฝากครรภแ สตรีวัยรุน 
 
Abstract  
 The study aimed to study prevalence. Knowledge and Relationship Influence of non-attendance on antenatal care among 
adolescent women and non-antenatal care in Muang District, Tak Province. Survey research at a particular point in time was used to 
collected data. The sample group consisted of 360 adolescents in Muang District, Tak Province. The instruments used in this research were 
questionnaire.  
 Accidental sampling was used to analyze statistical data with SPSS Version 24.0. The results showed that most respondents 
had an average age of 14.57 years and were in the range of 12-15 years. 64.2 %  had marital status. 86.1 %  of them are Buddhists, 97 % 
have secondary education, 69.2 % are junior high school students, 90.8 % are non-occupational students, don’t have income 95.0%,  did 
not have access to health services. 87.2 % , distance traveled were less than 1 km 97.2 % , were not covered by the health insurance 
scheme. 100.0%,  had been pregnant 1.7% , never had abortion  83.4% had antenatal care. Have knowledge about pregnancy and antenatal 
care. At the high level, 98.3% had attitude towards pregnancy and antenatal care. At the high level, 84.4% received environmental support 
that affected pregnancy and antenatal care. At the high level of 100.0%, and with social support from husband and relatives. The average 
score was 66.8%. Prevalence of non-antenatal care was 6.0, with 16.6% of adolescents not receiving antenatal care. The right to medical 
expenses. Attitude towards pregnancy and antenatal care Environmental support Social support was associated with no antenatal care. 
From husband and relatives Education Level No relationship with non-antenatal care. Pregnant women who do not go to antenatal clinic 
for adolescent women in Amphoe Mueang, Tak Province. 
 
Keywords : no antenatal care service, adolescents women 
 
บทนํา 

การตั้งครรภแกอนวัยอันควรในสตรีวัยรุนตามคํานิยามขององคแกรอนามัยโลก (WHO: World Health Organization, 2013) หมายถึง การตั้งครรภแของสตรี
ที่มีอายุนอยกวา 20 ปีสืบเน่ืองมาจากการขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง ประกอบกับความอยากรูอยากลองในชวงวัยรุนสงผลใหแตละปีมี
สตรีวัยรุนทั่วโลกท่ีคลอดบุตรคิดเป็นจํานวน 14 ลานคน โดยในจํานวนน้ีสวนใหญเป็นสตรีวัยรุนซึ่งอาศัยอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาคิดเป็นจํานวน12.8 ลานคน (มน
ฤดี เตชะอินทรแและพรรณี ศิริวรรณธนาภา, 2555) สําหรับการตั้งครรภแของสตรีวัยรุนในประเทศไทยน้ัน ขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลในปี พ.ศ. 2546 พบวา จํานวน
สตรีวัยรุนที่มีการตั้งครรภแกอนวัยอันควร คิดเป็นรอยละ 39.2 โดยในปีพ.ศ. 2555 พบวา จํานวนสตรีวัยรุนที่ตั้งครรภแเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 53.8 (การตั้งครรภแในวัยรุน, 
2557) จากขอมูลขางตนอาจกลาวไดวามีสตรีวัยรุนที่อายุต่ํากวา 20 ปีท่ีตั้งครรภแและคลอดบุตร เฉลี่ยวันละ 355 ราย น่ันหมายถึงประเทศไทยมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ปี 
จํานวนถึง 10 รายตอวันที่ตองกลายเป็นคุณแมกอนวัยอันควร หรือที่เรียกวาแมวัยใสน่ันเอง (แมวัยใสความทาทายการตั้งครรภแในวัยรุน , 2556) การตั้งครรภแในสตรี

                                                           
1 นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วัยรุนซึ่งอายุต่ํากวา 20 ปีน้ัน ถือไดวาเป็น การตั้งครรภแที่ไมพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสตรีวัยรุนที่ตั้งครรภแกอนวัยอันควรตองเผ ชิญ
กับสภาพปใญหาทางดานสุขภาพ เชน การติดโรคจากการมีเพศสัมพันธแ หรือผลกระทบจากการทําแทง เป็นตน สวนปใญหาทางดานจิตใจ เชน ความเครียดความกดดัน
จากการตั้งครรภแโดยไมพรอมซึ่งเป็นปใญหาที่สตรีวัยรุนที่ตั้งครรภแตองเผชิญมากกวาสตรีตั้งครรภแ โดยทั่วไป และปใญหาทางดานสังคม  เชน การถูกออกกลางคันจาก
สถานศึกษา การกลายเป็นคุณแมวัยใสหรือการกลายเป็นแมเลี้ยงลูกเดี่ยว เป็นตน 

การฝากครรภแเป็นบริการพื้นฐานที่มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับสุขภาพของสตรีตั้งครรภแและทารกในครรภแนับไดวาเป็นขั้นตอนแรกเพื่อใหเกิดการดูแล
อยางตอเน่ืองในระยะตั้งครรภแระยะของการเจ็บครรภแการคลอดคลอดและหลังคลอด (อุนใจ กออนันตกุล , 2556) เป็นการเริ่มตนดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภแรวมกับ
บุคลากรทางสุขภาพ ซึ่งภาครัฐไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในปใจจุบันจะเห็นไดจากตัวช้ีวัดงานอนามัยแมและเด็กตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) มีการกําหนดเปูาหมายไววา สตรีตั้งครรภแควรไดรับการตรวจครรภแกอนคลอดตามเกณฑแโดยเริ่ม
ตั้งแตตั้งครรภแจนกระท่ังคลอดอยางนอย 4 ครั้งไมต่ํากวารอยละ 90 โดยครั้งแรกเม่ืออายุครรภแ 1-27 สัปดาหแ ครั้งที่สองอายุครรภแ 28-31 สัปดาหแครั้งที่สามอายุครรภแ 
32-35 สัปดาหแและครั้งสุดทายอายุครรภแ 36 สัปดาหแขึ้นไปทั้งน้ีสตรีตั้งครรภแที่มีความเสี่ยงต่ําบุคลากรทางสุขภาพจะนัดตรวจ 4 สัปดาหแตอ ครั้งในระยะ 28 สัปดาหแ
แรก 2 สัปดาหแตอครั้งในระยะ 28-36 สัปดาหแและนัดทุกสัปดาหแหลังจากน้ันจนกวา จะคลอดสวนสตรีตั้งครรภแ รายใดมีความเสี่ยงสูงหรือมีโรคและภาวะแทรกซอน
ตางๆจะนัดตรวจครรภแถี่กวา ที่ไดกลาวไวขางตน (American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012; 
มนศักดิ์ชู โชติรส,2556) ซึ่งการฝากครรภแตั้งแตระยะเริ่มแรกที่ทราบวา ตั้งครรภแจะสงผลดีทั้งตอ มารดาและทารกในครรภแ (Mikhail, 2012;Cunningham et al., 
2012; ศิริพงศแ สวัสดิ์มงคล, 2548) เน่ืองจากการฝากครรภแตั้งแตระยะเริ่มแรก จะไดรับการคนหาปใจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางตั้งครรภแและเม่ือพบภาวะผิดปกติ
เกิดขึ้นจะไดรับการดูแลรักษาและแกไขอยางรวดเร็วทันทวงทีกอนที่จะไดรับอันตรายถึงชีวิต (Carroli, Rooney,and Villar,2012 cited in Lumbiganon, 
Winiyakul, Chongsomchai,and Chaisiri, 2013) สอดคลองกับรายงานการศึกษาที่พบวา อัตราตายของมารดาจากภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภแจะลดลงเม่ือมี
การดูแลรักษาที่ดีขณะตั้งครรภแ(Harper et al., 2013) และจากรายงานการศึกษาที่พบวา กลุมสตรีที่ฝากครรภแครบตามเกณฑแมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมดีกวากลุม
สตรีที่ฝากครรภไมครบตามเกณฑแหรือไม ไดรับการฝากครรภแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Amornprakas, 2012) 

เหตุปใจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของการตั้งครรภแกอนวัยอันควรในสตรีวัยรุน มีอยูมากมายหลายปใจจัยทั้งปใจจัยสวนบุคคล เชน อายุ ระดับการศึกษา จํานวน
สมาชิกในครอบครัว รายได ความยากจนที่อาจทําใหขาดโอกาสดานการศึกษา การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศวิธีการคุมกําเนิดที่ถูกตองรวมถึง
การลวงละเมิดทางเพศ และการขมขืนเป็นตน สวนปใจจัยดานความสัมพันธแระหวางครอบครัว เชน ความรุนแรงภายในครอบครัว และการที่พอแมหรือผูปกครองไม
สามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่องเพศใหกับวัยรุนได และปใจจัยดานคานิยมทางเพศ เชน ความเช่ือเกี่ยวกับการแตงงานตั้งแตอายุยังนอยโด ยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา 
หรือจะเป็นความเช่ือเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัว เป็นตน(สถานการณแการตั้งครรภแในวัยรุนประเทศไทย , 2556) รวมถึงอิทธิพลของกระแสชาติตะวันตก ที่ให
ความสําคัญกับวัตถุนิยมทําใหวัยรุนบางคนตัดสินใจใชความสัมพันธแทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนตองการโดยขาดความรู ความเขาใจถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่ง
ปใจจัยตางๆเหลาน้ีสงผลใหสตรีวัยรุนไมมารับบริการฝากครรภแ ดังน้ันหากเราสามารถลดปใญหาดังกลาวไดก็จะเป็นการชวยใหประเทศไทย มีพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตอไป 
 จังหวัดตากเป็นหน่ึงในสิบจังหวัดของประเทศไทยท่ีมีการตั้งครรภแของสตรีที่อายุนอยกวา 20 ปี ขอมูลการคลอดของสตรีวัยรุนไทย จังหวัดตาก พบวาในปี 
พ.ศ.2553 คิดเป็นรอยละ 19.73 ในปี พ.ศ. 2559 พบวา อัตราการคลอดของสตรีวัยรุนไทย จังหวัดตาก ที่ตั้งครรภแเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 58 .1 (สถิติการคลอดของแม
วัยรุนประเทศไทย กรมอนามัย สํานักงานอนามัยเจริญพันธุแ, 2559) และจากขอมูลรายงานการวิจัย ในปี พ.ศ. 2559 พบวา จังหวัดตาก มีวัยรุนหญิงตั้งครรภแและยังไม
ไดมารับฝากครรภแจํานวนมาก ไดเพิ่มสูงข้ึน  

เหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการไมเขารับบริการการฝากครรภแของสตรี วัยรุน ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ปใจจัยที่ศึกษาประกอบดวย 
ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัวและปใจจัยดานคานิยมทางเพศ โดยศึกษาในกลุมวัยรุนสตรี อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่ อจะไดนําไปปรับใชเป็น
แบบแผนการใหความชวยเหลือสตรีวัยรุนที่ตั้งครรภแกอนวัยอันควร ทําใหเขาใจถึงพฤติกรมความรูสึกนึกคิดของวัยรุนตอสถานการณแที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมนับเป็น
ประโยชนแโดยตรงตอวัยรุน ครอบครัว ชุมชน สังคม และผูใกลชิดจะไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการตั้งครรภแกอนวัยอันควร 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาความชุกของการไมมาฝากครรภแของสตรีวัยรุนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2.เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแของสตรีวัยรุนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการไมเขารับบริการการฝากครรภแของสตรีวัยรุน ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี สตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 3491 คน(ระบบสถิติทางการทะเบียน 2560) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครั้งน้ี ไดแก สตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 360 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดของตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane,1967, p.886) 
และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ที่ระดับความ เช่ือม่ัน 95% โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 0.05%   
 เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามสํารวจ ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการไมเขารับการฝากครรภแของสตรีวัยรุนที่ไมเขารับบริการการฝากครรภแ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งผูวิจัยสรางแบบสอบถามประกอบดวยขอมูล 5 สวน ไดแก ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ทัศนคติ
ตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ แรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ และแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ 
 สถิติในการวิเคราะห๑ 

4.1 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอย ผูวิจัยตองตรวจสอบความรอยของแบบสอบถามแตละฉบับ  
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4.2 วิเคราะหแขอมูลปใจจัยสวนบุคคล ของสตรีวัยรุน ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 360 คน มีรายละเอียด ดังน้ี อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได  เขารับบริการทางดานสุขภาพที่หนวยบริการใด ระยะทางในการเดินทางไปรับบริการ สิทธิในการรับบริการสุขภาพ คาใชจายรวมที่ใชในการ
ไปรับบริการแตละครั้ง  ทานเคยเขารับการฝากครรภแหรือไม จํานวนบุตร การทําแทง โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ โดยใชโปรแกรม SPSS Version 24.0 

4.3 วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแ โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
4.4 วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
4.5 วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.6 วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  เขารับบริการทางดานสุขภาพที่หนวยบริการใด ระยะทางในการ

เดินทางไปรับบริการ สิทธิในการรับบริการสุขภาพ คาใชจายรวมที่ใชในการไปรับบริการแตละครั้งเพื่อหาความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่มีอิทธิพลตอผลของการตั้งครรภแ
กอนวัยอันควรของสตรีวัยรุนที่ไมมาเขารับการฝากครรภแของสตรีวัยรุนในจังหวัดตาก โดยการทดสอบคาที (t-test)   
 
ผลการวิจัย 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลทั่วไป 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 14.57 ปี และมีอยูในชวง 12 – 15 ปี รอยละ 64.2 มีสถานภาพสมรสโสด รอยละ 86.1 นับ
ถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 69.2 เป็นนักเรียนยังไมประกอบอาชีพ รอยละ 90.8 ไมมีรายได รอยละ 95.0 เขารับบริการ
ทางดานสุขภาพที่ รพ.สต./สถานีอนามัย รอยละ 87.2 ระยะทางในการเดินทางไปรับบริการไมถึง 1 กิโลเมตร รอยละ 97.2 สิทธิในการรับบริก ารสุขภาพเป็น
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) รอยละ 100.0 ไมมีคาใชจายที่ใชในการไปรับบริการแตละครั้ง รอยละ 100.0 เคยตั้งครรภแ รอยละ 1.7 ไมเคยแทง รอยละ 
100.0 และเคยเขารับการฝากครรภแ รอยละ 83.4  
 สํวนที่ 2 ความรู๎เกี่ยวกับการตั้งครรภ๑และการฝากครรภ๑ 
 จากการศึกษาความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแของสตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา สตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก มีความรู
เกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ในระดับคะแนนมาก รอยละ 98.3 สรุประดับคะแนนได  
 สํวนที่ 3 ทัศนคติตํอการตั้งครรภ๑และการฝากครรภ๑ 
 จากการศึกษาทัศนคติตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแของสตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่เคยตั้งครรภแ พบวา สตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัด
ตาก มีทัศนคติตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ในระดับคะแนนมาก รอยละ 84.4 สรุประดับคะแนนได  
 สํวนที่ 4 แรงสนับสนุนทางส่ิงแวดล๎อมที่มีผลตํอการตั้งครรภ๑และการฝากครรภ๑ 
 จากการศึกษาแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแของสตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก  ที่เคยตั้งครรภแ พบวา สตรี
วัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดรับแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ในระดับคะแนนมาก รอยละ 100.0 สรุประดับคะแนนได 
 สํวนที่ 5 แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ 
 จากการศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติของสตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่เคยตั้งครรภแ พบวา สตรีวัยรุนในอําเภอเมื อง จังหวัด
ตาก ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ ในระดับคะแนนปานกลาง รอยละ 66.8 สรุประดับคะแนนได  
 สํวนที่ 6 ความชุกของการไมํมารับบริการฝากครรภ๑ 
 จากการศึกษาการเขารับการบริการฝากครรภแของสตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่เคยตั้งครรภแ พบวา ความชุกของการไมมารับบริการฝากครรภแ อยู
ที่ 6.0 และมีสตรีวัยรุนที่ไมมารับบริการฝากครรภแ รอยละ 16.6  
 สํวนที่ 7 ความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยตํางๆ กับการไมํมาฝากครรภ๑ 

จากการศึกษาความสัมพันธแ พบวา อายุ สถานภาพ ความเพียงพอของรายได สิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล ทัศนคติตอการตั้งครรภแและการมาฝา ก
ครรภแ แรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแ จากสามีและญาติ สวนระดับการศึกษา ไมความสัมพันธแกับการไมมา
ฝากครรภแ ของสตรีวัยรุนที่ไมมาเขารับการฝากครรภแของสตรีวัยรุนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1. ความชุกของการไมํมาฝากครรภ๑ 

ผลการศึกษาความชุก พบวา การเขารับการบริการฝากครรภแของสตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่เคยตั้งครรภแ พบวา ความชุกของการไ มมารับ
บริการฝากครรภแ อยูที่ 6.0 และมีสตรีวัยรุนที่ไมมารับบริการฝากครรภแ รอยละ 16.6 ถึงแมวาจะนํามาเปรียบเทียบกันโดยตรงไมได แตจะเห็นไดวาความชุกของการไม
มาฝากครรภแมีอัตรารอยละท่ีสูง อธิบายไดวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหความชุกของการไมมาฝากครรภแมีอัตราเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากปใญหา ทางดานเศรษฐกิจและสังคม จะ
เห็นไดจากเหตุผลของการไมมาฝากครรภแของกลุมตัวอยาง (ตารางที่ 6 ) เชน ไมมาฝากครรภแเน่ืองจากไมมีเงิน ไมมีความพรอมไมตองการทารกในครรภแ ไมมีเวลา
เน่ืองจากตอง ทํางานเลี้ยงดูบุตร ดูแลบุคคลในครอบครัวท่ีปุวยและชราภาพ ติดยาเสพติด ยายท่ีพักอาศัยบอยครั้ง เป็นตนปใจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมก็มีสวนสําคัญ 
โดยกลุมตัวอยางสวนหน่ึงไมมาฝากครรภแเน่ืองจากมี ปใญหาครอบครัว เลิกกับสามี และไมมีเพื่อนพามาฝากครรภแเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของ อรุณี พึ่ง
แพง(2556) ที่ พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติมีความสัมพันธแกับการมาฝากครรภแ ครบหรือไมครบตามเกณฑแอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2. ความรู๎เกี่ยวกับการตั้งครรภ๑และการฝากครรภ๑ 
 ผลจากการศึกษาความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแของสตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา สตรีวัยรุนในอําเภอเมือง จั งหวัดตาก มี
ความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ในระดับคะแนนมาก รอยละ 98.3 แตก็ยังมีสตรีวัยรุนที่ไมมารับบริการฝากครรภแ  
 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยตํางๆ กับการไมํมาฝากครรภ๑ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีมีสมมติฐานวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได สิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล ทัศนคติตอการตั้งครรภแ
และการฝากครรภแ แรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอมและแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแของสตรีวัยรุนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยผล
ของการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
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 3.1 อายุ ผลการวิจัยพบวา อายุมีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ( x = 0.845, p = 0.655) (ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้ง
น้ีไม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา สตรีตั้งครรภแที่มีอายุนอย มักเกิดความอายและไมอยากใหใครรูเลยไมมาฝากครรภแ 
 3.2 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษามีไมความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ( x  = 0.012, p = 0.911) 
(ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้งน้ีไมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา ระดับการศึกษาของสตรีตั้งครรภแไมวาจะสูงหรือต่ํา ไมเกี่ยวของกับพฤติกรรมการฝากครรภแ 
 3.3 สถานภาพสมรส ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแของมารดาหลังคลอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( x  = 
14.041, p = 0.002) (ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา สตรีตั้งครรภแที่มีสถานภาพสมรสอยูกับสามีจะมีพฤติกรรมการฝากครรภแ
เป็นไปในทางที่ดีกวาสตรีตั้งครรภแที่แยกกันอยูกับสามี อธิบายไดวา การที่กลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสอยูกับสามี สะทอนถึงความสั มพันธแที่ดีของคูสมรส ซึ่ง
สัมพันธภาพ ของคูสมรสเป็นสัมพันธภาพของการสนับสนุนทางดานอารมณแ เป็นการสนับสนุนที่มีความสําคัญและมีประสิทธิภาพ (Cronnenwett and Kunst-
wilson, 1981) โดยสตรีตั้งครรภแที่มีสถานภาพสมรสแตงงาน แลวจะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาสตรีตั้งครรภแที่ยังไมแตงงาน 
 3.4 ความเพียงพอของรายได ผลการวิจัยพบวา ความเพียงพอของรายไดมี ความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแของมารดาหลังคลอดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ( x  = 7.794, p = 0.005) (ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา สตรีตั้งครรภแที่มี รายไดพอใชจะมีพฤติกรรมการฝากครรภแ
เป็นไปในทางท่ีดี อธิบายไดวา รายไดครอบครัวเป็นพื้นฐาน ในการดํารงชีวิต เป็นแหลงสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดตามความตองการของมนุษยแรวมไป
ถึงกิจกรรมทางดานสุขภาพ (Edeleman and Mandle, 1990) โดยสตรีตั้งครรภแที่มีรายไดประจําและเพียงพอตอการดํารงชีวิตเป็นตัวแปรสําคัญที่จะมารับบริการฝาก
ครรภแไดอยางสม่ําเสมอ 
 3.5 สิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา สิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล มีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแของมารดาหลังคลอด อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ( x  = 0.785, p = 0.001) (ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา สตรีตั้งครรภแที่มีสิทธิในการเบิกคา
รักษาพยาบาลจะมีพฤติกรรมการฝากครรภแเป็นไปในทางที่ดีกวาสตรีตั้งครรภแที่ไมมีสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล อธิบายไดวา ส ตรีตั้งครรภแที่มีสิทธิในการเบิกคา
รักษา พยาบาลมีหลักประกันที่ทําใหม่ันใจวาจะเสียคาใชจายในการเขารับบริการฝากครรภแที่นอยกวา (สุกิจ พรหมรับ, 2556) 
 3.6 ทัศนคติตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแมีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( x  = 0.927, p  0.251) (ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา สตรีตั้งครรภแที่มีทัศนคติที่ดีตอการตั้งครรภแและ
การฝากครรภแจะมีพฤติกรรมการฝากครรภแเป็นไป ในทางท่ีดี อธิบายไดวา ทัศนคติตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นของ มารดาหลัง
คลอดที่มีตอการตั้งครรภแและการฝากครรภแ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ ความรูสึกที่มีตอทารกในครรภแ และความรูสึกที่ มีตอการมาฝากครรภแ (อรุณี 
พึ่งแพง, 2556) 
 3.7 แรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา การเขาถึง บริการสุขภาพและการฝากครรภแ มีความสัมพันธแกับการไมมาฝากครรภแของมารดาหลัง
คลอดอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ( x  = 5.998, p = 0.245) (ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา สตรีตั้งครรภแที่เขาถึงบริการ
สุขภาพและการฝากครรภแไดในระดับดี จะมีพฤติกรรมการ ฝากครรภแเป็นไปในทางท่ีดี อธิบายไดวา การเขาถึงบริการสุขภาพและการฝากครรภแ ซึ่งไดแก ความพอเพียง 
การเขาถึงบริการ ความสะดวก ความสามารถในการใชบริการ การยอมรับในบริการ และการใชบริการฝากครรภแ 
 3.8 แรงสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธแกับการ ไมมาฝากครรภแของมารดาหลังคลอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
( x = 0.200, p = 0.662) (ตารางที่ 7) ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา สตรีตั้งครรภแที่ไดรบแรงสนับสนุนทาง สังคมที่ดีจะมีพฤติกรรมการ
ฝากครรภแเป็นไปในทางท่ีดีเน่ืองจากการสนับสนุนทางสังคมเป็นสิ่งท่ีบุคคล รับรูวาตนเองไดรับความรักความผูกพันและการยอมรับจากครอบครัวรวมทั้งบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนทางดานอารมณแ การสนับสนุนเพื่อการประเมิน การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนทางดานวัตถุสิ่งของ 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงสํารวจแบบพรรณนา ณ จุด
เวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional Study) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา 
จังหวัดตาก และศึกษาความสัมพันธแเพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ า จังหวัดตาก 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 4 ,526 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เกษตรกร ตําบล
เชียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 354 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดของตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane,1967, p.886) และใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ที่ระดับความ เช่ือม่ัน 95% โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 0.05 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวย โปรแกรม SPSS Version 24 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศชาย รอยละ 51.41 มีอายุมากกวา 
39 ปี-49 ปี  รอยละ 25.99 รองลงมา มีอายุมากกวา 49 ปีข้ึน รอยละ 24.86 โดยสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 57.06 รองลงมาเป็นโสด รอยละ 25.42 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รอยละ 31.07 รองลงมาจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 22.32 ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจาจังหวัดตาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับความรูเกี่ยวกับการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมาก คิด
เป็นรอยละ 65.25 เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปานกลาง คิดเป็นรอยละ 33.62 พฤติกรรมการใช
สารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจาจังหวัดตาก มีการปฏิบัติตัวขณะฉีดพนสารเคมี อยูในระดับดีมาก ( X  = 3.12, SD = 0.64) รองลงมา คือ มีการ
ปฏิบัติตัวกอนการฉีดพนสารเคมี อยูในระดับดีมาก ( X  = 3.10, SD = 0.61) คาความสัมพันธแเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ตอพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจาจังหวัดตาก พบวา คา Sig. เทากับ 0.000 แสดงวา เกษตรกรที่มี ความรูใน
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
คําสําคัญ : ความรู/ พฤติกรรม/ สารเคมี/ เกษตรกร 
 
Abstract  
  This research was a study of chemical use behaviors of farmers in Chiang Thong Subdistrict, Wang Chao District, Tak Province, as a 
descriptive survey. A cross-sectional study was conducted to study the knowledge and behavior of pesticide use among farmers in Chiang 
Thong Subdistrict, Wang Chao District, Tak Province. The study population was 4,526 people in Chiang Thong Sub-district, Mueang District, 
Tak Province. In this research, 354 farmers in Tambon Chiang Thong, Amphoe Mueang, Tak Province, derived from the calculation of their 
size. The new formula of Taro Yamane (Yamane, 1967, p.886), and how to choose among a coincidence. At the 95% confidence level, the 
error was not greater than 0.05. The tool used in this study was a questionnaire. The results of the study revealed that 51.41% of the 
respondents were 51.41% older than 39 years old, 49% were 49 years old, and 49.8% were older than 49 years old. Marital status was 
57.06%, followed by singles 25.42%, graduated third year 31.07%. Secondly, vocational education was equivalent to 22.32% of the level of 
knowledge about pesticide use of farmers in Chiang Thong district. Wang Chao District, Tak Province found that the majority of samples. 
Knowledge of the use. Chemical pesticides of farmers. 65.25% was the first, followed by the average level of knowledge about the use of 
pesticides by farmers. Wang Chao District, Tak Province Practice in spraying. At the very high level (P= 3.12, SD = 0.64), followed by pre-
spraying (P = 0.10, SD = 0.61). The correlation coefficient was used to compare the differences in pesticide knowledge. Behavior of pesticide 
use of farmers in Chiang Thong district Wang Chao District, Tak province. Practice in spraying. At the very high level (P= 3.12, SD = 0.64), 
followed by pre-spraying (P = 0.10, SD = 0.61). The correlation coefficient was used to compare the differences in pesticide knowledge. 
Behavior of pesticide use of farmers in Chiang Thong district Wang Chao District, Tak Province. Sig. 0.000 indicates that farmers who have 
knowledge of pesticide use have a relationship with pesticide use behavior. There was no significant. 
 
Keywords : Knowledge, chemical, farmer 
 
บทนํา 

ปใจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรเพิ่มขึ้น จากขอมูลการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระหวางปี พ.ศ. 2556 -
2558 พบวา มีปริมาณการนําเขา มากถึง 75,473 ตัน, 95,763 ตัน, 116,332 ตัน, 109,907 ตัน, 137,594 ตัน และ 117,698 ตัน ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวแสดง

                                                           
1 นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ใหเห็นวาในรอบ 5 ปีที่ผานมา เกษตรกรมีการใชสารเคมีในการกําจัด ศัตรูพืชในการเพาะปลูกเป็นจํานวนมากโดยเกษตรกรนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาใชเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ทางการเกษตรควบคุมและกําจัดศัตรูพืชและเพื่อเก็บถนอมเมล็ดพันธุแไวสําหรับเพาะปลูก ทําใหมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกันอยางแพรหลายและเป็นจํานวน
มากท้ังชนิดและปริมาณในแตละครั้งของการเพาะปลูกซึ่งการใชในแตละครั้งน้ันสงผลใหศัตรูพืชมีการตานฤทธิ์หรือการดื้อตอสารเคมี กําจัดศัตรูพืชทําใหในครั้งตอไปที่
มีการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะไมมีประสิทธิภาพเทากับการ ฉีดพนในครั้งท่ีผานมาเกษตรกรจําตองเปลี่ยนไปใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รุนแรงกวาเดิม ซึ่งจะ
สงผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงตอการรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากขึ้นเป็นอันตราย  ทั้งตอสุขภาพของตนเองบุคคลที่ไดรับสัมผัสทุ กคนผูบริโภครวมทั้งสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เกษตรกรสวนมากมีการสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชผานทางปากผิวหนังและการหายใจ ซึ่งเม่ือสารเขาสูรางกายแลวจะยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมแอะเซททิลโคลินเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase) ทําใหเกิดการสะสมของ อะเซททิลโคลิน (Acetylcholine) ที่ปลายประสาท เป็นอันตรายตอระบบสมอง
และประสาทบางชนิดมีผลกระทบตอฮอรแโมนการสืบพันธุแทําใหเป็น หมันและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได บางชนิดทําใหตับอักเสบและเป็นมะเร็งโดยอาการพิษที่เกิด
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมี 2 แบบ คือพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง และยังพบวาหากหญิงตั้งครรภแ ไดรับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาจสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต
ของทารกโดยเฉพาะอายุครรภแ 3 เดือนแรก เน่ืองจากระยะน้ีอวัยวะตางๆ ของทารกอยูในชวงกอตัวซึ่งจากอาการพิษดังกลาว จะพบวาสารเคมี กําจัดศัตรูพืชสง
ผลกระทบตอสุขภาพเป็นอยางมาก   

จากการรายงานการเฝูาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 4 ปี พ.ศ. 2558 พบวาในระหวางปี พ.ศ. 2554 - 2557 มี
จํานวนผูปุวยท่ีมีอาการพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้งหมด 349 ราย จําแนกเป็น 3 กลุม ไดแก พิษสารกําจัดแมลงศัตรู 181 ราย สารกําจัดวัชพืช 143 ราย สารกําจัด
หนูและสัตวแแทะ 25 ราย คิดเป็นรอยละ 51.8, 41.0 และ 7.2 ตามลําดับในกลุมพิษสารกําจัดแมลงศัตรูพืชจําแนกเป็นออรแกาโนฟอสฟอรัส 91 ราย คารแบาเมต 6 ราย 
และไพริทรอยดแ 2 ราย กลุมสารกําจัดวัชพืช 143 ราย จําแนกเป็นพาราควอท 34 ราย ไกลโฟเสต 22 ราย ในตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพั ทลุง เป็น
หมูบานหน่ึงที่มีการปลูกผักและ ขาวตลอดทั้งปีและมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลายชนิด การศึกษาน้ีจะทําใหทราบถึงปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ
ปูองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสภาพการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่แทจริงของเกษตรกร ขนาดของปใญหา และแนวทางในการแกไขปใญหาดังกลาวรว มทั้งยังเป็นขอมูล 
เบื้องตนสําหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกร ประกอบกับเป็นชุมชนที่อยูใกล มหาวิทยาลัยทักษิณขอมูลดังกลาวจะเป็นประโยช นแในการวางแผน
แกไขในรูปของการใหบริการ วิชาการแกสังคม   

จากคํากลาวขางตน จะเห็นไดวา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ก็เป็นอีกพื้นที่หน่ึงท่ีประสบปใญหา ในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ดังจะเห็นไดวาเกษตรกรมีสุขภาพเสื่อมโทรมเร็ว โดยตรวจหาสาเหตุไมพบ ศัตรูพืชเกิดอาการดื้อยา ดินบริเวณน้ันเสื่อมสภาพ ฯลฯ อาการขางเคียงที่เกิดการแพสารเคมี
ของเกษตรกร อาทิเชน อาการปวดศีรษะคันและผื่นแดงรวมกัน มีอาการคลื่นไส และอาเจียน ทั้งน้ีจากสภาพทั่วไปตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ลักษณะ
พื้นท่ีเป็นที่ราบและพื้นที่สูง มีประชากรทั้งหมด 16,976 คน (พ.ศ. 2559) คน จํานวนหมูบาน 14 หมูบาน มีเกษตรกรประมาณ 4 ,526 คน(องคแการบริหารสวนตําบล
เชียงทอง) สวนใหญทําไรและสวน และรับจางท่ัวไป ผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จึงสรางปใญหาตอระบบนิเวศนแ ปใญหาสภาพดินเสื่อมเร็วกวาปกติและ
ปใญหาประชาชนสุขภาพเสื่อมโทรม จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรในตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก เรื่อง พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการใหความรูและป รับพฤติกรรมใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางเหมาะสมและถูกวิธีใหกับเกษตรกร นอกจากน้ันยังเป็นแนวทางการแกไขปใญหาการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การปรับปรุงสภาพการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหปลอดภัย จากพิษภัยของสารเคมี จะนําไปสูความปลอดภัยตอผูผลิต สิ่งแวดลอมและผูบริโภคตามลําดับตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีของเกษตรกร ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรม การใชสารเคมีกํา จัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลเชียงทอง 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ แบบพรรณนา ณ จุด
เวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional Study)มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา 
จังหวัดตาก และศึกษาความสัมพันธแเพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ า จังหวัดตาก  โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1.การกําหนดกลํุมประชากรและการเลือกกลํุมตัวอยําง  
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เกษตรกร ตําบลเชียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 4 ,526 คน (องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง 

2560) 
 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เกษตรกร ตําบลเชียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 370 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดของ

ตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane,1967, p.886) และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ที่ระดับความ เช่ือม่ัน 95% โดย
กําหนดความผิดพลาดไมเกิน 0.05  

2.เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามสํารวจ พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ซึ่ง ผูวิจัยสราง

แบบสอบถามประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก   
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด ทานเคยประสบอุบัติเหตุหรือไดรับผลขางเคียงจากการใชสารเคมีใน

การเกษตรหรือไม จํานวน 5 ขอ  
 สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับกาใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ใชหรือไมใช (Multiple choices) มีขอที่ถูกเพียงขอเดียว โดยมีจํานวน 

16 ขอ  
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 สวนที่ 3 พฤติกรรมกอน ระหวาง และหลังการใชสารเคมี มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติ
เกือบทุกครั้ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ไมคอยไดปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติเลยโดยมี 3 ตอน คือ กอนใชสารเคมี จํานวน 9 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ระหวางใชสารเคมี จํานวน 
11 ขอ คะแนนเต็ม 55 คะแนน หลังการใชสารเคมี จํานวน 9 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

3.การเก็บรวบรวมข๎อมูล   
  ผูวิจัยไดดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังน้ี  

 3.1.ดําเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลดวยผูวิจัย โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จํานวน 354 คน 
    3.2.นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณแถูกตองและนําไปวิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวย โปรแกรม SPSS Version 24 

4.การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  4.1 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอย ผูวิจัยตองตรวจสอบความรอยของแบบสอบถามแตละฉบับ  

 4.2 วิเคราะหแขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกร ตําบลเชียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 370 คน มีรายละเอียด ดังน้ี เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษาสูงสุด ทานเคยประสบอุบัติเหตุหรือไดรับผลขางเคียงจากการใชสารเคมีในการเกษตรหรือไม โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ โดยใชโปรแกรม SPSS 
Version 24 

 4.3 วิเคราะหแขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.4 วิเคราะหแขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อหาความสัมพันธแ โดยการทดสอบคาที (t-test)   
 

ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลสํวนบุคคลทั่วไป 
   จากการศึกษา จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลลักษณะ ทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เป็นเพศชาย รอยละ 51.41 เพศหญิง รอยละ 48.59 มีอายุมากกวา 39 ปี-49 ปี มากที่สุด รอยละ 25.99 รองลงมา มีอายุมากกวา 49 ปีขึ้นไป  มีอายุมากกวา 
29 ปี-39 ปี มีอายุ 18 ปี-29 ปี และมีอายุต่ํากวา 18 ปี รอยละ 24.86 , 23.73, 16.95 และ 8.47 ตามลําดับ โดยสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 57.06 
รองลงมาเป็นโสด และเป็นหมายหรือหยาราง รอยละ 25.42 และ 17.51 ตามลําดับ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 31.07 รองลงมาจบการศึ กษาระดับ
อาชีวศึกษาหรือเทียบเทา, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, จบการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และไมไดเรียน/ศึกษา รอยละ 22.32 , 21.19, 16.95 และ 8.47 
ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะห๑ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
  จากการศึกษา ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจาจังหวัดตาก พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีระดับความรูเกี่ยวกับการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมาก คิดเป็นรอยละ 65.25 เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปานกลาง คิดเป็นรอยละ 33.62 และระดับ ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรนอย คิดเป็นรอยละ 1.13 เป็นอันดับ
สุดทาย  

3. ผลการวิเคราะห๑พฤติกรรมกํอน ระหวําง และหลังการใช๎สารเคมี 
 จากการศึกษา พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจาจังหวัดตาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ กลุมตัวอยางโดย
ภาพรวมการปฏิบัติตัว ในขณะฉีดพนสารเคมี อยูในระดับดีมาก ( X = 3.02, SD = 0.60) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  สรุปไดดังน้ี 
  พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจาจังหวัดตาก มีการปฏิบัติตัวขณะฉีดพนสารเคมี อยูในระดับดีมาก ( X = 3.12, SD = 
0.64) เป็นอันดับแรก  รองลงมา คือ มีการปฏิบัติตัวกอนการฉีดพนสารเคมี อยูในระดับดีมาก ( X  = 3.10, SD = 0.61) และ มีการปฏิบัติตัวหลังการฉีดพนสารเคมีอยู
ในระดับดีมาก ( X  = 2.82, SD = 0.72) เป็นอันดับสุดทาย  

4. ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎เกี่ยวกับการใช๎สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใช๎สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 จากการศึกษา ผลการวิเคราะหแคาความสัมพันธแเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตอพฤติกรรมการ ใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจาจังหวัดตาก พบวา คา Sig. เทากับ 0.000 แสดงวา เกษตรกรที่มี ความรูในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 
อภิปรายผล 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
 ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมของการศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก มี
ระดับความรูเกี่ยวกับการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาก คิดเป็นรอยละ 65.25 ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปานกลาง คิดเป็นรอยละ 33.62 และ
ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนอย คิดเป็น รอยละ 1.13 เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของนัจนันมนแ บุญนิล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการใชสารเคมีปูองกัน กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแหงใต หมูที่ 2 ตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง พบวา เกษตรกรสวนใหญไดรับความรู
เกี่ยวกับการใชสารเคมีปูองกัน กําจัดศัตรูพืชจากเจาหนาที่การเกษตร รอยละ 79.17 รองลงมา รอยละ 42.70 ไดรับความรูจาก พนักงานขายหรือบริษัท และการศึกษา
ของ สุเพ็ญศรี เบาทอง (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองในระยะยาว เรื่อง 
พฤติกรรมการใชสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่เพาะปลูกมะเขือเทศ บานลาดนาเพียง ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา เกษตรกร
สวนใหญมีความรู ทัศนคติและการการปฏิบัติตนในการใชสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง  รอยละ 48.8, 59.6 และ 57.8 ตามลําดับ 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  
 ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมของการศึกษา พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก มีการ
ปฏิบัติตัวในขณะฉีดพนสารเคมี อยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนิธิ แกวไพฑูรยแ (2556, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรู ความเขาใจของเกษตรกร
ตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ศึกษากรณี เกษตรกรกิ่งอําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบวา ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร
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ชาวสวนผลไมมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับมาก แต ขัดแยงกับการศึกษาของณัฐนรินทรแ เจริญรัมยแ (2556, หนา 66-67) ไดศึกษาพฤติกรรม
การใช สารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทรแ พบวา เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีปูองกัน
และกําจัดศัตรูพืชสวนใหญ อยูใน ระดับปานกลาง และการศึกษาของโกวิท สารโภคา (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร เขตตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจแ จังหวัดสระแกว พบวา พฤติกรรมในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมีการปฏิบัติ อยู ในระดับปานกลาง 
รอยละ 88.60 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชียงทอง 
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
 ผลการศึกษา พบวา คาความสัมพันธแในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลเชีย งทอง อําเภอวังเจา 
จังหวัดตาก พบวา เกษตรกรที่มีความรูในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนิธิ แกวไพฑูรยแ (2556, บทคัดยอ) ไดทําการการศึกษาความรู ความเขาใจของ
เกษตรกรตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ศึกษากรณีเกษตรกร กิ่งอําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบวา เม่ือเปรียบเทียบความรูความเขาใ จของเกษตรกรตอการใช
สารเคมีกําจัด ศัตรูพืช พบวา ปใจจัยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณแการทําสวน ไมมีความสัมพันธแกับความรูความเขาใจของเกษตรกรตอการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 
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บทคัดยํอ 
  การวิจัยเชิงพรรณครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความรู การรับรู และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวาน ในอําเภอเมือง  จังหวัดตาก เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานปใจจัยสวนบุคคลในผูปุวยเบาหวานที่เขารับการรักษาที่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 369 คน ที่ไดมา
จากการสุมแบบงาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ประกอบดวย 4 สวน สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน สวนที่ 3 ปใจจัยการรับรู
ของโรคเบาหวาน สวนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยโรคเบาหวาน จํานวน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ คือ ความถี่ รอยละ  ผลการศึกษาพบวา ผูปุวย
โรคเบาหวานสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 50.8 มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นรอยละ 58.2 และมีระดับช้ันอยูมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นรอยละ 41.0 อาชีพ
เป็นเกษตรกรรมสักสวนใหญ คิดเป็นรอยละ 38.6 รายไดเฉลี่ย ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเป็นรอยละ 52.7 และกลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิดเป็นรอยละ 
54.1 และไมมีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นรอยละ 53.5 มีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน คะแนนอยูระดับคะแนนมาก รอยละ 44.6 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ปใจจัยการรับรูของโรคเบาหวาน อยูระดับคะแนนปานกลาง รอยละ 92.9 สวนใหญกลุมตัวอยางามีระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับคะแนนปางกลาง รอยละ 
57.3 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวา มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน (3.20±0.61) 
และมีความแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05  
 
คําสําคัญ : โรคเบาหวาน ผูปุวยโรคเบาหวาน ระดับน้ําตาลในเลือด 
 
Abstract  
 This research aimed to 1. To study self-care knowledge and self-care behaviors of diabetic patients in Amphoe Mueang, Tak 
Province. 2. To compare the differences in self-care behaviors among individuals. Diabetes mellitus patients in Muang District, Tak Province, 
369 randomly selected patients. Data were collected using a questionnaire consisting of 4 parts. Part 2: Knowledge about diabetes. Part 3: 
Perception of diabetes. Part 4. Self-care behaviors of diabetic patients. The statistics used in the analysis are frequency. Most of the diabetic 
patients were female, 50.8%, 51-60 years old, or 58.2%. There are 41.0% of the upper secondary school / vocational school. The average 
income was less than 5,000 baht, accounting for 52.7%. Accounted for 54.1 percent. and no direct relative to diabetes. 53.5% had 
knowledge about diabetes. The score was 44.6%. Most of the respondents had a perception of diabetes. 92.9% of the respondents rated 
the health behaviors as 57.3% In addition, the difference in self-care behaviors between males and females was found to be different (3.20 
± 0.61). Statistical significance was 0.05. 
 
Keywords : Diabetes, Diabetic patients, blood glucose levels 
 
บทนํา 
  โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) คือ โรคไมติดตอเรื้อรังชนิดหน่ึง ที่ผูปุวยมักมีอาการปใสสาวะบอย และมีระดับน้ําตาลปนอยูในปใสสาวะสูงผิดปกติ
เป็นกลุมโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการเผาผลาญสารอาหารในรางกายที่ไมปกติจึงทาใหเกิดระดับนาตาลในเลือดสูงผิดปกติ โดย ตับออนมีการสรางอินซูลินลดลง 
ขณะท่ีประสิทธิภาพของฮอรแโมนอินซูลินที่ลดลงน้ันไดสงผลใหรางกายมีความดื้อตออินซูลินจึงไมสามารถนานาตาลมาใชเป็นพลังงานไดทาใหเกิดภาวะระดับนาตาลใน
เลือดสูงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซอนตออวัยวะตางๆ ที่จะติดตามมา (American Diabetes Association, 2017)  
  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดเป็นปใญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญทั่วโลกท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ืองโดยในปี พ.ศ. 2554 มี
ผูเป็นเบาหวานทั่วโลก ที่มีอายุ 20 - 79 ปี จํานวน 366 ลานคน คิดเป็นรอยละ8.3 ของประชากรโลก และจากการประมาณจํานวนผูเป็นเบาหวานทั่วโลก พบวา จะมีผู
เป็นเบาหวานอยางนอย 552 ลานคนในปี พ.ศ. 2573 โดยพบวาผูเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สวนใหญอาศัยอยูในทวีปเอเชีย ซึ่งพบวาสอดคลองกับขอมูลในประเทศไทยที่
พบวาจํานวนผูเป็นเบาหวานมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากขอมูลของสํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบวาผูเป็นเบาหวานที่พักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2553 จํานวน 607,282 คนซึ่งสูงกวาปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 คือ 388,551 และ 558,156 คน ตามลําดับ และ
พบผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2553 ประมาณ 6,855 คน (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี, 2554) สําหรับขอมูลที่สํารวจไดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาพบวามีจํานวนผูเป็นเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน ตั้งแตปี พ.ศ. 2553 - 2555 
จํานวน 78 ราย 485 ราย และ 1,432 ราย ตามลําดับ ซึ่งจะพบวามีจํานวนผูเป็นเบาหวานมารับบริการในคลินิกเบาหวานเพิ่มสูงข้ึนทุกปี (สถิติทะเบียนผูปุวยเบาหวาน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา,2555) นอกจากน้ียังพบวาปใจจุบันมีผูเป็นเบาหวานที่ยังไมไดรับการตรวจรักษา ทั้งน้ีเพราะเบาหวานเป็นภัยเงียบที่หากไมไดรับการตรวจ
สุขภาพผูเป็นเบาหวานจะไมรูตัว (สุนทร ตัณฑนันทนแ และคณะ, 2554) 
  จากปใญหาขางตนที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปใญหาจากโรคเบาหวานซึ่ง งานวิจัยในอดีตไดช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมสุขภาพที่กอใหเกิดโรคเบาหวาน
ไดแกพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย และการจัดการความเครียดที่ไมเหมาะสม มีการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารเพื่อ การปูองกัน
                                                           
1 นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2  อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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โรคเบาหวานในระดับนอยถึงปานกลางไดแกกินขาวมากกวา 6 ทัพพีตอวัน กินผัก 2 –3 ทัพพีตอวัน ดื่มชา กาแฟ โอเลี้ยง มากกวา 1 แกวตอวัน กินอาหารรสเค็มจัดที่
ปรุงดวยเกลือปริมาณมากกวา 1 ชอนชาตอวัน (บุปผาชาติ ทีงามและคณะ, 2555) การดื่มนาอัดลมเป็นประจา การไมออกกาลังกาย (เพชรรัตนแ เกิดดอนแฝกและคณะ
, 2553) และอาการของความเครียดที่เป็นบอยครั้ง คือ วิตกกังวลจนนอนไมหลับเม่ือทราบวาตนเองมีความเสี่ยงตอโรค หงุดหงิดโมโหงาย รวมทั้งมีการผอนค ลาย
ความเครียดไมเหมาะสม (  อัจฉรา จินดาวัฒนาวงศแ และคณะ, 2555 ) 
  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวานใน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อตองการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมของ
ผูปุวยเบาหวานและปใจจัยดานความรูและการรับรูของผูปุวยเพื่อนาผลการศึกษาที่ไดมาประยุกตแใชเป็นแนวทางในการแกไขปใญหาและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูปุวย
โรคเบาหวานมีการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับโรคตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาความรู การรับรู และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวาน ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานปใจจัยสวนบุคคลในผูปุวยเบาหวานที่เขารับการรักษาท่ี อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 อนงคแ หาญสกุล (2555 ) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่รับบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ านหนอง
แก อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวผูปุวยขึ้นทะเบียนทีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองแก ตําบลหนองไผ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 84 
คน ผลการศึกษาปรากฏวา ผูปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเพศหญิงมากทีสุด รอยละ 79.76 มีอายุระหวาง 51-60 ปี มากทีสุด รอยละ 36.90 อายุเฉลี่ย เทากับ 57 ปี 
(S.D.= 16.94) อายุสูงสุด 83 ปี และอายุต่ําสุด 30 ปี มีสถานภาพคูมากทีสุด รอยละ 69.05 จบระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 85.71ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากท่ีสุด รอยละ 77.38 ผูปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีระยะเวลาท่ีปุวยเป็นโรคเบาหวานมากกวา 9 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด รอยละ 46.43 ระดับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 รายดานและภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
  วรรณรา ช่ืนวัฒนา ( 2557 ) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยโรคเบาหวาน ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใ หญ จังหวัดนนทบุรี  
กลุมตัวอยางเป็นผูปุวยโรคเบาหวานที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแมนางและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานหนองกางเขน จานวน 51 คน  พบวา ผูปุวยโรคเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยูในระดับสูง การรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไดแก 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน, การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน, การรับรูประโยชนแของการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรค และการ
รับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของผูปุวยโรคเบาหวานมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยโร คเบาหวานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล ไดแก แรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว , แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 
ผูปุวยเบาหวานดวยกัน และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรดานสาธารณสุข มีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุ วยโรคเบาหวาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  เจษฎากร โนอินทรแ และคณะ ( 2558 ) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลพลาย
ชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง ผูปุวยเบาหวานที่เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาน
วน 173 คน พบวา ผูปุวยโรคเบาหวานสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 70.5 มีอายุระหวาง 41-50 ปี รอยละ 33.6ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 89.0 อาชีพ
งานบานรอยละ 38.7 รายไดเฉลี่ย 5,001-10,000 บาทตอเดือน รอยละ 68.8 ระยะเวลาท่ีทราบวาเป็นโรคเบาหวาน 6-10 ปี รอยละ 42.8 และผูปุวยมีระดับนาตาลใน
เลือดนอยกวา 140 มก./ดล. มากท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 64.2 ผูปุวยมีคะแนนความรูเรื่องโรคเบาหวานอยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 83.8 การรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
อยูในระดับมาก (3.71±0.35) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวานโดยรวมอยูในระดับมาก (3.47±0.26) นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองกับลักษณะสวนบุคคล พบวา ปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผูปุวยโรคเบาหวาน ใน อ.เมืองตาก จ.ตาก ที่มีเป็นโรคเบาหวานโดยใชเกณฑแอางอิงของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 368 คน เป็นนักเรียนชายจํานวน 181 คน นักเรียนหญิง จํานวน 187 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
  เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานใน อ.เมืองตาก จ.ตาก ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น แบบสอบถาม
ประกอบดวยขอมูล 4 สวน ไดแก  
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปใจจุบันทานมีโรคประจําตัว หรือไม ท านมีญาติสายตรงเป็น
โรคเบาหวาน หรือไม ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 7 ขอ สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ลักษณะเป็นแบบใช ไมใช และไมแนใจ มีขอที่ถูกเพียงขอเดียว ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 12 ขอ โดยมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน สวนที่ 3 ปใจจัยการรับรูของโรคเบาหวาน ลักษณะเป็นแบบ มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด  ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 13 ขอ 
โดยมีคะแนนเต็ม 52 คะแนน สวนที่4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยโรคเบาหวาน ลักษณะเป็นแบบ แบบ มากท่ีสุด มาก นอย นอยที่สุด ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 19 
ขอ โดยมีคะแนนเต็ม 76 คะแนน 
 สถิติในการวิเคราะห๑ 
  การวิเคราะหแขอมูล เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอย ผูวิจัยตองตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา แลวคัดเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณแมาวิเคราะหแ โดยใชโปรแกรม สําเร็จรูป (statistical package for social science V.16.0) แปลความหมายขอมูลที่ประมวลผลแลวนํา
แบบสอบถามที่รวบรวมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคแ 
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สรุปและอภปิรายผล 
  จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 50.8 โดยสวนมากมีอายุ 51 -60 ปี คิดเป็นรอยละ 58.2 และมีระดับช้ันอยู
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นรอยละ 41.0 อาชีพเป็นเกษตรกรรมสักสวนใหญ คิดเป็นรอยละ 38.6 รายไดเฉลี่ย ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเป็นรอยละ 52.7 และ
กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิดเป็นรอยละ 54.1 และไมมีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นรอยละ 53.5 และในสวนของความรูเรื่องโรคเบาหวาน , 
ปใจจัยการรับรูของโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยโรคเบาหวานสรุปได ดังน้ี 
  1.ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
  ผลการศึกษาความรูของผูปุวยโรคเบาหวาน โดยใชแบบสอบถาม ผูปุวยโรคเบา หวาน ทั้งหมดจํานวน 368 คน พบวาผูปุวยโรคเบาหวานความรูระดับปาน
กลาง (รอยละ 49.20) รองลงมามี ความรูระดับมาก (รอยละ 44.60) และรองลงมามีความรูระดับต่ํา (รอยละ 6.20) ตามลําดับ 
 2.ปใจจัยการรับรูของโรคเบาหวาน 
  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีปใจจัยการรับรูของโรคเบาหวาน อยูระดับคะแนนปานกลาง (รอยละ 92.9) รองลงมาไดแกระดับคะแนนมาก 
(รอยละ 5.4) และระดับคะแนนนอย (รอยละ 1.6)ตามลําดับ 
  3.พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยโรคเบาหวาน 
  ผลการศึกษาพบวา สวนใหญนักศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับคะแนนปางกลาง (รอยละ 57.3) รองลงมาไดแกระดับคะแนนมาก (รอย
ละ 28.3) และระดับคะแนนนอย (รอยละ 14.4) ตามลําดับ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ขอขอบพระคุณผูปุวยเบาหวาน ในอําเภอเมืองตาก จ.ตากที่ไดใหความอนุเคราะหแและใหความรวมมือเป็นอยางดีในการเก็บขอมูลและ
ตอบแบบสอบถาม อน่ึงหากการวิจัยน้ีมีขอบกพรองประการใด ผูจัดทําขอนอมรับขอบกพรองเหลาน้ันเพื่อประโยชนแในการจัดทําการวิจัยครั้งตอไป 
 
เอกสารอ๎างอิง 
 จาตุรงคแ ประดิษฐแ (2540)  ความสัมพันธ๑ระหวํางความเชื่อด๎านสุขภาพกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของผู๎ปุวยเบาหวาน. โรงพยาบาลกาแพงเพชร วิทยานิพนธแ 
 ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นาตยา คงคามี (2549) การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับ บริการในโรงพยาบาลสิงห๑บุรี. วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต สาขา 
 ยุทธศาสตรแการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ธีรยา วชิรเมธาวี (2550)  ความสัมพันธ๑ของป๓จจัยนํา ป๓จจัยเอื้อและป๓จจัยเสริมกับการปฏิบัติตัวของผู๎ปุวย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมํสามารถควบคุมระดับ 
 น้ําตาลในเลือดได๎โรงพยาบาลขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน. วิทยานิพนธแปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแกน 
 มงคลชัย แกวเอี่ยม (2550) การรับรู๎และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองกลางนา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. รายงานการวิจัย 
 โปรแกรมสุขศึกษา 
 ชุติมา ลีลาอุดมลิปิ (2552)  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ๑. วารสารวิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพ 
 กฤษณา คาลอยฟูา (2554)  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก๎งสนามนาง อําเภอแก๎งสนามนาง  
 จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ในปีการศึกษา 2560 จําแนกตามตัว
แปรเพศ และระดับช้ันปี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จํานวน 100 คน ทําการสุมอยางงาย จํานวน 80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบคา t-test จากพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จําแนกตาม
เพศ พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน มีระดับเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตมีความรู
เกี่ยวกับการออกกําลังกายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จําแนกตามระดับช้ันปี พบวา 
นักศึกษาในแตละช้ันปีมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ดานเจตคติ พบวา นักศึกษาในแตละช้ันปีมีเจต
คติตอการออกกําลังกายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ : นักศึกษา พฤติกรรม การออกกําลังกาย 
 
Abstract  
  This research aimed to study and compare the exercise behaviors of Northern College students.  In the academic year 2560, by 
gender and grade level The samples were 80 students from Northern College and simple randomized. The research instrument was a 
questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and t-test. From Behaviors of Northern College Students by gender, male and 
female students of Northern College have differences significant. However, knowledge about exercise was not differences significant. For 
Exercise behaviors of Northern College students by class level, it was found that students in each class had differences significant of 
knowledge about exercise, while the attitude showed that students in each class had attitude toward exercise, no differences significant 
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บทนํา 
            การพัฒนาของประชากรเพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น หมายถึง ประชากรทุกคนจะตองมีสุขภาพอยูในระดับดี ทั้งรางกายและจิตใจ สามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนก็คือการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาทุกชนิดซึ่ง
ถือเป็นปใจจัยสําคัญ และตองปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอตอเน่ืองซึ่งจะมีสมรรถภาพดีขึ้นเรื่อยๆการปลูกฝใ่งใหประชาชนทุกเพศทุกวัย ไดรูจักการออกกําลังกายและการเลน
กีฬาอยางถูกวิธีเขาใจถึงประโยชนแของการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อพัฒนารางกาย อารมณแ สังคม และสติปใญญา สรางความสามัคคีในหมูคณะจูงใจใหใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนแ หนวยงานตางๆควรชวยสงเสริมเพื่อการออกกําลังกายและเลนกีฬาตามลําดับอายุประเภทของการออกกําลังกายเพื่อจะชวยพัฒนาคุ ณภาพของ
ประชากรสวนรวมการออกกําลังกายเป็นที่ยอมรับทั้งทางวิชาการและความเขาใจของแตละบุคคลวามีประโยชนแแตคนสวนใหญก็ละเลยการออกกําลังกายน่ันแสดงให
เห็นวาคนสวนใหญเพียงแตเห็นประโยชนแแตยังไมเห็นความจําเป็นในการออกกําลังกาย และยังมองวาการไมออกกําลังกายเพียงทําใหไมแขงแรงเทาน้ัน ความเป็นจริง  
การออกกําลัง กายเป็นกิจกรรมสรางดุลภาพในการดํารงชีวิตใหเกิดความสุขอยางแทจริงการมีกิจกรรมทางกาย เป็นปใจจัยพื้นฐานในการเสริมสรางสุขภาพ ดังที่ศูนยแ
การควบคุมโรคแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหขอสรุปสําหรับผลของการเสริมสรางสุขภาพ ดังท่ีศูนยแการควบคุมโรคแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ใหไดขอสรุปสําหรับผล
ผลของการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่มีตอสุขภาพ ไวหลายประการ อาทิ ลดอัตราการตายกอนวัยอันควร ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดอัตราการเกิด
โรคเบาหวานลดอัตราการกอใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงชวยในการควบคุมความดันโลหิตในผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอัตราการการเกิดโรคมะเร็งลําไสลดความรู
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการหดหูและความกังวลชวยในการควบคุมนํ้าหนักตัวชวยในการสรางและรักษาความแข็งแรงของกระดูก กลามเน้ือและขอต อ ชวยใหผูสูงอายุ
แข็งแรงข้ึนสามารถเคลื่อนไหวไดโดยลดการหกลมและชวยใหสภาวะทางดสนจิตใจดีขึ้น (วิศาล  คันธารัตนกุล 
,และคณะ 2544)  
        สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปใจจุบัน แตละวันคนเราตองรีบเรงทํางานแขงกับเวลาใหไดมาซึ่งเงิน เพื่อเป็นคาใชจายในดานตางๆสําหรับตัวเองแตจะมีใคร
คิดบางหรือไมวาหากเราทําแตงานไมคํานึงถึงสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของตัวเรา วิธีที่จะสงเสริมใหเรามีรางกายแข็งแร งปราศจากโรคภัยไขเจ็บนอกจากเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณคา หลีกเลี่ยงสารเสพติดและการออกกําลังกายน้ันเอง (นัยนา เที่ยงภักดี 2542) วิทยาลัยนอรแทเทิรแน เป็นหน่ึงหนวยงานที่มีหนาที่ในการ
สงเสริมสุขภาพและพลานามัย มีหนาที่โดยตรงและเป็นการใหความรูขั้นพื้นฐานแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนักศึกษาจึงจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองหม่ันดูแล
สุขภาพของตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจใหแข็งแรงและดูเขมแข็งอยูเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันใหเป็นไปอยางมีประสิท ธิภาพและเป็นตัวอยางที่ดี
ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ปีการศึกษา 2560 ดานความรูการออกกําลังกายดานเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย สามารถเป็นตัวอยางแกประชาชนทั่วไป
ได นอกจากน้ันยังจะมีผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติตอไป 
                                                           
1 นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ปีการศึกษา 2560 จํานวน 80 คน   
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  ในการวิจัยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และ 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย (การปฏิบัติ)  

 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ผูวิจัยทําการแนะนําตัวตอกลุมตัวอยาง โดยช้ีแจงวัตถุประสงคแ แจงพิทักษแสิทธิ์ใหกลุมตัวอยางไดรับทราบ เปิดโอกาสใหถามคําถามได  และใชระยะเวลาในการ
กรอกแบบสอบถามประมาณ 10 นาทีตอคน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ในการวิจัยน้ีไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 22.0 นําเสนอดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ t-test 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไป 
 นักศึกษาสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 73.8 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปี 2 รอยละ 40.0 รองลงมา ไดแก ระดับช้ันปีที่ 1 และระดับช้ันปีที่ 3 รอยละ 
31.3 และรอยละ 28.8 ตามลําดับ โดยสวนใหญศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ รอยละ 37.5 รองลงมา ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม รอยละ 35.0 
คณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ รอยละ 17.5 และคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ รอยละ 10.0 ตามลําดับ  

2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 นักศึกษาโดยสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายถูกตอง 3 อันดับแรก ไดแก การออกกําลังกายที่หักโหม จะชวยใหรางกายแข็งแรง ตอบถูก รอยละ 
96.2 การออกกําลังกายควรทําสัปดาหและ 1-2 ครั้ง ครั้งละ10 นาที ตอบถูก รอยละ 93.7  และอันดับสาม คือ การออกกําลังกายภายหลังรับประทานอาหารเสร็จใหมๆทํา
ใหมีพลังในการออกกําลังกายมากข้ึน รอยละ 63.3 ตามลําดับ 
 3. เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
 นักศึกษาโดยสวนใหญจะมีเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายในภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ขอที่ 1.การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่จําเป็น
สําหรับทุกเพศทุกวัย ขอที่ 2.ทักษะที่ไดจากการออกกําลังกาย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ,5.การออกกําลังกายถือเป็นการใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ ขอที่ 
12. ผูสูงอายุ ไมควร ออกกําลังกาย เพราะจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได และมีระดับเจตคติรายขออยูในระดับ มาก ไดแก ขอที่ 3 การออกกําลังกายชวยใหทาน
รูจักการตัดสินใจที่รวดเร็วและกลาตัดสินใจ ขอที7่.การเลือกกิจกรรม การออกกําลังกาย ควรเลือกตามความถนัด ความสนใจ และเหมาะสมกับวัย,8.การออกกําลังกาย
เป็นกิจกรรมท่ียุงยาก ขอที่ 9.การออกกําลังกาย ทําใหตองเสียเวลาในการทํางานหรือเสียเวลาปฏิบัติภารกิจอื่น,10.การสวมชุดออกกําลังกายที่สวยงามทําใหอยากออก
กําลังกาย และขอท่ี11.การออกกําลังกายเป็นเรื่องที่สามารถทําไดดวยตนเองไมตองอาศัยผูอื่น สําหรับขออื่นๆมีระดับเจตคติอยูในระดับปาน 
 4. พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมการออกกําลังกายในภาพรวมและรายขอ อยูในระดับการปฏิบัติสมํ่าเสมอเป็นอยางมากทุกขอ  
 5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกําลังกาย  

 นักศึกษาชายและหญิงโดยสวนใหญมีระดับเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยที่นักศึกษาหญิงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกายสูงกวา นักศึกษาชาย ในขณะที่ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายเม่ือ
จําแนกตามเพศมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05  

6. การเปรียบเทียบความรู๎และเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  
นักศึกษาโดยสวนใหญจะมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.01 ในขณะที่

นักศึกษาโดยสวนใหญจะมีระดับเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายไมแตกตางกันเม่ือระดับช้ันการศึกษาแตกตางกัน และจากการวิเคราะหแความแปรปรวนครั้งน้ี พบวา 
รักศึกษาที่มีระดับช้ันปตีางกันมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และ พฤติกรรมออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยภาพรวม นักศึกษามีความรูถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการเลนกีฬา เกิดวิธีการเรียนรูดวยพลังมี
ความสามารถในการนําความรูและทักษะไปประยุกตแเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบตอสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและสามารถในการตัดสินใจ
ในชีวิตความเป็นอยูท่ีดีและความปลอดภัยของผูอื่นบนพื้นฐานของความเป็นไทยและท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนโยบายการสงเสริมการออกกําลังกายของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน
โดยมีการประชาสัมพันธแ เชิญชวนกันอยางแพรหลายตามสื่อตางๆโดยเนนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจตลอดจนเพื่อเป็นการปูองกันโรคบางชนิด 
  เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เพราะการออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกเพศทุกวัย  โดยเสริมส ราง
บุคลิกภาพท่ีดี  สุขภาพดีและผอนคลายความตึงเครียดได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วัฒนา  สุทธิพันธุแ (2560)  พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชน
ที่ออกกําลังกายในสวนสาธารณะและสนามกีฬาใน ก.ท.ม สวนใหญมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับดี คิดเป็นรอยละ 50.50  
 จากการวิเคราะหแการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการออกกําลังกายระหวางนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง  ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน พบวา  
นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และดานพฤติกรรมการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานขอที่ 1. โดยที่เพศหญิงมีพฤติกรรมการออกกําลังกายมากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จินดา  บุญชวยเกื้อกูล (2558) ไดกลาวไววา เพศมีผล
ตอการออกกําลังกาย เน่ืองจากโครงสรางของรางกายทั้งกลามเน้ือและกระดูก รวมทั้งประสิทธิภาพการทํางานของทุก 
ระบบของรางกาย ของผูหญิงและผูชายจะแตกตางกันโดยธรรมชาต ิ
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บทคัดยํอ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพื่อหาความชุกของภาวะนํ้าหนักเกินเพื่อหาความสัมพันธแของภาวะนํ้าหนักเกินกับขอมูลทั่วไปของ

นักเรียนมัธยมปลาย และเปรียบเทียบภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนมัธยมปลายชายและหญิง ในเขตพื้นท่ี อ.เมือง จ.ตาก จํานวน 331 คน ทําการสุมอยางงาย และทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบ chi - square และการทดสอบ t-test ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 55.3 โดยสวนใหญมีอายุ 17-18 ปี (รอยละ 61.0) สวนใหญจะมีนํ้าหนักอยูระหวาง 41 – 50 กิโลกรัม (รอยละ 
61.3) และสวนสูงอยูที่ 156 -160 เซนติเมตร (รอยละ 41.4) สวนใหญเป็นนักเรียนสายวิทยแ-คณิต รอยละ 51.4) กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รอยละ 
38.6) สวนใหญพักอาศัยอยูในบานสวนตัว (รอยละ 67.1) ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 39.3) สวนใหญนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับคะแนน
ปานกลาง (รอยละ 53.2) มีคะแนนความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินอยูในระดับมาก (รอยละ 67.2) มีทัศนคติตอภาวะนํ้าหนักเกินอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 59.2) 
การศึกษาหาความชุกของภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก เทากับ รอยละ 17.8 นอกจากน้ียังหาความสัมพันธแของภาวะนํ้าหนักเกินกับ
ขอมูลทั่วไปของนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก พบวา ผลการเรียน ระดับช้ันปี และอาชีพของผูปกครอง มีความสัมพันธแกับภาวะนํ้าหนักเกินในนักเรียน
มัธยมปลาย อ.เมือง จ.ตาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงหญิงของนักเรียนมัธยม
ตอนปลาย อ.เมืองตาก จ.ตาก พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ะดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : ภาวะนํ้าหนักเกิน นักเรียนมัธยมปลาย 
 
Abstract: 
 This research is a descriptive research. The purpose of this study was to determine the prevalence of overweight, to determine 
the association overweight with general information of upper secondary students and compare overweight among male and female upper 
secondary students in Muang District. The samples were 331 persons. Data were collected by questionnaire. The statistics used for the 
analysis were frequency, percentage, mean, chi-square, and t-test. The result indicated that most of samples were female, age 17 – 18 years 
old, weight 41 – 50 kg, height was 156-160 cm., Most of the students were 51.4% in mathematics. They were studying in the fifth grade 
(38.6%). Most of them lived in private houses (67.1%). 
 Parents engaged in agricultural occupations (39.3%). Most of the students had health behavior at the moderate level (53.2%). 
There was a high level of knowledge about overweight (67.2%). The attitude toward overweight was moderate (59.2%).The prevalence of 
overweight among high school students in Tak province was 17.8%. In addition, the relationship between overweight and general 
information of high school students in Tak province was found. The relationship between overweight and obesity among high school 
students in Muang District, Tak Province was statistically significant at the 0.05 level. Tak was found to be significantly different at the 0.05 
level. 
 
Keywords: Overweight, Upper Secondary Students 
 
บทนํา 

ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนเป็นปใจจัยเสี่ยงสําคัญของโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบ
หัวใจ หลอดเลือด และโรคมะเร็ง นอกจากน้ีจากการวิจัยของคณะทํางานจัดทําภาระโรค และปใจจัยเสี่ยงของประเทศไทย (2549) พบวา ภาวะอวนลงพุ งมี
ความสัมพันธแกับภาวะตานอินซูลิน และโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ภาวะอวนจึงมีผลทําใหปีสุขภาวะลดลง จากการเกิดโรคเรื้อรัง มีผลตอคุณภาพชีวิต และความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจเน่ืองจากเพิ่มคาใชจายทางสุขภาพ และการสูญเสียปีสุขภาวะจากภาวะพิการ และการตายกอนวัยอันควร มีดัชนี มวลกายของผูชายอยูในชวง 
19.0-23.9 Kg/m2 และผูหญิงอยูในชวง 18.0-22.9 Kg/m2 ถือวาสมสวน ถาหากนอยกวา 19 Kg/m2  และนอยกวา 18 Kg/m2  ถือวาผอม และถาดัชนีมวลกายสูง
กวา 26.0-29.9 Kg/m2 และ 25.0-27.9 Kg/m2  ผูชายและผูหญิงจะเริ่มอวน ตามลําดับ  

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวา คาดัชนีมวลกายของเด็กวัยรุน ทั้งชายและหญิงมีความสัมพันธแกับการใชเวลาในการดูโทรทัศนแหรือวีดีโ อ โดยวัยรุนที่
เลนโทรทัศนแจะมีคาดัชนีมวลกายมากกวา  วัยรุนที่ไมไดเลนโทรทัศนแ  และพบวาปริมาณอาหารที่รับประทานหรือปริมาณพลังงานที่ไดรับ มีความสัมพันธแกับการใชเวลา
วางในการเลนโทรทัศนแ และใชคอมพิวเตอรแ  โดยวัยรุนชายจะไดรับพลังงานมากขึ้นวันละ 400 กิโลแคลอรี และวัยรุนหญิงจะไดรับพลังงา นเพิ่มขึ้นวันละ 300 กิโล
แคลอรี (Ogden Cl, et al. 2002 : 1728 - 32) จากการศึกษาในประเทศไทยพบวา เด็กและวัยรุนใชเวลาในการเลนโทรทัศนแเฉลี่ยวันละ 6.1 ช่ัวโมง ใชเวลาในการเลน
อินเทอรแเนตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.2 ใน ปี พ.ศ. 2546 เป็นรอยละ 33.4 ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีมีผลทําใหรางกายไดรับพลังงานเพิ่มมากขึ้นเกินความ

                                                           
1 นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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จําเป็น ประกอบกับการทํากิจกรรมและออกกําลังกายนอยจึงทําใหเด็กและวัยรุนมีภาวะนํ้าหนักเกินมากขึ้น จากการสํารวจสภาวการณแของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 
2547-2550 พบวา มีพฤติกรรมการรับประทานขนมกรุบกรอบและดื่มนํ้าอัดลมเป็นประจําเพิ่มขึ้นจากรอยละ26.7 และ 20.3 ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 เป็น
รอยละ 47.0 และ 31.9 ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 ตามลําดับ (สมใจ มามี และคณะ. 2535 : 143) 

ตามที่กลาวมาขั้นตนน้ีช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมการรับประทานขนมกรุบกรอบ และดื่มนํ้าอัดลมที่ทําใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนวัยรุน เป็นพฤติกรรม
ที่นาสนใจเน่ืองจากเป็นปใญหากอใหเกิดผลเสียตอ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม  การ
รับประทานขนมกรุบกรอบ และดื่มนํ้าอัดลมที่ทําใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนมัธยมปลายใน   อ.เมืองตาก จ.ตาก เน่ืองจากนักศึกษาวัย รุนเป็นกลุมใหญใน
ระบบการศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นศักยภาพแรงงานที่จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศในอนาคต เพื่อใหไดข อมูล และ
ขอเสนอแนะเป็นแนวทางในการวางแผนปูองกัน และแกไขพฤติกรรมกินของวัยรุนใหเหมาะสมตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพือ่หาความชุกของภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
2. เพื่อหาความสัมพันธแของภาวะนํ้าหนักเกินกับขอมูลทั่วไปของนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะนํ้าหนักเกิน ของนักศึกษาชายและหญิง นักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก ปีการศึกษา 2560 จํานวนทั้งหมด 2468 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ นักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก จํานวน 331 คน ทําการเปดิตารางสําเร็จรูปของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  ในการวิจัยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไป พฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกิน ความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกิน และทัศนคติ
ตอภาวะนํ้าหนักเกิน 

การเกบ็รวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยวางแผนการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไวโดยโรงเรียนดําเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลดวยผูวิจัย และนําแบบสอบถามที่

ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณแถูกตอง และนําไปวิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแตอไป 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ในการวจิัยน้ีไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 22.0 นําเสนอดวยคาความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบ chi - square และการทดสอบ t-test 

 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 55.3 อยูในชวงอายุ 17-18 ปี รอยละ 61.0 มีนํ้าหนักอยูระหวาง 41-50 กิโลกรัม รอยละ 61.3 และมีสวนสูง
อยูที่ 156 -160 เซนติเมตร รอยละ 41.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะนํ้าหนักเกิน รอยละ 82.2 เป็นนักเรียนสายวิทยแ-คณิต รอยละ 51.4 ศึกษาอยูในระดับช้ันอยู
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 รอยละ 38.6 พักอาศัยอยูในบานสวนตัว รอยละ 67.1  และผูปกครองมีอาชีพเป็นเกษตรกรรอยละ 39.3  

2. พฤติกรรมสุขภาพ 
 นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง รอยละ 53.2 รองลงมา ไดแก ระดับมาก รอยละ 46.8 ตามลําดับ  
 3. ความรู๎เกี่ยวกับภาวะน้ําหนักเกิน 
 นักเรียนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินอยูในระดับมาก รอยละ 67.2 รองลงมา ไดแก ระดับคะแนนปานกลาง รอยละ 27.2 และระดับนอย 
รอยละ 3.2 ตามลําดับ  

4. ทัศนคติตอํภาวะน้ําหนักเกิน 
นักเรียนสวนใหญมีระดับทัศนคติตอภาวะนํ้าหนักเกิน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.2 รองลงมา ไดแก ระดับมาก รอยละ 40.8 ตามลําดับ  
5. ความชุกของภาวะน้ําหนกัเกนิ 
ความชุกของภาวะนํ้าหนักเกินในนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก เทากับ รอยละ 17.8  
6. ความสัมพันธ๑ระหวํางข๎อมูลทั่วไปกับภาวะน้ําหนักเกิน 

  เพศ อายุ ผลการเรียน ระดับช้ันปี และอาชีพของผูปกครอง  มีความสัมพันธแกับการเกิดภาวะนํ้าหนักเกินในนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 7. การเปรียบเทียบภาวะน้ําหนกัเกนิของนกัศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
 การเปรียบเทียบภาวะนํ้าหนักเกินของนักศึกษาชายและหญิงของนักเรียนมัธยมปลายใน อ.เมืองตาก จ.ตาก มีความแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติ ที ่
0.05  
 
สรุปและอภปิรายผล 
  .พฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย ใน อ.เมืองตาก จ.ตากอยูในระดับดี อาจเน่ืองมาจากปใจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขหันมาใหความสนใจในการวางแผนปูองกันไมใหเด็ก และผูใหญมีภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานมากข้ึน โดยมีการรณรงคแ และเผยแพรใหความรู ขอมูลขาวสาร 
ในการปูองกันภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานผานทางสื่อมวลชนตาง ๆ ทั้งทางตรง และทางออม เชน โปสเตอรแ โฆษณา ทั้งทางวิทยุ โทรทัศนแ หนัง สือพิมพแ ตลอดจน
วารสารตางๆ รวมถึงมีการใหขอมูลทางอินเตอรแเน็ต จึงทําใหนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารไดอยางตอเน่ือง และเป็นประจํา มีการจัดตั้ งโครงการสําหรับเด็กที่มีภาวะ
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โภชนาการเกิน เพื่อใหเด็กเหลาน้ีรับทราบ และตระหนักถึงปใญหาความสําคัญของภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐาน เชน การจัดทําคายลดนํ้าหนักจัดโดยกองโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทางโรงเรียนยังใหความสําคัญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยมีการบันทึกภาวะโภชนาการของนักเรียน ใหขอมูลความรู 
และการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐาน อีกทั้งในปใจจุบันนักเรียนไดใหความสําคัญในการดูแลใสใจสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้น และไดรับความรู
เกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานเป็นประจําอยางตอเน่ืองจึงทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานในระดับดี มีทัศนคติตอภาวะ
นํ้าหนักเกินในระดับดี สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานอยูในระดับดีไปดวยซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของบัญชา ชูทรงเดช 
(2541) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับโภชนาการของนักกีฬาที่เขารวมแขงขันในกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 30 พบวานักกีฬาที่เขารวมแขงขันในกีฬาแหงชาติครั้งที่ 30 
สวนใหญมีพฤติกรรมดานการปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการอยูในระดับสูงและสอดคลองกับผลการศึกษาของอรนุช จันทะวงศแ (2544) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติและโภชนบัญญัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี 

นักเรียนท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ที่วานักเรียนที่มีเพศตางกัน
จะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และก ารไดรับอิทธิพล
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก ทําใหนักเรียนชายและหญิงไดรับการเลี้ยงดู การศึกษา การรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนที่ใกลเคียงกันซึ่งจากผลการศึกษาคนควาพบวา
นักเรียนไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนในระดับปานกลางประกอบกับในสังคมปใจจุบันไดยกยองใหหญิงทัดเทียมชายในทุกๆดาน มีสิทธิ์เสรีในดานความคิดเห็น การทํางาน 
และการตัดสินใจตางๆทําใหหญิงมีบทบาทในสังคมมากข้ึน จึงสงผลใหนักเรียนชายและหญิงจึงมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของคูแซติส (Cusatis. 1995) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลปใจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน พบวา บริโภคนิสัย
เกี่ยวกับไขมัน น้ําตาล และความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมมีความแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของณัฐสิตางศุแ ทัศบุตร 
(2539) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุมที่ 3 กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนชายและนักเรียน
หญิงมีการปฏิบัติในการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับการศึกษาของจันทรแเต็ม หาญมงคลศิลป (2543) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารเพื่อปูองกันโรคไมติดตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปูองกันโรคไมติดตอไมแตกตางกันและสอดคลองกับ
การศึกษาของ สนทยา มูฮําหมัด (2544) ซึ่งไดศึกษาปใจจัยท่ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน 

นักเรียนท่ีสัดสวนรางกายตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3 ที่วานักเรียนที่
สัดสวนรางกายตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินแตกตางกันทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และการไดรับ
การเลี้ยงดู การศึกษา การรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนที่ใกลเคียงกัน ในปใจจุบันนักเรียนไดใหความสําคัญในการดูแลใสใจสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้น และโรงเรียน
ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของคูแซติส (Cusatis. 1995) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลปใจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่
มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน พบวา บริโภคนิสัยเกี่ยวกับไขมัน นํ้าตาล และความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมมีความ
แตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของณัฐสิตางศุแ ทัศบุตร (2539) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กลุมที ่3 กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติในการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน 

นักเรียนที่สาขาวิชา /สายวิชา ที่ตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ขอ 4 ที่วา
นักเรียนท่ีสาขาวิชา /สายวิชา ที่ตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 
4-6 เป็นนักเรียนวัยเดียวกัน มีอายุใกลเคียงกัน มีความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานในระดับดี มีคานิยมในการบริโภคอาหารในระดับดี และกาจัดการกับภาวะ
นํ้าหนักเกินมาตรฐานใกลเคียงกัน เป็นผลทําใหสาขาวิชา /สายวิชา ตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของวิมล ดาสวัสดิ์ (2537) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและยาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในชุมชนที่
มีการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน พบวาการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชยาของประชาชนในแตละกลุมระดับการศึกษาไมมีความแตกตางกัน และสอดคล องกับการศึกษา
ของชญานิษฐแ ธรรมธิษฐาน (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีช้ันปี
ตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ที่วานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนัก เกินมาตรฐานแตกตางกัน จากการศึกษาน้ี 
พบวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และปานกลางมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตองปรับปรุง 
เน่ืองจากนักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือมีระดับสติปใญญาตางกันยอมมีการรับรูและเรียนรู ในสิ่งตางๆตางกันดวย กลาวคือนักเรียนที่มีระดับสติปใญญาดี
จะมีการเรียนรูสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว มีการจดจําไดดี มีการประมวลความรูแลวสามารถนํามาประยุกตแใชไดเป็นอยางดีซึ่งในปใจจุบั นมีการรณรงคแเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานอยางกวางขวาง มีการโฆษณาการใชผลิตภัณฑแในการลดนํ้าหนัก การออกกําลังกายเพื่อใหมีนํ้าหนักตัวสมสวน ทํา ให
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และมีความสนใจเรื่องความรูตางๆรอบตัวมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานได ดีกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรปรับปรุง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอําภา แสงกล่ํา (2536) ที่ไดศึกษาเรื่องการรับรูเกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน
และการนําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา มีการรับรูเกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มี
สิ่งปนเปื้อนและการนําการรับรูไปใชในชีวิตประจําวันดีกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา รวมทั้งสอดคลองกับการศึกษาของสดุดี ภูหองไสย (2541) ที่ได
ศึกษาเรื่องปใจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา นักเรียนทีมีผลการเรียนสูง มีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพดีกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสนทยา มูฮําหมัด (2544) ไดศึกษาปใจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิตกรุ งเทพมหานคร พบวา 
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.นักเรียนที่ระดับช้ันปีที่กําลังศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐ านขอ 6 ที่วา
นักเรียนท่ีระดับช้ันปีท่ีกําลังศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปี
ที่ 4-6 เป็นนักเรียนวัยเดียวกัน มีอายุใกลเคียงกัน มีความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานในระดับดี มีคานิยมในการบริโภคอาหารในระดับดี สงผลใหมีความสนใจ
ในการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพในดานตางๆ และกาจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานใกลเคียงกัน เป็นผลทําใหนักเรียนที่ระดับช้ันปีที่ กําลังศึกษาตางกันมี
พฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิมล ดาสวัสดิ์ (2537) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และยาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในชุมชนที่มีการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน พบวาการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช ยาของ
ประชาชนในแตละกลุมระดับการศึกษาไมมีความแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของชญานิษฐแ ธรรมธิษฐาน (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีช้ันปีตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน 

7.นักเรียนท่ีมีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 4 ที่วานักเรียนที่มีรายได
ตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานน้ันไมจําเป็นตองเสีย
คาใชจายสูง อาศัยความตั้งใจ ความมุงม่ัน ในการควบคุมอาหารและออกกํา ลังกายอยางสม่ําเสมอ สถานที่ออกกํา ลังกายสามารถออกกํา ลังกายไดตามสวนสาธารณะ
ซึ่งในปใจจุบัน ตามสวนสาธารณะตางๆไดจัดใหมีการเตนแอโรบิคสําหรับประชาชนที่สนใจออกกําลังกาย ทําใหนักเรียนสามารถนําทาทางในการออกกําลังกายที่ถูกวิธีมา
ปฏิบัติเองไดโดยไมตองเสียเงินออกไปทํากิจกรรมตางๆนอกบาน ประกอบกับปใจจุบันวัยรุนนิยมการมีรูปรางผอมบาง จึงทําใหวั ยรุนพยายามที่จะควบคุมตนเองใหมี
นํ้าหนักอยูในเกณฑแมาตรฐานตามที่ตนตองการ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหรายไดไมมีผลตอพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานมากนัก อาจเป็นผลให
นักเรียนที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วรางคณา บุตรศรี (2538) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมื อง จังหวัด
อุบลราชธานี พบวาการไดรับเงินไปโรงเรียนกับพฤติกรรมการเลือกอาหารของนักเรียนในเขตเทศบาลและนอกเทศบาลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคลองกับการศึกษาณัฐสิตางศุแ ทัศบุตร (2539) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกั ดกรมสามัญศึกษากลุมที่ 3 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกันมีการปฏิบัติในการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของสุเทศนแ 
กุลละวณิชยแ (2540) ที่ไดศึกษาเรื่องความรูเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโ รงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ พบวานักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหารไมตางกัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับ จันทรแเต็ม หาญมงคล
ศิลป (2543) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปูองกันโรคไมติ ดตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนนทบุรี พบวา นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน  

นักเรียนที่พักอาศัยตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกต างกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 8 ที่วานักเรียนที่พักอาศัย
ตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน ตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน จากการศึกษาน้ี 
พบวานักเรียนท่ีพักกับบานสวนตัวมักจะมีภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกันขึ้นอยูกับฐานทางบาน และอิทธิพลปใจจัยทางสังคม และจิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคของวัยรุน พบวา บริโภคนิสัยเกี่ยวกับไขมัน นํ้าตาล และความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมมีคว ามแตกตางกัน และ
สอดคลองกับการศึกษาของจันทรแเต็ม หาญมงคลศิลป (2543 : 106) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปูองกันโรคไมติดตอของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีที่มี
เพศตางกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปูองกันโรคไมติดตอไมแตกตางกัน 

9. นักเรียนท่ีมีอาชีพผูปกครองตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ที่วานักเรียนที่
มีอาชีพผูปกครองตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดกากับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน อาจเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจในปใจจุบันทําใหผูปกครองเห็นความสําคัญ
ของการสรางฐานะความเป็นปึกแผนของครอบครัว และประกอบอาชีพจึงไมมีเวลาถายทอดความรูที่เป็นประโยชนแแกนักเรียน หรือลักษณะอาชีพน้ันไมมีความสัมพันธแ 
หรือเกี่ยวของกับความรูเรื่องการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและจากการศึกษาครั้งน้ีพบวาอาชีพสวนใหญของผูปกครองมีอาชีพค าขายหรือธุรกิจ ซึ่งเป็น
อาชีพที่ตองทํางานแขงกับเวลาจึงทําใหไมมีเวลาท่ีจะคอยสั่งสอน หรือแนะนํานักเรียนในเรื่องการควบคุมนํ้าหนัก หรือควบคุมการบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับสภาพ
รางกายของนักเรียนจึงทําใหการศึกษาน้ีพบวานักเรียนท่ีมีอาชีพผูปกครองตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุเทศนแกุลละวณิชยแ (2540) ที่ไดศึกษาเรื่องความรูเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวานักเรียนท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหารไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษา
ของจันทรแเต็ม หาญมงคลศิลป (2543) ที่ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปูองกันโรคไมติดตอของนักเรียนช้ันมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปูองกันโรคไมติดตอแตกตาง
กัน และสอดคลองกับการศึกษาของ สนทยา มูฮําหมัด (2544) ไดศึกษาปใจจัยท่ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษ าของสุภาพรณแ เชิด
ชัยภูมิ (2542) ไดศึกษาปใจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะอวน ในกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1  – 6 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวาอาชีพของบิดามารดามี
ความสัมพันธแกับภาวะอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 0.01) 

10.นักเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 ที่วานักเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานตางกันจะมีพฤติกรรมกา รจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกิน
มาตรฐานแตกตางกัน จากการศึกษาน้ี เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ย พบวานักเรียนท่ีมีความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานสูงกวานักเรียนที่มีความรูระดับปานกลางและระดับไมดี ซึ่งนักเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับภาวะนํ้า หนักเกินมาตรฐานดีทําให
สามารถเลือกรับประทานอาหารและเลือกวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับการลดนํ้าหนัก และถามีคานิยมในการรับประทานอาหารที่ถูกตองแลว ยิ่งจะทําใหการ
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จัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไดผลยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของการศึกษาของสนทยา มูฮําหมัด (2544) ไดศึ กษาปใจจัยที่สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึก ษา ในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิ ตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตางกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนท่ีมีทัศนคติในการบริโภคอาหารตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของการศึกษาของสนทยา มูฮําหมัด (2544) ไดศึกษาปใจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรวมทั้งศึกษาเ ปรียบเทียบ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครพบว า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครที่มีคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05    
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ประสิทธิผลของโปรแกรมลกูบอลปริศนาสําหรับโครงการรณรงค๑ปูองกันโรคเอดส๑  
องค๑การบริหารสํวนตําบลปุากํอดํา จังหวัดเชียงราย 

Effectiveness of the Puzzle Balls Program forAIDS Prevention Campaign at Pakordam Subdistrict 
Administration Organization, Chiang Rai Province. 
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Soontaree Suratana, Gunpirom Gerdmoon, Chaniporn Keayen, Ratchaneekorn Chaidej and Suwech Pimnumyen 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลูกบอลปริศนาสําหรับโครงการรณรงคแปูองกันโรคเอดสแ องคแการบริหารสวนตําบลปุา
กอดํา จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาจากประชากรวัยรุน จํานวน 50 คน ที่เขารวมโครงการรณรงคแปูองกันโรคเอดสแ องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา จังหวัดเชียงราย  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือโปรแกรมโปรแกรมลูกบอลปริศนาและแบบสอบถามซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยหาคาความตรงของเน้ือหา ดวยคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ (IOC) สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโปรแกรมลูกบอลปริศนา อยูในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาแยกเป็น 4 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 
ดานผลลัพธแ และดานขอมูลยอนกลับ ตางอยูในระดับดีมาก  
 
คําสําคัญ: โปรแกรมลูกบอลปริศนา การรณรงคแปูองกันโรคเอดสแ   
 
Abstract 
  The purpose of this research was to study the effectiveness of the Puzzle Balls Program for AIDS prevention campaign at 
Pakordam subdistrict administration organization, Chiang Rai province. The population consisted of 50 adolescents in AIDS prevention 
campaign at Pakordam subdistrict administration organization, Chiang Rai Province. Research tools were the Puzzle Balls 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 adolescents' satisfaction with the Puzzle Balls Program were at very good level of quality. 4 
Factors to Consider: input, process, outcome and feedback were at very good level of quality.  
 
Keywords: The Puzzle Balls Program, AIDS Prevention Campaign 
                 
บทนํา  
  โรคเอดสแถือเป็นปใญหาในทางการสาธารณสุขและมีความซับซอนและยากในการปูองกัน เน่ืองจากเป็นโรคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล แมว าขอมูล
จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู ติดเช้ือ HIV มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองโดยแตละปีพบผูติดเช้ือรายใหมไมเกิน 7,000 คน แตอยางไรก็ตาม 
จากการศึกษากลุมวัยรุน อายุ 15-24 ปี กลับพบวามีการติดเช้ือเพิ่มมากข้ึน เม่ือคํานวณจากอัตราผูปุวยท่ีเขารับการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธแทั้งหมด พบวาเป็น
วัยรุนถึงรอยละ 50 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559) 
 เอดสแ เป็นโรคที่ยังไมมียารักษาใหหายขาดได เป็นโรคที่ทําใหสังคมไทยตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการรักษาและคาใชจายสําหรับยาต านไวรัส HIV  
ดังน้ันการรณรงคแตานภัยเอดสแในกลุมวัยรุนหรือเยาวชน จึงมีความสําคัญในเชิงปูองกันและควบคุมโรคใหเกิดประสิทธิผล            
   องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา ตั้งอยูตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ไดเห็นความสําคัญของการปูองกันและควบคุมโรคเอดสแ จึงได
จัดทําโครงการรณรงคแตานภัยเอดสแขึ้นเผื่อเผยแพรความรูและอบรมแกนนําเยาวชนใหมีองคแความรูที่ถูกตองและสามารถเผยแพรขยายผลตอไปแกกลุมเพื่อน ครอบครัว 
และสังคมตอไป และไดเชิญคณาจารยแของวิทยาลัยเชียงรายเป็นวิทยากรเผยแพรความรูใหแกเยาวชนในทองถ่ิน  

วิทยาลัยเชียงราย ตั้งอยูตําบลปุาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจในการบริการวิชาการแกสังคม มีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแซึ่งผลิตบัณฑิตดานสุขภาพ ไดมีสวนรวมกับองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย  ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดย
เลือกใชโปรแกรมการอบรมที่ช่ือวา “ลูกบอลปริศนา” สําหรับโครงการรณรงคแปูองกันโรคเอดสแในวัยรุน 
  ดังน้ันเพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของโปรแกรมลูกบอลปริศนาสําหรับโครงการรณรงคแปูองกันโรคเอดสแในวัยรุน  ผูวิจัยจึงไดประเมินความพึงพอใจตอ
โปรแกรมดังกลาว อันจะเป็นประโยชนแตอการนําผลวิจัยไปเป็นขอมูลในการพัฒนาโปรแกรมหรือจัดกิจกรรมในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   
  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลูกบอลปริศนาสําหรับโครงการรณรงคแปูองกันโรคเอดสแ องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวั ด
เชียงราย 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
โปรแกรมลูกบอลปรศินา   
โปรแกรมลูกบอลปริศนา เป็นรูปแบบที่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแช้ันปีที่ 3 ที่เรียนวิชาอนามัยการเจริญพันธุแ รวมกันจัดรูปแบบน้ีขึ้น รวมทั้งการได

ปรึกษากับอาจารยแผูสอนและคณาจารยแในคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย  
ลักษณะของโปรแกรมลูกบอลปริศนา 
โปรแกรมลูกบอลปริศนา เป็นการเขียนคําถามเกี่ยวกับความรูหรือการปูองกันโรคเอดสแลงในกระดาษ แลวมวนกระดาษเป็นลูกบอลกลมๆ เพื่อนําไปใชใน

กิจกรรมการฝึกอบรม โดยจํานวนคําถามที่จะมวนเป็นลูกบอลปริศนาจะมากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับระยะเวลาทํากิจกรรม ดังน้ัน 1 ลูกบอลปริศนาก็คือ 1 คําถาม
น่ันเอง สําหรับงานวิจัยน้ีมีลูกบอลคําถาม จํานวน 12 ลูก 

การใชลูกบอลปริศนาในการทํากิจกรรมอบรมคือ ใหผูเขาอบรมจัดที่น่ังเป็นวงกลม แลวสงลูกบอลปริศนาไปใหเพื่อนที่น่ังอยูขางๆ ขณะที่สงลูกบอลจะมีการ
เปิดเพลงเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน รื่นเริง เม่ือเสียงเพลงหยุดลง ลูกบอลอยูที่ใคร ผูน้ันจะเป็นผูคลี่ลูกบอลออก แลวอานคําถามแล ะตอบคําถามน้ันตามความเขาใจ
ของตน เพื่อนๆ ที่เขาอบรมจะไดรับฟใงความรูหรือทัศนคติของผูตอบ และหลังจากน้ัน วิทยากรจะเป็นผูสรุปตอบคําถามหรืออธิบายในสิ่งที่ ถูกตองใหแกผูเขาอบรมได
ทราบ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) โดยประเมินจากการใหวัยรุนผูเขาอบรมโครงการโครงการรณรงคแปูองกันโรค เป็น
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมโปรแกรมลูกบอลปริศนา 
      ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
 การวิจัยน้ีศึกษาในประชากรวัยรุน ที่เขารวมอบรมโครงการรณรงคแปูองกันโรคเอดสแ องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จํานวน 50 คน 
     เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยโปรแกรมโปรแกรมลูกบอลปริศนาและแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมลูกบอลปริศนา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1) โปรแกรมโปรแกรมลูกบอลปริศนา 

ระยะเวลาการใชโปรแกรมน้ีคือ 2 ช่ัวโมง หรือ 120 นาที  โดยมีทีมวิทยากรประกอบดวยนักศึกษา 4 คน และ อาจารยแ 1 คน รวม 5 คน เป็นทีมวิทยากรที่
ดําเนินโปรแกรมลูกบอลปริศนา โดย 30 นาทีแรก มีอาจารยแกลาวนําถึงปใญหาสถานการณแโรคเอดสแ  อีก 60 นาทีถัดมา เป็นกิจกรรมที่ใชโปรแกรมลูกบอลปริศนา และ
อีก 30 นาทีสุดทาย เป็นการตอบขอซักถามนอกเหนือจากโปรแกรมลูกบอลคําถามและบรรยายสรุป 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมลูกบอลปริศนา  
ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับโปรแกรมลูกบอลปริศนา รวม 12 ขอ ประเมินโดยอิงรูปแบบของทฤษฎีระบบ ซึ่ง

แบงเป็น 4 ดาน คือ ดานปใจจัยนําเขา (Input) จํานวน 3 ขอ ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 3 ขอ ดานผลลัพธแ (Outcome) จํานวน 3 ขอ และขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) จํานวน 3 ขอ มีการตรวจคุณภาพของแบบสอบถามคือ การหาคาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ปรากฏวาสูงกวา 0.5 ทุกขอ  
  การกําหนดคาคะแนน แบงเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด = 5   มาก = 4  ปานกลาง = 3   นอย = 4  นอยที่สุด = 1  การแปลผลคะแนน จัดแบงเป็น 5 
ระดับ (เทียบเคียงกับเกณฑแที่นิยมใชในการประเมินการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.) ตามชวง ดังน้ี  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   
  การเกบ็รวบรวมข๎อมูล และการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุม องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา เม่ือเสร็จกิจกรรมการใชโปรแกรมลูกบอลปริศนา โดย
ใหผูเขาอบรมตอบแบบสอบถาม โดยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแช้ันปีท่ี 3 วิทยาลัยเชียงรายจํานวน 10 คน เป็นผูชวยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ขอมูลจาก
การตอบแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหแโดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 
ผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 50 คน อายุอยูในชวง 9-17 ปี อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
 ประสิทธิผลของโปรแกรมลูกบอลปริศนา ในภาพรวมทุกประเด็น อยูในระดับดีมาก ( = 4.66) เม่ือพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายดาน พบวา ดาน
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ไดคะแนนเฉลี่ยมากสุด อยูในระดับดีมาก ( = 4.70) เม่ือเทียบกับดานอื่นๆ ดังตารางท่ี 1  

หากพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายขอพบวา กิจกรรมน้ีสรางความสนุกสนานไม นาเบื่อ (ตารางที่ 1 ขอ 10) ไดคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับดี
มาก ( = 4.72) ซึ่งอยูในดานขอมูลยอนกลับ (Feedback)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 745 
 
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย ()  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลคะแนนจากการประเมิน  
               โปรแกรมลูกบอลปริศนา (N = 50) 

ประเดน็การประเมนิ   
การแปลผล 
ระดับคะแนน 

ด๎านป๓จจัยนําเข๎า (Input) 4.63 0.62 ดีมาก 
1. จํานวนวิทยากรและทีมงานมีความเหมาะสม 4.64 0.64 ดีมาก 
2. ความรูความสามารถของวิทยากรและทีมงาน 4.64 0.54 ดมีาก 
3. สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม 4.62 0.68 ดีมาก 
ด๎านกระบวนการ (Process) 4.65 0.63 ดีมาก 
4. วิทยากรและทีมงานมีบุคลิกภาพดีในการถายทอด   4.64 0.64 ดีมาก 
5. กลวิธีและสื่อท่ีใชในการถายทอดความรูเหมาะสม 4.66 0.62 ดีมาก 
6. ระยะเวลาทํากิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม  4.66 0.64 ดีมาก 
ด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) 4.66 0.56 ดีมาก 
7. ทานไดรับความรูจากกิจกรรมน้ี 4.68 0.52 ดีมาก 
8. กิจกรรมชวยสรางความสัมพันธแกับเพื่อน 4.64 0.60 ดีมาก 
9. ทานสามารถนําความรูจากกิจกรรมน้ีไปถายทอดใหผูอื่น 4.64 0.54 ดีมาก 
ข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) 4.70 0.60 ดีมาก 
10. ทานเห็นวากิจกรรมน้ีสรางความสนุกสนานไมนาเบื่อ 4.72 0.58 ดีมาก 
11. ทานเห็นวากิจกรรมน้ีไดความรูเป็นประโยชนแ 4.68 0.62 ดีมาก 
12. ทานเห็นวาควรมีการอบรมโดยใชวิธีการเชนน้ีอีก 4.70 0.60 ดีมาก 

รวมทุกประเดน็ 4.66 0.60 ดีมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ประสิทธิผลจากการใชโปรแกรมลูกบอลปริศนาน้ี อยูในระดับดีมาก ดังจะเห็นไดจากคะแนนการประเมินจากกลุมวัยรุนที่เขาอบรมโครงการดังกลาว ใน
ประเด็นที่วาเป็นกิจกรรมท่ีน้ีสรางความสนุกสนาน ไมนาเบื่อ (คําถามขอ 10) อีกท้ังผูเขาอบรมยังเห็นวาควรมีการอบรมโดยใชวิธีการเชนน้ีอีก กิจกรรมน้ีไดความรูเป็น
ประโยชนแ (คําถามขอ 12) 

โปรแกรมลูกบอลปริศนาสําหรับโครงการรณรงคแปูองกันโรคเอดสแน้ี สามารถนําไปใชในการรณรงคแปูองกันควบคุมโรคเอดสแในกลุมวัยรุนกลุมอื่นๆ ไดตาม
โอกาสอันสมควร ซึ่งผูนําไปใชอาจปรับเพิ่ม-ลด ระยะเวลาไดตามความเหมาะสมตามบริบทของสถานที่และกลุมผูเขาอบรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายที่สนับสนุนพื้นที่ในการทําวิจัย ขอบคุณอธิการบดีวิทยาลัย
เชียงรายที่สนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย อีกทั้งขอบคุณอธิการบดีวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก ที่
อนุญาตใหอาจารยแในสังกัดคณะสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเป็นผูรวมวิจัยในครั้งน้ี 
 
เอกสารอ๎างอิง 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (2559). วัยรุํนกลํุมเส่ียงติดเชื้อเอชไอวี. [ออนไลนแ]. ลงเผยแพรวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559. สืบคนเม่ือ 9 เมษายน  
 2561 จาก: http://www.thaihealth.or.th 
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ประสิทธิผลการใช๎โปรแกรมหัวเราะเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลตําบลไม๎งาม จังหวัดตาก 
Effectiveness of the Laughter Wellness Program in the Elderly School  

at Maingam Subdistrict Municipality, Tak Province. 
 

สุเวช พิมน้ําเย็น1* และ กัญญาภัค นันทชัย1  
Suwech Pimnumyen and Kanyapak Nantachai 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผล มีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ  เทศบาลตําบล
ไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ศึกษาจากประชากรผูสูงอายุ จํานวน 60 คน ที่เขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ และแบบสอบถามซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยหาคาความตรงของเน้ือหาดวยคาดัชนีความสอดคลอ ง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ (IOC) สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลไมงาม โดยรวมอยูในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาโดย
แยกเป็น 3 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธแ ตางอยูในระดับดีมาก โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพน้ี นับวาเป็นประโยชนแตอสุขภาพ
ผูสูงอายุอีกท้ังยังชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี 
 
คําสําคัญ: หัวเราะเพื่อสุขภาพ  โรงเรียนผูสูงอายุ  เทศบาลตําบลไมงาม   
 
Abstract 
  The purpose of this evaluation research was to assess effectiveness of the Laughter Wellness Program in the Elderly School at 
Maingam subdistrict municipality, Muang Tak district, Tak province. The population consisted of 60 elders in the Elderly School at Maingam 
subdistrict municipality, Muang Tak district, Tak province.  Research tools were the Laughter Wellness 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 the Laughter Wellness Program in the Elderly School at Maingam subdistrict municipality were at 
very good level of quality. Considering by 3 separate factors: input, process and outcome were at very good level of quality. The Laughter 
Wellness Program were beneficial to elderly health promotion, create a happy and friendly relationship with them as well. 
 
Keywords: Laughter Wellness, Elderly School, Maingam Subdistrict Municipality 
 
บทนํา  
  ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุมาตั้งแต พ.ศ.2547 และคาดการณแวาจะเป็นสังคมของผูสูงอายุโดยสมบูรณแ ในปี พ.ศ.2567 จากตัวเลขวิเคราะหแของ
นักวิชาการประเทศไทยมีผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป ประมาณรอยละ 20 หรือประมาณ 13 ลานคนจากประชากรไทย 68 ลานคน ดังน้ัน หลายหนวยงานตาง
ตื่นตัวและเตรียมพรอมในการรับมือกับสถานการณแท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559) 
 โรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นภายใตโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบทบาทของกลุมผูสูงอายุ โดยพื้นที่
ของสํานักงานเทศบาล เป็นสถานที่ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุน้ีเป็นการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด 
รวมทํา ตลอดจนการถายทอดประสบการณแอันมีคุณคาตอการดํารงชีพรวมกัน โดยผูสูงอายุจะมาโรงเรียนผูสูงอายุอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตามวันที่กลุมผูสูงอายุและ
รวมกันกําหนดขึ้นโดยมีกิจกรรมตางๆ ทั้งดานความรูรวมถึงการถายทอดประสบการณแของผูสูงอายุซึ่งจะมีหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรว มในการใหความรูหรือเป็น
วิทยากร 
 วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตั้งอยูเลขท่ี 888 หมู 2 ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองตากและไมหางไกลจากเทศบาล
ตําบลไมงาม วิทยาลัยนอรแทเทิรแนมีการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม เปิดสอนระดับปริญญาตรีทางดานสุขภาพ ไดมีสวนรวมกับเทศบาลตําบล ไมงาม 
ในการจัดโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ  อันเป็นกิจกรรมหน่ึงในการสรางเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุที่มาโรงเรียนผูสูงอายุ โดยการหัวเราะจะมีการเปลงเสียงหัวเราะ
มากจากอวัยวะตางๆ ไดแก ชองทอง ชองอก ชองคอ และจากมุมปากบริเวณใบหนา (ชมรมหัวเราะบําบัด, 2551) การหัวเราะโดยวิธีดังกลาวน้ีจึงชวยใหเกิดการสราง
เสริมสุขภาพทั้งทางอารมณแและรางกายจากการที่ไดบริหารสวนของรางกายที่ไดเปลงเสียงหัวเราะน้ันออกมา (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
  โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ เกิดจากการความคิดเห็นของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอมกับคณาจารยแ เพื่อไปบริการวิชาการแกสังคม
ประกอบการเรียนวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค นําโปรแกรมน้ีไปใชในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลไมงาม  ดังน้ันเพื่อใหทราบถึงผลการนํา
โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพไปใชกับผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงไดประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ อันจะเป็นประโยชนแตอเทศบาล
ตําบลไมงามไดนําผลวิจัยไปเป็นขอมูลในการพัฒนาโปรแกรมหรือจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาสุขภาพของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   
  เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

                                                           
1 คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน* E-mail: s_numyen@hotmail.com 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ   
โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพน้ี เป็นรูปแบบที่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งลงทะเ บียน

รายวิชาวิทยาการระบาดและควบคุมโรคคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 รวมกันจัดรูปแบบน้ีขึ้นโดยประยุกตแ
จากองคแความรูและรูปแบบท่ีมีอยูกอนแลวจากสื่อตางๆ อาทิ ความรูดานการหัวเราะเพื่อสุขภาพจากกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550) และ
บทความจากชมรมหัวเราะบําบัด (ชมรมหัวเราะบําบัด, 2551) รวมทั้งการไดปรึกษากับอาจารยแผูสอนและคณาจารยแในคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม  ทั้งน้ี
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากนักศึกษารุนพี่เม่ือปีการศึกษาที่ผานมาไดเคยนํากิจกรรมน้ีไปออกบริการวิชาการแกสังคมใหกับเทศบาลอื่นมาแลว ( สุเวช พิมนํ้าเย็น และคณะ, 
2560) เม่ือถึงปีการศึกษาน้ีนักศึกษาไดเห็นประโยชนแของกิจกรรมดังกลาวในเชิงการสรางเสริมสุขภาพและปูองกันควบคุมโรค จึงไดนํากิจรรมหัวเราะเพื่อสุ ขภาพไป
บริการวิชาการแกสังคม 

 หลักของการหัวเราะเพื่อสุขภาพน้ีไดแนวคิดของการหัวเราะเพื่อสุขภาพโดยอิงตามหลักของศาสตรแตะวันออกที่มองทุกอยางเป็นองคแรวม โดยเนนฝึกดวย
ทาหัวเราะหลายๆ ทาทาง สําหรับงานวิจัยน้ี มีจํานวน 4 ทาตอเน่ืองกันเป็นเวลา 1-3 ช่ัวโมง ซึ่งในแตละทาจะมีประโยชนแตางกัน การหัวเราะเพื่อสุขภาพไดนําเสียงสระ
มาประยุกตแในกระบวนการหัวเราะ เสียงเหลาน้ีเป็นเสียงพื้นฐานสากลที่ใชกันทั่วโลก โดยแตละเสียงมีทาทางประกอบ และมีประโยชนแ ดังน้ี 

 1) ท้องหัวเราะ เสียง โอ/โอะ เป็นการออกเสียงจากทอง โดยยืนตัวตรง กางขาเล็กนอย กางแขนออกไปดานขางของลําตัว งอแขนเล็กนอย กํามือทั้งสอง
ขางโดยชูน้ิวหัวแมมือข้ึน ตามองตรง สูดลมหายใจเขาปอดลึกๆ กักลมไว จากน้ันคอยๆ เปลงเสียง "โอ โอะๆ..."  ขณะเดียวกันใหคอยๆ ปลอยลมหายใจออก พรอมๆ 
กับขยับแขนขึ้นลง  ประโยชนแของการทําทาทองหัวเราะ เม่ือเปลงเสียงโอ ทั้งลําไสใหญ ลําไสเล็ก ตับ ไต และกระเพาะอาหารจะขยับขับเคลื่ อนไปดวย ชวยใหระบบ
ทางเดินอาหารทํางานดีขึ้น ชวยบําบัดโรคลําไสอักเสบ โรคกระเพาะอาหาร ทองผูก ทองเสีย  เป็นตน การยกน้ิวหัวแมมือประกอบการทําทาน้ี ยังทําใหรูสึกดีกับตัวเอง
และคนรอบขางดวย อีกท้ังเป็นการสื่อความหมายวา  "ดีมาก"  เป็นการชมตัวเองและคนอื่น ชวยสรางอารมณแและความรูสึกท่ีดี 

 2) อกหัวเราะ เสียง อา/อะ  เป็นการเปลงเสียงจากอก ใหยืนตรง กางขาเล็กนอย กางแขนออกไปขางลําตัว กางแขนออกไปขางลําตัวเหมือนนกกระพือ
ปีก หงายมือข้ึน และปลอยมือตามสบาย ตามองตรง สูดลมหายใจลึกๆ คอยๆ เปลงเสียง "อา อะๆ..." ดังๆ เหมือนเสียงเจาพอหัวเราะ ขณะเดียวกันใหปลอยลมหายใจ
ออก พรอมๆ กับกระพือแขนขึ้นลง ประโยชนแของทาอกหัวเราะ เม่ือเปลงเสียงอา จะกระตุนใหกลามเน้ือบริเวณหนาอก หัวใจ ปอด และไหลขยับเขย้ือนไปดวย ทาน้ีจะ
ชวยใหอวัยวะบริเวณหนาอกท้ังหมดทํางานไดดีขึ้น และชวยบําบัดโรคความดัน โรคหัวใจ โรคปอด อาการเจ็บแนนหนาอก เสนเลือดหัวใจตีบ โรคขาดเลือด โดยเฉพาะ
ชวยใหการเตนของหัวใจทํางานดีขึ้น สงผลใหการสูบฉีดและการไหลเวียนเลือดในรางกายดีขึ้น  คนที่มีปใญหาเรื่องซึมเศรา ขี้อาย ขาดค วามม่ันใจ ควรทําทาน้ีบอยๆ 
ในทางจิตวิทยาระบุวาจะชวยเพิ่มความม่ันใจ การปรับตัว และการปฏิสัมพันธแกับคนรอบขางไดดี 

 3) คอหัวเราะ เสียง อู/อุ เป็นการเปลงเสียงออกจากลําคอ เริ่มดวยการยืนตรง กางขาเล็กนอย แขนแนบลําตัว ยกขึ้นตั้งฉากช้ีไปขางหนา งอน้ิวนางและ
น้ิวกอยเขาหาตัวเอง ยกน้ิวหัวแมมือขึ้น และช้ีน้ิวช้ีและน้ิวกลางไปขางหนาในลักษณะชิดติดกัน เหมือนทายิงปืน ตามองตรง จากน้ันสูดลมหายใจลึกๆ กักลมไว แลว
คอยๆเปลงเสียง "อู อุๆ..." ขณะเดียวกันใหคอยๆ ปลอยลมหายใจออก พรอมกับแทงมือไปขางหนา ประโยชนแของทาคอหัวเราะ เม่ือเปลงเสี ยงอู จะกระตุนใหบริเวณ
ลําคอใหสั่น ทาน้ีจะชวยแกปใญหาเจ็บคอ คออักเสบ ปวดคอ สําหรับคนที่มีปใญหาเน่ืองจากตองใชเสียงเยอะ เชน ครู นักรอง เม่ือทําทาน้ีบอยๆ จะชวยทําใหคอโลง 
ชวยรักษาโทนเสียง ประกอบกับการทําทาทางพุงมือไปขางหนา เป็นชวยกระตุนใหรูสึกมีพลัง กลาแสดงออก เช่ือม่ัน หนักแนน และมุงม่ัน พรอมกาวไปขางหนา 

 4) ใบหน้าหัวเราะ เสียง เอ/เอะ ทาน้ีจะทําแบบสบายๆ โดยยืนตามสบาย คอยๆ ยกมือขึ้นมาตามถนัด สูดลมหายใจลึกๆ แลวขยับทุกน้ิวทั้งหัวแมมือ           
ช้ี กลาง นาง และกอย ตามองตรง ระหวางน้ันใหเปลงเสียง "เอ เอะๆ..." ออกมา เหมือนหยอกลอเด็ก นอกจากจะไดฝึกกลามเน้ือมัดเล็กที่ น้ิวมือแลว ทาน้ียังชวยฝึก
บริหารสมองดวย ประโยชนแของทาใบหนาหัวเราะ ทําใหลดความเครียด ลดการปวดศีรษะ เม่ือเปลงเสียงเอ ใบหนาจะมีลักษณะเหมือนกําลังฉีกยิ้มโดยอัตโนมัติ เหมือน
เรากําลังเลนจ฿ะเอเกับเด็กตัวเล็กๆ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) การใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ โดยประเมินจากการสอบถามผูสูงอายุที่มีตอ
โปรแกรมดังกลาว 
      ประชากรเปูาหมาย 
 การวิจัยน้ีศึกษาในประชากรผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล ไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 60 คน เป็นประชากร
เปูาหมาย 
     เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ และแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1) โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ   

ระยะเวลาการใชโปรแกรมน้ีคือ 2 ช่ัวโมง หรือ 120 นาที  โดยมีทีมวิทยากรประกอบดวยนักศึกษา อาจารยแ โดย 30 นาทีแรก มีอาจารยแบรรยายใหความรู
ถึงประโยชนแของการหัวเราะเพื่อสุขภาพ  อีก 60 นาทีถัดมา เป็นกิจกรรมหัวเราะเพื่อสุขภาพโดยมีคณาจารยแและนักศึกษารวมกิจกรรมหัวเราะกับกลุมผูสูงอายุ ชวย
กระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุปฏิบัติตามโปรแกรม และอีก 30 นาทีสุดทาย เป็นการตอบขอซักถามและบรรยายสรุป 

2) แบบสอบถามผู๎สูงอายตุํอโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ  
ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 สอบถามผูสูงอายุที่มีตอโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ รวม 12 ขอ ซึ่งแบงเป็น 3 ดาน คือ ดาน

ปใจจัยนําเขา (Input) จํานวน 4 ขอ ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 4 ขอ และ ดานผลลัพธแ (Outcome) จํานวน 4 ขอ มีการตรวจคุณภาพของแบบสอบถามคือ 
การหาคาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ปรากฏวาสูงกวา 0.5 ทุกขอ  
  การกําหนดคาคะแนน แบงเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด = 5   มาก = 4  ปานกลาง = 3   นอย = 4  นอยที่สุด = 1  การแปลผลคะแนน จัดแบงเป็น 5 
ระดับ (เทียบเคียงกับเกณฑแที่นิยมใชในการประเมินการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.) ตามชวงคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี  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   



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 748 
 
 

  การเกบ็รวบรวมข๎อมูล และการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยใหผูสูงอายุตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูสูงอายุที่ศึกษาน้ีมีความสามารถในการการอานออกเขียนไดทุกคน 
แตมีบางรายที่อาจมีปใญหาทางสายตากลาวคือมองเห็นตัวอักษรไมชัด กรณีน้ีจะมีนักศึกษาซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทีมวิจัย เขาไปชวยอานขอความ แตผูสูงอายุจะเป็นผูทํา
แบบสอบถามดวยตนเอง  ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหแโดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสอบถามผูสูงอายุตอโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมทุกประเด็น 
อยูในระดับดีมาก ( = 4.69) เม่ือพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายดาน พบวา ดานผลลัพธแ (Outcome) ไดคะแนนเฉลี่ยมากทีสุ่ด อยูในระดับดีมาก ( = 4.72) 
เม่ือเทียบกับดานกระบวนการ (Process) และดานปใจจัยนําเขา (Input) ดังตารางท่ี 1  

หากพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายขอพบวา กิจกรรมน้ีมีประโยชนแตอสุขภาพ    (ตารางที่ 1 ขอ 9) ไดคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับดีมาก ( 
= 4.78) ซึ่งอยูในดานผลลัพธแ (Outcome)  
 
ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย ()  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลระดับคะแนนที่ผูสูงอายุประเมินใหกับโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ (N = 60) 
 

ประเดน็การประเมนิ   
การแปลผล 
ระดับคะแนน 

ด๎านป๓จจัยนําเข๎า (Input) 4.62 0.61 ดีมาก 
1. จํานวนวิทยากรและทีมงานมีความเหมาะสม 4.72 0.51 ดีมาก 
2. ความรูความสามารถของวิทยากรและทีมงาน 4.54 0.64 ดมีาก 
3. สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม 4.56 0.62 ดีมาก 
4. กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมนาสนใจ 4.64 0.65 ดีมาก 
ด๎านกระบวนการ (Process) 4.71 0.54 ดีมาก 
5. วิทยากรและทีมงานมีบุคลิกภาพดี   4.68 0.52 ดีมาก 
6. การสาธติของวิทยากรและทีมงาน ทําใหทานเขาใจไดงาย 4.72 0.56 ดีมาก 
7. กลวิธีถายทอดความรูของวิทยากร ทําใหทานเขาใจไดดี 4.74 0.54 ดีมาก 
8. ระยะเวลาทํากิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม  4.68 0.52 ดีมาก 
ด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) 4.72 0.54 ดีมาก 
9. กิจกรรมน้ีมีประโยชนแตอสุขภาพของทาน 4.78 0.53 ดีมาก 
10. กิจกรรมชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อน 4.72 0.62 ดีมาก 
11. ทานจะนําความรูจากกิจกรรมน้ีไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 4.72 0.55 ดีมาก 
12. ทานสามารถนําความรูจากกิจกรรมน้ีไปถายทอดใหผูอื่นได 4.66 0.42 ดีมาก 

รวมทุกประเดน็ 4.69 0.55 ดีมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพนี้ มีประสิทธิผล อยูในระดับดีมาก ดังจะเห็นไดจากคะแนนการประเมินจากผูสูงอายุวาเป็นกิจกรรมที่
เป็นประโยชนแตอสุขภาพ ชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี โดยผูสูงอายุสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมหัวเราะเพื่อ
สุขภาพไปปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง และสามารถนําความรูจากกิจกรรมน้ีไปถายทอดใหผูอื่นได 

โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพนี้ เป็นประโยชนแตอสุขภาพผูสูงอายุ และชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี โดยผู สูงอายุสามารถนํา
ความรูจากการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติไดไมยาก และสามารถปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง สามารถนําโปรแกรมน้ีไปใชไดตามโอกาสอัน
สมควร  
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การพัฒนาชุดต๎นแบบเคร่ืองสํงน้ําเพ่ือการเกษตรแบบพกพา 
The development prototype a master pump for portable 

 
สุรชัย อํานวยพรเลิศ1, พิสิษฐ๑ บุญแก๎ว2, วิรัตน๑ หนอแก๎วแปง3 

Surachai Amnuaypornlert, Phisit Boonkaew , Wirat Norkaewpang  
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาสรางชุดตนแบบเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาและหาประสิทธิภาพในการทํางาน  โดยใชเครื่องรถจักรยานยนตแ 4 
จังหวะ เป็นตนกําลังใหสามารถสูบนํ้าและเคลื่อนที่ขนยายไดที่มีขนาดเล็ก ชวยใหเกษตรกรประยัดคาใชจายในการขนยายเครื่องสูบนํ้าแบบเดิมที่มีขนาดใหญและยาก
ในการขนยาย โดยกําหนดทดสอบระบบประสิทธิภาพชุดตนแบบเครื่องสูบนํ้า ทําการทดสอบสูบนํ้าจํานวน 4 ระดับ และทดสอบอัตราเรงของรถจักรยานยนตแอยู 3 
ระดับ และจับเวลาการทํางานของเครื่องสูบนํ้า เพื่อทดสอบความสามารถของเครื่องสูบนํ้าที่ระดับความสูงตางกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานของ
เครื่องสูบนํ้า จากการศึกษาพบวา เม่ือทดสอบความสามารถในการทํางานของเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาที่ระดับความสูงตางกันเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาเม่ือกําหนด
ตําแหนงการวางท่ีมีแรงดูดนํ้าในทอมากกวาแรงดันนํ้าในทอของเครื่องสูบนํ้าและข้ึนอยูกับอัตราการเรงที่เพิ่มมากขึ้นจะทําใหอัตราการสิ้นเปลื้องนํ้าเช้ือเพลิงมีคาลดลง
คิดเป็นรอยละ 55.98 ถึง 77.66  และในขณะเดียวกันเม่ือเพิ่มอัตราระดับการเรงใหมากขึ้นและขึ้นอยูกับระดับความสูงที่ลดลงจะทําใหใชระยะเวลาลดลงคิดเป็นรอย
ละ 36.97 ถึง 50.72  และสงผลใหอัตราการสิ้นเปลื้องนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงตาม  
 
คําสําคัญ : ชุดตนแบบเครื่องสูบนํ้าชนิดพกพา, เกษตรกร, รถจักรยานยนตแ 4 จังหวะ, อัตราสิ้นเปลื้องเช้ือเพลิง 
 
Abstract 
       The purpose of this study is to develop prototype portable pump and find the effective in the work. The motorcycle 4 rhythm. As is to 
be pumping and moving moving at a small Help farmers, the cost of moving stuff pump the same large and difficult in tranport. The test 
system performance prototype pumping test data 4 level. And test the acceleration of the motorcycle is 3 level. And the timer function of 
the pump. To test the ability of water pump at different altitude. To demonstrate the performance of the pump from the study. When the 
test the working ability of pump portable at different altitude pump portable when position placing the suction pipe with water in the water 
pressure in the pipe of the machine than pumping and depends on the acceleration increases will increase the deprived of semen. The fire 
was reduced per cent 55.98 to 77.66. And at the same time, the level of acceleration to more and more depending on the altitude drops to 
make use of time can be reduced the percentage of 36.97 to 50.72. And the growth of deprived of fuel decreased. 
 
Keywords: Prototype pump , portable, farmer, motorcycle 4 rhythm, rate of deprived of fuel. 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยปใจจุบันถูกจัดไดวาเป็นเมืองภาคเกษตรกรรมและมีบทบาททีส่ําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตความเป็นอยูของประชากรและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศเน่ืองจากประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชผลทางการเกษตรตองอาศัยความช้ืนและนํ้า จึงเป็นปใจจัยหลักตอการประกอบ
อาชีพการเกษตร ดังน้ันจึงไดมีการบริหารจัดการนํ้าโดยระบบชลประทานแตยังไมเพียงพอตอความตองการของดานเกษตรบนพื้นที่เชิงลาด เน่ืองจากพื้นที่ทางการ
เกษตรในประเทศไทยมีจํานวนมาก สวนพื้นที่ทางการเกษตรที่นอกเขตชลประทานจะตองอาศัยพื้นที่เก็บนํ้าฝนตามธรรมชาติ อีกทั้งปริมาณนํ้าฝนที่ ตกลงมาน้ันมี
ปริมาณไมเพียงพอเน่ืองจากฝนตกนอกพื้นที่รับนํ้าที่จะนําไปใชงานในดานเกษตร จึงจําเป็นตองมีการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือจากแหลง นํ้าบาดาลขึ้นมาใช
ทดแทนนํ้าที่ไดจากปริมาณนํ้าฝน อีกท้ังเกษตรกรบางรายน้ัน ทําการเกษตรในชวงฤดูแลงจึงจําเป็นตองมีการสูบนํ้าขึ้นมาเพื่อใชงาน 
 พื้นที่แหลงนํ้าสามารถผันนํ้าเขามาในพื้นที่ทางการเกษตรได เชน นํ้าตก ลําธาร นํ้าจากภูเขา หรือคลองชลประทาน ซึ่งสามารถผันนํ้าเขาพื้ นที่ทาง
การเกษตร ถาแหลงนํ้าอยูไกลหรืออยูต่ํากวาพื้นท่ีทางการเกษตร เชน แมนํ้าลําคลอง สระ บอ หรือนํ้าบาดาล ก็จําเป็นตองใชเครื่องสูบนํ้าเขามาเป็นตัวชวยสงนํ้าไปยัง
พื้นท่ีการเกษตร เครื่องสูบนํ้าเกษตรกรทั่วไปเป็นเครื่องมือที่ใชสูบนํ้าประเทศไทย เคยมีปุาไมปกคลุมอยางอุดมสมบูรณแ แตจากการเพิ่มขึ้นของประชากรประกอบกับ 
การเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหมีความตองการใชทรัพยากรปุาไม และพื้นที่เพื่อทําการเกษตรมากขึ้น ทําใหมีการบุกรุกทําลายปุาไมมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะการบุกรุกทําลายปุาในพื้นท่ีตนนํ้า หรือพื้นที่สูง รวมทั้ง ไฟปุา ที่เกิดจากการเผาปุาทําไร การเตรียมพื้นท่ีทําการเกษตร การลาสัตวแ เชนโครงการพัฒนาตาง ๆ 
เชน การกอสรางถนน การทําเหมืองแร การเลี้ยงสัตวแในเขตภูเขาสูงชัน การใชสารเคมีในการทําเกษตรบนพื้นที่สูง จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอพื้นที่ ตนนํ้า และ
พื้นท่ีตอนลางของลุมนํ้า กอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ตามมาอยางมหาศาล รวมทั้งผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพแวดลอม และ
ชีวิตความเป็นอยูของประชาชน จากขอมูลบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด ในประเทศไทย ปี 2545 มีหมูบานทั้งหมด 3,881 หมูบาน (กลุมบาน) มีประชากรรวม 1.2 ลานคน 
(กลุมประสานการจัดสวัสดิการแกชุมชนบนพื้นที่สูง , 2546) และจากการสํารวจขอมูลการใชที่ดิน โดยแปลภาพถายดาวเทียม Landsat STM ถายเม่ือปี พ.ศ. 2543 
พบวาพื้นท่ีปุาไมในพื้นท่ีตนนํ้า (พื้นท่ีสูง) ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ 85 ลานไร ไดถูกบุกรุกทําลาย และเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดินไปจากเดิมแลว ประมาณ 12 ลานไร 
ผลของการจัดการน้ําที่ไมมีประสิทธิภาพทําใหเกิดปใญหาความขัดแยงในกลุมผูใชนํ้าเม่ือเกิดสภาวะวิกฤตขึ้นโดยความขัดแยงจะเกิดในหลายๆ กลุม เชน ความขัดแยง
การใชนํ้าในภาคเกษตรกรรม ความขัดแยงในการใชนํ้าระหวางอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ความขัดแยงเกิดจากการสูบนํ้าใตดินมาใชเพื่อการเกษตร เป็นตน ใน
ที่น้ีจะกลาวถึงความขัดแยงการใชนํ้าในภาคเกษตรกรรม คือมีการจัดสรรน้ําไมเทาเทียมกันระหวางเกษตรกรที่อยูตนนํ้ากับทายนํ้า ซึ่ง เป็นปรากฏการณแที่พบบอย โดย
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ปใญหาที่มักเกิดขึ้นในฤดูแลงหรือในยามวิกฤต จึงสงผลใหปริมาณนํ้าไมเพียงพอกับความตองการของเกษตรกรที่อยูทายนํ้าจาก แหลงนํ้าไปยังบริเวณที่ตองการ แต
เครื่องสูบนํ้ามีหลายประเภทท่ีแตกตางกัน มีคุณสมบัติในการทํางานที่ตางกัน สูบนํ้าไดมากนอยเพียงใดการใชงาน และคุณสมบัติที่แตกตา งกัน เครื่องสูบนํ้า สวนใหญ
จําแนกเป็น ประเภททอสูบน้ําทอพญานาคเป็นเครื่องสูบนํ้าที่เหมาะในการใชนํ้าปริมาณมากที่มีความตางศักดิ์ไมเกิน  6.0 เมตร สําหรับการทํานาที่ใชปริมาณนํ้าสูงเพื่อ
ระบายนํ้าทิ้ง เครื่องสูบนํ้าแบบใบพัดจุมใตนํ้าแบบเทอรแไบนแ ใชสูบนํ้าจากบอบาดาลนํ้าตื้นเป็นปใ๊มที่สูบนํ้าจากบอบาดาลนํ้าลึก ทั้ง 2 ประเภท น้ีสามารถใชกับระบบ
การเกษตรได เครื่องสูบนํ้าประเภทเหวี่ยงหนีศูนยแแบบหอยโขงเป็นเครื่องสูบนํ้าที่ใชกันอยางกวางขวางในการเกษตร ใชในระบบการใหนํ้าทางทอ เชน นํ้าหยดมินิสปริง
เกอรแหรือใชในการระบายนํ้า เครื่องสูบน้ําประเภทน้ีจะมีใหเลือกไดหลายแบบ และหลายขนาดตามความตองการของผูใช สามารถใชไดทั้งเครื่องยนตแหรือมอเตอรแไฟฟูา
แลวแตความเหมาะสมของพื้นท่ีแตโดยปกติ ควรใชมอเตอรแไฟฟูาเพราะราคาถูกกวาเครื่องยนตแการดูแลบํารุงรักษางายกวา และคาไฟฟูาถูกกวาคานํ้ามัน แตเน่ืองดวย
พื้นท่ีสวนใหญไมสะดวกในการใชไฟฟูาก็จําเป็นตนใชเครื่องยนตแเป็นตนกําลัง และแยกสวนกับเครื่องสูบนํ้า ดังน้ันในเวลาติดตั้งควรจะเลือกเครื่องสูบนํ้าที่ใหมีความเร็ว
รอบอยูในระดับเดียวกับความเร็วรอบทํางานตอเน่ืองของเครื่องยนตแทางคณะผูศึกษาจึงไดเห็นปใญหาดังกลาวจึงมีแนวคิดพัฒนาชุดเครื่องสูบนํ้าชนิดพกพาเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการสูบนํ้าของเกษตรกรนําไปใชเพื่อลดตนทุนและลดระยะเวลาในการทํางาน และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกอยางมีประสิทธิภาพในการสูบนํ้า โดย
ชุดตนแบบเครื่องสูบนํ้าชนิดพกพาจะถูกติดตั้งไวบนรถจักรยานยนตแเพียงคันเดียว ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไดงายโดยไมกระทบตอระบบขับเคลื่อนเดิมของรถจักรยานยนตแ 
ซึ่งจุดมุงหมายครั้งน้ีเพื่อศึกษาประสิทธิภาพความสามารถในการทํางานของเครื่องสูบนํ้าที่ระดับความสูงแตกตางกันและศึกษาอัตราสิ้นเปลื้องเช้ือเพลิงของเครื่องสูบนํ้า 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาสรางชุดตนแบบเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ชนิดพกพา 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทํางานของเครื่องสูบนํ้าชนิดพกพาท่ีระดับความสูงตางๆ 
 3. เพื่อศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงของเครื่องสูบนํ้าชนิดพกพา 
 
ขอบเขตและสมมติฐานของการศกึษา 
 1. ทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา บริเวณอางเก็บนํ้าทางขึ้น สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนาเชียงราย 
 2. ทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของเครื่องยนตแ บริเวณถนนพหลโยธิน เริ่มตั้งแตหนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย สิ้นสุด สามแยกไฟ
แดงดานหนาวัดชัยมงคลอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวมทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร 
 3. ออกแบบและสรางเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา ณ โรงกลึงโปุงแดง บานโปุงแดง ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 4. เครื่องสูบนํ้าแบบกนหอย 2 น้ิว ตัวตนกําลังตั้งแต 3 แรงมา ความเร็วรอบ 3600 rpm.  
 5. รถจักยานยนตแ Mate 100 cc. 
 6. ทดสอบอัตราการไหลโดยใชถัง 1000 ลิตร 
 7. สรางเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา โดยที่รถจักยานยนตแใชงานไดโดยปกติ 
 8. ทดสอบการสูบนํ้า ตามระดับความสูง 4 ระดับ ในระยะหาง 3.20 ในพื้นท่ีความชัน 46 องศา ตามพื้นท่ีจริง 
 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 1. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
      1.1 ระบบสงกําลังของเรื่องจักรกลใชตามโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีหลายอยางแลวแตความเหมาะสมของแตละประเภทงานที่ทําซึ่งหลักการสง
กําลังของเรื่องจักรกล คือ การสงกําลังจากตนกําลัง หรือสามารถเรียกไดอีกอยางวา เพลาขับกําลังไปยังจุดที่ตองการ เพื่อจะใชกําลังงานไปใชงานเรียกวา เพลาตาม หรือ
เพลางานระบบการสงกําลังของเครื่องจักรกล ไดแก การสงกําลังดวยเฟือง, สายพาน, โซ 
      1.2 การสงถายกําลังดวยชุดโซอัตราช้ันเดียว 
      การสงถายกําลังดวยอัตราทดช้ันเดียว สามารถหาคาไดจาก สมการที่ (1) และ(2) ดังน้ี 
    i     = 

  

  
                 (1) 

 หรือ       
    i       = 

  

  
    (2) 

 เม่ือ    i = อัตราทด 
     = ความเร็วรอบเฟืองขับ 
     = ความเร็วรอบเฟืองตาม 
     = ฟในเฟืองโซขับ 
     = ฟในเฟืองโซตาม 
 2. การทํางานของปใ้มหอยโขงน้ัน คือ การลอน้ําเขามาเพื่อแทนที่อากาศ และจะถูกพัดเหวี่ยงออกไปทําใหเกิดสุญญากาศขึ้นภายในเรือนสูบความกดดันของ
บรรยากาศภายนอกจะดันใหนํ้าไหลขึ้นไปยังเครื่องสูบนํ้าผานทอดูด และไหลเลยเขาไปยังบริเวณศูนยแกลางของใบพัด หลังจากน้ันนํ้าก็จะถูกใบพัดบังคับใหหมุนตามไป
ดวยกัน การหมุนของนํ้าน้ีจะทําใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยแซึ่งจะเหวี่ยงนํ้าออกจากปลายใบพัดดวยความเร็ว และแรงดันสูงใหไปกระทบกับผนังของเรือนสูบซึ่งมีลักษณะ
โคง และพรอมที่จะไหลไปยังตําแหนงอ่ืนๆ เม่ือนํ้าถูกสงออกไปแลวนํ้าจํานวนใหมก็จะไหลเขาไปแทนที่ภายในเรื่องดูดนํ้ารอใหถูกเหวี่ยงออกนอกเครื่อง โดยปกติเราจะ
ใชตัวแปร 4 ตัวแปร เป็นเครื่องบอกลักษณะการทํางานของเครื่องสูบนํ้าแตละขนาด ลักษณะการทํางานของเครื่องสูบนํ้าแตละขนาดโดยใชตัวแปร 4 ตัว เป็นตัววัด
เรียกวา พฤติกรรมลักษณะ (Characteristic) ของ  เครื่องสูบ ตัวแปรเหลาน้ี ไดแก อัตราการสูบ หรือความสูงของนํ้าที่สามารถสงข้ึนไปได 
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 2.1 อัตราการสูบ (Flow Rate) หมายถึง การขับเคลื่อนของเหลวไปสูจุดหมายการใชงาน ที่ตองการโดยการเพิ่มความดัน และเพิ่มพลังงานใหแกของไหล
น้ันๆ เป็นผลใหของเหลวน้ันเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง หรือจากระดับหน่ึงไปยังอีกระดับหน่ึง แตกลไกลที่ใชในการเพิ่มพลังงานใหของเหลวไม ไดจํากัดอยู
เฉพาะใบพัดเป็นไดทั้งใบพัด, เกลียว, ลูกสูบ, ไดอะเฟรม, เฟือง และกลไกลอื่นๆ ซึ่งสามรถท่ีจะถายทอดสดพลังงานใหกับของเหลวไดดังภาพที่ 1  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเพิ่มแรงดันใหแกของไหล 

 
  2.2 เฮท (Head) คือ แรงดัน หรือความสูงท่ีเครื่องเสียงสูบน้ําทําได ถือเป็นธรรมเนียมวาใหใชหนวยความสูงของนํ้าที่เป็นคาเฮท และใชหนวยเป็นเมตร (m) 
อัตราการไหลจะเป็นปฏิภาคกลับกับเฮท หรืออีกนัยหน่ึงก็คือวา ถาอัตราการไหลสูงเฮทจะต่ํา และถาอัตราการไหลต่ําเฮทจะสูง เราสามารถสร างชารแตแสดงความสํา
พันธแของอัตราการไหลกับเฮทไดโดยใหเฮทอยูในแนวแกนตั้ง และอัตราการไหลในแนวแกนนอนอัตราการไหลที่เฮทตางๆ เม่ือกําหนดแตละคา และเช่ือมตอจุดเหลาน้ี 
(พล็อต) ดวยกันก็จะไดเสนโคงท่ีลดต่ําลงดังภาพท่ี 2  
 2.3 กําลังเพลา (Shaft power) กําลังของเครื่องดันกําลังเป็นสิงจําเป็นสําหรับการขับเพลาของเครื่องสูบนํ้าใหหมุนรอบที่กําหนด กําลังเครื่องฉุดถายทอด
ผานเพลาไปสูเพลาของเครื่องสูบนํ้า เรียกวา กําลังเพลาถาเราจะสรางชารแตแสดงใหเห็นความสําพันธแระหวางกําลังเพลากับอัตราการไหล เราก็สามารถทําได
เชนเดียวกับชารแตแสดงความสําพันธแของเฮทกับอัตราการไหล โดยใหแกนนอนเป็นอัตราการไหลเหมือนเดิม แตแกนตั้งเป็นกําลังเพลาแทนในกรณีเชนน้ีกราฟจะโคงตก
จากขวาไปซายกําลังของเครื่องสูบจะตองมีมากพอที่จะชดเชยกําลังที่สูญเสียไปในเพลา โดยปกติแลวจะใชมอเตอรแไฟฟูาเป็นเครื่องดันกําลังในกรณีอย างน้ีจะคิดเป็น
กิโลวัตตแ แตถาเป็นเครื่องสูบเป็นเครื่องยนตแกําลังสูบคิดเป็นแรงมา 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 

             ภาพที่ 2 ความสัมพันธแระหวางอัตราการไหลกับความสูงแรงดันของปใ้ม 
 
 4. วัสดุอุปกรณแ และวิธีการทดสอบ ในการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาพัฒนาสรางชุดตนแบบเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา ทางผูจัดไดออกแบบเครื่องสูบนํ้า คํานึงถึง
ปใญหาของเกษตรกรนอกเขตพื้นท่ีชลประทาน การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าในแตละครั้งจะตองมีคาใชจายในการขนยายเครื่องสูบนํ้าที่มีขนาดใหญ และยุงยากในการติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้า ซึงผูจัดทําไดเห็นปใญหาของเกษตรกรจึงไดทารออกแบบเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา โดยอุปกรณแเครื่องสูบนํ้า จะถูกติดตังไวบนรถจักรยานยนตแเพยงคันเดียว 
ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไดงาย โดยไมกระทบตอระบบขับเคลื่อนเดิมของรถจักรยานยนตแ ดังภาพที ่3  
 4.1 การเตรียมและข้ันตอนการทดลองเครื่องตนแบบเครื่องสูบนํ้าเพื่อการเกษตรแบบพกพา 
      4.1.1 วัสดุและอุปกรณแในการทดสอบ 
  1. รถจักรยานยนตแ Yamaha Mate 100 cc. 
  2. เครื่องสูบนํ้ากนหอย ขนาด 2 นิ้ว ตัวตนกําลัง 3 แรงมา ความเร็วรอบ 3600 rpm. 
  3. สเตอรแหนาของรถจักรยานยนตแขนาด 420-14 
  4. เหล็กฉากขนาด L 5x5x0.5 mm.  5. สายพานขนาด B-52 
  6. มูเลยแขนาด 4 นิ้ว   7. เหล็กแกนเพลา ขนาด 30 mm.  
  8. ตลับลูกปืน ขนาด 8x19x26 mm. 9. ถังเก็บนํ้าขนาด 1,000 ลติร 
  10. นาฬิกาจับเวลา   11. บีเกอรแ 
  12. นํ้ามันเบนซิน   13. ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว พรอมขอตอ 
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ภาพที่ 3 แสดงแบบเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา 
      4.1.2 การประกอบชุดฐานรองรับปใ๊มหอยโขง 
 1. เหล็กฉากขนาด L 5X5X0.5 mm ยาว 20 cm. จํานวน 3 ช้ิน 
 2. เหล็กฉากขนาด L 5X5X0.5 mm ยาว 15 cm.  จํานวน 1 ช้ิน 
 3. สลักเกลียว ขนาด 12 mm.     จํานวน 4 ตัว 
 4. ปใ้มหอยโขงขนาด 2 น้ิว   จํานวน 1 ตัว 
เม่ือทําการตัดเหล็กใหไดขนาดที่ตองการแลวนํามาประกอบใหตรงตามแบบทําการวัดเพื่อทําการเจาะรูขนาดเสนผาศูนยแกลาง 10 cm. แลวทําการสรางฐานรองรับ
เครื่องสูบนํ้า แลวยกเครื่องสูบนํ้ามาติดตั้งกับฐาน แลวใชสลักเกลียวขนาด 12 mm. จํานวน 4 ตัว มายึดติดกับเครื่องสูบนํ้ากับฐานใหม่ันคง แสดงดังในภาพท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงฐานรองรับปใ้มหอยโขง 
 

      4.1.3 การประกอบชุดตัวตนกําลังสรางชุดตนกําลังตามที่ออกแบบไว กําหนดเตรียมอุปกรณแตามที่ออกแบบไวซึ่งประกอบดวย 
- สเตอรแหนา ขนาด 420-14      จํานวน 1 ช้ิน 
-    เหล็กแกนเพลา ขนาด 3 mm.    จํานวน 1 ช้ิน 
-    มูเลยแขนาด 4 น้ิว      จํานวน 1 ช้ิน 
-    ตลับลูกปืน ขนาด 8X19X6 mm.    จํานวน 2 ช้ิน 

 ทําการกลึง และตัดเหล็กแกนเพลาใหไดตามแบบแลวเช่ือมสเตอรแหนาติดกับแกนเพลา จากน้ันทําการเช่ือมตลับลูกปืนติดกับรถจักรยานยนตแบริเ วณตรงกลาง
ของโซดานหนาของยางหลังเล็กนอยของจักรยานยนตแ จากน้ันทําการติดตั้งมูเลยแ แสดงดังในภาพท่ี 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงชุดตัวตนกําลังจากรถจักรยานยนตแ 
 4.2 ทําการออกแบบพัฒนาเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา และชุดสงกําลัง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดสอบโดยการสูบนํ้า 4 ระดับ ระยะความลาดเอียง 46 
องศา ตามพื้นที่จริง กําหนดการทดสอบ Elevation 01, 02, 03 และ04 โดยใหวางเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาในความสูงหางจากหัวกะโหลกดูดนํ้าแตกตางกัน เทากับ 
8.65, 6.35, 4.05 และ1.75 ตามลําดับ และลดความสูงลงเรื่อยๆ ตามขั้นตอนในการทดสอบแตละ Elevation และทําการทดสอบดวยอัตราเรงของรถจักยานยนตแอยูที่ 
3 ระดับ เพื่อสูบนํ้าใสในถังที่มีปริมาตรเทากับ 1000 ลิตร และจับเวลาเพื่อหาอัตราการดูดนํ้าของเครื่องสูบนํ้า หลังจากน้ันทําการทดสอบหาอัตราสิ้นเปลืองของ
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เช้ือเพลิงโดยการทดลองตอจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องยนตแ ซึ่งการทดสอบแตละครั้งหาอัตราการสูญเสียนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยการเติมนํ้ามันใหเต็มถัง ตอจากน้ัน
ทําการทดสอบในแตละครั้งโดยการใชบีเกอรแวัดน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีสูญเสียไปโดยการใสน้ํามันใหเต็มถังเทาเดิม ดังภาพที่ 6 และ 7 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงระดับสูบนํ้าในความสูงแตละ Elevation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงการทดสอบสูบน้ํา 
 

ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 เม่ือทําการทดสอบและเก็บขอมูลมาทั้งหมดดังหัวขอที่ 4 ที่ผานมาน้ันในสวนน้ีจะเป็นการแสดงผลการทดสอบทั้งหมด โดยจะสามารถอธิบายการทดสอบ
ดังตอไปน้ี 
 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํ้าแบบพกพา ในระดับความสูงท่ีกําหนดมีคาดังน้ี 
จากการทดสอบผลที่ไดดังตารางท่ี 1 และภาพที่ 8 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาภายใตประสิทธิภายของรถจักรยานยนตแมา
ทดแทนเครื่องยนตแในการสูบนํ้า โดยการทดสอบสูบน้ํา 4 ระดับความสูงท่ีหางจากหัวกะโหลกดูดนํ้าสูงสุดเทากับ 8.65 เมตร และลดความสูงลงเรื่อยๆ ตามขั้นตอนใน
การทดสอบแตละ Elevation โดยศึกษาระดับอัตราการเรงของรถจักรยานยนตแ 4 จังหวะ ทดสอบ 3 ระดับอัตราการเรง เพื่อสูบนํ้าใสถัง 1000 ลิตรและจับเวลาในการ
ทํางานของเครื่องสูบนํ้า จากน้ันไดทําการตวงนํ้ามันเบนซินเพื่อเติมนํ้ามันใหอยูเติมถังอยางเดิมเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองของนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาในระดับความสูงตางๆ 
 

ระดับความสูง ระดับความเรํง เวลา (นาที) น้ํามันเชื่อเพลิง (cc) 
Elevation 01 1 10.37 231.50 

 ความสูง 8.65 ม.  2 6.58 189.50 
   3 5.26 146.75 

Elevation 02 1 13.70 289.00 
 ความสูง 6.35 ม.  2 7.79 208.25 

   3 6.33 182.75 
Elevation 03 1 15.66 353.75 

ความสูง 4.05 ม.   2 8.78 244.00 
   3 7.20 209.75 

Elevation 04 1 19.47 413.50 
ความสูง 1.75 ม.   2 8.78 244.00 

   3 7.20 209.75 
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ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธแระหวางเวลากับปริมาณเช้ือเพลิงท่ีคาระดับ Elevation ตางๆ 
          
 เม่ือพิจารณาระดับ Elevation 01 ไดสูบนํ้าที่ความสูง 8.65 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดนํ้า จะเห็นไดวานํ้าที่สูบข้ันมาน้ันจะใชเวลาโดยเฉลี่ยในการสูบนํ้า
ดวยอัตราการเรงระดับที่ 1 เทากับ 10.37 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 231.50 cc เม่ือเพิ่มอัตราการเรงระดับที่ 2 จะใชเวลาในการสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.58 
นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 189.50 cc หลังจากน้ันเพิ่มอัตราการเรงระดับที่ 3 จะใชเวลาสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 5.26 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 
146.75 cc 
 เม่ือพิจารณาระดับ Elevation 02 ไดสูบนํ้าที่ความสูง 6.35 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดนํ้า จะเห็นไดวานํ้าที่สูบข้ันมาน้ันจะใชเวลาโดยเฉลี่ยในการสูบนํ้า
ดวยอัตราการเรงระดับที่ 1 เทากับ 13.70 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 289.00 cc เม่ือเพิ่มอัตราการเรงระดับที่ 2 จะใชเวลาในการสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 7.79 
นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 208.25 cc หลังจากน้ันเพิ่มอัตราการเรงระดับที่ 3 จะใชเวลาสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.33 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 
182.75 cc 
 เม่ือพิจารณาระดับ Elevation 03 ไดสูบนํ้าที่ความสูง 4.05 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดนํ้า จะเห็นไดวานํ้าที่สูบขั้นมาน้ันจะใชเวลาโดยเฉลี่ยในการสูบนํ้าดวย
อัตราการเรงระดับที่ 1 เทากับ 15.66 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 353.75 cc เม่ือเพิ่มอัตราการเรงระดับที่ 2 จะใชเวลาในการสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 8.78 นาที และ
การสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 244.00 cc หลังจากน้ันเพิ่มอัตราการเรงระดับที ่3 จะใชเวลาสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 7.20 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 209.75 cc 
 เม่ือพิจารณาระดับ Elevation 04 ไดสูบนํ้าที่ความสูง 1.75 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดนํ้า จะเห็นไดวานํ้าที่สูบขั้นมาน้ันจะใชเวลาโดยเฉลี่ยในการสูบนํ้า
ดวยอัตราการเรงระดับที่ 1 เทากับ 19.47 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 413.50 cc เม่ือเพิ่มอัตราการเรงระดับที่ 2 จะใชเวลาในการสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 8.78 
นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 244.00 cc หลังจากน้ันเพิ่มอัตราการเรงระดับที่ 3 จะใชเวลาสูบนํ้าโดยเฉลี่ยอยูที่ 7.20 นาที และการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 
209.75 cc 
 จากการศึกษาทดสอบแสดงใหเห็นไดวาเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาจะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเม่ือเครื่องสูบนํ้ามีตําแหนงการวางที่มีแรงดูดนํ้าในท อมากกวา
แรงดันนํ้าในทอของเครื่องสูบนํ้าและจะทําใหอัตราการสิ้นเปลื้องนํ้าเช้ือเพลิงมีคาลดลง และในขณะเดียวกันเม่ือเพิ่มอัตราการเรงเพิ่มมากขึ้นจะทําใหใชระยะเวลาลดลง
และสงผลใหอัตราการสิ้นเปลื้องนํ้าเช้ือเพลิงมีคาลดลงตามเชนกัน 
 

6. สรุปผลการศกึษา 
 จากการศึกษาออกแบบและทดสอบสรางชุดตนแบบเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาใหสามารถเคลื่อนไดงายและมีขนาดที่เล็กและชวยใหเกษตรกรประหยัด
คาใชจายในการขนยายเครื่องสูบนํ้าแบบเดิมที่มีขนาดใหญ สามารถนําไปใชกับการทําเกษตรกรพื้นที่สูงที่ยังขาดแคลนนํ้าและจากการทดสอบความสามารถในการ
ทํางานของเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาท่ีระดับความสูงตางกันพบวาเม่ือเครื่องสูบนํ้าแบบพกพาไดกําหนดตําแหนงการวางที่มีแรงดูดนํ้าในทอมากกวาแรงดันนํ้าในทอของ
เครื่องสูบนํ้าและข้ึนอยูกับอัตราการเรงท่ีเพิ่มมากขึ้นจะทําใหอัตราการสิ้นเปลื้องนํ้าเช้ือเพลิงมีคาลดลงคิดเป็นรอยละ 55.98 ถึง  77.66  และในขณะเดียวกันเม่ือเพิ่ม
อัตราระดับการเรงใหมากขึ้นและขึ้นอยูกับระดับความสูงที่ลดลงจะทําใหใชระยะเวลาลดลงคิดเป็นรอยละ 36.97 ถึง 50.72  และสงผลใหอัตราการสิ้นเปลื้องนํ้า
เช้ือเพลิงลดลงตาม  
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การออกแบบและสร๎างเคร่ืองอบแห๎งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
Design and Instruction of Dryer Rotary Drum Macadamia Machine 

  
คมสัน เขียวสา1  ธีระพจน๑ เผือกผาสุข2 อธิวัฒน๑ แลสันกลาง3 สรายุทธ มาลัยพันธุ๑4* และพงศกร สุรินทร๑5 

Komsan Khiwsa1  Teerapot Paukpasuk2 Atiwat Laesanklang 3  Sarayut Malaipun4* and Pongsakorn Surin 5 
 

บทคัดยํอ 
 วัตถุประสงคแของงานวิจัยเป็นการอออกแบบและสรางเครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน ประกอบดวย ชองระบาย, เกจวัดอุณหภูมิ, ฝาครอบเครื่อง, 
ถังอบแหง, ฝาปิดฮิตเตอรแ, เฟืองขับ 14 ฟใน, โซสงกําลัง, มอเตอรแเกียรแ และตูควบคุมระบบไฟฟูา ผลการทดลองอุณหภูมิที่เหมาะสม 55 องศาเซลเซียส โดยใชเวลา 2 
ช่ัวโมง และความช้ืนลดลง 13.63% d.b. 
 
คําสําคัญ: การออกแบบและสราง, แมคคาเดเมีย, อบแหง, ถังหมุน 
 
Abstract 

The objective of the research is to design and instruction of dryer rotary drum macadamia machine include vent, temperature 
gauge, cover, dry dryer drum, heater cover, drive gear 14 teeth, transmission chain, motor gear and control cabinet electrical system. The 
results showed that  optimum temperature 55°C using 2 hours and moisture decreased 13.63% d.b. 
 
Keywords: Design and Instruction , Macadamia, Dryer, Dryer Rotary Drum 
 
บทนํา 

(“แมคคาเดเมีย”, ม.ป.ป.) แมคคาเดเมียเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดแถวชายฝใ่งของตะวันออกเฉียงใตของรัฐควีนสแแลนดแ และทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาสแเวล 
ประเทศออสเตรเลีย สําหรับเมล็ดแมคคาเดเมียเขามาในประเทศไทยครั้งแรกจากองคแการยูซอม (USOM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงเมล็ดพันธุแแมคคาเดเมียใหแกกรม
กสิกรรมของไทยในอดีต โดยนํามาปลูกท่ีสถานีกสิกรรมบางกอกนอย และสงไปปลูกที่สถานีอื่นๆ เชน กสิกรรมพลิ้ว (ศูนยแวิจัยพืชสวนจันทบุรี) จํานวน 4 ตน, สถานีกสิ
กรรมแมโจ (ศูนยแวิจัยพืชไรเชียงใหม) จํานวน 3 ตน, สถานีกสิกรรมฝาง (สถานีทดลองพืชสวนฝาง) จํานวน 10 ตน และสถานีกสิกรรมดอยมูเซอ (สถานีทดลองพืชสวน
ดอยมูเซอ) จํานวน 8 ตน สําหรับในพื้นท่ีจังหวัดลําปางมีการปลูกแมคคาเดเมียที่บานแมแจเม ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 800 เมตร มีดินที่ดีและภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปีจึงเหมาะสมตอการปลูกแมคคาเดเมีย และจากการลงพื้นที่ของคณะทํางานเพื่อ
ศึกษาขอมูลเบื้องตนของไรสุวรรณไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับปใญหาดานการแปรรูปดวยวิธีการอบแหงผลผลิต พบวา กระบวนการอบแหงยังไมเป็นไปตามความตองการ
ของทางผูประกอบการเน่ืองจากอุณหภูมิยังไมเหมาะสม ดังน้ันจากปใญหาดังกลาวคณะทํางานจึงไดมีแนวคิดในการแกปใญหาโดยการออกแบบและสรางเครื่องอบแหง
แมคคาเดเมียแบบถังหมุนสําหรับนํามาใชในขั้นตอนดังกลาว เพื่อเพิ่มผลผลิตในกระบวนการอบแหงใหสูงข้ึนและมีคุณภาพ ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสรางเครื่องอบแหงแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
เถลิงราช นิลเช้ือวงศแ และคณะ (2555) ศึกษาวิจัยการอบแหงยางแผนผึ่งแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแสําหรับ

วิสาหกิจและกลุมสหกรณแสวนยางพาราขนาดยอม ผลการวิจัย พบวา การอบแหงยางแผนดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนมีอัตราการอบแหงเร็วกวาการอบแหงดวย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแ สําหรับผลผลิตทางการเกษตร วิเชียร ดวงสีเสน และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยการศึกษาการอบแหงกากมันสําปะหลังโดยใชเครื่อง
อบแหงแบบตะแกรงหมุน ผลการวิจัย พบวา การอบแหงกากมันสําปะหลังคือ อุณหภูมิการอบแหง 100°C และปริมาณกากมันสําปะหลัง 40 kg เน่ืองจากมีอัตราการ
อบแหงสูงสุด คือ 13.60 KG water h

-1 นอกจากน้ียังมีการใชเทคนิคในการออกแบบเครื่องอบแหงดังที่เบญจวรรณ วานมนตรี และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยการศึกษา
การอบแหงโจ฿กขาวกลองงอกกึ่งสําเร็จรูปดวยเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง ผลการวิจัย พบวา อุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง 120 องศาเซลเซียส และ 140 องศาเซลเซียส ความเร็ว
รอบการหมุนของลูกกลิ้ง 0.5 รอบตอนาที และ 0.7 รอบตอนาที ระยะหางระหวางลูกกลิ้ง 0.15 มิลลิเมตร 0.2 มิลลิเมตร และ 0.25 มิลลิเมตร ทําใหนํ้าหนักขาวกลอง
งอกที่มีความช้ืนเริ่มตนเฉลี่ย 63.47 %wb, 66.84 %wb และ 87.16 %wb ตามลําดับ โดยในสวนของอุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง ความเร็วรอบการหมุน และระยะหาง
ระหวางลูกกลิ้งน้ันมีผลตอความช้ืนสุดทายของผลิตภัณฑแโจ฿กขาวกลองงอก สําหรับวีรพงษแ ทรงคํา และคณะ (2556) ศึกษาการอบแหงเห็ดหลินจือดวยเครื่องอบแหง
ลมรอน ผลการวิจัย พบวา การอบแหงเห็ดหลินจือที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ (40, 55) องศาเซลเซียส ใชเวลาในการอบแหง 6 ช่ัวโมง อัตราการอบแหง 1.859 กิโลกรัม

                                                           
1 นักศึกษา,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
2 นักศึกษา,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
3 นักศึกษา,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
4 อาจารยแ,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปางโทรศัพทแ 054-342547-8 โทรสาร054-342549 
Email:sarayutmalipun@yahoo.com 
5 ผูชวยศาสตราจารยแ,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
โทรศัพทแ 054-342547-8 โทรสาร054-342549 Email:p.surin1980@yahoo.co.th 
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ตอช่ัวโมง การสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ 6.57 MJ/kg และการวิเคราะหแเศรษฐศาสตรแใชตนทุนการอบแหง 45.67 บาทตอกิโลกรัม มีระยะเวลาคืนทุน 148.34 วัน 
และจุดคุมทุน 326.8 บาทตอกิโลกรัม 

1.ความรูพื้นฐานของการอบแหง 
สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์(2540) การอบแหงวัสดุโดยทั่วไปจะใชอากาศรอนเป็นตัวกลางในการอบแหงโดยที่การถายเทความรอนจากอากาศไปยังวัสดุจะเกิดขึ้น

พรอม ๆ กันความรอนสวนใหญจะถูกไปใชในการระเหยนํ้า ออกจากผิววัสดุถาผิววัสดุมีปริมาณนํ้า อยูเป็นจํานวนมากอุณหภูมิและความเขมขนของไอนํ้า ที่ผิวก็จะคงที่
ซึ่งสงผลอัตราการอบแหงคงท่ีถาอุณหภูมิความช้ืนและความเร็วของอากาศมีคาคงท่ีเม่ือผิวของวัสดุมีปริมาณนํ้า ลดลงมากแลวอุณหภูมิและความเขมขนของไอนํ้าที่ผิว
ของวัสดุยอมเปลี่ยนแปลงไปโดยที่อุณหภูมิจะสูงข้ึนและความเขมขนไอนํ้าจะลดลงซึ่งสงผลใหอัตราการอบแหงลดลง 

2. ประเภทของการอบแหง 
2.1 การอบแหงแบบไหลเวียนผานผิว (Cross-Circulation drying) คือ การอบแหงท่ีความรอนไหลขนานกับผิวของของแข็ง อาจจะไหลผานผิวดานบนหรือผาน

ผิวดานลาง หรือผานทั้งสองดาน ตัวอยางเครื่องอบแหงประเภทน้ี คือ เครื่องอบแหงแบบถาด (tray dryer) ขอควรระวังในการใชงาน ควรเรียงวัสดุของแข็งเป็นช้ัน
เดียว หรือเป็นช้ันบางๆ  

2.2 การอบแหงแบบไหลเวียนแทรกผาน (Through-Circulation drying) คือ ของแข็งท่ีจะทําการอบแหง ถูกวางบนตะแกรงและใหก฿าซรอนเคลื่อนที่แทรกผาน
ช้ันของแข็ง ความรอนอาจเคลื่อนที่จากผิวดานบนสูผิวดานลางของของแข็ง และผานตะแกรงออกไป ขอควรระวังในการใชงาน ควรปรับความเร็วของก฿าซรอนไมใหสูง
เกินไป ถาก฿าซรอนมีความเร็วสูง จะพัดพาของแข็งออกจากเครื่องได 

2.3 การอบแหงแบบโปรย (Showering drying) คือ การอบแหงที่ของแข็งถูกตักขึ้นและโปรยลงสูดานลางจะมีก฿าซรอนเคลื่อนที่ผานกลุมของแข็ง  ตัวอยาง
เครื่องอบแหงประเภทน้ี คือ เครื่องอบแหงแบบหมุน (rotary dryer) ขอควรระวังในการใชงานวัสดุที่เป็นผงละเอียดตองใชความระมัดระวังในการอบแหง เพราะก฿าซ
รอนอาจพัดพาวัสดุออกจากเครื่องอบ ทําใหเกิดการสูญเสียของแข็ง 

2.4 การอบแหงแบบฟลูอิดไดซแ (Fluidized drying) คือการอบแหงที่วัสดุของแข็งถูกวางบนตะแกรงเป็นช้ันของแข็งและมีการใหก฿าซรอนเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
เหมาะสมผานตะแกรงเขาสูดานลางของช้ันของแข็งและออกไปทางดานบน สงผลใหกลุมของแข็งมีลักษณะเป็นฟลูอิดไดซแขอควรระวังในการใชงาน  ควรปรับความเร็ว
ของก฿าซรอนใหเหมาะสม ไมควรต่ําเกินไปเพราะจะทําใหของแข็งไมเกิดเอนเทรนเมนตแของวัสดุที่เป็นผงละเอียด 

2.5 การอบแหงแบบนิวเมติก (pneumatic drying) คือ การอบแหงท่ีมีการขนสงวัสดุของแข็งเกิดขึ้นพรอมกัน โดยใชความเร็วของก฿าซรอนทําใหของแข็ง
เคลื่อนที่ไปยังปลายทาง พรอมกับการลดความช้ืนภายในวัสดุของแข็งน้ัน 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. การคัดเลือกเมล็ดแมคคาเดเมีย ลักษณะของเมล็ดแมคคาเดเมียจะประกอบดวย เปลือกนอก เปลือกในและเมล็ดสวนที่รับประทานไดจะอยูภายใน โดยจะทํา
การเก็บเมล็ดแมคคาเดเมียที่แกแลว แตยังมีความช้ืนอยูในเมล็ด ดังท่ีเห็นในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 เมล็ดแมคคาเดเมีย 
2. หลักการออกแบบเครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน ประกอบไปดวย หองตูอบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแนวนอนความกวาง 63 เซนติเมตร ความยาว 

100 เซนติเมตร และความสูง 63 เซนติเมตร โดยภายในจะมีถังทรงกระบอกท่ีมีลักษณะเป็นตะแกรงหมุนได เม่ือนําเมล็ดแมคคาเดเมียใสลงในถังทรงกระบอกซึ่งจะถูก
ปูอนเขาทางดานบนของเครื่อง และจากน้ันพัดลมจะเปุาเอาไอความรอนที่บริเวณชุดฮิตเตอรแทําใหไอความรอนไปกระทบกับถังทรงกระบอกที่มีเมล็ดแมคคาเดเมียดาน 
ในขณะท่ีถังทรงกระบอกที่มีเมล็ดแมคคาเดเมียจะหมุนตัวอยางชาๆ จากการสงกําลังของมอเตอรแเกียรแที่ อยูดานนอกเครื่องอบ เม่ือทําการอบตามที่ไดกําหนดไวแลว
เมล็ดแมคคาเดเมียที่อบแหงเสร็จแลวจะถูกลําเลียงออกทางประตูดานขางของเครื่องตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบเครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
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3. สวนประกอบเครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
ตารางที่ 1 สวนประกอบเครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 

หมายเลข ช่ือ หนาที่ 
1 ชองระบายความช้ืน  ปรับอุณหภูมิและระบายความช้ืนออกภายนอก 
2 เกจวัดอุณหภูมิ  วัดอุณหภูมิขณะทําการอบแหง  
3 ฝาเปิด-ปิดเครื่อง  เปิดเวลาใสเมล็ดและปิดขณะทําการอบ  
4 หองอบ  รักษาอุณหภูมิความรอน  
5 ฝาปิดฮติเตอรแ กันไฟฟูาท่ีตอไปยังชุดฮิตเตอรแ 
6 สเตอรแ 14 ซี่  สงกําลังขับจากมอเตอรแผานโซไปยังตะแกรงใสเมล็ด  
7 โซสงกําลัง  สงกําลังขับสเตอรแดานลางไปยังสเตอรแดานบน  
8 มอเตอรแเกียรแ  สงกําลังไปยังตะแกรงใสเมล็ดแมคคาเดเมีย  
9 ตูควบคุมระบบไฟฟูา  ควบคุบวงจรไฟฟูาของเครื่อง  

 

 
ภาพที่ 3 สวนประกอบเครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 

 
4. ขั้นตอนการทดลอง 
4.1 เตรียมเมล็ดแมคคาเดเมียที่ผึ่งแดดไวแลว 60 วัน  ปริมาณความช้ืนอยูท่ี 14-15% และช่ังนํ้าหนักกอนอบ  
 

 
    ภาพท่ี 4 การเตรียมเมล็ดแมคคาเดเมีย 

4.2 ใสเมล็ดแมคคาเดเมียที่เตรียมไวใสลงไปในถังทรงกระบอก 

 
    ภาพท่ี 5 ใสเมล็ดแมคคาเดเมียลงไปในถังทรงกระบอก 

4.3 ตั้งเวลาและอุณหภูมิในการอบ 

 
    ภาพท่ี 6 การตั้งตั้งเวลาและอุณหภูมิ 
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4.4 ปิดฝาเครื่องแลวเปิดสวิตซแเครื่อง 
4.5 เม่ือครบตามเวลาท่ีกําหนดปิดเครื่อง และช่ังนํ้าหนักหลังอบ 
4.6 ทําการตรวจสอบหาความช้ืนของเมล็ดแมคคาเดเมียและบันทึกผลการทดลอง  
4.7 นําคาท้ังหมดที่ไดมาคํานวณ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่อง 

 
ผลการวิจัย 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน โดยแบงการทดลองออกเป็น 6 ครั้งๆ ละ 5 กิโลกรัม เวลาในการทดลอง 
2 ช่ัวโมง อุณหภูมิเริ่มตนที่ 35 องศาเซลเซียส 40 องศาเซลเซียส 45 องศาเซลเซียส 50 องศาเซลเซียส 55 องศาเซลเซียส 60 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 2 
และภาพที่ 7 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 

เงื่อนไข/จํานวนการทดลอง 1 2 3 4 5 6 
อุณหภูมิที่ใชอบ(องศาเซลเซียส)  35 40 45 50 55 60 
เวลาท่ีใช (ช่ัวโมง)  2 2 2 2 2 2 
นํ้าหนักกอนอบ (กิโลกรัม)  5 5 5 5 5 5 
นํ้าหนักหลังอบ (กิโลกรัม)  4.97 4.83 4.76 4.52 4.48 4.39 
ความช้ืนกอนอบ (เปอรแเช็นตแ)  15 15 15 15 15 15 
ความช้ืนหลังอบ (เปอรแเช็นตแ)  12.96 10.84 8.62 11.11 13.63 16.27 

จากตารางที่ 2 แสดงถึงอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นํ้าหนักหลังอบหายไป 0.03 กิโลกรัม ลดความช้ืนได 2.04 เปอรแเช็นตแ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นํ้าหนัก
หลังอบหายไป 0.17 กิโลกรัม ลดความช้ืนได 4.16 เปอรแเช็นตแ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นํ้าหนักหลังอบหายไป 0.24 กิโลกรัม ลดความช้ืนได 6.38 เปอรแเช็นตแ 
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นํ้าหนักหลังอบหายไป 0.48 กิโลกรัม ลดความช้ืนได 3.89 เปอรแเช็นตแ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นํ้าหนักหลังอบหายไป 0.52 กิโลกรัม 
ลดความช้ืนได 1.37 เปอรแเช็นตแ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นํ้าหนักหลังอบหายไป 0.61 กิโลกรัม ลดความช้ืนได -11.27 เปอรแเช็นตแ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 กราฟอุณหภูมิและความช้ืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 สีเน้ือของเมล็ดออกสีเหลือง เน้ือเมล็ดมีความสุกกรอบพอดีทั่วทั้งเมล็ด  
 

สรุปและอภปิรายผล 
 เครื่องอบแหงเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุนสามารถลดใชเวลาอบจากเดิม 10 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สามารถลดเวลาในการอบลง 8 
ช่ัวโมง เหลือ2 ช่ัวโมง .ใชอุณหภูมิที่เหมาะสม 55 องศาเซลเซียส ทําใหสีเน้ือของเมล็ดออกสีเหลือง เน้ือเมล็ดมีความสุกกรอบพอดีทั่วทั้งเมล็ด ถาใชอุณหภูมิเกิน 55 
องศาเซลเซียส ทําใหสีเน้ือของเมล็ดออกสีเหลืองอมนํ้าตาล เพราะเน้ือของเมล็ดเริ่มไหม เน้ือเมล็ดมีความกรอบเหมือนเดิม  
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ศึกษาหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหาการจราจรและเลือกใช๎เสน๎ทางกรณีศึกษาบริเวณ : อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
A STUDY ON TRAFFIC SOLUTIONS TO PROBLEMS AND ROUTE SELECTIONCase Study:  

Muang District, Chiang Rai Province 
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บทคัดยํอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวทางแกไขปใญหาจราจรและกําหนดเลือกใชเสนทางเลี่ยงในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเก็บสํารวจขอมูลจํานวน
และประเภทของรถในชวงเวลาเรงดวนทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ โดยกําหนดตําแหนงที่ศึกษาจํานวน 8 สถานที่ เพื่อหาสัดสวนประเภทและการใชรถใน
ชวงเวลาเรงดวนและศึกษาผลกระทบจากการจํากัดประเภทรถในเสนทางที่ศึกษา จากการศึกษาพบวาปริมาณจราจรในวันราชการมีสัดสวนประเภทและการใชรถคิด
เป็นรอยละ 67.32 และวันหยุดราชการมีสัดสวนคิดเป็นรอยละ 32.68 และผลของการจํากัดประเภทรถมีอิทธิผลตอเสนทางหลังจากจํากัดประเภทรถออกไปจาก
เสนทางท่ีศึกษา พบวาในเสนทาง A บริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายในชวงวันราชการและวันหยุดราชการมีปริมาณจราจรนอยกวาการไหลอิ่มตัวมีปริมาณรถ 2 
ลอ ในวันราชการคิดเป็นรอยละ 44.72 และสามารถรองรับรถเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 55.28 และในวันหยุดราชการคิดเป็นรอยละ 46.02 และสามารถรองรับรถเพิ่มขึ้น
คิดเป็นรอยละ 53.98 ในเสนทางที่แนะนําใหรถประเภท 4 ลอ มีปริมาณรถ คิดเป็นรอยละ 95.38  สามารถรับรถไดอีกรอยละ 4.62 และในเสนทาง B บริเวณหนา
โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ และหนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ชวงวันราชการและชวงวันหยุดราชการมีปริมาณจราจรที่นอยกวาการไหลอิ่มตัว มีปริมาณรถ 2 
ลอ คิดเป็นรอยละ 51.17 และสามารถรองรับรถเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 48.83 ในเสนทางที่แนะนําใหรถประเภท 4 ลอ มีปริมาณรถคิดเป็นรอยละ 54.38 สามารถ
รองรับรถเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 45.62 
 

คําสําคัญ : ปใญหาการจราจร, ประเภทรถ, การเลือกใชเสนทาง, อําเภอเมืองเชียงราย 
 
ABSTRACT 
 This Research find a solution for traffic problem and the selection of the path in Chiang Rai. Data collection was conducted by the 
number of vehicles during the rush hours in weekdays and holiday. We choose the issue to be analyzed 8 places in to find the proportions 
of vehicle, how to drive vehicles during the rush hours and Study the effects of using a vehicle in each category. From this researching 
found that on weekdays, the proportion of traffic volume as a percentage is 67.32 % and on holiday is 32.68 %. The results of the limited 
the type of the vehicle that influence in the path. After removal the vehicle out of the path found that path A in front of the Chiang Rai 
Technical college during weekdays and holiday that traffic volume is lesser. On weekdays there were 2-wheels vehicles volume as a 
percentage is 44.72 %t and could get more vehicle 55.28 % and on holiday 46.02 % could get more vehicle 53.98 %. In the recommended 
path for 4-wheels vehicles volume as a percentage is 95.38 % and could get more vehicles as 4.62 %. In path B in front of 
Damrongratsongkhroh School and Chiang Rai Vocational College during weekdays and holidays, the traffic volume is lesser. The volume of 
2-wheels vehicles in weekdays as a percentage is 51.17 % and could get more vehicles 48.43 %. In the recommended path for 4-wheels 
vehicles volume as a percentage is 54.38 % and could get more vehicles 45.62 %. 
 

Keywords: Traffic Problems, Types of Vehicles, Route Selection, Amphoe Mueang Chiang Rai 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันปใญหาทางการจราจรและการเดินทางเป็นปใจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงในชีวิตประจําวันของมนุษยแ และมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตทั้งภาค
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชุนในประเทศไทย โดยการเดินทางไดมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตั้งแตการเดินทาง ใชเทา สัตวแ เกวียน จนกระทั่งถึงการใช
รถจักรยานยนตแ รถยนตแ เรือ รถไฟ เป็นตน ในการพัฒนาการเดินทางเสริมใหเมืองมีการเจริญเติบโต เม่ือประชากรเพิ่มมากขึ้นความตองการในการเดินทางก็เพิ่มมาก
ขึ้น มาตรฐานการดํารงชีวิตก็สูงข้ึน พื้นที่ในเมืองก็ขยายออกเรื่อยๆ ในทางกลับกันสิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดปใญหาการเดินทางข้ึนอยางมากเชนกัน เชน ปใญหารถติด อุบัติเหตุ
ทางรถ มลภาวะจากอากาศเสีย เป็นตน เม่ือเกิดปใญหาดังกลาวข้ึน จึงตองมีการศึกษาระบบการเดินรถในเขตเมือง ซึ่งนับเป็นสวนสําคัญในการวางแผนออกแบบระบบ
การจราจรและการวางผังเมือง ในเมืองตางๆที่มีประชากรอยูหนาแนนและการจราจรเพิ่มขึ้น การเดินทางในเขตเมือง ดังน้ันการศึกษาระบบการเดินรถในเขตเมืองจึง
จําเป็นอยางยิ่งตอประชากรในเขตเมืองและนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดที่เป็นเมืองทองเที่ยวจะตองมีความจําเป็นเลือกใชเสนทางในการจราจร เพื่อใหการ
เดินทางมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของของการเคลื่อนไหวของรถและแตประเภท ปริมาณจราจร และแยกประเภทของยานพาหนะ [1] ทําการศึกษา เน่ืองจากถนนแตละสาย
มีพฤติกรรมไมเหมือนกัน ดังน้ันจากการศึกษาทําใหไดแบบจําลองของปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นกับถนนของเสนทาง และสามารถนํามาเป็นขอมูลเบื้องตนในการออกแบบ
ปรับปรุงถนนตางๆ [8] เป็นแนวทางการพยากรณแอัตราการเพิ่มของปริมาณจราจร (Traffic Growth - Method) ซึ่งวิธีดังกลาวมีหลักการวาอัตราการเพิ่มของปริมาณ
จราจรสัมพันธแกับตัวแปรตางๆ [9] ไดทําการวิเคราะหแและประเมินทางเลือกในการจัดการระบบการจราจรเพื่อแกไขปใญหาจราจรเรงดวนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การรูปแบบการเดินทางการใชประโยชนแที่ดิน และการเพิ่มของปริมาณจราจรในอนาคต [7] แบบจําลองศึกษาและประเมินเพื่อนําไปสูกระบวนการสรางแนวทางเลือก
ตางๆในการแกไขปใญหาจราจรในอนาคตตอไป โดยผลการศึกษาสามารถสรางแนวทางเลือกตางๆ [4] การศึกษาเกี่ยวกับปใญหาการจราจรและปใญหาสําคัญที่กอใหเกิด
                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรแ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย โทรศัพทแ  0-94640-7557 อีเมล : aretomrit@gmail.com1 
2 อาจารยแประจําสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรแ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
3 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรแ 
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ความสูญเสียทั้งในดานความลาชาในการเดินทาง อีกทั้งนํ้ามันเช้ือเพลิงมีราคาสูงขึ้น [2] เปรียบเทียบลักษณะสภาพกอนและหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอเป็นแนว
ทางการแกไขใหการจราจรในช่ัวโมงเรงดวนบริเวณโรงเรียนมีความคลองตัวและปลอดภัยมากขึ้น [6] การเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดชวงเวลาการศึกษา
ปริมาณของยานพาหนะในช่ัวโมงเรงดวนคือ ตั้งแตเวลา 07:00น. ถึง 09:00น. และเวลา 15:00น. ถึง 16:00น. [3] การจัดการจราจรลักษณะน้ีมีศักยภาพที่จะนําไปใช
ไดกับถนนสายอื่นที่มีหนาที่ใหบริการแกกระแสจราจรและกิจกรรมของคนเดินเทารวมดวยกัน [5] 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการพัฒนาคุณภาพของเสนทางและลดปริมาณการรถในเสนทางในเขตพื้นท่ีเชียงรายโดยมีวัตถุประสงคแดังตอไปน้ี    
 2.1 เพื่อศึกษาสัดสวนระหวางรถแตละประเภทในชวงเวลาเรงดวน 
 2.2 เพื่อศึกษาสัดสวนการใชรถแตละประเภทในเสนทางท่ีทําการศึกษา 
 2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการจํากัดประเภทรถในเสนทางท่ีศึกษา 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
 Passenger Car Unit 
 Passenger Car Unit (PCU) คือการคํานวณหาคาปริมาณการจราจรจะใชหนวยเดียวกันคือ หนวยรถยนตแน่ังสวนบุคคล ซึ่งคาเทียบเทาของรถประเภทตางๆ จะ
พิจารณาเป็นจํานวนเทาของรถยนตแน่ังสวนบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับปใจจัยหลายๆอยาง เชน  สภาพถนน ทางแยกตางๆ บริเวณวงเวียน เป็นตน ดังตารางท่ี 1 (F.D. Richard 
Hobbs, 1979) 
ตารางที่ 1 คาจราจรทั่วไปจะอยูในคาของ Passenger Car Unit (PCU)  
 
 
 
 
 
 
 

 ความจุของถนนในเมือง 
 ความจุของถนน (Carriage Way Capacity) หมายถึง จํานวนยานพาหนะสูงสุด ที่คาดวาสามารถแลนผานชองจราจร ที่จุดใดๆ ณ ชวงเวลาหน่ึง ภายใต
สภาพของชองจราจรที่จุดน้ัน ความจุของถนนที่ใชในการออกแบบถนนในเมืองขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรสูงสุดในช่ัวโมงเรงดวนเชา และเย็ น ดังตารางที่ 2 และ 3 
(ปรับปรุงจากเอกสารการออกแบบและวางผังถนนในเมือง กองวิศวกรรม.สํานักผังเมือง) 
ตารางที่ 2 แสดงความสามารถของชองจราจรสําหรับการเดินรถสองทิศทาง 
 

 

 

 

 

ตารางที ่3 แสดงความสามารถของชองจราจรสําหรับการเดินรถทิศทางเดียว 
 

 

 

 

ขั้นตอนการศึกษาและวิธีดําเนินการวิจัย 
 รายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินการศึกษามีหัวขอตอไปน้ี 
 1) ศึกษาขอมูลปริมาณแตประเภทในชวงเวลาเรงดวนของวันราชการและหยุดราชการของหนาสถานที่ทั้ง 8 สถานที่ ไดแก หนาวิทยาลัยเทคนิคเชี ยงราย 
หนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หนาโรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ หนาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม หนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หนาโรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะหแ หนาโรงพยาบาลโอเวอรแบรุ฿ค และหนาตลาดเทศบาลนครเชียงราย โดยแบงออกเป็น 2 เสนทาง และกําหนดระยะเวลาที่ศึกษาในชวงเวลา 07:00 ถึง 09:00 
น.และชวงเวลา 16:00 ถึง 18:00 น. 
 2) ศึกษาขอมูลปริมาณรถประเภท 2 ลอ ในเสนทางที่ทําการศึกษาวาจะสามารถรับปริมาณ และรถประเภท 4 ลอ ที่ใหไปใชในเสนทางที่แนะนําจะมี
ปริมาณเทาไร โดยใชคา PCU มาเปรียบเทียบของรถแตละประเภท  
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 3) ศึกษาขอมูลปริมาณรถที่ใชในเสนทางมีปริมาณมากหรือนอยกวาอัตราการไหลอิ่มตัวของถนนที่ทําการศึกษา โดยใชความสามารถของชองจราจรสําหรับ
การเดินรถ มาตรฐานการออกแบบและวางผังเมืองถนนในเมือง กองวิศวกรรม สํานักงานผังเมือง 
 4) การเตรียมวัสดุวัสดุที่ใชในการศึกษา ไดแก ตารางเก็บขอมูล, เครื่องนับจํานวน และเครื่องจับเวลา 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภท โดยทําการศึกษาทั้งหมด 8 สถานที่ ในชวงเวลา ของวันราชการ และวันหยุดราชการ ในแตละ
สถานที่มีปริมาณการจราจรของรถแตละประเภท ดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงตําแหนงสถานที่ท้ังหมดที่ทําการศึกษา 
 
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการใชรถแตละประเภทของชวงเชาและชวงเย็นวันราชการ 
 

 

 

 

 

 
 

 

จากตารางที่ 4 แสดงปริมาณการใชรถแตละประเภทของชวงเชาวันราชการจากการสํารวจบริเวณทั้ง 8 สถานที่ไดปริมาณการจราจรรถประเภท 2 ลอ  คิด
เป็นรอยละ 47.34 รถประเภท 3 ลอ คิดเป็นรอยละ 0.50 รถประเภท 4 ลอ คิดเป็นรอยละ 51.64 และ รถประเภท 6 ลอ คิดเป็นรอยละ 0.52 และแสดงปริมาณ
การจราจรของชวงเย็นวันราชการมีรถประเภท 2 ลอ คิดเป็นรอยละ 50.82 รถประเภท 3 ลอ คิดเป็นรอยละ 0.43 รถประเภท 4 ลอ คิดเป็นรอยละ 48.54 และ รถ
ประเภท 6 ลอ คิดเป็นรอยละ 0.19 
ตารางท่ี 5 แสดงปริมาณการใชรถแตละประเภทของชวงเชาและชวงเย็นวันหยุดราชการ 
 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 5 แสดงปริมาณการใชรถแตละประเภทของวันหยุดราชการ จากการสํารวจบริเวณทั้ง 8 สถานที่ไดปริมาณการจราจรของชวงเวลาเชา วัน
ราชการ มีรถประเภท 2 ลอ คิดเป็นรอยละ 49.77 รถประเภท 3 ลอ คิดเป็นรอยละ 0.63 รถประเภท 4 ลอ คิดเป็นรอยละ 49.13 และ รถประเภท 6 ลอ คิดเป็นรอย
ละ 0.48 และแสดงปริมาณการจราจรของชวงเวลาเย็นวันหยุดราชการมีรถประเภท 2 ลอ คิดเป็นรอยละ 51.91 รถประเภท 3 ลอ คิดเป็นรอยละ 0.63 รถประเภท 4 
ลอ คิดเป็นรอยละ 47.26 และ รถประเภท 6 ลอ คิดเป็นรอยละ 0.15 
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ผลการศึกษาเส๎นทางว่ิง Route A 
 การศึกษาไดกําหนดเสนทางวิ่ง A โดยจุดเริ่มตน คือ หนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ทั้ง 2 เสนทางน้ีจะวิ่งผานหนา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายผานหนาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหแ ไปยังปลายทางมีระยะทาง 1.0 กิโลเมตรและเสนทางใหมที่แนะนําใหมีระยะทางทั้งหมด 1.1 
กิโลเมตร ดังภาพที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2 แสดงเสนทางการเดินรถในเสนทางท่ี A 

 
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณและสดัสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเชาวันราชการ 
 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 6 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเชาวันราชการมีสถานที่ที่ทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ สถานที่ที่ไดทํา
การแกไข ปริมาณรถประเภท 4 ลอ ที่มากที่สุดคิดเป็นสัดสวนรอยละ 54.65 มีปริมาณรถประเภท 2 ลอ รองลงมา มีสัดสวนเป็นรอยละ 44.38 และมีปริมาณรถ
ประเภท 3 ลอ และ 6 ลอ มีนอยมากคิดเป็นสัดสวนรอยละ 0.59 และ 0.38 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียงกับเสนทางเดิมหรือ
ใชเวลาในการเดินทางนอยกวาเดิม 
 จากตารางที่ 7 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเย็นวันราชการมีสถานที่ท่ีทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ มีปริมาณรถประเภท 
4 ลอ ที่มากท่ีสุดคิดเป็นสัดสวนสัดสวนรอยละ 52.00 มีปริมาณ มีปริมาณรถประเภท 2 ลอ รองลงมาจากรถประเภท 4 ลอ มีสัดสวนเป็นรอยละ 47.18 และมีปริมาณ
รถประเภท 3 ลอ และ 6 ลอ มีปริมาณนอยมากคิดเป็นสัดสวนรอยละ 0.52 และ 0.31 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียงกับ
เสนทางเดิมหรือใชเวลาในการเดินทางนอยกวาเดิม 
 จากตารางที่ 8 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเชาวันหยุดราชการมีสถานที่ที่ทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ สถานที่ที่ไดทํา
การแกไขปริมาณรถประเภท 4 ลอ ที่มากที่สุดคิดเป็นสัดสวนรอยละ 56.21 มีปริมาณ มีปริมาณรถประเภท 2 ลอ ที่รองลงมาคิดเป็นสัดสวนรอยละ 42.67 และมี
ปริมาณรถประเภท 3 ลอ และ 6 ลอ มีนอยมาก คิดเป็นสัดสวนรอยละ 0.57 และ 0.55 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียงกับ
เสนทางเดิมหรือใชเวลาในการเดินทางนอยกวาเดิม 
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณและสดัสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเย็นวันราชการ 
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ตารางที่ 8 แสดงปริมาณและสดัสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเชาวันหยุดราชการ 
 

 

 

 

 
 

 จากตารางที่ 9 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเย็นวันหยุดราชการมีสถานที่ที่ทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ สถานที่ที่
ไดทําการแกไข ปริมาณรถประเภท 4 ลอ ที่มากที่สุด มีสัดสวนเป็นรอยละ 50.82 มีปริมาณ มีปริมาณรถประเภท 2 ลอ ที่รองลงมาคิดเป็นสัดสวนเป็นรอยละ 48.31 
และมีปริมาณรถประเภท 3 ลอ และ 6 ลอ มีนอยมาก คิดเป็นสัดสวนรอยละ 0.74 และ 0.13 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียง
กับเสนทางเดิมหรือใชเวลาในการเดินทางนอยกวาเดิม 
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณและสดัสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง A ชวงเวลาเย็นวันหยุดราชการ 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาในเส๎นทางว่ิง Route B 
 จากการศึกษาไดกําหนดในเสนทางวิ่ง B โดยมีจุดเริ่มตน คือ ตลาดเทศบาลเชียงรายแลวผานหนาโรงพยาบาลโอเวอรแบรุ฿ค วิ่งผานโรงเรียนดํารงราษฎรแ
สงเคราะหแและผานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายวิ่งไปยังปลายทาง มีระยะทาง 0.95 กิโลเมตรและเสนทางใหมที่แนะนําใหมีระยะทางท้ังหมดเทากับ 0.55 กิโลเมตร ดัง
ภาพท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงเสนทางการเดินรถในเสนทาง B 
 

ตารางที่ 10 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเชาวันราชการ 
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 จากตารางที่ 10 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเชาวันราชการมีสถานที่ที่ทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ สถานที่ที่ไดทําการ
แกไข ปริมาณรถประเภท 2 ลอ ที่มากท่ีสุด มีสัดสวนเป็นรอยละ 52.86 มีปริมาณ มีปริมาณรถประเภท 4 ลอ รองลงมา มีสัดสวนเป็นรอยละ 46.07 และมีปริมาณรถ
ประเภท 6 ลอ และ 3 ลอ มีนอยมาก คิดเป็นสัดสวนรอยละ 0.70 และ 0.37 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียงกับเสนทางเดิม
หรือใชเวลาในการเดินทางนอยกวาเดิม 
 จากตารางที่ 11 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเย็นวันราชการมีสถานที่ที่ทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ สถานที่ที่ไดทําการ
แกไข ปริมาณรถประเภท 2 ลอ ที่มากท่ีสุด คิดเป็นสัดสวนรอยละ 54.55 มีปริมาณรถประเภท 4 ลอ รองลงมา คิดเป็นสัดสวนรอยละ 44.59 และมีปริมาณรถประเภท 
6 ลอ และ 3 ลอ มีนอยมาก คิดเป็นสัดสวนรอยละ 0.62 และ 0.23 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียงกับเสนทางเดิมหรือใชเวลา
ในการเดินทางนอยกวาเดิม 
ตารางที่ 11 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเย็นวันราชการ 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 12 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเชาวันหยุดราชการ 
 

 

 

 

 
 

 จากตารางที่ 12 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเชาวันหยุดราชการมีสถานที่ที่ทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ สถานที่ที่
ไดทําการแกไข ปริมาณรถประเภท 2 ลอ ที่มากที่สุด คิดเป็นสัดสวนรอยละ 57.33 มีปริมาณ มีปริมาณรถประเภท 4 ลอ ที่รองลงมา คิดเป็นสัดสวนรอยละ 41.75 
และมีปริมาณรถประเภท 3 ลอ และ 6 ลอ มีนอยมากมีสัดสวนเป็นรอยละ 0.59 และ 0.33 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียงกับ
เสนทางเดิมหรือใชเวลาในการเดินทางนอยกวาเดิม 
 จากตารางที่ 13 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเย็นวันหยุดราชการมีสถานที่ที่ทําการสํารวจอยู 4 สถานที่ สถานที่ที่
ไดทําการแกไขปริมาณรถประเภท 2 ลอ ที่มากท่ีสุด คิดเป็นสัดสวนรอยละ 57.00 มีปริมาณรถประเภท 4 ลอ ที่รองลงมา คิดเป็นสัดสวนรอยละ 42.19 และมีปริมาณ
รถประเภท 3 ลอ และ 6 ลอ มีนอยมาก มีสัดสวนเป็นรอยละ 0.62 และ 0.19 ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหแหาเสนทางใหมที่ใกลเคียงกับเสนทางเดิม
หรือใชเวลาในการเดินทางนอยกวาเดิม 
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณและสัดสวนของรถแตละประเภทในเสนทาง B ชวงเวลาเย็นวันหยุดราชการ 
 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 14 เม่ือพิจารณาผลปริมาณของที่ปรับเป็นรถน่ังสวนบุคลในเสนทางวิ่ง A ในเสนทางเดิมที่การสํารวจจะเห็นไดวาชวงเชาวันราชการชวงเย็นวัน
ราชการและชวงเย็นวันวันหยุดราชการมีปริมาณจราจรมากกวาการไหลอิ่มตัวของถนน จึงทําใหมีรถติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเพราะมีการจอดรถและหยุดรถในเสนทาง 
การขามถนนที่ไมเป็นระเบียบและการจอดรถซอนคันในเสนทางท่ีแนะนํา จะเห็นไดวาชวงเชาวันราชการชวงเย็นวันราชการและชวงเย็นวันหยุดราชการมีปริมาณจราจร
มากกวาการไหลอิ่มตัวของถนน จึงทําใหมีรถติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเพราะมีการจอดรถท่ีไมเป็นระเบียบในเสนทาง เม่ือบังคับรถประเภท 4 ลอไปใชเสนทางที่แนะนํา
จะเห็นไดวามีปริมาณรถประเภท 2 ลอ ในเสนทางเดิมมีคานอยกวาการไหลอิ่มตัว มีปริมาณรถ 2 ลอ ในวันราชการคิดเป็นรอยละ 44.72 และสามารถรับรถไดอีกรอย
ละ 55.28 และในวันหยุดราชการคิดเป็นรอยละ 46.02 และสามารถรับรถไดอีกรอยละ 53.98 ในเสนทางที่แนะนําใหรถประเภท 4 ลอ มีปริมาณรถ คิดเป็นรอยละ 
95.38 และสามารถรับรถไดอีกรอยละ 4.62 



 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 766 
 
 

ตารางที่ 14 ผลปริมาณของที่ปรับเป็นรถน่ังสวนบุคลในเสนทางวิ่ง Route A และ Route B 
 

 

 

 

 

 

 เม่ือพิจารณาผลปริมาณของที่ปรับเป็นรถน่ังสวนบุคลในเสนทางวิ่ง B ในเสนทางเดิมที่การสํารวจจะเห็นไดวาชวงเชาวันราชการและชวงเย็นวันราชการมี
ปริมาณจราจรมากกวาการไหลอิ่มตัวของถนนจึงทําใหมีรถติดขัดในชวงเวลาเรงดวน เพราะมีการจอดรถและหยุดรถในเสนทาง การขามถนนที่ไมเป็นระเบียบและการ
จอดรถซอนคันในเสนทางที่แนะนํา จะเห็นไดวาชวงเชาวันราชการและชวงเย็นวันราชการ มีปริมาณจราจรมากกวาการไหลอิ่มตัวของถนน จึงทําใหมีรถติดขัดใน
ชวงเวลาเรงดวน เพราะมีการจอดรถท่ีไมเป็นระเบียบในเสนทางเม่ือบังคับรถประเภท 4 ลอไปใชเสนทางที่แนะนํา จะเห็นไดวามีปริมาณรถประเภท 2 ลอ ในเสนทาง
เดิม มีคานอยกวาการไหลอิ่มตัว มีปริมาณรถ 2 ลอ คิดเป็นรอยละ 51.17 และสามารถรับรถไดอีกรอยละ 48.83 ในเสนทางท่ีแนะนําใหรถประเภท 4 ลอ มีปริมาณรถ 
คิดเป็นรอยละ 54.38 และสามารถรับรถไดอีกรอยละ 45.62 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาแนวทางแกไขปใญหาจราจรและกําหนดเลือกใชเสนทางเลี่ยงในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเก็บสํารวจขอมูลจํานวนและประเภทของ
รถในชวงเวลาเรงดวนทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ โดยกําหนดตําแหนงที่ศึกษาจํานวน 8 สถานที่ เพื่อหาสัดสวนประเภทและการใชรถในชวงเวลาเรงดวนและ
ศึกษาผลกระทบจากการจํากัดประเภทรถในเสนทางท่ีศึกษา ปริมาณรถในวันราชการมีสัดสวนของรถคิดเป็นรอยละ 67.32 และในวันหยุดราชการมีสัดสวนของรถคิด
เป็นรอยละ 32.68 พบวาเม่ือสัดสวนของรถในวันราชการและวันหยุดราชการ มีสัดสวนใกลเคียงกันทําใหทราบวาปใจจุบันในเมืองเชียงรายเกิดการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
การศึกษาพบวาสัดสวนของเสนทางท่ีทําการศึกษามีปริมาณการจราจรท่ีหนาแนนและผลของการจํากัดประเภทรถมีอิทธิผลตอเสนทางหลังจากจํากัดประเภทรถออกไป
จากเสนทางท่ีศึกษา พบวาในเสนทาง A บริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายในชวงวันราชการและวันหยุดราชการมีปริมาณจราจรนอยกวาการไหลอิ่มตัวมีปริมาณรถ 
2 ลอ ในวันราชการคิดเป็นรอยละ 44.72 และสามารถรองรับรถเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 55.28 และในวันหยุดราชการคิดเป็นรอยละ 46.02 และสามารถรองรับรถ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 53.98 ในเสนทางท่ีแนะนําใหรถประเภท 4 ลอ มีปริมาณรถ คิดเป็นรอยละ 95.38 สามารถรับรถไดอีกรอยละ 4.62 และในเสนทาง B บริเวณ
หนาโรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ และหนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ชวงวันราชการและชวงวันหยุดราชการมีปริมาณจราจรที่นอยกวาการไหลอิ่มตัว มีปริมาณ
รถ 2 ลอ คิดเป็นรอยละ 51.17 และสามารถรองรับรถเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 48.83 ในเสนทางที่แนะนําใหรถประเภท 4 ลอ มีปริมาณรถคิดเป็นรอยละ 54.38 
สามารถรองรับรถเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 45.62 
 ผลการศึกษาปริมาณและสัดสวนของวันราชการและวันหยุดราชการในเสนทาง  A มีรถประเภท4 ลอที่มีอิทธิพลสูงสุด จึงแนะนําเสนทางใหมเพื่อลดความ
หนาแนนของเสนทางเดิมโดยใหรถประเภท 4 ลอใชเสนทางใหมที่แนะนํา ซึ่งมีระยะทางที่ใกลเคียงกันและใชเวลา 1.1 นาที ซึ่งเวลานอยกวาเสนทางเดิมจึงทําให
การจราจรท้ังสองเสนทางมีการจราจรท่ีสมํ่าเสมอตลอดเสนทาง 
 ผลการศึกษาปริมาณและสัดสวนของวันราชการและวันหยุดราชการในเสนทาง B มีรถประเภท 2 ลอที่มีอิทธิพลสูงสุด จึงแนะนําเสนทางใหมเพื่อลดความ
หนาแนนของเสนทางเดิมโดยใหรถประเภท 4 ลอใชเสนทางใหมที่แนะนํา ซึ่งมีระยะทางท่ีใกลเคียงกันกับเสนทางเดิมและใชเวลา 0.55 นาที ซึ่งนอยกวาเสนทางเดิมจึง
ทําใหการจราจรท้ังสองเสนทางมีการจราจรท่ีสมํ่าเสมอตลอดเสนทาง 
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การศึกษาออกแบบและสร๎างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
A study of design and build an automatic Robotics arm small. 

 
มานะ  ทะนะอ๎น1 ธีรพล คํามาต๏ะ 1 จันท๑ธวัชณ๑  พิณพาทย๑ 1  และ ไพรัตน๑ ขวัญวารี 1 

Mana Thanaon 1* Theeraphon cummata 1 Janthawat  pinphat  1  and  Pairat Khunavaree 1 
 

บทคัดยํอ 
งานวิจัยน้ีนําเสนอการออกแบบและสรางแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยใชโมโครคอนโทรลเลอรแ Arduino Atmega 328 เป็นตัวควบคุมการทํางาน แขน

กลที่สรางเป็นการจําลองแขนกลขนาดเล็กท่ีสามารถหยิบจับช้ินงานขนาดเล็กประเภท ทรงกลม ไมเกิน  0.030 kg. ซึ่งแขนกลทําจากแผนอะลูมิเนียมหนา  1มิลลิเมตร. 
แบงออกเป็น 4 สวน คือ  ไหล, ขอศอก, ขอมือ และมือจับ ใช Servo motor เป็นตนกําลังในการขับช้ินสวนแขนกลทํางานตามคําสั่งโมโครคอนโทรลเลอรแ Arduino 
Atmega 328 การทํางานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก สามารถเลือกทํางานได 2 ระบบ คือ อัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขท่ีโปรแกรมกําหนด 

ผลการทดสอบแขนกอัตโนมัติโดยใหแขนกลหยิบจับช้ินงาน คือ อุปกรณแประเภท ทรงกลม นํ้าหนัก 0.015 kg. จํานวน 4 ครั้ง ผลปรากฏวาสามารถหยิบจับ
อุปกรณแทรงกลม ตามตําแหนงไดทุกครั้ง และตําแหนงการวางของแขนกลสามารถจับวางช้ินงานไดตรงตําแหนง เป็นไปตามวัตถุประสงคแของงานวิจัยที่ตั้งไว 

 
คําสําคัญ : แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก, ไมโครคอนโทรลเลอรแ 
 
Abstract  
           This paper presents the design and build a small robot automation by using the Arduino Atmega 328 is the controller. The 
mechanical arm is a miniature mechanical arm that can hold small pieces of spherical shape up to 0.030 kilograms .The mechanical arm is 
made of 1 millimeter thick aluminum sheet, divided into 4 parts: shoulder, elbow, wrist and handle. Servo motors are used as driving force  
for driving mechanical parts according to the instruction of the controller. The machine can be operated automatically and semi-automatic 
according to the conditions set by the program. 
 Automatic arm testing pick up the work piece, were spherical, weighing    0.015 kilograms 4 times. The result is that the arm can 
be pick up spherical piece    at any time and the position of the arm can be placed work piece in the position according to of the research 
objectives. 
  
Keywords: automatic Robotics arm small, microcontroller. 
 
บทนํา 

ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมสวนใหญใชแรงมนุษยแในการผลิต มักสิ้นเปลืองคาแรงและหาคนยาก มักประสบปใญหาดานตัวบุคคล จึงมีการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชงานและไดมีการนําแขนกลอัตโนมัติเขามาใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม เชน งานเช่ือมเหล็ก งานเช่ือมแก฿ส งานผลิตอุปกร ณแอิเล็กทรอนิกสแ งาน
ประกอบช้ินสวนหรืออะไหลตางๆ เป็นตน เพื่อใหทํางานแทนแรงงานมนุษยแและเพื่อลดปใญหาดานตัวบุคคล แขนกลอัตโนมัติ เป็นเครื่องทุนแรงในการทํางาน ซึ่งทํางาน
ดวยระบบอัตโนมัติใหทํางานแทนแรงงานมนุษยแ เน่ืองจากความสามารถของมนุษยแน้ันมีขีดจํากัด เชน งานที่ตองทําอยางตอเน่ือง , งานที่ต องทําซ้ําๆ กันตลอดเวลา , 
งานที่อันตราย , งานที่หนักและยากเกินกวามนุษยแจะทําไหว  จึงได มีการสรางแขนกลอัตโนมัติที่มีความสามารถเทียบเทากับความสามารถของมนุษยแ แตแขนกล
อัตโนมัติสามารถทํางานไดตลอดเวลา และทํางานที่มีความอันตรายได ซึ่งแขนกลอัตโนมัติมีขนาดใหญ จากการศึกษาขอมูลดังกลาวและเพื่อการ ศึกษา ผูวิจัยจึง
ออกแบบและสรางแขนกลขนาดเล็กเพื่อศึกษาการทํางานของแขนกลอัตโนมัติ และจําลองการทํางานของแขนกลใหสามารถทํางานตามเงื่อนไข โดยมีโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอรแเขียนดวยภาษาซีใชในการควบคุมการทํางานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก จากเหตุผลดังกลาว ไดมองเห็นคุณสมบัติและประโย ชนแของระบบ
แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ชนิดจับวางขึ้นมา เพื่อศึกษาการทํางานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ และใชเป็นเครื่องตนแบบประยุกตแการใชงานในงานอุตสาหกรรม
ตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาออกแบบและสรางแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
          2. เพื่อศึกษาไมโครคอนโทรลเลอรแบอรแด Arduino Atmega 328 ควบคุมการทํางานของแขนกล 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 แนวคิดในการออกแบบและสรางแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กสวนหน่ึงเป็นการประยุกตแศาสตรแทางวิศวกรรมไฟฟูา เพื่อศึกษาการทํางานของแขนกล จําลอง
การทํางาน จากแขนกลขนาดใหญในงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการจําลองการทํางานจึงมีการการศึกษาที่จะจัดสรางแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ในงานวิจัยน้ี   ผูจัดทําได   
ศึกษาขอมูลจากเว็ปไซตแ และ องคแความรูจากงานวิจัยของ ธราธิป ภูระหงษแ และ ศุภชัย ปลายเนตร ที่ไดจัดทํางานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมหุนยนตแแขนกลโดยใชวิธีการ
ควบคุมความเร็วสัญญาณพัลสแ โดยมีการออกแบบและสรางหุนยนตแใหสามารถจับลูก  เปตองขนาดเสนผาศูนยแกลาง 8 ซม. และมีขนาดนํ้าหนัก 800 กรัม. มีการปูอน
และจับลูกเปตองแบบอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงคแในการโยนลูกเปตองใหไดความเร็วและตําแหนงที่ตองการ อุปกรณแที่ใชในการควบคุมหุนยนตแแขนกลประกอบดวย

                                                           
1 อาจารยแและนักศึกษา สาขาครุศาสตรแอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คณะวศิวกรรมศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ลานนา ตาก 41/1 หมู 7 ถนนพหลโยธิน  ตําบลไมงาม อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000   โทร  055-511-962   E-mail: thanaon1983@gmail.com 
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อุปกรณแท่ีใชในการควบคุมหุนยนตแแขนกลประกอบดวย เครื่องโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรแ (PLC) ชุดขับมอเตอรแเซอรแโว แอมปลิไฟเออรแ มอเตอรแเซอรแโวและ
ระบบนิวแมติกสแ สําหรับโปรแกรมในการควบคุมแขนกลใชภาษาแลดเดอรแไดอะแกรม โดยวิธีการควบคุมหุนยนตแแขนกลใชวิธีการควบคุมความเร็วของสัญญาณพัลสแ
ออกของตัวควบคุม(PLSV)เพื่อสงไปยังชุดเซอรแโวแอมปลิไฟเออรแและเซอรแโวมอเตอรแ  ผลการทดสอบการทํางานของหุนยนตแแขนกลปรากฏวาโดยใชวิธีการควบคุม
สัญญาณพัลสแออกของตัวควบคุม(PLSV) และมีการปูอนกลับของสัญญาณจากเอ็นโค฿ดเดอรแภายในเซอรแโวมอเตอรแเม่ือโปรแกรมทําการประเมิลผลตามที่ไดออกแบบแลว 
ปรากฏวาแขนกลสามารถโยนลูกเปตองไดตามตําแหนงเปูาหมายไดแมนยําโดยมีคาความคลาดเคลื่อนจากการโยน ± 5 เปอรแเซ็นตแ ดังน้ันเราสามารถนําผลจากการวิจัย
ในครั้งน้ีไปประยุกตแใชในงานควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมไดเป็นอยางดี   สวนหน่ึงจากขอมูลดังกลาวจึง ดําเนินการ ออกแบบ/เขียนแบบ ดําเนินการสรางแขนกล
อัตโนมัติขนาดเล็ก เพื่อทําการทดสอบและเก็บผลการทดสอบเก็บผลเป็นลําดับตอไป 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ออกแบบจากโปรแกรม 

1. ออกแบบแขนกลอัตโนมตัิขนาดเล็ก 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แบบแขนกลชวงหัวไหล และแบบแขนกลชวงตนแขน 
  แบบแขนกลชวงหัวไหลพรอมติดตั้งเซอรแโวมอเตอรแ และแบบแขนกลชวงตนแขน เจาะลดนํ้าหนักและติดตั้งเซอรแโวมอเตอรแ มาตราสวน 1:10 
 

 
ภาพที่ 2 แบบแขนกลชวงขอศอก และแบบแขนกลชวงขอมือหมุน 

แบบแขนกลชวงขอศอก และแบบแขนกลชวงขอมือหมุน เจาะลดนํ้าหนักและติดตั้งเซอรแโวมอเตอรแ มาตราสวน 1:10 
 

 
ภาพที่ 3 แบบมือจับแบบมือจับ พรอมติดตั้งเซอรแโวมอเตอรแ มาตราสวน 1:10 
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ภาพที่ 4 แบบฐานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
แบบฐานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก, ฐานพรอมวางช้ินงาน บอรแด Arduino Atmega 328 และแบบของแทนหมุนแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก มาตรา

สวน 1:10 
 
2. สร๎างแขนกลอัตโนมัตขินาดเล็กตามแบบที่กําหนด 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การตัด เจาะ แผนอะลูมิเนียมการพนสี การประกอบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
ทําการตัดและเจาะแผนอะลูมิเนียมตามแบบท่ีไดออกแบบไวทําการการพนสี การประกอบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
 

 3. ศกึษาการทํางานของ Arduino  Atmega 328 

 
ภาพที6่ บอรแด Arduino Atmega 328 

บอรแด Arduino Atmega 328 จะมีเอาตแพุตตั้งแต 0 – 13 , Gnd , +3V. , +5V. , Analog Input , ชองเสียบสาย USB และปุุมกด Reset เป็นตน 
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4. การทดสอบเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
4.1  เขียนโปรแกรม 

 
 

ภาพที่ 7 การเขียนโปรแกรมสั่งการทํางานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
 
การตั้งคากําหนดจํานวน Servo motor และกําหนด Output ของ Servo motor (#include และ Void Setup) และการตั้งคาคําสั่งกําหนดมุมองศาของ 

Servo motor (มุม 0 และ มุม 50 ที่ Void Loop) 
4.2 แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กหยิบจับช้ินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงการหยิบจับช้ินงานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
 การเคลื่อนตัวของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กเพื่อหยิบจับช้ินงาน(อุปกรณแทรงกลมหนักประมาณ 30 กรัม)  

ผลการวิจัย 
หลังจากทําการสรางแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก เสร็จเรียบรอยไดทําการทดสอบเก็บผลการวิจัยโดยทําการทดสอบ 4 ครั้ง จากการจําลองสถานการณแตาง 

ตามตารางดังตอไปน้ีเพื่อทําการสรุปและเก็บผลตอไป  
 ตารางที ่1 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 1 

ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงตําแหนง           ทดสอบวางตามตําแหนงท่ีกําหนด 
ไมตรงตําแหนง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับช้ินงาน ตามตําแหนงท่ีกําหนด  (40° ถึง 120°) จับอุปกรณแประเภททรงกลม ไมคอยตรงตําแหนง 2 ครั้ง เน่ืองจากแรงของ

แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กขณะ ยกข้ึนมีความเร็วของมือจับเกิดความคลาดเคลื่อน จึงวางไมตรงตําแหนง 
 

ตารางที ่2 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงตําแหนง           แขนกลหยิบจับช้ินงาน เรียงแนวตั้ง 2 

ช้ัน ไมตรงตําแหนง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับชิ้นงาน เรียงแนวตั้ง 2 ชั้น(น้ําหนักชิ้นงาน = 0.015 kg. ที่ตําแหนํง 120 องศาวางที่ 75 องศา และจาก 40 องศา 

วางที่ 75 องศา) จับอุปกรณแประเภททรงกลม ไมคอยตรงตําแหนง 3 ครั้ง เน่ืองจากความเร็วของมือจับของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กขณะยกขึ้นเร็วเกินไปตองทําการ
ปรับคําสั่งของตัวโปรแกรมที่กําหนดไว เกิดความคลาดเคลื่อน  
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ตารางที ่3 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 3 
ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงตําแหนง           แขนกลหยิบจับช้ินงานวางแนวนอน 

ตามตําแหนง ไมตรงตําแหนง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับช้ินงานวางแนวนอน ตามตําแหนง(นํ้าหนักช้ินงาน = 0.015 kg. ที่ตําแหนง 40 องศา วางที่ 90 องศา) จับอุปกรณแประเภท

ทรงกลม ไมคอยตรงตําแหนง 3 ครั้ง เน่ืองจากขณะที่แขนกลจับอุปกรณแประเภททรงกลม ยกข้ึนวางคลาดเคลื่อนไมตรงท่ีกําหนดจุดไว  
 

ตารางที ่4 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 4 
ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงตําแหนง           แขนกลหยิบ จั บ ช้ิน งาน วนไปไ ว

ดานหลัง ไมตรงตําแหนง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับช้ินงาน วนไปไวดานหลัง(นํ้าหนักช้ินงาน = 0.015 kg. จับอุปกรณแประเภททรงกลม ไมคอยตรงตําแหนง 2 ครั้ง เน่ืองจาก

ขณะท่ีแขนกลจับอุปกรณแประเภททรงกลม ยกข้ึนมีการสั่นของแขนกลขณะเคลื่อนที่ จึงทําใหวางไมตรงท่ีกําหนดจุดไว  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กผูวิจัยจําลองการหยิบวางอุปกรณแประเภททรงกลม 4 ครั้ง คือ 1. ทดสอบวางตามตําแหนงท่ีกําหนด 2.แขนกล
หยิบจับช้ินงาน เรียงแนวตั้ง 2 ช้ัน   3. แขนกลหยิบจับช้ินงานวางแนวนอน ตามตําแหนง 4. แขนกลหยิบจับช้ินงาน วนไปไวดานหลัง แตละครั้งมีการคลาดเคลื่อนอยู
บางแตแขนกลที่สรางสามารถทํางานไดตามเงื่อนไขที่กําหนด สวนหน่ึงอาจเกิดจากการเขียนโปรแกรมสั่งงานใหเซอรแโวมอเตอรแทํางานไดไมตรงตําแหนงจากการของ
สัญญาณพัลลแทําใหความเร็วของมอเตอรแมีความเร็วไมเทากันตองทําการศึกษาการปรับโปรแกรมสัญญาณพัลลแที่มีผลตอเซอรแโวมอเตอรแใหทํางาน ใหประสิทธิภาพการ
ทํางานไมเต็มที่จึงตองพัฒนาให แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กใชประยุกตแในงานอุตสาหกรรมหลักตอไป 
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การนับจํานวนคนจากภาพเคลื่อนไหว 
People Counting from Video 

 
ปริญญาพร ทองเช้ือ1 วีระพร แดงทอง2  รํุงโรจน๑ ขะมันจา3 และยุทธนา มูลกลาง4 

Parinyaporn Thongchua1, Weeraphorn Dangthong2, Roongroj Kamanchar3, and Yutthana Munklang4 
 

บทคัดยํอ 
 ปใจจุบันมีการนํากลองวงจรปิดเขามาใชงานในลักษณะตาง ๆ กันอยางกวางขวาง ทั้งทางดานการอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การเ ฝูา
ระวัง และการตรวจจับความผิดปกติตาง ๆ ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอการนับจํานวนคนจากภาพเคลื่อนไหวที่ไดจากกลองวงจรปิด เพื่อใหเกิดการ ใชประโยชนแที่มากขึ้น
จากกลองวงจรปิด และเพื่อลดคาใชจายในการติดตั้งระบบเซ็นเซอรแตรวจนับ โดยใชวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลในการตรวจหาวัตถุที่เคลื่อ นที่ผานเสนอางอิง การ
ทํางานแบงออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแก การตรวจหาวัตถุในภาพ การติดตามวัตถุ และการนับจํานวนวัตถุ สําหรับกระบวนการตรวจหาวัตถุในภาพ ใชการนํา
ภาพเคลื่อนไหวมาแยกเฟรมเป็นภาพน่ิง แลวทําการแปลงใหเป็นภาพขาวดํา โดยมีการกําหนดคาขีดแบงที่เหมาะสม จากน้ันจึงทําการลบภาพพื้นหลัง  แลวปรับปรุง
คุณภาพโดยการเปลี่ยนแปลงรูปรางวัตถุ ดวยการขยายแลวลดขนาดของวัตถุที่ตรวจพบ ทําการกําจัดสัญญาณรบกวน หาเสนรอบรูปของวัตถุ ตีกรอบรอบรูป และ
คํานวณหาจุดศูนยแกลาง เพื่อกําหนดใหเป็นจุดอางอิง การติดตามวัตถุใชวิธีการตรวจหาจุดอางอิงของแตละเฟรมภาพที่ติดกันเพื่อตัดสิน ใจวาเป็นการเดินเขาหรือเดิน
ออก ในสวนของการนับจํานวนใชการตรวจนับจุดอางอิงในแตละเฟรมภาพติดกันตลอด 5 เฟรม ผลจากการทดลองกับภาพเคลื่อนไหวบริเวณทางเขาจํานวน 6 
ภาพเคลื่อนไหวในการทดลองรูปแบบทางเดินกวางและทางเดินแคบ มีจํานวนคนเดินเขาออกรวมทั้งสิ้น 197 คน เป็นคนเดินเขา 107 คนและเดินออก 90 คน ความ
ถูกตองของการนับจํานวนทั้งหมดคิดเป็นรอยละ 93.13 ความถูกตองของคนเดินเขาคิดเป็นรอยละ 89.78 และความถูกตองของคนเดินออกคิดเป็นรอยละ 91.83 ความ
ผิดพลาดของระบบเกิดขึ้นในกรณีท่ีวัตถุซอนทับหรือติดกันไดแกการที่คนกอดคอกันเดิน และในกรณีท่ีวัตถุเคลื่อนที่ชาทําใหระบบนับซ้ํา เชนคนเดินแลวหยุด 
 
คําสําคัญ : การนับจํานวนคน การหาทิศทางการเดิน การประมวลผลภาพดิจิทัล 
 
Abstract  
 CCTV is widely used at the present time, i.e. supporting, security, monitoring, and false detection. In this research, we propose the 
people counting from VDO for CCTV extension usefully and reducing budget in counting sensor installation. This counting system uses digital 
image processing for detect an object that moves the reference line. The system is consist of three steps, e.g. object detection, object 
tracking, and object counting. For object detection process, still images are extracted from VDO clip. These images are converted to binary 
image using appropriate threshold. After that, the binary image is subtracted by background image. The morphological operations, opening 
and closing, are applied for remove noise. Object details, e.g. contour, region of interest, and centroid are calculated. In object tracking 
process, the object references, centroid, adjacency frame are used for moving direction recognition (walk in or walk out). Finally, the people 
are counted from the 5 adjacency frames using object centroid. The system are tested on six VDOs with two experimental, a narrow and 
wide walking path.  There are 197 people divided into two groups, 107 and 90 people for walk in and walk out respectively. The average 
system performance is 93.13%, 89.78% for walk in, and  91.83% for walk out. The errors are occurred when the objects are overlapping, i.e. 
put one's arm around another's shoulder, and the slow moving object that the system is repeat counting. 
 
Keywords: People Counting  Walking Direction Detection  Digital Image Processing 
 
1. บทนํา 
 การประมวลผลภาพดิจิทัล  คือการนําภาพมาประมวลผลหรือคิดคํานวณดวยคอมพิวเตอรแ เพื่อใหไดขอมูลที่เราตองการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดย
มีขั้นตอนตาง ๆ ที่สําคัญ คือ การทําใหภาพมีความคมชัดมากข้ึน การกําจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบงสวนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อนําภาพ
วัตถุท่ีไดไปวิเคราะหแหาขอมูลเชิงปริมาณ เชน ขนาด รูปราง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากน้ันเราสามารถนําขอมูลเชิงปริมา ณเหลาน้ีไปวิเคราะหแ และ
สรางเป็นระบบ เพื่อใชประโยชนแในงานดานตาง ๆ เชน ระบบนับจํานวนคนจากภาพเคลื่อนไหวในสถานที่ตาง ๆ ในแตละวันวามีการเขามาใชบ ริการมากนอยเทาไหร 
ซึ่งลักษณะงานดังน้ีตองใชเวลาและแรงงานคนมาก หรือจําเป็นตองติดตั้งระบบตรวจจับคนเขาหรือออก  ทั้งยังตองเสียคาใชจายในการติดตั้งระบบ ดังแสดงในภาพที่ 
1.1 สงผลใหเกิดความผิดพลาดขึ้นได ดังน้ันการนําระบบตรวจนับจํานวนคนดวยคอมพิวเตอรแมาใชงาน จึงมีสวนชวยใหประหยัดคาใชจาย และเพิ่มความถูกตองของนับ 
ทั้งยังสามารถนําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหแ ประมวลผลทางสถิติเพื่อนําไปใชงานเรื่องอื่น ๆ ตอไป 
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ก. แบบบานสวิง ข. แบบปีกฝีเสื้อ ค. แบบหยอดเหรียญ ง. แบบเลเซอรแ 
ภาพที่ 1.1 ระบบนับจํานวนคนเขา-ออกประเภทตาง ๆ 

ในปใจจุบันมีสถานที่ท่ีมีผูคนมาใชบริการมากมาย เชน โรงแรม หางสรรพสินคา หองสมุด พิพิธภัณฑแ โรงพยาบาล สถานีขนสง ทําใหยากตอการนับจํานวนคนที่เขามาใช
บริการในสถานที่น้ัน ๆ ซึ่งเจาของหรือผูดูแลสถานที่ตาง ๆ นั้นมีความตองการทราบวาในสถานที่ของตนเองมีจํานวนคนท่ีเขามาใชบริการเทาไหร มากชวงไหน นอยชวง
ไหน จะไดสํารองพนักงานหรือสินคา เพื่อท่ีจะไดปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น ลดคาใชจายการใชพนักงานที่ไมจําเป็น เพิ่มพนักงานในชวงเวลาท่ีมีจํานวนคนมาก ๆ ถา
จะใหไปนับจํานวนคนก็อาจจะลาสมัยไป ทั้งยังสิ้นเปลืองแรงงาน ถาจะซื้อตัวนับ/เครื่องนับจํานวน (Counter) ที่เป็นอินฟาเรด (Infrared) แบบเลเซอรแ (Laser) ก็มี
ราคาสูงมากและตองเสียคาติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงนําเสนอการนับจํานวนคนจากภาพภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสถานที่สวนใหญไดติดตั้งกลองวงจร
ปิดในบริเวณที่มีผูคนเดินเขาออกไวอยูแลว โดยออกแบบใหสามารถนับจํานวนคนแยกระหวางการเดินเขา และการเดินออก โดยอาศัยการเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง ดัง
แสดงในภาพท่ี 1.2 
 

 
ภาพที่ 1.2 การนับจํานวนคนโดยอาศัยวัตถุเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง 

 
2. วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการประมวลผลภาพดิจิทัลเพื่อทําการวิเคราะหแนับจํานวนของวัตถุในภาพเคลื่อนไหว 
 2.2 เพื่อออกแบบข้ันตอนวิธีการนับจํานวนวัตถุท่ีเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง 
 2.3 เพื่อออกแบบข้ันตอนวิธีการนับจํานวนคนเขาและออก โดยอาศัยทิศทางการเคลื่อนที่จากภาพเคลื่อนไหว 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 พรหมเทพ วองวัฒนวิบูลยแ ภูเบศรแ ธรรมกรุณา และรัชมงคล พุมคุม นําเสนอการแบงประเภทและนับจํานวนยานพาหนะโดยการใชเทคนิคลบภาพพื้นหลัง
ดวยวิธีหาผลตางของเฟรม แลวใชเทคนิคการนับ ปริมาณรถดวยวิธีการนับจํานวนจุดสีเพื่อหาพื้นที่ของรถโดยทําการนับรถเม่ือรถมีการเคลื่ อนที่ผานบริเวณพื้นที่
สี่เหลี่ยมที่กําหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ผูเขียนไดเลือกใชการหาขอบภาพ  เพื่อกําหนดขอบของสวนของพื้นที่ที่เราสนใจ ในภาพน้ัน ๆ แลวใช 
Optical Flow ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของภาพโดยใชรวมกับเทคนิคการลบภาพพื้นหลังใน การนับยานพาหนะ แลวแปลงภาพสีใหเป็นภาพระดับสีเทา แลวจึง
เปลี่ยนเป็นภาพขาวดําโดยทําใชคาแบง (Threshold) จะไดภาพท่ีมีขนาดพิกเซลซึ่งสามารถวัดคาพิกเซลเพื่อแยกประเภทของยานพาหนะได 
 ชุมพล เสนาพันธแ และคํารณ สุนัติ นําเสนอวิธีการตรวจจับมนุษยแโดยใชรวมกันของ คําอธิบายภาพ การแปลงคาการเก็บรวบรวมขอมูลและคาความถี่ของ
คาทิศทางตามคาเกรเดียนทแเพื่อ ดึงคุณลักษณะเดนของวัตถุภายในภาพและการตรวจจับมนุษยแโดยใชเครื่องจักรเรียนรูเอ็กซแทรีม สําหรับเรเดียลเบสิสทั่วไปรุนปรับปรุง 
ซึ่งการทํางานหลักมี 2 ขั้นตอนคือ การเตรียมขอมูลดวยการดึงลักษณะเดนของวัตถุภายในภาพโดยใชคําอธิบายภาพ การแปลงคา การสํารวจสํามะโนและฮิสโตรแกรม
ของทิศทางเกรเดียทแโดยนําขอมูลที่ไดจากท้ัง 2 คําอธิบายภาพมา เรียงตอกันเป็นเมตริกซแและการตรวจจับมนุษยแจากขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล จะถูกนําเขาสูตัว
แบบการเรียนรู เครื่องจักรเรียนรูเอ็กซแทรีมสําหรับเรเดียลเบสิสทั่วไปรุนปรับปรุงเพื่อจําแนกสวนที่เป็นมนุษยแและไมใชมนุษยแ โดยในการทดลองใช ชุดขอมูล INRIA 
Person Dataset ซึ่งวิธีการนี้ใหความถูกตองรอยละ 97 
  
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีการประมวลผลภาพดิจิทัล และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยใชวิธีการแยกพื้นหลังของภาพ การตรวจนับวัตถุจากการแยกพื้นหลังของ
ภาพ การเทียบพื้นหลังเพื่อหาตําแหนงของวัตถุ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การนับขนาดของจํานวนพิกเซล (Pixel) จึงไดนําเสนอแนวความคิดในเรื่องของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุท่ีแตละเฟรมภาพจะแตกตางกัน โดยอาศัยการเปลี่ยนแนวเชิงภาพที่เหลื่อมกันในแตละเฟรมภาพมาเป็นตัวระบุวาวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด โดยใช
วิธีการหารูปรางวัตถุ หาจุดกึ่งกลางวัตถุ (Centroid) ของเฟรมภาพเพื่อนํามาเปรียบเทียบกันวาวัตถุเคลื่อนที่เขาหรือเคลื่อนที่ออกจากเสนอางอิง ในขณะที่ทําการนับ
จํานวนวัตถุไปพรอม ๆ กัน การนับจํานวนวัตถุเคลื่อนที่ผานเสนอางอิงแบงออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนวิธีในการตรวจสอบคนเดินเขาออก และขั้นตอนวิธีการ
นับจํานวนคน 
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 4.1 ขั้นตอนวิธีในการตรวจสอบคนเดินเขา-ออก 
 ในขั้นตอนวิธีการตรวจสอบคนเดินเขาและออกน้ี จะใชเสนอางอิงหรือเสนสแกน จากบนลงลางและจากซายไปขวา โดยกําหนดใหจุด (0, 0) อยูมุมบน
ซายมือ ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 โดยจะนิยามวัตถุเคลื่อนที่เขา เม่ือตําแหนงจุดศูนยแกลางของวัตถุเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง แลวจึงเคลื่อนที่ผานเสนสแกนดานบน หรือจุด
ศูนยแกลางของวัตถุในแนวแกน Y เม่ือเคลื่อนที่ผานเสนอางอิงมีคามากกวาจุดศูนยแกลางของวัตถุเม่ือเคลื่อนที่ผานเสนสแกน และนิยามวัตถุเคลื่อนที่ออกเม่ือจุด
ศูนยแกลางของวัตถุเคลื่อนที่จากเสนอางอิงกอน แลวจึงเคลื่อนที่ผานเสนสแกนดานลาง หรือจุดศูนยแกลางของวัตถุมีคาในแนวแกน Y เม่ือเคลื่อนที่ผานเสนอางอิงมีคา
นอยกวาจุดศูนยแกลางของวัตถุเม่ือเคลื่อนที่ผานเสนสแกน โดยที่เสนสแกนจะทําการสแกนใน 5 เฟรมถัดไปหลังจากวัตถุเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง 
 

 
ภาพที่ 4.1 การกําหนดวัตถุเขาหรือออก 

   
 4.2 ขั้นตอนวิธีการนับจํานวนคน 
เม่ือวัตถุมีจํานวนมากกวาหน่ึงช้ินขึ้นไปเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง จะจําแนกไดโดยการตรวจหาจํานวนพิกเซลเม่ือวัตถุเคลื่อนที่ผานเสนสแกน โดยเม่ือขนาดของพิกเซล
ของวัตถุในเสนสแกนเดียวกันมีคามากกวา 150 แสดงวามีจํานวนวัตถุมากกวาหน่ึงช้ินเคลื่อนที่ผานเสนสแกน ไปในทิศทางเดียวกัน และถามีจํานวนพิกเซลของวัตถุ
เคลื่อนที่ผานเสนสแกนทั้งสองเสน และมีขนาดนอยกวา 150 แสดงวามีวัตถุเคลื่อนที่เขา และออกในเวลาเดียวกัน หรือวัตถุเคลื่อนที่สวนทางกัน 
 สรุปข้ันตอนการทํางานของระบบนับจํานวนวัตถุ (คน) เขาและออก ไดดังน้ี 
 1. นําเขาภาพวิดีโอ V 
 2. นําภาพวิดีโอ V มาแยกออกเป็นเฟรมภาพ Vi และปรับขนาดของภาพใหมีขนาด 640 x 480 พิกเซล เพื่อทําใหประมวลผลไดเร็วข้ึน 
 3. เปลี่ยนภาพสีของเฟรมภาพ Vi ใหเป็นภาพระดับสีเทา เพื่อใหงายตอการนําไปวิเคราะหแ 
  I(x, y) = 0.299R(x, y) + 0.5837G(x, y) + 0.114B(x, y) 
  เม่ือ I(x, y) คือ คาระดับสีเทาในพิกัด (x, y) 
   R(x, y) คือ คาระดับสีแดงในพิกัด (x, y) ของเฟรมภาพ Vi 

   G(x, y) คือ คาระดับสีเขียวในพิกัด (x, y) ของเฟรมภาพ Vi 

B(x, y) คือ คาระดับสีนํ้าเงินในพิกัด (x, y) ของเฟรมภาพ Vi 
4. ลบภาพพื้นหลังโดยการนําภาพเฟรมปใจจุบันมาลบกับเฟรมแรก เพื่อหาตําแหนงของวัตถุ 
 O = I – BG 
 เม่ือ O  คือ วัตถุในรูปภาพ 
  I    คือ ภาพระดับสีเทาของเฟรม Vi 
  BG  คือ ภาพระดับสีเทาของพื้นหลัง 
 
5. นําภาพระดับสีเทาของวัตถุไปทําเป็นภาพไบนารี เพื่อใหงายตอการคํานวณ 
 BW(x, y) = 1 เม่ือ I(x, y) > T และ 
BW(x, y) = 0 เม่ือ I(x, y) <= T 
เม่ือ BW(x, y) คือ คาระดับขาวดําในพิกัด (x, y) 
 I(x, y)   คือ คาระดับสีเทาในพิกัด (x, y) 
 T   คือ คาขีดแบง 
6. ทําการลดสัญญาณรบกวน โดยใชวิธีการกัดกรอนและขยายขนาดของวัตถุ 
 สมการของการกัดกรอน BW  S = {z | (S)z  BW} และ 
 สมการของการขยายขนาด BW  S = {z | (S)z  BW  } 
 เม่ือ BW คือ ภาพขาวดํา 
  S, S คือ structuring element 
   คือ erosion operation 
   คือ dilation operation 
  z คือ พิกเซล 
 

เคลื่อนที่เขา 

เสนอางอิง 

1 เมตร 

พิกัดจุดกึ่งกลางวัตถุ วัตถุ 

เคลื่อนที่ออก 

เสนสแกน 

เสนสแกน 

ตีกรอบวัตถุ 
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7. สแกนหาวัตถ ุO1 เม่ือวัตถุมาถึงเสนที่กําหนด เพื่อนําไปวิเคราะหแจํานวนพิกเซลของวัตถุ  
   (n1)  และหาพิกดัจุดศูนยแกลางของวัตถุ (c1, c2) 

   
∑ ∑   [   ]   

   
   
   

 
 และ    

∑ ∑   [   ]   
   

   
   

 
 

 
เม่ือ A คือ ขนาดพิกเซลของวัตถุหาไดจาก   ∑ ∑   [   ]   

   
   
    

8. สแกนหาวัตถ ุO2 ที่ 5 เฟรมถัดไป แลวทําการคํานวณหาพิกัดจุดกึ่งกลางวัตถุ (c1, c2)  
9. เปรียบเทียบจุดพิกัดจุดกึ่งกลางของวัตถุในขอ 7. และ 8. ตามเงื่อนไขดังน้ี 
 9.1 ถาพิกัดจุดศูนยแกลางของ O1 มีคามากกวา O2 แสดงวาเป็นการเคลื่อนที่เขา 
 9.2 ถาพิกัดจุดศูนยแกลางของ O1 มีคานอยกวา O2 แสดงวาเป็นการเคลื่อนที่ออก 
และถาจํานวนพิกเซลของวัตถุ (n1) นอยกวา 150 แสดงวามีวัตถุเพียงช้ินเดียวแตถาจํานวนของพิกเซลของวัตถุ (n1) มากกวา 150 แสดงวามีวัตถุ  2 ช้ิน 
 
5. ผลการวิจัย 
 ในการทดลองจะจําลองการทดสอบกับการนับจํานวนคนเขาและออกจากวิดีโอ จํานวน 6 ชุด แบงการทดสอบเป็นสองกรณี คือ กรณีประตูบานเดี่ยวมี
ความกวางของทางเดิน 1 เมตร จํานวน 3 วิดีโอ และประตูบานคู มีความกวางของทางเดิน 2 เมตร จํานวน 3 วิดีโอ ซึ่งนิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยกลองที่ใชบันทึก
เป็นกลองถายภาพดิจิทัลยี่หอง Nikon รุน COOLPIX S8000 ความละเอียด 14.2 ลานพิกเซล ถายภาพวิดีโอท่ี 29 เฟรมตอวินาที โดยไดทําการติดตั้งและถายวิดีโอ ณ 
บริเวณอาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ดังแสดงในภาพท่ี 5.1 

  
                        ก. ประตูบานเดี่ยว        ข. ประตูบานคู 

ภาพที่ 5.1 แบบจําลองการติดตั้งระบบตรวจนับจํานวนคน 
  
จากการทดสอบการเดินเขาและออกในกรณีท่ีมีคนเดินเขาเพียงคนเดียว เคลื่อนที่ผานเสนอางอิง แลวจึงเคลื่อนที่ผานไปยังเสนสแกน ระบบสามารถตรวจจับวัตถุ และ
คํานวณหาจุดศูนยแกลางไดอยางถูกตอง ดังแสดงตัวอยางของวัตถุและทิศทางการเคลื่อนที่ในภาพที่ 5.2 และผลลัพธแของการนับจํานวนคนเขา-ออกในภาพที่ 5.3 และ
เม่ือทําการทดสอบกรณีท่ีมีคนเดินเขาหรือออกมากกวาหน่ึงคน ระบบสามารถทําการตรวจจับ และแยกจํานวนวัตถุดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 5.4 และผลลัพธแของการ
นับจํานวนในภาพท่ี 5.5 ซึ่งจะทําการคํานวณหาเปอรแเซ็นคาความถูก และความหนาแนนเฉลี่ยของจํานวนคนตอนาทีจากสมการดังน้ี 
สูตรที่ใชคํานวณคาความถูกตอง/ความแมนยํา  
     ความถูกตอง          ความผิดพลาด 

               |
คาที่ไดจากการวัด  คาจริง

คาจริง
| 

                                          
 

  คาความหนาแนน   
รวมจํานวนคนเดินเขาออกในภาพที่โปรแกรมนับได

เวลาของวิดิโอ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
         ก. วัตถุเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง             ข. วัตถุใน 5 เฟรมถัดไป 

ภาพที่ 5.2 ตัวอยางการนับจํานวนคนเขา-ออกกรณีหน่ึงคน 
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ภาพที่ 5.3 ตัวอยางผลลัพธแของการนับจํานวนคนเขา-ออกจากภาพท่ี 5.2 

 

   
       ก.วัตถุมากกวาหน่ึงวัตถุผานเสนอางอิง  ข. วัตถุเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง      ค. วัตถุเคลื่อนที่ผานเสนสแกน 

ภาพที่ 5.4 ตัวอยางการนับจํานวนคนเขา-ออกกรณีมากกวาหน่ึงคน 
 

 
 ภาพที่ 5.5 ตัวอยางผลลัพธแของการนับจํานวนคนเขา-ออกจากภาพท่ี 5.4 

 
 ผลการทดลองจากกรณีท่ีมีทางเดินแคบ 1 เมตร จํานวน 3 วิดีโอ สามารถสรุปผลการนับจากจํานวนคนที่เดินผานเขา-ออก รวมทั้งสิ้น 79 คน แบงเป็นคน
เดินเขา 44 คนและคนเดินออก 35 คน ความถูกตองเฉลี่ยของระบบที่สามารถตรวจจับวัตถุและนับจํานวนคนเดินเขาคิดเป็นรอยละ 91.04 และเฉลี่ยรอยละ 93.33 
สําหรับคนเดินออก รวมคนเดินเขา-ออก ระบบสามารถนับไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 92.59 และมีคาเฉลี่ยของความหนาแนน 26.67 คนตอนาที รายละเอียดผลลัพธแของ
การนบัจํานวนคนเดินเขาและออกท้ัง 3 วิดีโอแสดงไดดังตารางท่ี 5.1 
ตารางที่ 5.1 ผลลัพธแการนับจํานวนคนเดินเขา-ออกทางเดินกวาง 1 เมตร 

 
 
 

ที ่

วิด
ีโอ

ตัว
อย

าง
 

จํานวนคนเดินเขา จํานวนคนเดินออก รวมจํานวนคนเดินเขาออกในภาพ 

คว
าม

หน
าแ

นน
ขอ

งค
นเ

ดิน
เข

า
ออ

กต
อ 

1 
นา

ที 
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นค
น ระ

บบ
 

คว
าม

ถูก
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ง (
รอ

ยล
ะ) 

จร
ิง (

คน
) 

นับ
ได

 (ค
น)

 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง (
รอ

ยล
ะ) 

จร
ิง (

คน
) 

นับ
ได

  (
คน

) 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง (
รอ

ยล
ะ) 

1 VDO1 23 21 91.30 15 12 80.00 38 33 86.85 10 
2 VDO2 10 10 100.00 9 9 100.00 19 19 100.00 20 
3 VDO3 11 9 81.82 11 11 100.00 22 20 90.91 50 

 
ผลการทดลองจากกรณีท่ีมีทางเดินแคบ 2 เมตร จํานวน 3 วิดีโอ สามารถสรุปผลการนับจากจํานวนคนท่ีเดินผานเขา-ออก รวมทั้งสิ้น 118 คน แบงเป็นคนเดินเขา 63 
คนและคนเดินออก 55 คน ความถูกตองเฉลี่ยของระบบที่สามารถตรวจจับวัตถุและนับจํานวนคนเดินเขาคิดเป็นรอยละ 89.52 และเฉลี่ยรอยละ 90.33 สําหรับคนเดิน
ออก รวมคนเดินเขา-ออก ระบบสามารถนับไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 93.66 และมีคาเฉลี่ยของความหนาแนน 36.67 คนตอนาที รายละเอียดผลลัพธแของการนับจํานวน
คนเดินเขาและออกท้ัง 3 วิดีโอแสดงไดดังตารางท่ี 5.2 
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ตารางที่ 5.2 ผลลัพธแการนับจํานวนคนเดินเขา-ออกทางเดินกวาง 2 เมตร 
 
 
 

ที ่
วิด
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ตัว

อย
าง

 

จํานวนคนเดินเขา จํานวนคนเดินออก รวมจํานวนคนเดินเขาออกในภาพ 

คว
าม
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าอ
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าม
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าม
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ะ) 
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) 
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น)

 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง (
รอ

ยล
ะ) 

1 VDO4 15 14 93.33 13 14 92.31 28 28 100.00 20 
2 VDO5 9 11 77.78 8 9 87.50 17 20 82.35 50 
3 VDO6 39 40 97.44 34 31 91.18 73 74 98.63 40 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 จากข้ันตอนวิธีที่ใชในการตรวจนับคนเขาออกจากวิดีโอ ทําการทดลองกับภาพ โดยมีวิดีโอตัวอยางจํานวน 6 วิดีโอ มีจํานวนคนเดินเขา-ออกทั้งสิ้น 197 คน
แบงเป็นคนเดินเขา 107 คนและเดินออก 90 คน คิดเป็นคาเฉลี่ยความถูกตองที่โปรแกรมสามารถนับได คนเดินเขาคิดเป็นรอยละ 89.78 คนเดินออกคิดเป็นรอยละ 
91.83 และรวมคนเดินเขาออกท้ังหมดในภาพคิดเป็นรอยละ 93.13 มีความหนาแนนเฉลี่ยของคนเดินในหน่ึงนาทีเทากับ 31.67 ดังแสดงในภาพท่ี 6.1  
 

 
ภาพที่ 6.1 กราฟแสดงประสิทธิภาพของระบบนับจํานวนคนเขา-ออก 

 
 ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีท่ีมีคนเดินเคลื่อนที่ผานเสนอางอิงเพียงคนเดียว สําหรับผลลัพธแในตารางที่ 5.1 น้ันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ระบบตรวจนับวัตถุซ้ํา 
เน่ืองจากวัตถุเคลื่อนที่เขาหรือออกเพียงวัตถุเดียวแตโปรแกรมนับวาวัตถุเคลื่อนที่ออกสองวัตถุ เน่ืองจากระบบไดนําจุดกึ่งกลางวัตถุที่ 5 เฟรมถัดไปมาเปรียบเทียบกับ
จุดกึ่งกลางวัตถุที่เสนที่กําหนดแลวไดเป็นหน่ึงครั้งแลว และยังนําจุดกึ่งกลางวัตถุที่เสนที่สแกนดานลางที่ใชในกรณีที่มีวัตถุ มาถึงเสนที่กําหนดมากกวาหน่ึงวัตถุมานับ
ดวย ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 6.2 ในกรณีของการเคลื่อนที่ของวัตถุมากกวาหน่ึงเคลื่อนที่ผานเสนอางอิงน้ัน ระบบจะทําการนับผิดพลาดเน่ืองจากระบบไมสามารถ
นับแยกจํานวนคนที่เดินมาติดกันได จากการที่ระบบทําการกัดกรอนภาพ แตพื้นที่ของวัตถุทั้งสองก็ยังคงมีสวนคาบเกี่ยวกันอยู จึงทําใหระบบนับเพียงครั้งเดียว ดัง
ตัวอยางแสดงไดในภาพที่ 6.3 และความผิดพลาดอีกประการหน่ึงที่ระบบไมสามารถนับจํานวนไดอยางถูกตองคือกรณีที่มีการเดินสวนทางกัน เน่ืองจากระบบไม
สามารถแยกจุดกึ่งกลางของวัตถุที่เคลื่อนที่มาถึงเสนที่กําหนดกับจุดกึ่งกลางที่ 5 เฟรมถัดไป ไมสามารถแยกวัตถุไดวาวัตถุ ไหนมากอนหรือหลัง และบางครั้งวัตถุ
เคลื่อนที่มาชิดกันทําใหหารูปรางเป็นวัตถุเดียวกันและนับเป็นหน่ึงวัตถุ ดังตัวอยางแสดงในภาพท่ี 6.4 

   
ภาพที่ 6.2 แสดงตัวอยางของการนับจํานวนวัตถุผิดเน่ืองจากระบบนับซ้ํา 

 

 
ภาพที่ 6.3 แสดงตัวอยางของการนับจํานวนวัตถุผิดเน่ืองจากวัตถุซอนทับหรือเหลื่อมกัน 
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ภาพที่ 6.4 แสดงตัวอยางของการนับจํานวนวัตถุผิดเน่ืองจากวัตถุเคลื่อนที่สวนทางกัน 

  
 จากขอผิดพลาดดังกลาว คณะผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยการใชเทคนิคของการติดตามวัตถุ (Object tracking) และเสนทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ (Optical flow path) มาทําการติดตามวัตถุตั้งแตตรวจพบจนกระท่ังวัตถุน้ันเคลื่อนที่ผานพื้นท่ีที่สนใจ (ROI: Region of Interested) เพื่อเพิ่มความ
ถูกตอง แมนยําของการนับจํานวนใหสูงข้ึน 
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การประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีรวมการรับและใช๎เทคโนโลยีในการศึกษาความต้ังใจ 
และการใช๎โมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผ๎ูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

An Application of the UTAU in Studying Intention  
and Use of Mobile Apps for Ordering Foods of Consumers in Bangkok  

 
ธาวินี จันทร๑คง1 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑ ดร. ศรัณยพงศ๑ เท่ียงธรรม2 

Thawinee Junkong Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อประยุกตแใชทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจใช และการใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นผลจากความคาดหมายดานประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และเงื่อนไขอํานวยความสะดวก โดย
วิธีการสํารวจเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชโมบายแอพเพื่อสั่งอาหารจํานวน 400 คน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 25,001-35,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาความคาดหมายดานประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม สงผล
ทางบวกตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหาร และยังพบวาความตั้งใจใชสงผลทางบวกตอการใชงานโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
 
คําสําคัญ: ทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยี ความคาดหมายดานประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม  ความคาดหมายในความพยายาม การใชโมบายแอพ 

 
ABSTRACT 
 This research aimed to apply the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) in studying intention and use of 
mobile apps for ordering foods of consumers in Bangkok which were affected from performance expectancy, effort expectancy, social 
influence and facilitating conditions. Quantitative research, survey approach was applied and close-ended questionnaire was used as the 
tool in collecting data from consumers in Bangkok who had ever used a mobile app for ordering foods Statistics used in analyzing data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression at .05 significance level. 
 The results showed that the majority of participants were female with 31-40 years of age. They completed bachelor’s degrees, 
worked in private companies, and earned average monthly incomes ranged 25,001 – 35,000 baht. The results of hypothesis testing reveal 
that the factors positively affecting behavioral intention of mobile apps for ordering foods of consumers in Bangkok are performance 
expectancy, effort expectancy, and social influence, and the behavioral intention positively affected the use of mobile apps for ordering 
foods of consumers in Bangkok.  
 
Keywords:  The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), performance expectancy, social influence, effort 
expectancy, use of mobile apps 
 
บทนํา 
ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559-มีนาคม พ.ศ. 2560 มีจํานวนรานอาหารจดทะเบียนใหมมากกวา 1,700 ธุรกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ทั้งเรื่องพฤติกรรม
การรับประทานอาหารนอกบาน ของผูบริโภค รสนิยมการบริโภคอาหารที่ตองการความหลากหลายของผูบริโภค และจํานวนนักทองเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง 
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560) จึงกลาวไดวาธุรกิจรานอาหารยังมีความนาสนใจ และในขณะเดียวกันก็มีการแขงขันที่สูง 
โดยที่ในปใจจุบันมีผูใชงานอินเทอรแเน็ตในประเทศไทย จํานวน 38 ลานคน คิดเป็นรอยละ 56 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และมีผูใชเครือขายสังคมออนไลนแผาน
โทรศัพทแสมารแทโฟนจํานวน 41 ลานคน คิดเป็นรอยละ 60 และผูใชสมารแทโฟนใชเวลาโดยเฉลี่ย 230 นาที หรือเกือบสี่ช่ัวโมงตอวัน (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 
 จึงกลาวไดวาสมารแทโฟนน้ันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยางชัดเจน ธุรกิจใหบริการจัดสงอาหารโดยเรียกใชบริการผานสมารแทโฟน หรือการเพิ่ม
บริการสงอาหารของรานอาหารเป็นธุรกิจใหมที่เกิดจึ้นและมีอการขยายตัว เน่ืองจากสอดคลองกับแนวโนมธุรกิจอาหารและภัตราคาร และการขยายตัวของการใชสมารแ
โฟน นอกจากน้ียังสอดคลองกับพฤติกรรมที่มีเวลาจํากัด เน่ืองจาก ตองการความสะดวกสบาย สะดวกรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในยานที่มีจราจรติดขัด ใน
ดานผูประกอบการ การนําเทคโนโลยีเขามาปรับใชกับธุรกิจรานอาหาร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการเขาถึงฐานลูกคาไดกวางขวางมากขึ้น บริการ
จัดสงอาหารผานโมบายแอพของสมารแโฟนจึงมีอัตราการเติบโตของผูใชงานอยางตอเน่ือง (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 
การใชโมบายแอพในการโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารยังคงเป็นเรื่องใหม และหากไมนับกลุมผูบริโภคที่นําสมัยในการใชเทคโนโลยีแลว ก็อาจกลาวไดวายังคงอยูใน
ขั้นสรางใหเกิดการยอมรับกับกลุมผูบริโภคกลุมใหญ งานวิจัยบางช้ินมีการศึกษาและคนพบวา  การยอมรับเทคโนโลยีใหมของผูบริโภคน้ัน มาจากปใจจัยดานความ
สะดวกในการทํางานหรือสอดคลองการดําเนินชีวิตประจําวัน (Zhou, 2010)   และความคาดหมายดานประสิทธิภาพการสั่งอาหาร อิทธิพลทางสังคม เงื่อนไขอํานวย
ความสะดวก และทัศนคติ มีผลตอความตั้งใจใชเทคโนโลยีใหม (Kim, Shin & Lee, 2009) ซึ่งสวนใหญของการศึกษาประยุกตแมาจากทฤษฎีรวมการรับและใช

                                                           
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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เทคโนโลยี (Venkatesh, Morris Davis & Davis, 2003) อยางไรก็ตามการศึกษาในบริบทประเทศไทยและเจาะจงเรื่องการใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารยังคงมี
อยูนอย  
 จากความเป็นมา และความสําคัญของปใญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการประยุกตแทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยี
เพื่อศึกษาการใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหาร ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเกี่ยวกับความคาดหมายดานประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม 
อิทธิพลทางสังคม เงื่อนไขอํานวยความสะดวก ความตั้งใจใชงาน และการใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหาร เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ผูประกอบการหรือผูที่สนใจ
สามารถนําไปประยุกตแใชในการพัฒนาดานการสรางใหโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารไดรับการยอมรับและใชอยางแพรหลายตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
การวิจัยน้ีมีการกําหนดวัตถุประสงคแดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาความคาดหมายดานประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาความคาดหมายในความพยายามที่สงผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางสังคมท่ีสงผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาเงื่อนไขอํานวยความสะดวกท่ีสงผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาความตั้งใจใชงานที่มีผลตอการใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
การประยุกตแทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยีเพื่อศึกษาการใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหาร ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตประชากรที่ศึกษาคือผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครที่เคยใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คนไดจากการสุมแบบสะดวกในยานรานคาตางๆ 
ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระไดแก ความคาดหมายดานประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม เงื่อนไขอํานวยความสะดวก ตัว
แปรตามไดแก ความตั้งใจใช และการใชงานโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหาร การวิจัยน้ีมีขอบเขตชวงเวลาที่ศึกษาคือ  การศึกษาวิจัยน้ี เก็บขอมูลระหวางเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
สมมติฐานการวิจัย 
การประยุกตแทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยีเพื่อศึกษาการใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหาร ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

H1 ความคาดหมายดานประสิทธิภาพสงผลทางบวกตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
H2 ความคาดหมายในความพยายามสงผลทางบวกตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
H3 อิทธิพลทางสังคมสงผลทางบวกตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
H4 เงื่อนไขอํานวยความสะดวกสงผลทางบวกตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
H5 ความตั้งใจใชงานสงผลทางบวกตอการใชงานโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยีการโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร ขนาดของกลํุมตัวอยํางและการเลือกกลํุมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชศึกษา คือผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหาร ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ได
จากการเปิดตารางของ Yamane (1967) ที่จํานวนประชากรมากกวา 100,000 คนถึงอนันตแ (Infinite) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่
ระดับรอยละ ±5 ดานการเลือกตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
เครื่องมือที่ใช๎และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การวิจัยน้ีใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ที่ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติและอันตรภาค 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรแต คําถามทุกขอผานเกณฑแการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดวยวิธี IOC (Item-Object Congruence) โดยใชผูเช่ียวชาญ 3 คนเป็นผูประเมิน ดานความเที่ยง (Reliability) ประเมินโดย
ใชคาอัลฟุาของครอนบัค โดยคํานวณคาความเที่ยงของแบบสอบถามแตละสวนไดคา  .701-.855 ซึ่งทุกคาไมนอยกวา .700 รายละเอียดดังตารางที่  1 จึงสรุปวา
เครื่องมือวัดมีคุณภาพสูงสามารถใชเก็บขอมูลได (Cronbach & Meehl, 1955) 
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ตารางที ่1: คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (n=30, n=400) 
มิติการวัด คาความเช่ือม่ัน 

n=30 n=400 
ความคาดหมายดานประสิทธิภาพ .804 .823 

ความคาดหมายในความพยายาม .844 .825 
อิทธิพลทางสังคม .855 .789 
เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก .823 .811 
ความตั้งใจใชโมบายแอพ .820 .819 
การใชโมบายแอพ .839 .701 

คาความเช่ือม่ันรวม .925 .875 
 
สถิติและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหแ ดวยสถิติเชิงอางอิง ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบหาความสัมพันธแแบบถดถอย เชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถิติที่นํามาใช ไดแก คาความถี่ (จํานวน) และคารอยละ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 221 ราย คิดเป็นรอยละ 55.4 กลุมใหญที่สุดมีอายุ 21-30 ปี จํานวน 187 คน คิดเป็นรอยละ 46.8 สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 244 คน คิดเป็นรอยละ 61 กลุมใหญท่ีสุดเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 187 คน คิดเป็นรอยละ 46.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
25,001-35,000 บาท จํานวน 157 คน คิดเป็นรอยละ 39.3  
 ผลการวิเคราะหแคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวาตัวแปรอิสระไดแก ความคาดหมายดานประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพล
ทางสังคม และเงื่อไนขการอํานวยความสะดวกทุกตัวมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 3.18-3.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง .773-.831 แปลความหมายไดในระดับปานกลาง
ทุกตัว สวนตัวแปรความตั้งใจใชโมบายแอพมีคาเฉลี่ย 3.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .773 อยูในระดับปานกลาง และการใชโมบายแอพมีคาเฉลี่ย 3.17 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .870 แปลความหมายไดในระดับปานกลาง  
 ผลการวิเคราะหแการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ พบวา ความคาดหมายดานประสิทธิภาพ (Sig. = 0.000) ความคาดหมายในความพยายาม (Sig. = 0.039)  
และอิทธิพลทางสังคม (Sig. = 0.001) สงผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
โดยที่ความคาดหมายดานประสิทธิภาพ (Beta  = 0.348) มีผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา 
ไดแก อิทธิพลทางสังคม (Beta  = 0.304) และความคาดหมายในความพยายาม (Beta  = 0.247) ตามลําดับ สวนเงื่อนไขอํานวยความสะดวก (Sig. = 0.959)  ไม
สงผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 เม่ือวิเคราะหแคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square = 0.609) พบวา ความคาดหมายดานประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม และอิทธิพลทาง
สังคมรวมกันอธิบายความ ความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร รอยละ 60.9  สวนที่เหลืออีกรอยละ 39.1 มาจากปใจจัยดาน
อื่นๆ  
 ผลการวิเคราะหแความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา ความตั้งใจใชงาน (Sig. = 0.000) สงผลตอการใชงานโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 เม่ือวิเคราะหแคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square = 0.484) พบวา ความตั้งใจใชงาน สงผลตอการใชงานโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร รอยละ 48.4 สวนที่เหลืออีกรอยละ 51.6 มาจากปใจจัยดานอื่นๆ  
 
สรุปผล 
 ความคาดหมายดานประสิทธิภาพสงผลทางบวากตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะผูตอบแบบสอบถามเห็นวา การใชบริการโมบายแอพพลิเคช่ันในการสั่งอาหารทําใหผูบริโภคสามารถสั่งอาหารไดดียิ่งขึ้น รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งทําใหผูบริโภคมีเวลาในการทํางานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ มากข้ึน ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับนัตติยา ภูสละ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่
ศึกษาเรื่อง ความคาดหมายในการสงมอบที่รวดเร็ว ประสบการณแการใชบริการ ความคาดหมายในประสิทธิภาพ ความกังวลตอเทคโนโลยี การใชงานจ ริง และความ
นาเช่ือถือที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องรับชําระเงินอัตโนมัติของผูบริโภคในจังหวัดสระบุรี  ผลการศึกษาพบวา ความคาดหมายในการสงมอบบริการที่รวดเร็ว 
ประสบการณแการใชบริการ ความคาดหมายในประสิทธิภาพ  การใชงานจริง และความนาเช่ือถือสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องรับชําระเงินอัตโนมัติของผูบริโภค 
 ความคาดหมายในความพยายามสงผลทางบวกตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะผูตอบแบบสอบถามที่เคยมีประสบการณแในการใชบริการสั่งอาหารผานแอพพลิเคช่ันผานแอพพลิเคช่ัน ไดแก Food Panda, Uber Eats, 
EatRanger  และ Zab Delivery มีความเห็นวาการเรียนรูวิธีการโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารเป็นเรื่องงาย การเขาใชงานโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารสามารถ
ทําไดโดยไมจําเป็นตองอาศัยการเรียนรูมาก ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของพรชนก พลาบูลยแ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอความตั้งใจของประชาชนในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานระบบพรอมเ พยแ (PromptPay) 
ของรัฐบาลไทย และพบวา ปใจจัยความคาดหมายในการใชงานหรือความพยายามในการใชงาน ความกังวล และคุณคาดานราคาไมสงผลตอความตั้งใจของประชาชนใน
การใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานระบบพรอมเพยแของรัฐบาลไทย 
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 อิทธิพลทางสังคมสงผลทางบวกตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ทั้งน้ีเป็นเพราะผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา การใชบริการโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารพลิเคชั่นเป็นเรื่องทันสมัยและทําใหดูเป็นมืออาชีพ รวมถึงบุคคลใกลชิด 
เพื่อน และครอบครัวของผูบริโภคเห็นคุณคาการใชบริการโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารพลิเคชั่น ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Sim, Tan, Wong, Ooi, & Hew 
(2014) ที่กลาววา บริบททางสังคมสงผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลหรือมุมมองหรือการกระทําของบุคคลที่ปฎิบัติใหสอดคลองกับพฤติกรรมบางอยางต าม
ความรูสึกในเชิงบวกของบรรทัดฐาน เชน ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี เป็นตน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
สุกฤตา ศิริรัตนแรุงเรือง และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา การรับรูถึงประโยชนแ สงผลตอความตั้งใจใชงานแอปพลิเคชัน  Grab Taxi ของผูใชงานมือถือสมารแท
โฟนใน กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด  
 ความตั้งใจใชสงผลทางบวกตอการใชงานโมบายแอพสํารับการสั่งอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพรา
การที่ผูบริโภคมีความสนใจหรือมีความตั้งใจในการใชบริการสั่งอาหารผานโมบายแอพ ทําใหผูบริโภคดาวนแโหลดแอพพลิเคช่ันสั่งอาหารในการคนหาเมนูอาหารที่
ตองการ หรือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตางๆ ในการสั่งอาหารผานโมบายแอพ ซึ่งสงผลตอการใชงานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผูบริโภค ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ี 
สอดคลองกับผลการศึกษาของอิสเรศ ศักดิ์วีระเดชกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบวา ความตั้งใจใชงานมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการจองท่ีพักผานแอปพลิเค
ชัน Airbnb ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยที่พบวาความคาดหมายดานประสิทธภาพของโมบายแอพ และอิทธิพลทางสังคมสงผลตอความตั้งใจใชโมบายแอพสําหรับการสั่งอาหารมาก
ที่สุด ผูวิจัยจึงเสนอใหผูพัฒนามุงการสื่อสารเพื่อสรางการยอมรับและใชงานโมบายแอพไปในเรื่องประสิทธิภาพการใชงานที่สูงของโมบายแอพ การใชโมบายแอพทําให
ไดรับความสะดวกสบาย สามารถทํากิจกรรมหรืองานอื่นในชีวิตประจําวันไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรสื่อสารวาการใชโมบายแอพน้ีชวยใหเกิดความสนใจและ
เป็นที่ยอมรับจากสังคมรอบตัว นอกจากน้ียังอาจทํารายการสงเสริมการตลาดเพื่อการใชโมบายแอพในลักษณะกลุมสังคมของผูใช เชน การมีส วนลด แลก แจกของ
กํานัลหากผูใชสั่งอาหารในปริมาณท่ีมากสําหรับหลายๆ การทานทั้งกลุมหลายๆ คนพรอมๆ กัน เพื่อกระตุนการยอมรับทางสังคมจากการใชโมบายแอพไดตรงยิ่งขึ้น 
 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเสนอใหทําวิจัยในกลุมผูบริโภคในพื้นที่วิจัยที่แตกตางกัน เชน ในจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคที่แต กตางกัน เพื่อนําผลวิจัยมา
เปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งน้ีโดยอาจเพิ่มการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอื่น เชน วัฒนธรรมยอยในภูมิภาคที่ตางกันในประเทศไทย เพื่อใหเขาใจการรับและใชเทคโนโลยี
โมบายแอพของผูบริโภคไดชัดเจนยิ่งข้ึน. 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อเพื่อศึกษามาตรฐานสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันตามมาตรฐาน สะอาด  เพียงพอ และปลอดภัย ของสถานีบริการ

นํ้ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงสวมสาธารณะในสถานีบริการใหถูกหลักสุขาภิบาล คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 26 แหง เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ขอมูลเบื้องตนของสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 2) ขอมูลลักษณะทาง
กายภาพของสวมสาธารณะ 3) ขอมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพขอองสวมสาธารณะ สถิติที่ใชในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปจํานวน และรอยละ 

ผลการศึกษาพบวา สวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง สวนใหญ ไมผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย รอยละ 80.77 และที่ผานเกณฑแ
มาตรฐาน (HAS) มีเพียง รอยละ 19.23 การทดสอบการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย ผลการศึกษา พบการปนเปื้อน รอยละ 26.57 จุดสัมผัสทั้งในหองสวมชายและสวมหญิงที่จัด
ใหบริการ มีรอยละของการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรียที่ใกลเคียงกัน โดยพบการปนเปื้อนในสวมชาย รอยละ 28.21 ในสวมหญิง รอยละ 24.62 แยกพิจารณาตาม
จุดทดสอบในประเภทพื้นที่จุดสัมผัสเดียวกัน พบวา ในสวมชายมีการปนเปื้อนมากกวาในสวมหญิง โดยพบวา ที่กดโถสวม สูงสุด รอยละ 38.46 ในสวมชาย และรอยละ 23.08 
ในสวมหญิง 
        
คําสําคัญ : สวมสาธารณะ, สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, ความเพียงพอ, เช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study public toilets standards in clean and safe gas stations at the gas stations. As well as 
finding ways to improve public toilets in the service stations to be sanitary. Selection of samples by specific methods. The data collection 
tools consisted of 3 parts: 1) the preliminary information of the public toilets in the fuel stations; 2) the physical characteristics of the public 
toilets; 3) the information on biological contamination; public the statistics used in the research were Descriptive statistics Presented in 
numbers and percentages. 
 The study indicated that Public toilets in fuel stations Most of them did not pass the standard of the Department of Health 
80.77% and the standard (HAS) was only 19.23%. The test of contamination of coliform bacteria. The study found contamination 26.57% 
touching both in the male and female toilets. Percentage of similar coliform bacteria contamination. 28.21% of the women in the closet 
were found in the closet, 24.62% in the closet. In the same contact area, the male was more contaminated than in the women's closet. 
Urinals were highest in 38.46% in men's toilets and 23.08% in women's toilets.  
 

Keywords: Public Toilets, The Petrol Service Station, Healthy, Accessibility, Safety, Coliform-bacteria 
 
บทนํา 

สวมสาธารณะ เป็นปใญหาพื้นฐานที่สําคัญทางดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย การสงเสริมและรณรงคแใหสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2548 กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (2548) ไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสวม
สาธารณะไทย และกําหนดพื้นท่ีเปูาหมายหลัก 11 ประเภท อาทิ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สถานีบริการน้ํามัน โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาดสด ศาสนสถาน ดวย
การวางกรอบการพัฒนาไว 3 ประเด็น คือ ความสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) หรือมีคํายอวา "HAS"  

ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขประเมินสวมสาธารณะในประเทศไทย มีสวมผานเกณฑแเพียงรอยละ 40.37 จากเกณฑแมาตรฐานระดับประเทศ 
(HAS) และในปี พ.ศ. 2554 มีรายงานผลดําเนินงานพัฒนาสวมสาธารณะไทย มีสวมสาธารณะสะอาด พอเพียง ปลอดภัย เพียงรอยละ 55.47 ไมบรรลุตามเปูาประสงคแ
ที่ตั้งไวคือรอยละ 60 กระทรวงสาธารณสุข จึงไดประกาศนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข “สวมสะอาด ชาติเจริญ” เม่ือวันที่ 10 เมษายน 
2554 เนนการพัฒนาสวมสาธารณะ ภายในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดประชุมเพื่อใหผูที่เกี่ยวของ ทุกภาคสวนไดรับทราบ
นโยบายโครงการสําคัญของ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข “สวมสะอาด ชาติเจริญ” 

โคลิฟอรแมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นตัวช้ีวัดความสกปรก หรือการปนเปื้อนอุจจาระในเบื้องตน ซึ่งองคแการอนามัยโลก กระทรวง
สาธารณสุข และทั่วโลกใหการยอมรับ ดังน้ัน จึงนิยมใชวัดความสกปรกหรือไมสะอาด (Unhealthy) หรือการปนเปื้อน (Contamination) ของอุจจาระในการ
สุขาภิบาลอาหารและนํ้า รวมทั้งประยุกตแใชกับการปนเปื้อนในสภาวะแวดลอม กระทรวงสาธารณสุขไดนํามาประยุกตแใชกับเกณฑแมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS) 
การใชโคลิฟอรแมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นดัชนีช้ีความสกปรกบริเวณหองสวมสาธารณะ เชน กลอนหรือลูกบิดประตู ที่รองโถสวมแบบน่ังราบ ก฿อกนํ้า อาง
ลางมือ สายฉีดชําระ เป็นตน จึงมีความสัมพันธแเกี่ยวของ และสอดคลองกับเกณฑแมาตรฐานสวมสาธารณะไทย กระทรวงสาธารณสุข (สารานุกรมเสรี, 2556)  

การเฝูาระวังคุณภาพสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เพื่อเป็นการปูองกันการแพรระบาดของเช้ือโรค และเป็นการ
สรางภาพลักษณแท่ีดีของพื้นที่ อีกท้ังยังเป็นการสงเสริมเศรษฐกิจใหกับชุมชนจากการทองเที่ยว ดังน้ันการศึกษาสถานการณแของสวมสาธารณะของสถานบริการนํ้ามัน

                                                           
1 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม Ornwan8932@gmail.com 
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เช้ือเพลิง และการเฝูาระวังคุณภาพสวมสาธารณะ ดวยวิธีการวิเคราะหแการปนเปื้อนโคลิฟอรแมแบคทีเรีย และการประเมินเกณฑแมาตรฐานระดับประเทศ ( HAS) จึงมี
ความสําคัญเป็นอยางยิ่ง 
 
วัตถุประสงค๑   

1. เพื่อศึกษามาตรฐานสวมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ของสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 
2. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงสวมสาธารณะในสถานีบริการใหถูกหลักสุขาภิบาล  
 

ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการ 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการประเมินจากแบบประเมินเกณฑแมาตรฐานสวมสาธารณะ และเก็บตัวอยางการ
ปนเปื้อน ทั้ง 6 จุดสัมผัสของหองนํ้าชาย และ 5 จุดสัมผัสของหองนํ้าหญิง โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2. จัดทําคูมือการตรวจการปนเปื้อนแบคทีเรียในหองนํ้า โดยใชชุดทดสอบโคลิฟอรแมแบคทีเรีย (SI-2) 
 3. ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ถึงผูประกอบการ โดยผูวิจัยประสานงานผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ที่จัด
ใหบริการสวมสาธารณะในกลุมเปูาหมาย 
 4. ดําเนินการตรวจประเมินสวมสาธารณะทางกายภาพ และเก็บตัวอยางการปนเปื้อน ณ จุดสัมผัส ทั้ง 6 จุดสัมผัสของหองนํ้าชาย และ 5 จุดสัมผัสของ
หองนํ้าหญิง โดยวิธีการสะอาดปราศจากเช้ือ (Swab technique) โดยเก็บตัวอยางการปนเปื้อนเฉพาะหองแรก ทั้งหองนํ้าชาย และหองนํ้าหญิงของสวมสาธารณะใน
สถานีบริการเช้ือเพลิงเทาน้ัน 
ตารางที่ 1 จุดสัมผัสการเกบ็ตัวอยํางการปนเปื้อนส๎วมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

ห๎องน้ําชาย ห๎องน้ําหญิง 
1. ฝารองโถสวม  
2. ก฿อกนํ้าอางลางมือ  
3. ภาชนะสําหรับราดนํ้า/สายฉีด  
4. ที่กดโถสวม  
5. ที่กดโถปใสสาวะ  
6. กลอนประตูหรือลูกบดิประตดูานในหองนํ้าแตละหอง 

1. ฝารองโถสวม  
2. ก฿อกนํ้าอางลางมือ  
3. ภาชนะสําหรับราดนํ้า/สายฉีด  
4. ที่กดโถสวม  
5. กลอนประตูหรือลูกบดิประตดูานในหองนํ้าแตละหอง 

 
ผลการศกึษา อภปิรายผล และข๎อเสนอแนะ 
  1. ผลการศึกษาข๎อมูลลักษณะทางกายภาพของส๎วมสาธารณะตามเกณฑ๑มาตรฐานส๎วมสาธารณะ  (HAS) ภาพรวมพบวา สวมสาธารณะในสถานี
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิง สวนใหญไมผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) รอยละ 80.77 และท่ีผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) มีเพียง รอยละ 19.23 ซึ่งเปูาหมายการพัฒนาสวม
สาธารณะไทยตองผานเกณฑแมาตรฐานที่กรมอนามัยกําหนดใหในทุกหัวขอ รอยละ 100 หากแยกพิจารณาตามเกณฑแในแตละประเด็น พบวา 

1.1 ความสะอาด (Healthy: H) ซึ่งมีเกณฑแการประเมิน 9 ขอ ประเด็นที่ผานเกณฑแมาตรฐานมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ขอ 2 นํ้าใชสะอาด เพียงพอ 
และไมมีลูกนํ้ายุง ภาชนะเก็บกักนํ้า ขันตักนํ้า สะอาด  อยูในสภาพดีใชงานได ขอ 3 กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาที่เปิดใหบริการ (อาจจําหนายหรือ
บริการฟรี) หรือสายฉีดน้ําชําระ ที่สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได และขอ 4 อางลางมือ  ก฿อกนํ้า กระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีและใชงานได รอยละ 96.20 
 1.2 ความเพียงพอ (Accessibility: A) ซึ่งมีเกณฑแการประเมิน 2 ขอ ประเด็นที่ผานเกณฑแมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ขอ 2 สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลา
ที่เปิดใหบริการ มีสวมสาธารณะผานเกณฑแได รอยละ 96.20 
 1.3 ความปลอดภัย (Safety: S) ซึ่งมีเกณฑแการประเมิน 5 ขอ ประเด็นที่ผานเกณฑแมาตรฐานมากที่สุด คือ ขอ 3 ประตู ที่จับเปิด – ปิด  และที่ล็อคดานใน 
สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได มีสวมสาธารณะผานเกณฑแ รอยละ 96.20 รองลงมา คือ ขอ 1 บริเวณที่ตั้งสวมตองไมอยูที่ลับตา/เปลี่ยว และขอ 4 พื้นหองสวมแหง มีสวม
สาธารณะผานเกณฑแ รอยละ 88.50 ตามลําดับ  

หลังจากการประเมินซ้ํา ภายหลัง 1 เดือน จากการแนะนําแนวทางการปรับปรุงตอสถานประกอบการ พบวา มีสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามัน
เช้ือเพลิง สวนใหญผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย จํานวน 19 แหง (รอยละ 73.08) และที่ไมผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) มีเพียง 7 แหง (รอยละ 26.92) 
 2. ข๎อมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพของส๎วมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงในภาพรวม ในการทดสอบการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย ผล
การศึกษาการปนเปื้อนทางชีวภาพของสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ดวยชุดตรวจโคลิฟอรแมแบคทีเรีย ( SI-2) อยางงาย โดยการเก็บตัวอยางเพื่อหา
เช้ือฟีคัลโคลิฟอรแมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ดวยวิธีการสะอาดปราศจากเช้ือ (Swab technique) จุดสัมผัสในสวมสาธารณะ 9 กลุมเปูาหมาย รวมทั้งสิ้น 26 
แหง โดยกําหนดจุดสัมผัสเพื่อทดสอบ 6 จุดในสวมชาย และ 5 จุดในสวมหญิง รวมจุดทดสอบการปนเปื้อนทุกแหง รวมทั้งสิ้น 286 จุด ในภาพรวม  พบการปนเปื้อน 
รอยละ 26.57  
 จุดสัมผัสทั้งในหองสวมชายและสวมหญิงท่ีจัดใหบริการ มีรอยละของการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรียที่ใกลเคียงกัน โดยพบการปนเปื้อนในสวมชาย รอยละ 
28.21 ในสวมหญิง รอยละ 24.62 แยกพิจารณาตามจุดทดสอบในสวมชาย พบการปนเปื้อนเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี กดโถสวม และท่ีกดโถปใสสาวะชาย รอยละ 
38.46 ก฿อกนํ้าลางมือ รอยละ 26.92 ฝารองโถสวม และภาชนะสําหรับราดสวม/สายฉีด รอยละ 23.08 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดานในหองนํ้าแตละหอง พบ
การปนเปื้อนนอยท่ีสุด รอยละ 19.23 สวนในสวมหญิง พบการปนเปื้อนเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  
 ฝารองโถสวม และภาชนะสําหรับราดสวม/สายฉีด และก฿อกนํ้าลางมือ รอยละ 26.92 ที่กดโถสวม รอยละ 23.08 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดานในหองนํ้าแต
ละหอง พบการปนเปื้อนนอยที่สุด รอยละ 19.23 แตในประเภทพื้นที่จุดสัมผัสเดียวกัน พบวา ในสวมชายมีการปนเปื้อนมากกวาในสวมหญิง โด ยพบวา ที่กดโถสวม 
สูงสุด รอยละ 38.46 ในสวมชาย และรอยละ 23.08 ในสวมหญิง 
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อภิปรายผล   
            จากการประเมินสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พบวา จํานวนสวมสาธารณะ 26 แหง สวนใหญไมผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย 
จํานวน 21 แหง และผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) มีเพียง 5 แหง ซึ่งเกิดจากการประเมินโดยรวมของเกณฑแการประเมิน ที่พบเพียง 1 ขอของการไมผานเกณฑแการ
ประเมิน จึงทําใหการประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) สวนมากไมผานเกณฑแ ในรูปแบบโดยรวม จึงตองมีการแยกการวิเคราะหแออกเป็นรายหัวขอ 
ตามเกณฑแ ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย ของแบบประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะ  
 การแยกประเมินในแตละประเด็นในหัวขอ ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย พบวา เกณฑแความสะอาด (Healthy: H) ซึ่งมีเกณฑแการ
ประเมิน 9 ขอ โดยสวนมากที่พบจากการสํารวจจากสวมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลิง ถนนเชียงใหม – ฮอด น้ัน พบวา สวนมากปใญหาที่พบมากที่สุด คือ ถัง
รองรับขยะมูลฝอยไมมีฝาปิด บางแหงไมมีถุงขยะรองภายในตัวถังขยะ และยังพบบางแหงที่มีขยะลนออกมานอกถัง ซึ่งเกิดจากชวงเวลาของการทําความสะอาดรวม
ดวย พรอมท้ังยังมีกลิ่นเหม็นของปใสสาวะในหองนํ้า และพบกลิ่นบริเวณหองนํ้าชายมากกวาหองนํ้าหญิง ซึ่งทําใหเกิดเหตุรําคาญขณะใชหองนํ้า รองลงมาคือ สบูลางมือ 
บางแหงไมพบการจัดวางของสบูเหลวลางมือ หรือบางแหง พบมีสบูกอนสําหรับลางมือ แตไมพบภาชนะรองรับสบู จึงทําใหเกิดคราบสบูบ ริเวณอางลางมือ อีกทั้งเป็น
แหลงเพาะเช้ือโรคไดอีกดวย 
 เกณฑแความเพียงพอ (Accessibility: A) ซึ่งมีเกณฑแการประเมิน 2 ขอ อาจสืบเน่ืองมาจากการสรางสวมสาธารณะที่มีมากอนน้ันจะพบสวมซึม มากกวา
สวมน่ังราบ แตบางแหงจะมีทั้งสวมซึม และสวมน่ังราบไวอยางละเทากัน และในกรณีท่ีมีการแยกหองนํ้าผูพิการของสวมสาธารณะบางแหง จะพบอุปกรณแอํานวยความ
สะดวกภายในหองนํ้าเฉพาะผูพิการ/หญิงตั้งครรภแ/ผูสูงอายุ ครบตามวัตถุประสงคแ และมีการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกตอง 
 เกณฑแความปลอดภัย (Safety: S) ซึ่งมีเกณฑแการประเมิน 5 ขอ จากการสํารวจ พบในสวมสาธารณะที่มีขนาดเล็ก และมีผูใชบริการนอย อีกทั้งตั้งอยูใน
สถานที่ท่ีซึ่งไมใชทางผานไปแหลงทองเที่ยว อยางในตัวอําเภอฮอด ที่ผานไปทางโรงพยาบาลฮอดน้ัน รวมทั้งในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
อาทิเชน รานสะดวกซื้อ หรือรานกาแฟ นั้น จึงทําใหผูรับบริการสถานีบริการเช้ือเพลิงเขาไปเพื่อวัตถุประสงคแสําหรับเติมเช้ือเพลิงเทาน้ัน จึงทําใหไมมีการปรับปรุงสวม
สาธารณะเพื่อใหบริการ 
 การทดสอบการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสของสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยในภาพรวมสวมชาย พบการปนเปื้อน
เช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย รอยละ 28.21 สวนในสวมหญิง พบการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย รอยละ 24.62 เน่ืองจากปใจจัยการใชหองนํ้า รวมทั้งพฤติกรรมการใช
สวมสาธารณะของผูใชสวมที่มีความหลากหลายของชวงอายุ วัย น้ัน หากพิจารณาตามจุดทดสอบ บริเวณที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด ในสวมชาย แสดงถึงการทํา
สะอาดในจุดดังกลาวยังไมเพียงพอในการกําจัดจุลินทรียแ จนสามารถเกิดการปนเปื้อนสะสมไดงาย โดยรวมแลวสวมหญิงพบการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรียนอย
กวาสวมชาย แตในจุดสัมผัสเดียวกันพบวา ในสวมชายการปนเปื้อนมากกวาสวมหญิง 
 ในสวนของจํานวนพนักงานทําความสะอาดสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง มีผลตอการเกิดเช้ือโรคไดเป็นอยางดี แตอยางใดจะตองคํานึงถึง
ระยะเวลา และความถี่ของผูรับบริการของสวมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ซึ่งเป็นตนเหตุของการเกิดโรคมากที่สุด รวมถึงจํานวนความถี่ของการทําความ
สะอาดสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง หลังจากการวางแผน และแนะนําแนวทางการปรับปรุงแกไขใหถูกสุขาภิบาล จึงทําการประเมินซ้ํา หลังจากการ
ปรับปรุง อีก 1 เดือน โดยทําการทดสอบในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน 26 แหง พบวา มีสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง สวนใหญผานเกณฑแ
มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย จํานวน 19 แหง และไมผานเกณฑแมาตรฐาน (HAS) มีเพียง 7 แหง และในสวนการทดสอบการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย ณ จุด
สัมผัสของสวมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงทั้ง 9 กลุมเปูาหมาย จํานวน 286 จุด พบการปนเปื้อน จํานวน 55 จุดสัมผัส (รอยละ 19.23) โดยพบการปนเปื้อน
สวนใหญในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงที่มีขนาดเล็ก และไมมีการใชบริการสวมสาธารณะ ซึ่งเป็นสวนนอยที่พบการใชบริการสวมสาธารณะ โดยเนนเพียงเติมนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเทาน้ัน ทําใหบางแหงมีจํานวนพนักงานทําความสะอาด เพียง 1 – 2 คน และความถี่ในการทําความสะอาด 1 – 2 ครั้งตอวัน  

 
  ข๎อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับฐานขอมูล แบงได 2 ประเด็นดังน้ี 
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําไปใช๎ 
 1. การบูรณาการองคแความรู เรื่องสวมสาธารณะในสาระการเรียนรู สําหรับการปลูกฝใงเยาวชนในสวนของพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะที่ถูกต อง โดย
สามารถวางแผนสวนของการเรียนการสอน เน่ืองดวยเป็นวัยท่ีเริ่มตนของการเรียนรู หากพบการสอนที่ถูกตองตั้งแตเด็ก จะเป็นพฤติกรรมที่ดีในวัยผูใหญ 
 2. การปรับแกพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะของประชาชนใหถูกตองตามสภาพปใญหา 
 2. ข๎อเสนอแนะในการศึกษาตํอ 
 1. ควรศึกษาตอยอดในเรื่องการศึกษาการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอรแมแบคทีเรีย ที่ทําใหเกิดโรคชนิดอื่นๆ เชน อี.โคไล ( E.coli) ชิเกลลา (Shigella) และซัล
โมเนลลา (Salmonella) 
  2. ไดขอมูลผลการสํารวจและขอเสนอแนะจากการสํารวจสถานการณแสวมสาธารณะโดยเปรียบเทียบกับเกณฑแมาตรฐานของระดับประเทศที่จะนําไปสูการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสวมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงตามแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน  
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การพัฒนาสื่อภาพยนตร๑แอนิเมชนั 2 มิติ  เร่ือง “กิ๊งกวําง” เพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านโคกหินเหล็กไฟ 
Achievement of learning ethics promoting from King-Kuang 2D animation film in primary student 

 
ศิริกาญจนา พิลาบุตร1 สุปราณี ทัพมงคล2 และ กิติพงศ๑ รัตนวงกต3 

 
บทคัดยํอ  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากการใชสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง “กิ๊งกวาง” กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนที่มีอายุระหวาง 7 – 10 ปี  ของโรงเรียนบานโคกหินเหล็กไฟ จ.นครราชสีมา จํานวน 33 คน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และใชแบบประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรม แบบปรนัยจํานวน 20 ขอ มีคาความยากรายขอ ตั้งแต 0.28 – 0.68 คาอํานาจจําแนกรายขอ
ตั้งแต 0.36 – 0.59 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.88 ซึ่งมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.69 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความกาวหนาดานคุณธรรม
จริยธรรม และมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนดานระเบียบวินัย ความซื่อสัตยแสุจริต ความรับผิดชอบ และความเมตตากรุณา โดยภาพรวมเปลี่ยนแปลง
ไปในแนวทางท่ีดีขึ้น 

 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู, ภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ, การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
Abstract  

King-Kuang 2D animation film, is used for promote ethics. In this paper, we propose achievement of learning from King-Kuang 2D 
animation film. Our purposive sample is 33 primary students (7 -10 years old) in 2017 on Bankhokhinlekfai school. The number of ethics 
assessment is 20, difficulty index is 0.28-0.62, discrimination index is 0.36-0.59, reliability index is 0.88 and effectiveness index is 0.69. Our 
experiments show an interesting achievement of ethics promoting and progress of discipline, honesty, responsibility and kindness from King-
Kuang 2D animation film. 

 
Keyword :  Achievement of Learning, 2D animation film, ethics promoting 
  
บทนํา 

ปใจจุบันน้ีไดกําหนดใหโรงเรียนจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี  มีปใญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอในระดับตอไป และประกอบ
อาชีพ จึงกําหนดใหผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงามและ ธํารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 :  4-6) อีกทั้งไดสอดแทรกคุณธรรม ที่
นับวาเป็น มุมมองแงหน่ึงของ จริยธรรม ซึ่งคํานึงถึง สิ่งท่ีถูกและผิด โดยมีหลักใหญสามประการ ไดแก ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีในแตละบุคคล ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวของ
กับ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ประวัติศาสตรแทางสังคม และ ธรรมเนียมปฏิบัติ สภาพคุณความดี หรือคุณลักษณะที่แสดงออกของความดีที่แสดงออกดวยการปฏิบัติ
และเป็นที่ประจักษแแกคนท่ัวไป สาเหตุของการขาดคุณธรรมจริยธรรม พบวาเกิดจากสาเหตุภายใน และสาเหตุภายนอก คือสาเหตุจากนักเรียน ไดแก ขาดความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม ขาดจิตสํานึกที่ดี มีความเห็นที่ผิด ชอบสนุก สบาย ไมเห็นคุณของความดีความขยัน ความสามัคคี สาเหตุภายนอกนักเรียน ไดแก ขาดการอบรม
แนะนําที่ถูกตองจากครอบครัว ขาดแบบอยางท่ีดีในดานคุณธรรมดานความสามัคคี กระทําตามเพื่อน ผูใหญ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

จากภาวะวิกฤตทางสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยตองเผชิญอยูในขณะน้ี ผูคนตองแกงแยงแขงขัน ชวงชิง เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองตองการ ความอยู
รอด ความเป็นเลิศ ชัยชนะ ไมวาจะไดมาดวยวิธีการใดก็ตาม สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจํานวนมาก และเป็นที่มาของปใญหาสังคมที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ มีผลใหเยาวชนซึ่งเป็นความคาดหวังของประเทศชาติ ตกอยูในภาวะสับสน มีความขัดแยงในคานิยม และมีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาอยูไมนอย 
นักเรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรมมีแนวโนมสูงขึ้น  เป็นปใญหาที่กระทบตอวัฒนธรรมและสังคมไทยอยางยิ่ง ควร
ไดรับการแกไขปใญหาเรงดวน (ทิศนา แขมมณ.ี 2546 : 1-2) เม่ือพิจารณาอยางรอบดานแลว การที่จะแกปใญหาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาจิตใจของคนในสังคมใหเกิด
คุณธรรม จริยธรรม การที่บุคคลใดจะมีคุณธรรมหรือจริยธรรมสูงหรือต่ํา มิไดขึ้นอยูกับวาเขาเป็นคนฉลาดมีสติปใญญาดี หรือมีความรูสูงเพียงประการเดียว หากยัง
ขึ้นอยูกับพื้นฐานการอบรมบมนิสัย สภาพแวดลอมทางครอบครัวสภาพแวดลอมทางสังคม และอื่นๆ อีกหลายประการ (วัลลภ กันทรัพยแ. 2527 : 13-19) ครูผูสอนตอง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากผูช้ีนําหรือผูถายทอดความรูไปเป็นผูใหความชวยเหลือ  สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากทุกสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  
และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําขอมูลเหลาน้ันไปสรางสรรคแความรูของตนเอง นอกจากน้ัน ในการจัดกระบวนการเรียนรู ยังตองเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ  การเรียนรูใชการวิจัยเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรู ไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
จัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลา ทุกสถานที่   

จากความสําคัญที่ไดกลาวมาขางตนน้ัน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากการใชสื่อ โดยออกแบบและพัฒนาเป็น
ภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง “กิ๊งกวาง” มาใชเพื่อชวยเสริมความรูและปลูกฝใงคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจ ดึงดูดใจใหมีความสมบูรณแทั้งใน
ดานเทคนิคและเน้ือหาเพื่อเผยแพรกับกลุมนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 7–10 ปี ใหเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม สงผลใหเป็นคนดี มีความรู และอยูดีมีสุข เรียกวา 
คุณธรรมนําความรู เติบโตเป็นผูใหญท่ีมีคุณธรรมตอไป 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา p_sirikanjana@hotmail.com 044-466050 ตอ 141 
2 อาจารยแ คณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยแ คณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
1. เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 7–10 ปี โดยใชสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” 
2. เพื่อประเมินดัชนีประสิทธิผลระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 7–10 ปี โดยใชสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมดานระเบียบวินัย ความซื่อสัตยแสุจริตความรับผิดชอบและความเมตตากรุณา 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 7 – 10 ปี ที่มีตอสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

นักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 7–10 ปี ไดสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” มีระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมดานระเบียบวินัย ความซื่อสัตยแ
สุจริต ความรับผิดชอบและความเมตตากรุณาหลังจากการพัฒนาสูงกวากอนไดรับการชมสื่อภาพยนตรแ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลํุมตัวอยําง  
ประชากร ไดแก นักเรียนของโรงเรียนบานโคกหินเหล็กไฟ ต.โนนคา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 106 คน 
กลุมตัวอยางจากประชากรขางตน เป็นนักเรียนที่มีอายุระหวาง 7 – 10 ปี ของโรงเรียนบานโคกหินเหล็กไฟ ต.โนนคา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ปี

การศึกษา 2560 จํานวน 33 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
1. สื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง”  
2. แบบประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน  20 ขอ ซึ่งมีคาความยากรายขอ ตั้งแต 0.28 – 0.68 คา

อํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.36 – 0.59 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.88 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมดานระเบียบวินัย ความซื่อสัตยแสุจริต ความรับผิดชอบและความเมตตากรุณา 
4. แบบวัดความพึงพอใจมีตอสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” จัดทําเป็นมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจ

จําแนกรายขอ ตั้งแต 0.58 – 0.84 คาความเช่ือม่ันของแบบวัดความพึงพอใจท้ังฉบับ เทากับ 0.93 
การดําเนินการวิจัย  

 1. ทําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหแและนัดวันเวลาดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
2. เตรียมเครื่องมือการเก็บรวมรวบขอมูล ประกอบดวย  

1)  สื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” มีการออกแบบตัวละคร (Character) การสรางเรื่องราว (Story) และนํามาพัฒนาโดยใชโปรแกรม 
Adobe Flash ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) ดังตัวอยางภาพที่ 1 และ 2 เป็นตัวละครช่ือ “กิ๊งกวาง” เป็นตัวละครหลัก
ในการเลาเรื่องราว สวนภาพท่ี 3 เป็นตัวละครดานลบ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวละครหลัก “กิ๊งกวาง” ของสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวละครดานลบ ของสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” 

 
 2)  แบบประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรม แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม และแบบวัดความพึงพอใจมีตอสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ  

3. ทดสอบกอนการชมสื่อภาพยนตรแ (Pretest) โดยใชแบบประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
(Pre-test) กับกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการสอนตามตารางกําหนดการทดลองที่ไดวางแผนเอาไว 
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4. ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่มีอายุระหวาง 7–10 ปี โดยใชสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง”กับกลุมตัวอยางตาม
ตารางกําหนดการทดลองที่ไดวางแผนเอาไว 
 5. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับคุณธรรมจริยธรรม หลังการชมสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” (Posttest) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบ
ประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรมชุดเดียวกับทดสอบกอนการชมสื่อภาพยนตรแและวัดความพึงพอใจมีตอสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง“ก๊ิง กวาง” 

6. สังเกตพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมดานระเบียบวินัย ความซื่อสัตยแสุจริต ความรับผิดชอบและความเมตตากรุณา 
 7. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบและแบบวัดมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนด   แลวนําขอมูลมาวิเคราะหแหาคาสถิติตอไป 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
การหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับคุณธรรมจริยธรรม

และแบบวัดความพึงพอใจมีตอสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” พรอมทั้งการวิเคราะหแดัชนีประสิทธิผลระดับคุณธรรมจริยธรรม 
 
ผลการวิจัย  

การพัฒนาสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง “กิ๊งกวาง” เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบานโคกหินเหล็กไฟ ผลการวิจัยพบวา 
1. สื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง”สามารถสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่มีอายุระหวาง 7–10 ปี ใหมีประสิทธิภาพ เทากับ 

87.48/84.34 
2. ดัชนีประสิทธิผลดานคุณธรรมจริยธรรม โดยใชสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ก๊ิง กวาง” มีคาเทากับ 0.69 ซึ่งหมายความวา เม่ือนักเรียนที่มีอายุ

ระหวาง 7 – 10 ปี ไดเรียนรูผานสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ ทําใหนักเรียนมีความกาวหนาดานคุณธรรมจริยธรรม เทากับ 0.69 คิดเป็นรอยละ 68.75  
3. นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนดานระเบียบวินัย ความซื่อสัตยแสุจริต  ความรับผิดชอบและความเมตตากรุณา โดยภาพรวม

เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกในแนวทางท่ีดีขึ้น 
4. นักเรียนท่ีไดเรียนรูผานสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ก๊ิงกวาง” มีความพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ประสิทธิภาพของสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง”สามารถสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่มีอายุระหวาง 7–10 ปี ใหมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 87.48/84.34 แสดงวา มีคะแนนพัฒนาการระหวางการชมสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง “กิ๊งกวาง” เทากับ  87.48 และคะแนนจากการ
ทดสอบหลังชมสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง “กิ๊งกวาง” เทากับ  84.34  สื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง “กิ๊งกวาง” ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ณฌานแ พิบูลยแศิลป (2548 : 64-65) ไดพัฒนาสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรแการแตูน 2 มิติ เพื่อสรางเสริมคุณธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคุณธรรมสูงข้ึนในดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัยหรือมีความรูเพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีขึ้นหลังการเรียนดวยสื่อประเภทภาพยนตรแ
การแตูน 2 มิติเพื่อสรางเสริมคุณธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสูงกวาสมมติฐานที่กําหนด ซึ่งการพัฒนาสื่อการเรียนภาพยนตรแการแตูน 2 มิติ เพื่อสราง
เสริมคุณธรรม ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิตสื่อจากผูเช่ียวชาญ อยูในเกณฑแดีมากและดีตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผู เช่ียวชาญคิดวาสื่อ
ภาพยนตรแการแตูน 2 มิติน้ี สามารถนํามาชวยทดแทนผูสอนในเน้ือหาและการสอนที่ซับซอน เชน หลักคุณธรรมตางๆ ใหสามารถเขาใจไดงายขึ้นอยางเป็นรูปธรรมดวย
ภาพท่ีมองเห็นได โดยเน้ือเรื่องที่สื่อความหมายในการสรางเสริมคุณธรรมแฝงไปกับความรูนั้น เป็นการทําใหเกิดนําคุณธรรมท่ีถูกตองไปใชกับการดํารงชีวิตประจําวันได
และใชพัฒนาการเรียนรูพรอมทั้งชวยสรางความสนใจที่จะเรียนรูสิ่งแปลกใหมเพิ่มขึ้นดวย (ณฌานแ  พิบูลยแศิลป. 2548 : 64) ซึ่งสอดคลองกับปใทมาภรณแ กลัดสุข 
(2540 : 23 - 29) กลาววา เด็กไทยน้ันช่ืนชอบและนิยมสื่อการแตูนมากที่สุด การกําหนดปใญหาในการพัฒนา คือ ประโยชนแของการออกกําลังกายและโทษของ
พฤติกรรมที่ไมถูกตองกําหนดเป็นจํานวน 2 ตอน การพัฒนาสื่อการแตูนแอนนิเมช่ัน 2 มิติ เพื่อรณรงคแการออกกําลังกายสําหรับเด็ก ไดศึกษางานและวิจัยที่เกี่ยวของ
อยางมาก เพื่อใหการออกแบบเน้ือหา การดําเนินเรื่องและตัวละคร มีความใกลเคียงกับชีวิตประจําวันและงานวิจัยของ วณิช สุขศิริ (2545 : 13 -18) ไดศึกษาเรื่อง 
การออกแบบภาพยนตรแโฆษณาเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอศาสนาพุทธ  เพื่อพัฒนาสื่อ ไดแก ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศนแ ทําใหกลุมตัวอยาง
สามารถรับรู จดจํา ไดเป็นอยางดี แตการตอบคําถามของนักเรียนกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันเพราะปใจจัยภายนอก สังคม ครอบครัวมีพื้นฐานที่แตกตางกัน 

2. ดัชนีประสิทธิผลดานคุณธรรมจริยธรรม โดยใชสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ก๊ิง กวาง” มีคาเทากับ 0.69 ซึ่งหมายความวา เม่ือนักเรียนที่มีอายุ
ระหวาง 7 – 10 ปี ไดเรียนรูผานสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ ทําใหนักเรียนมีความกาวหนาดานคุณธรรมจริยธรรม เทากับ 0.69 คิดเป็นรอยละ 68.75 ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ณฌานแ พิบูลยแศิลป (2548 : 64-65) ไดพัฒนาสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรแการแตูน 2 มิติ เพื่อสรางเสริมคุณธรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรมของผูเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนและคุณครู หลังการเรียน
ดวยสื่อภาพยนตรแการแตูน 2 มิติ เพื่อสรางเสริมคุณธรรมท้ัง 3 ครั้ง พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกหรือในทางที่ดีขึ้นและมีความแตกตาง
ที่กาวข้ึนหรืออยูในระดับที่ดีขึ้นทุกครั้ง 

3) นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนดานระเบียบวินัย ความซื่อสัตยแสุจริต ความรับผิดชอบและความเมตตากรุณา โดยภาพรวม
เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกในแนวทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับกัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง (2550 : 35 – 36) ไดกลาววา ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล โดยมีปใจจัยที่
เกี่ยวของ ดังน้ี หลักการเลือกใหความสนใจ หลักการเลือกการรับรู หลักการเลือกจดจํา และหลักการเลือกมีปฏิกริยา ซึ่งสงผลตอการพัฒนาสื่อการแตูนแอนนิเมช่ัน 2 
มิติ มีความเหมาะสมตอการสรางการจดจําและรับรูใหกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งถายทอดผานตัวละครทั้งประโยชนแและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดอยางชัดเจน  การนําตัว
การแตูนเป็นสื่อกลางระหวางกลุมตัวอยางกับสารทําใหเด็กเกิดความสนใจและเขาใจเน้ือหาการดําเนินเรื่องของสื่อ 

4. นักเรียนท่ีไดเรียนรูผานสื่อภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “กิ๊งกวาง” มีความพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริวิวัฒนแ ละตา 
(2553 : บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาการแตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการละเลนสําหรับเด็กเพื่อสงเสริมเอกลักษณแไทย พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีการรับรูตอสื่อการแตูน
แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการละเลนสําหรับเด็ก เพื่อสงเสริมเอกลักษณแไทย โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ียังใหเหตุผลวาสื่อการแตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เป็นอีกหนทางหน่ึงที่
จะสื่อใหเยาวชนรุนใหมเขาถึง เขาใจและตระหนักถึงคุณคาเอกลักษณแวัฒนธรรมที่ถูกตองยิ่งข้ึน และสามารถใชเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เผยแพร ไดเป็นอยางดี ทั้งน้ี
เป็นเพราะธรรมชาติของเด็ก มีความช่ืนชอบการแตูนอยูแลว การนําการแตูนมาเป็นสวนในการดําเนินเรื่องราวตางๆ จึงสามารถสรางจิตนาการและความพึงพอใจไดอยาง
อิสระซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในโลกของแอนิเมชัน (จรูญพร ปรปใกษแประลัย. 2548 : 11- 20) และการแตูนยังทําใหเกิดแรงดึงดูดความสนใจ รวบรัดและจูงใจ ชวยใหเขาใจ 
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ขาวสารไดดีกวาการอาน เราอารมณแ สามารถสงตอเจตคติ และพฤติกรรมใชทดสอบความเขาใจของเด็ก รวมถึงเขาใจมโนทัศนแของเรื่องไดดี (วีระ ไทยพานิช. 2528 : 
77) และเน้ือหาภาพยนตรแยังสามารถขัดเกลาสังคมดานจิตใจมากท่ีสุดและมีแกนเรื่องที่นําเสนอถึงศีลธรรมจรรยา ทัศนคติความคิดเห็น แรงบันดาลใจและความรูการใช
สติปใญญา มีประโยชนแทั้งทางตรงและทางออมและเป็นแนวทางในการเป็นแบบของความประพฤติ 

 
ข๎อเสนอแนะ  

ข๎อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช๎  
1. การวิจัยในครั้งน้ีไดสรางสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสรางเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นเน้ือหาที่เนนในดานคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ัน

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจเนนเน้ือหาหลักคุณธรรมใหหัวขออื่นๆ แทน 
2. การวิจัยเพื่อสรางสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรแแอนิเมชัน 2 มิติ อาจมีวัตถุประสงคแดานอื่นๆ แทนการสรางเพื่อสรางเสริมคุณธรรมไดอีก เชน  CAI 

การทําสื่อประเภทบทเรียนโปรแกรม บทเรียนสําเร็จรูปตางๆ  
3. การเรียนการสอนในดานคุณธรรมจริยธรรม การนําเสนอหลักคุณธรรมในหัวขอตางๆ ผูสอนอาจทําใหมองเห็นเป็นรูปธรรมดวยการนําเสนอโดยวิธี อื่น 

เชน การแสดงบทบาทสมมติในหองเรียนโดยจัดผูเรียนแบงออกเป็นกลุมๆ  
4. ผูสอนควรจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณแใหพรอมในการใชสื่อภาพยนตรแการแตูน 2 มิติ โดยเฉพาะเครื่องฉายที่

ใชในการเรียนจะตองมีประสิทธิภาพ เพราะหากสื่อมีการสะดุดของภาพหรือเสียง อาจทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือหนายและสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนได 
5. การเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง อาจมีตัวแปรแทรก เชน สิ่งแวดลอม สภาพแวดลอม วัฒนธรรมเขามาสงผลตอการรับรู และตีความของกลุมตัวอยางทํา

ใหผลลัพธแท่ีไดไมเป็นจริง จึงควรทําความเขาใจกับคุณครูที่ชวยควบคุมเด็กใหมีความตั้งใจจริงดวยความตั้งใจ ทําใหสามารถสะทอนถุงความเป็นจริงไดดีกวา 
ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตํอไป  
1. เรื่องที่นํามาสรางควรมีเน้ือหาสาระท่ีตรงหรือสอดคลองกับเรื่องใกลตัว เพื่อใชเป็นแหลงความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของผูเรียนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น  
2. ควรมีการสรางสื่อภาพยนตรแในรูปแบบที่นาสนใจ และมีความทันสมัยใหเหมาะสมกับสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถประยุกตแใชในชีวิตประจําวันที่มี

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเรา  
3. ควรมีการพัฒนาสื่อการแตูนแอนิเมช่ัน ในเน้ือหาและสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
4. ควรมีการพัฒนาสื่อการแตูนแอนิเมช่ัน เพื่อพัฒนาคุณธรรมสําหรับเด็ก ในชวงช้ันอื่นๆ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงผานไปดวยดีเพราะไดรับความรวมมือจาก คณาจารยแในคณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย รวมทั้งชวยตรวจทาน และแกไข โดยการช้ีแนะแนวความรูตางๆ ที่เป็นประโยชนแเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยน้ี จนกระทั่ง
งานวิจัยน้ีประสบสัมฤทธิผลและสําเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงคแ ขอขอบคุณไว ณ ที่น้ี  

ขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนบานโคกหินเหล็กไฟ จ.นครราชสีมา ที่ใหความชวยเหลือในการใหขอมูลและประสานงานในดานตางๆ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถอืเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ เร่ือง “ความร๎ูเบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” 
Mobile phone application development for the promotion Of Introduction to Business 

 
กิติพงศ๑ รัตนวงกต1 สุปราณี ทัพมงคล2 และ เทพรัตน๑ เอื้อธรรมถาวร3 

 
บทคัดยํอ  
   งานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” มีวัตถุประสงคแคือ 1) เพื่อศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 2) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง  “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยแ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชัน กลุมตัวอยางคือ กลุมผูใชงานแอปพลิเคชันจากนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 
20 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชแบบประเมินคุณภาพของสื่อสําหรับผูเช่ียวชาญ แบบประเมินความความพึงพอใจ และ
แบบประเมินความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอแอปพลิเคชัน มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งข้ึน มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.07 

 
คําสําคัญ : แอปพลิเคชันบนมือ, แอปพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู, การประกอบธุรกิจ 
 
Abstract  

The purposes of this research were 1) to study the data of introduction to business 2) to study application design and mobile 
application development for the promotion of computer learning of introduction to business as showed on Android and 3) to study the 
satisfaction of application usage. The examples were purposed sampling from 20 students in Nakhon Ratchasima College. The researcher 
exploited the assessment forms to evaluate media quantity for experts, satisfaction and questionnaire with five rating scales. The result 
findings were 1) the students satisfied this application 2) the students had more understanding of introduction to business, the mean was 
4.07. 

 
Keyword :  Mobile phone application, Learning support application, Introduction to Business 
  
บทนํา 

จากเทคโนโลยีที่กาวหนาในปใจจุบัน โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT รวมกับเว็บไซตแ 
MarketingOops.com ไดจัดทํา Info graphic แสดงตัวเลขภาพรวมและพฤติกรรมการใชอินเทอรแเน็ตของคนไทย พบวา  ปใจจุบันประชากรของประเทศไทย 
(Thailand Population) มีจํานวนทั้งสิ้น 68.1 ลานคน มีผูใชงานอินเทอรแเน็ต ( Internet Users) จํานวน 38 ลานคน คิดเป็น 56% ของจํานวนประชากรทั้งหมด มี
ผูใชโทรศัพทแมือถือในประเทศไทยชวงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมารแทโฟนที่มีจํานวนผูใช 20 ลานเลขหมาย (DAAT, 2559) โดย
บริษัทวิเคราะหแขอมูล Gartner ไดเปิดเผยขอมูลการขายสมารแทโฟนท่ัวโลกเพิ่มขึ้น 7.6% ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 (เมษายน–มิถุนายน) โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 366.2 
ลานเครื่อง คิดเป็นสมารแทโฟนระบบ Android จํานวน 87.7% และ iOS จํานวน 12.1% 

 

 
 

 ภาพที่ 1 สถิติการใชงานอินเทอรแเน็ตในประเทศไทย ปี 2558 
 

จากขอมูลดังกลาวทําใหในสมารแทโฟน (Smart Phone) กลายมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลจากอินเทอรแเน็ตไดอยาง
งายดาย การพัฒนาองคแความรู และขาวสารตางๆ ถูกพัฒนาใหสามารถใชงานบนสมารแทโฟนไดอยางเหมาะสม ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ (Android) เป็น

                                                           
1 อาจารยแ คณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา maigame@hotmail.com 044-466050 ตอ 141 
2 อาจารยแ คณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ระบบปฏิบัติการบนสมารแทโฟนตัวหน่ึงท่ีไดรับความสนใจจากบุคคลทุกระดับช้ันในสังคม และตอบรับความตองการของผูใชงานในระดับตางๆ ไดเป็นอยางดี สําหรับผูที่
ใชสมารแทโฟนผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบน Google Play Store ไดดวยตนเอง (จักรชัย โสอินทรแ และพงษแศธร จันทรแยอย, 2554)  

ทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยแ สําหรับใหความรูเกี่ยวกับ  สงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” เพื่ออีกทางเลือกหน่ึงท่ีใหกับนักเรียนนักศึกษา หรือผูที่สนใจ ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดยงานวิจัย
ของวิวัฒนแ มีสุวรรณแ กลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากเครื่องมือหรืออุปกรณแตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยแ ไมวาจะเป็นคอมพิวเตอรแ หรืออุปกรณแ
สมารแทโฟน ทําใหการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานมากข้ึนดวย (วิวัฒนแ, 2555) 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2. ศึกษาการออกแบบและพัฒนาพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยแ  
3. ศึกษาความพึงพอใจตอการใชพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยแ 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง  
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ (Android Operating System) ถือวาเป็นระบบปฏิบัติการที่ไดรับความนิยม เน่ืองจาก บริษัท Google ไดพัฒนา
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแรวมกับบริษัทผูผลิตโทรศัพทแมือถือมากกวา 30 ราย เพื่อใชกับอุปกรณแพกพาและอุปกรณแสมัยใหม โดยกําหนดเป็นซอฟตแแวรแเสรี ทําให
โปรแกรมเมอรแหรือผูพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถดาวนแโหลดชุด  Android SDK ที่ควบคุมการทํางานดวยภาษา Java และ Android NDK ที่ควบคุมการทํางานดวย
ภาษา C หรือภาษาC++ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Android Developers, 2559) ซึ่งผูใชแอปพลิเคชันสามารถดาวนแโหลดเพื่อใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลํุมตัวอยําง  
ประชากร ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตรแ จํานวน 7 คน และคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 13 คน 

รวม 20 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย  

(1)  แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” 
(2)  แบบประเมินคุณภาพของสื่อสําหรับผูเช่ียวชาญ 
(3)  แบบประเมินความความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
(4)  แบบประเมินความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
การดําเนินการวิจัย  
(1)  ศึกษาขอมูลเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดยคณาจารยแจากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นผูใหขอมูล และ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
(2)  ศึกษาการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 

- ออกแบบหนาจอแอปพลิเคชัน (User Interface) โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 (ธนัชสร จิตตแเน่ือง, 2556) ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หนาจอโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
- พัฒนาแอปพลิเคชัน ผูวิจัยไดนําหนาจอแอปพลิเคชันที่ออกแบบไว มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน บนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแดวย

โปรแกรม Construct 2 (เป็นโปรแกรมสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันและเกมบนระบบปฏิบัติการบนมือถือโดยเฉพาะ) ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 หนาจอโปรแกรม Construct 2 

 
 ใชโปรแกรม Cordova (เป็นแพลทฟอรแมตัวหน่ึงที่รับหนาที่สรางแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใชภาษา HTML, CSS3 และ JS) เม่ือประมวลผลแลว
เสร็จ จะไดผลลัพธแเป็นแอปพลิเคชันที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแดังภาพที่ 3 
 

   
 

ภาพที่ 3 หนาจอแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง 
“ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ”  

 
- ดําเนินการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางใชแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” 
- ประเมินความความพึงพอใจและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” 
- นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบและแบบวัดมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหแหาคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย (

X ) 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
การหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) จากแบบวัดความพึงพอใจมีตอแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจ” 
 
ผลการวิจัย  

จากที่ผูวิจัยไดมีการศึกษาขอมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน เม่ือเสร็จสิ้นจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแ ทดลองใชงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหมีความถูกตองของขอมูล จากน้ันนําขอเสนอแนะไปปรับแกไข และทดลองใชงานกับกลุมตัวอยาง โดยการทดลอง
การใชงานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตรแ
และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 20 คน หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( ̅) แปลผลเป็น 5 ระดับ โดยการเก็บขอมูลจากผูใชงานดวย
แบบสอบถามจํานวน 20 ชุด (แบบประเมินคุณภาพของสื่อสําหรับผูเช่ียวชาญ แบบประเมินความความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็น ) พบวา 1) แอปพลิเค
ชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับมาก 2) นักศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจตอการเรียนรูดวยแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” โดยรวมอยูในระดับมาก และ 3) นักศึกษาที่
เป็นกลุมตัวอยางมีการรับรูตอแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” โดยรวมอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ”  
ขอที่ ขอคําถาม  ̅ แปลผล 

1 แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 3.69 ด ี
2 แอปพลิเคชันมีความสวยงามนาใช 4.15 ด ี
3 แอปพลิเคชันมีความงายตอการเขาใชงาน 4.36 ด ี
4 แอปพลิเคชันมีเน้ือหาที่อานเขาใจงาย 3.98 ด ี
5 แอปพลิเคชันมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูดานการประกอบธุรกิจ 4.18 ด ี

รวม 4.07 ด ี
 
จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามเป็นชาย 10 คน คิดเป็น 50 เปอรแเซนตแ หญิง 10 คน คิดเป็น 50 เปอรแเซนตแ ผลการเก็บขอมูล พบวา แอปพลิเคชันมี

ความเหมาะสม อยูในระดับดี  ̅  = 3.69 ความสวยงามอยูในระดับดี  ̅ = 4.15 ความงายตอการใชงานอยูในระดับดี  ̅  = 4.36 เน้ือหาอานเขาใจงายอยูในระดับดี 
 ̅  = 3.98 และแอปพลิเคชันน้ีมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูดานการประกอบธุรกิจอยูในระดับดี  ̅  = 4.18 โดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.07 อยูในระดับดี  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดลองของกลุมผูใชงานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับดี มีความสวยงาม ใชงานงาย เน้ือหาอานเขาใจงาย สอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒนแ มีสุวรรณแ (วิวัฒนแ, 2555) กลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจาก
เครื่องมือหรืออุปกรณแตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยแ ไมวาจะเป็นคอมพิวเตอรแ หรืออุปกรณแสมารแทโฟน ทําใหการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานมากข้ึน ดังน้ัน แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” จึง
เป็นอีกสื่อหนึ่ง ที่สามารถใชเป็นเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจ 

 
ข๎อเสนอแนะ  

ข๎อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช๎  
(1)  การเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง อาจมีตัวแปรแทรก เชน สิ่งแวดลอม สภาพแวดลอม วัฒนธรรมเขามาสงผลตอการรับรู และตีความของกลุมตัวอยาง

ทําใหผลลัพธแท่ีไดไมเป็นจริง จึงควรทําความเขาใจผูใชงานที่เป็นกลุมตัวอยางกอน จะทําใหสามารถสะทอนถึงความเป็นจริงไดดีกวา 
(2)  ควรแปลคําบรรยายเน้ือหาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อนําไปเผยแพรกับชาวตางชาติอันจะสงผลใหแอปพลิเคชันเป็นที่

รูจักมากยิ่งข้ึน 
ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตํอไป  
(1)  ควรมีการสรางสื่อในรูปแบบที่นาสนใจ และมีความทันสมัยใหเหมาะสมกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสงเสริมความสามัคคีและนําไปประยุกตแใชใน

ชีวิตประจําวันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(2)  ควรพัฒนาแอปพลิเคชันใหครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ เน่ืองจากปใจจุบันมีการรองรับเพียงระบบปฏิบัติการแอนดรอยเทาน้ัน 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงผานไปดวยดีเพราะไดรับความรวมมือจาก คณาจารยแในคณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ไดกรุณาใหคําป รึกษาทาง
วิชาการ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย รวมทั้งชวยตรวจทาน และแกไข โดยการช้ีแนะแนวความรูตางๆ ที่เป็นประโยชนแเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยน้ี จนกระทั่ง
งานวิจัยน้ีประสบสัมฤทธิผลและสําเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงคแ ขอขอบคุณไว ณ ที่น้ี  

ขอขอบคุณคณาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ใหความชวยเหลือในการใหขอมูลและประสานงานในดานตางๆ 
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การรักษาระดับแรงดันสําหรับโหลดแสงสวํางด๎วยระบบสวิตช๑ตัดตํออัตโนมัติแบบเลือกใช๎สองแหลํงจําย 
Voltage Regulation for Lighting of Two-Source Selection Using Automatic Transfer Switch  

 
พสธร ต๎นวงศ๑1, จักรกฤษณ๑ โกจํอละ2 และ สวัสดิ์ ยุคะลัง3,* 

Podsathorn Tonwong1, Jakkrit Kojorla1 and Sawat Yukhalang2,* 
 
บทคัดยํอ 

บทความน้ีนําเสนอเกี่ยวกับวงจรรักษาระดับแรงดันเพื่อรักษาระดับแรงดันทางดานโหลดแสงสวางท่ีไดรับจากแหลงจายสองแหลงจายควบคุมการเลือกแหลงจาย
ดวยชุดควบคุมเลือกแหลงจายอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch: ATS) โดยหลักการทํางานของระบบใหมีพลังงานจากสองแหลงจายไดแก แหลงจายไฟฟูาจาก
การไฟฟูาสวนภูมิภาค(PEA) และแหลงจายแรงดันไฟฟูาจากแบตเตอรี่ท่ีไดรับจากโซลารแเซลลแ ใชวงจรรักษาระดับแรงดันที่ออกแบบและสรางขึ้นเพื่อรักษาระดับแรงดัน
ฟูากระแสตรงท่ี 15 โวลตแ ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรแ จากผลการทดสอบสมรรถนะใชกับโหลดแสงสวางแอลอีดี (LED) 120 วัตตแ ใหแสงสวางเฉลี่ย 53.4 ลักซแ 
สามารถเก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่ไดเฉลี่ย 0.11 กิโลวัตตแตอวัน และลดการจายไฟฟูาจากไฟฟูาอาคารได 1.48 ช่ัวโมงตอวัน ประสิทธิภาพการจายโหลดเฉลี่ย 74.97 
เปอรแเซ็นตแ 

 
คําสําคัญ: สวติชแตัดตออัตโนมัต,ิ ไมโครคอนโทรลเลอรแ, วงจรรักษาระดับแรงดัน 

Abstract 
This paper present about the voltage regulation for voltage regulator control to power supply load lighting (LED) with the automatic 

transfer switch (ATS). The principle of the system is to provide energy from two sources: The Provincial Electricity Authority (PEA) and 
battery derived from solar cell use to voltage regulator from design and created for voltage regulation 15 VDC by microcontroller control. 
The result performance supply to load average 120 watt and 53.4 lux. Energy backup average 0.11 KW and decrease the time 1.48 hour for 
saving per day. Performance of supply to load 74.97 percentage. 
 
Keywords: Automatic transfer switch, Microcontroller, Voltage Regulation 
 
1. บทนํา 

ในป ีพ.ศ. 2558 ภาครัฐไดประกาศใชแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ฉบับใหม (พ.ศ. 2558–2579) ซึ่งปรับปรุงมาจากแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564) อันจะทําใหปริมาณการใชพลังงานคาดการณแในปี พ.ศ. 2564 อยูที่ประมาณ 100,000 ktoe หรือ 
เปูาหมายการทดแทนรอยละ 25% (สํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน, 2558) ประเทศไทยไดจึงพิจารณาการเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนและการใช
อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน ทั้งยังมีนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนดวยระบบผลิตพลังงานไฟฟูาและความรอนรวมเป็นสวนหน่ึงที่กระตุนให
เกิดการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงาน การใชพลังงานจากเซลลแแสงอาทิตยแ พลังงานลม มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา จึงไดรับความนิยมมากขึ้นในปใจจุบัน
(บุญยัง ปลั่งกลาง, 2556) รวมถึงการประยุกตแและสรางระบบควบคุมการทํางานดานการแปลงผันพลังงานตางๆเพื่อการจําหนายใหกับการไฟฟูา (Connected grid) 
และแบบผลิตเพื่อใชเอง (Stand-alone) และประเทศไทยในปใจจุบันการไฟฟูาทั้งสามหนวยงานไดใหเอกชนและประชาชนผูสนใจไดลงทุนผลิตไฟฟูาจากเซลลแ
แสงอาทิตยแจําหนายใหการไฟฟูาตามขอบเขตเงื่อนไขของแตละที่ (สํานกพลังงานทดแทนและอนุรักษแพลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2556) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ตาก เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาและงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีและพลังงาน ไดตระหนักถึงการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนรวมถึงการใชพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใชพลังงานของสถาบันที่ใชไฟฟูาจากระบบ ไดมีการนําเซลลแแสงอาทิตยแ
มาใชเพื่อการลดพลังงานดังกลาว 

ดังน้ันคณะผูวิจัยไดมีแนวทางคิดที่จะออกแบบและสรางชุดวงจรรักษาระดับแรงดันเพื่อใชในวงจรควบคุมการเลือกแหลงจายดวยระบบสวิตชแตัดตออัตโนมัติ(ATS) 
สําหรับการเลือกแหลงจายพลังงานไฟฟูาใหกับแสงสวางโรงจอดรถหนาแผนกวิศวกรรมไฟฟูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก โดยไดมีการนําพลังงาน
เซลลแแสงอาทิตยแมาใชใหเกิดประโยชนแ ดวยการนําพลังงานที่ผลิตจากเซลลแแสงอาทิตยแที่ไดไปเก็บไวในแบตเตอรี่แลวจายใหโหลดที่เป็นหลอดแสงสวางแอลอีดีและ
นําไปใชรวมกับระบบไฟฟูาของอาคารโดยควบคุมการเลือกแหลงจายโดยควบคุมดวยระบบ ATS และออกแบบสรางวงจรรักษาระดับแรงดันเพื่อการจายโหลดใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นตนแบบของการประยุกตแการใชพลังงานจากแสงอาทิตยแรวมกับพลังงานจากการไฟฟูาท่ีจายใหกับโหลด สามารถ
นําไปประยุกตแกับระบบอ่ืนๆได 
 2. ชุดระบบควบคุมและรกัษาระดบัแรงดันที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย 

การออกแบบระบบของโครงงานวิจัยน้ีไดออกแบบโครงสรางของชุดติดตั้งแผงโซลารแเซลลแ ชุดควบคุมการเลือกแหลงจายพลังงานไฟฟูารวมกับชุดควบคุมการอัด
ประจุไฟฟูาเก็บไวในแบตเตอรี่ และการคํานวณแสงสวางและติดตั้งชุดดวงโคมไฟฟูาแสงสวางโรงจอดรถท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก (สวัสดิ์ ยุคะลัง, 2558) 

 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 
3 อาจารยแประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 
 *Email. : yu_sawat@hotmail.com, โทรศัพทแ 055-511962, โทรสาร 055-515303 
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2.1 ระบบโซล่ารเ์ซลล์ที่ใช้งานและการทดสอบ 
โครงสรางทําจากเหล็กพรอมพนสีและกันสนิม โดยมีขนาดของโครงสราง คือ  ความกวาง 0.58 เมตร  ความยาว 1.41 เมตร ความสูง 1.5 เมตร มีเสา 2 เสา

ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 50 มิลลิเมตร จัดทําเป็นขาตั้งเพื่อยึดกับพื้นติตั้งตัวแผงโซลารแเซลลแไวดานบน ดังแสดงในรูปที ่1 
 

   
   

(ก)        (ข) 
รูปที่ 1 โครงสรางในการติดตั้งแผงโซลารแเซลลแ (ก) โครงสรางที่ออกแบบ (ข) โครงสรางที่ติดตั้ง 

 
และจากรูปที่ 2 เป็นตําแหนงท่ีออกแบบการติดตั้งดวงโคม 12 V, 10 W ของหลอดแอลอีดีสองสวางโรงจอดรถจํานวน 12 จุดจากแหลงจายกระแสไฟฟูาจากแบตเตอรี่
และการไฟฟูาท่ีจะควบคุมการเลือกแหลงจายดาย ATS เพื่อใหไดคาเสนแรงการสองสวางเฉลี่ยไมนอยกวา 50 ลักซแ ตามมาตรฐานที่ออกแบบไว 
 
 

                   
(ก)                            (ข) 

รูปที่ 2 การติดตั้งดวงโคมที่โรงจอดรถ (ก) โครงสรางท่ีออกแบบ (ข) โครงสรางท่ีตดิตั้งในสถานที่ 
 

 2.2. วงจรควบคุมการเลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าและวงจรรักษาระดับแรงดันด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
บอรแดไมโครคอนโทรเลอรแจะเป็นตัวควบคุมการทํางานของวงจรทั้งหมด จะมีการรับคาจากสวิตชแอัตโนมัติ และควบคุมดวยมือ ระบบควบคุมดวยมือจะมีการรับ

คาจากจากสวิตชแ 2 ตัว คือแหลงจายกระแสไฟฟูาจากแบตเตอรี่ และแหลงจายกระแสไฟฟูาจากไฟฟูาของอาคาร การทํางานของชุดอัดประจุแบตเตอรี่และระบบเลือก
แหลงจายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติจะมีการรับคามาจากเซนเซอรแตรวจจับแรงดันไฟฟูาแลวสงผลไปยังบอรแดไมโครคอนโทรเลอรแประมวลผลในการทํางานโดยจะมีการใช
พอรแตในการควบคุม และวงจรรักษาระดับแรงดันสําหรับจายโหลด ดังแสดงในรูปที่ 3 
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                                   (ก)                                                     (ข) 

รูปที่ 3 วงจรและชุดควบคุมการทํางาน (ก) วงจรควบคุมการทํางาน (ข) ชุดวงจรควบคุมการทํางาน 
 
2.3. การออกแบบวงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้า 
วงจรทบระดับแรงดันไฟฟูาจัดทําขึ้นเพื่อทําหนาที่ทบระดับแรงดันกอนทําการจายโหลดใหไดแรงดันตกครอมทางดานโหลดขนาด 15 โวลตแ เน่ืองจากสายสงในระยะไกล
จะทําใหเกิดแรงดันตก โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรแควบคุมในการทํางาน รับแรงดันจากแบตเตอรี่ 12 โวลตแ 
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รูปที ่4  วงจรทบและรักษาระดับแรงดันไฟฟูา 
2.4. การค านวณโหลดที่เป็นหลอดไฟฟ้าแอลอีดีส าหรับการแสงสว่างในพื้นท่ี 

หลอดไฟฟูาแอลอีดีขนาด 10 วัตตแ 12 โวลตแ โดยมีปริมาณเสนแรงของแสงสวาง = 1050 ลูเมน จะไดคาปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวางท้ังหมดที่ตองการ
คือ 10,623.25 ลูเมน จาก 

 
E A

L
t

C U L L D L D D R S D D L B O




   

    (1) 

 
โดยที ่ Lt คือ คาปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวางท้ังหมดที่ตองการ: [lm]  

  E คือ ปริมาณแหงการสองสวาง: [lux]  
  A คือ พื้นท่ีที่ตองการปริมาณแสงสวาง: [m2]  
  CU คือ คาสัมประสิทธ์ิการใชประโยชนแ 
  LLD คือ คาความเสื่อมสภาพของหลอดไฟฟูา 
           LDD คือ คาความเสื่อมสภาพจากความสกปรกของดวงโคมไฟฟูา 
           RSDD คือ ความเสื่อมสภาพจากพื้นผิวสกปรก 
           LBO คือ คาตัวประกอบหลอดไฟฟูาเสีย 
  
2.5. การค านวณและการเลือกขนาดของแผงโซล่ารเ์ซลล์และขนาดของแบตเตอรี ่

หลอดไฟฟูาท่ีใชเป็นหลอดไฟฟูาแอลอีดี ขนาด 10 วัตตแ 12  โวลตแ จํานวน 12 หลอด ระยะเวลาการเปิดใชงานหลอดไฟฟูา 6 ช่ัวโมง ปริมาณแสงอาทิตยแในหน่ึง
วันเทากับ  6 ช่ัวโมง จะทําใหไดขนาดของแผงโซลารแเซลลแ คือ 120 วัตตแ ใชพิกัดกระแสไฟฟูาจากพิกัดที่คํานวณเป็นรอยละ 125% จะไดขนาดแผงโซลารแเซลลแ คือ 
150 วัตตแ ดังน้ันจึงตองเลือกใชแผงขนาด 80 วัตตแ 2 แผง จะไดขนาดของแบตเตอรี่คือ 93.75 แอมแปรแ/ช่ัวโมง ดังน้ันจึงตองเลือกใชแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมแปรแ/
ช่ัวโมง วัตตแ ทีมี่การผลิตจําหนายทั่วไป หาไดจาก 
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    (2) 
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โดยที ่  Pt คือ ขนาดแผงโซลารแเซลลแ: [w]  
    P คือ กําลังไฟฟูาตอหลอดไฟฟูา: [w]  
    t คือ จํานวนเวลาท่ีตองการกําลังไฟฟูา :[hr]  
    ti คือ เวลาท่ีแผงโซลารแเซลลแสามารถรับแสงไดตอวัน :[hr]  
 

%

P N t
t

A h
V u se

 




     (3) 

 
โดยที ่  Ah คือ ขนาดพิกัดกระแสไฟฟูาของแบตเตอรี:่ [Ah]  

    V คือ แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวของแบตเตอรี่: [V]  
    %use คือ เปอรแเซ็นการใชงานของแบตเตอรี่ใช 0.8 
 
(ในหัวข้อท่ี 2 อ้างอิงข้อมูลและรายการค านวณจาก สวัสดิ์ ยุคะลังและคณะ “โซลา่ร์เซลล์ควบคุมการเลือกแหล่งจ่ายด้วยระบบสวิตช์ตดัตอนอัตโนมัตสิ่องสว่างโรงจอด
รถ” วารสารสืบเน่ือง การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งท่ี 1 ) 
3. ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

 บล็อกไดอะแกรมแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบประกอบดวยแหลงจายไฟฟูาสองแหลงจาย แหลงจายแรก คือ จากแบตเตอรี่ และแหลงจายที่สอง คือ 
ไฟฟูากระแสสลับจากการไฟฟูาผานวงจรเรียงกระแส โดยการควบคุมการเลือกแหลงจายแบบอัตโนมัติและรักษาระดับแรงดันสําหรับการจายโหลดแสงสวาง ดังแสดง
ในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบ 
 

บล็อกไดอะแกรมประกอบดวยแหลงจายไฟฟูาสองแหลงจาย แหลงจายแรก คือ จากแผงโซลารแเซลลแ และแหลงจายที่สอง คือ ไฟฟูากระแสสลับจาก
การไฟฟูาผานสวิตซแช่ิงเพาเวอรแซัพพลาย 
ชุดควบคุมการทํางานของระบบจะแยกเป็น 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 ชุดอัดประจุและควบคุมการอัดประจุหลักการทํางานของสวนน้ีคือจะเริ่มทํางานในชวงเวลากลางวันโดยมีเงื่อนไข คือ เม่ือแรงดันไฟฟูาที่แผงโซ
ลารแเซลลแมีคาต่ํากวากวา 14 โวลตแ วงจรควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ตรวจจับแรงดันจะรับคาแลวประมวลผลและทําการหยุดอัดประจุแบตเตอ รี่ และเม่ือ
แรงดันไฟฟูาท่ีแผงโซลารแเซลลแมีคามากกวา 14 โวลตแ ชุดควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่จะทําการเริ่มอัดประจุแบตเตอรี่ และเม่ือแรงดันไฟฟูาที่ขั้วของแบตเตอรี่มีคา
เทากับ 13.8 โวลตแ ชุดควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่จะทําการประมวลผลแลวยกเลิกการอัดประจุแบตเตอรี่ 

สวนที่  2 ชุดเลือกแหลงจายและชุดควบคุมหลักการทํางานของสวนน้ีคือเม่ือแรงดันไฟฟูาที่ขั้วของแบตเตอรี่ มีคา ต่ํากวา 11.3 โวลตแ ชุดควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอรแสั่งการให Relay2 หยุดการทํางานเพื่อหยุดทําการใชไฟฟูาจากแบตเตอรี่ และสั่งการให Relay1 ทํางาน เพื่อใชไฟฟูาภายในอาคารสงไปยังวงจร
ทบระดับแรงดันไฟฟูาที่จะทําการทบระดับแรงดันไฟฟูาขึ้นมาในการจายกําลังไฟฟูาไปยังโหลด และ เม่ือแรงดันไฟฟูามีคามากกวา 13.5 โวลตแ ชุดควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอรแสั่งการให Relay2 ทํางานเพื่อทําการใชงานพลังงานไฟฟูาจากแบตเตอรี่ และสั่งการให Relay1 หยุดการทํางาน 

 
4. ผลการทดลอง 
 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพจํานวนเสนแรงการสองสวางและชุดควบคุมการทํางาน โดยแยกเป็นตารางทดสอบ  

 ผลการทดสอบจายโหลดในแตวันสามารถจายโหลดเฉลี่ยแตวันไดเทากับ 1.41 ช่ัวโมงตอวัน ความสามารถในการเก็บพลังงานในหน่ึงวันสามารถเก็บไดเฉลี่ย 
0.11 กิโลวัตตแตอวัน สามารถลดการจายไฟฟูาจากไฟฟูาอาคารได 1.48 ช่ัวโมงตอวัน ในเวลา 18.00-24.00 นาฬิกา ความสามารถในการจายพลังงานใหกับโหลด
แอลอีดี 12 โคม 120 วัตตแ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ตารางการจายโหลดของแบตเตอรี ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2 การวัดจํานวนเสนแรงการสองสวางของหลอดไฟฟูาแอลอีดี 12 โวลตแ จากแหลงจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการทดลองในตารางที่ 2 การวัดเสนแรงแสงสวางของหลอดแอลอีดีสองสวางโรงจอดรถจํานวน 15 จุดโดยใชแหลงจายกระแสไฟฟูาจากแบตเตอรี่ทําใหไดคา
เสนแรงการสองสวางเฉลี่ยเทากับ 53.4 ลักซแ ซึ่งเป็นผลใหบริเวณโรงจอดรถหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูามีแสงสวางเพียงพอตอการมองเห็นตามมาตรฐานที่ 50 ลักซแ  
 
ตารางที่ 3  ผลประสิทธิภาพในการจายโหลดจากชุดวงจรรักษาระดับแรงดัน ณ วนัที่ 5/4/61 
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รูปที่ 6  แสดงกราฟกําลังไฟฟูาทางดานเขาและทางดานออก 
 
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการทํางานการจายโหลด ณ วันท่ี 5/4/61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปผลการทดลองและขอ๎เสนอแนะ 
 ชุดวงจรรักษาระดับแรงดันและควบคุมสวิตชแตัดตอแหลงจายกระแสไฟฟูาโดยใชไมโครโปรเซสเซอรแเป็นตัวควบคุมการใชวงจรรักษาระดับแรงดันที่ออกแบบและ
สรางขึ้นเพื่อรักษาระดับแรงดันฟูากระแสตรงท่ี 15 โวลตแ ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรแ จากผลการทดสอบสมรรถนะใชกับโหลดแสงสวางแอลอีดี (LED) 120 วัตตแ 
ใหแสงสวางเฉลี่ย 53.4 ลักซแ สามารถเก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่ไดเฉลี่ย  0.11 กิโลวัตตแตอวัน และลดการจายไฟฟูาจากไฟฟูาอาคารได 1.48 ช่ัวโมงตอวัน 
ประสิทธิภาพการจายโหลดเฉลี่ย 74.97 เปอรแเซนตแ สามารถท่ีจะใชงานในการชวยการจายโหลดแสงสวางดวยหลอดแอลอีดีได  
 ขอเสนอแนะสามารถประยุกตแใชกับระบบแหลงจายกระแสไฟฟูาพลังงานทางเลือกอ่ืน เชน พลังงานลม พลังงานนํ้า เป็นตน และระบบควบคุมกับโหลดชนิดอื่นได 
รวมถึงการประยุกตแใชกับวงจรแปลงผันพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงดวยชุดอิเล็กทรอนิกสแกําลังแบบอ่ืนๆ ได 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณศูนยแวิจัยพลังงานแสงอาทิตยแและไฟฟูาพลังงานนํ้า จังหวัดตาก และโครงการฝึกประสบการณแในสถานประกอบการสําหรับอาจารยแบรรจุใหมในปี  
2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ไดเอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณแเครื่องมือตางๆในการวิจัย 
 
7. เอกสารอ๎างองิ 
บุญยัง ปลั่งกลาง. (2556) “ระบบผลิตไฟฟูาเซลลแแสงอาทิตยแ” พิมพแครั้งท่ี 2, บ.ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด. ISBN-978-616-7326-38-2 
 แผนอนุรักษแพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2555-2573 (2554) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3  
 สวัสดิ์ ยุคะลัง และคณะ (2558) “โซลารแเซลลแควบคุมการเลือกแหลงจายดวยระบบสวิตชแตัดตอนอัตโนมัติสองสวางโรงจอดรถ” วารสารสืบเน่ือง การประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ครั้งท่ี 1 ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก หนา 153 
 สุวิชา พุทธารัตนแ (2555) “การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟูาดวยพลังงานแสงอาทิตยแสําหรับบานพักอาศัย” วารสารราชภัฏเพชรบูรณแ และแหลงทุน สํานักวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ,  
สํานักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษแพลังงาน กระทรวงพลังงาน, “พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก”, พ.ศ. 2555 หนา 

57-110 http://www2.dede.go.th/bett/bett.html/emagazine/jun51/know/know4.htm. เขาดูเม่ือวันที ่10/04/2558. 
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ระบบชํวยสร๎างโค๎ดสําหรับจัดการข๎อมูลในฐานข๎อมูลมายเอสคิวเอลด๎วยภาษาพีเอชพี 
DEVELOPMENT OF  CODE GENERATION SYSTEM FOR MANAGEMENT MySQL DATABASE WITH PHP LANGUAGE  

 
ธนวัชร๑  แก๎ววงษ๑เขียว1 

Thanawat  Kaewwongkhieo 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี  ใหนักศึกษาหรือผูที่
สนใจศึกษาลักษณะการเขียนโปรแกรม ศึกษาตัวอยางโคดโปรแกรม เช่ือมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่
เขาใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี 
 การพัฒนาระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี ไดใชแนวคิดกระบวนการพัฒนาซอฟตแแวรแแบบ
เอกภาพ (Rational Unified Process : RUP) เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแแวรแ ที่เลือกเทคนิคที่ดีและมีขั้นตอนหลักที่เหมือน ๆ กันมารวมกัน โดยเนนการ
ออกแบบเชิงวัตถุเป็นหลัก อิมพลีเมนทแโดยใชภาษาพีเอชพีเป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรมและใชมายเอสคิวเอลเป็นระบบจัดการฐานขอมูลตนแบบในการสรางโคด
โปรแกรม ใชไลบรารีบูตสแตรป(Bootstrap) ในการออกแบบหนาแสดงผลโปรแกรม 

การทดสอบแบงออกเป็น 2 การทดสอบคือการทดสอบแบบหนวยและการทดสอบความพึงพอใจจากผูใชงานระบบ โดยการทดสอบแบบหนวยผลปรากฏ
วาพบขอผิดพลาดของโคดโปรแกรม และดําเนินการแกไขโปรแกรมเป็นไปอยางถูกตอง สวนแบบทดสอบความพึงพอใจจากผูใชงานระบบจํานวน 30 คน แบงเป็นดาน
ความรูความเขาใจ ดานการใชงานโปรแกรม ซึ่งผลจากแบบทดสอบความพึงพอใจพบวา ดานความรูความเขาใจมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.6 5 หมายถึงระดับดี 
ดานการใชงานโปรแกรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.25 หมายถึงระดับดีมาก ดังน้ันจึงสามารถสรุปในเบื้องตนไดวา ระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการ
ขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี สามารถชวยใหผูใชงานมีความรูความเขาใจเพิ่มมากข้ึน สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดเพื่อพัฒนาระบบอื่น ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : การพัฒนา, ฐานขอมูลมายเอสคิวเอล, พีเอชพี ,โคดโปรแกรม  
 
Abstract 
  The purposes of the research is development of code generation system for management MySQL Database with PHP Language. For 
student or interested to study source code format, sample of source code, connect MySQL database via PHP and user satisfaction in this system. 

This project was developed from Rational Unified Process (RUP) that the engineering software selected and combines between 
the best and the same ways together. This system emphasized on objective designed. Moreover, the system used PHP language and was 
manage base system by MySQL prototype. Used Bootstrap library for User Interface designing web applications. 
  Test Result of this system in 2 sides (Unit Test and User Satisfaction Test) . For Unit Test , show that source code error was revised. And user 
satisfaction test from 30 persons in case of understanding the program to show that understanding average level at 3.65 is good. And using program 
average level at 4.25 is excellent. So, this system get more understand and efficiently to implement another system. 
 
Keywords : Development, MySQL Database, PHP ,SourceCode  
 
บทนํา 

ปใจจุบันการพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ มีเครื่องมือชวยในการพัฒนาโปรแกรมจํานวนมาก แตโปรแกรมสวนใหญผูพัฒนาจะตองมีความรูพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรมเบื้องตนกอนที่จะพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ ได ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อชวยใหการศึกษาขอมูลใดดานการเขียนโปรแกรมสําหรับ
จัดการขอมูลในฐานขอมูลขึ้น โดยนําประสบการณแในการเขียนโปรแกรมนํามาสรางโปรแกรมเพื่อใหนักศึกษาหรือผูที่สนใจไดศึกษาลักษณะการเขียนโปรแกรมเช่ือมตอ
กับฐานขอมูลจากตัวอยางที่สรางขึ้นจากโปรแกรม ซึ่งผูวิจัยจะใชภาษาพีเอชพี เช่ือมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอลเป็นตัวอยางในการ สรางโคดโปรแกรม และใช
ไลบรารีบูตสแตรป(Bootstrap) ในการออกแบบหนาแสดงผลโปรแกรม เพื่อประโยชนแในการเรียนการสอนและการศึกษาขอมูลดานการเขียนโปรแกรมจึงทําใหเกิด
งานวิจัยในครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี 
2. เพื่อใหนักศึกษาหรือผูที่สนใจศึกษาลักษณะการเขียนโปรแกรมเช่ือมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี 
3. เพื่อเป็นตัวอยางสําหรับการสรางโคดโปรแกรมเช่ือมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่เขาใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาพีเอชพีเช่ือมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอล ของผูใชงานระบบใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับ
จัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพีมีความสามารถในระดับมากข้ึนไป 

                                                           
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 0922458822 
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2. ผลสัมฤทธิ์ของการใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพีของผูใชงานระบบมีความรู
ความเขาใจอยูในระดับมากข้ึนไป 

3. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่เขาใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี อยูในระดับ
มากข้ึนไป 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ภาษาพีเอชพี (PHP) คือภาษาคอมพิวเตอรแ ใชสําหรับจัดทําเว็บไซตแและแสดงผลออกมาในรูปแบบของภาษาเอชทีเอ็มเอล (HTML) โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมา
จากภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิรแล 
 มายเอสคิวเอล (MySQL) เป็นระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธแ (Relational Database Management System) โดยใชภาษาเอสคิวเอล 
 ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง (Structured Query Language : SQL) เป็นภาษาสอบถามที่นิยมมากที่สุดของการจัดการฐานขอมูล สําหรับสราง แกไขและเรียกใช
ฐานขอมูล โดยใชมาตรฐานของแอนซี(ANSI) และไอเอสโอ (ISO) ปใจจุบันการใชงานใชในหลายจุดประสงคแมากกวาใชสําหรับจัดการโปรแกรมเชิงวัตถุที่เป็นจุดประสงคแแรกของ
การสรางภาษาสอบถามเชิงโครงสราง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย โดยใชหลักและแนวคิดในการออกแบบเป็นลําดับ 5 ขั้นตอนของสตีเวน เจ. 
แมกกริฟฟ (Steven J. Mcgriff อางอิงในประหยัด จิระวรพงศแ, 2549, หนา 109) 
 1. ขั้นวิเคราะหแ (Analysis) ไดแก  วิเคราะหแความตองการ  วิเคราะหแปใญหา  วิเคราะหแงานหรือกิจกรรม  วิเคราะหแความรูพื้นฐานของผูเรียน 
 2. ขั้นออกแบบ (Design) ไดแก  เขียนวัตถุประสงคแ  การแยกแยะแหลงขอมูล  การออกแบบเครื่องมือ  กําหนดรูปแบบการรับขอมูล กําหนดรูปแบบการแสดงผล 
 3. ขั้นพัฒนา (Development) ไดแก สรางและพัฒนาระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี   การ
สรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. ขั้นทดลองใช (Implementation)  การวิจัยครั้งน้ีไดใชการทดสอบแบบหนวยและการทดสอบความพึงพอใจจากผูใชงานระบบใชงานระบบชวยสรางโคด
โปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี 
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  ผูวิจัยดําเนินการประเมินผล 2 ดาน ดังน้ี 1. ดานความรูความเขาใจ ดานการใชงานโปรแกรม 
 
ผลการวิจัย 
 ในการหาประสิทธิภาพระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี ปรากฏผลดังน้ี 

  1. การทดสอบแบบหนวย (Unit Test)  จากการใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี
จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักศึกษา 2 คน และผูใชอื่น 1 คน ศึกษาและทดลองใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลใน
ฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี โดยเนนไปที่การทดลองปูอนขอมูลและสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี จากการ
ทดลองพบวา โคดโปรแกรมที่สรางขึ้นมายังมีขอผิดพลาดของโคดโปรแกรม  ผูวิจัยจึงนําระบบมาปรับปรุงใหเหมาะสม ตรวจสอบความถูกตองของภาษา ปรับปรุง
ผลลัพธแใหถูกตอง ตรงตามผลลัพธแท่ีตองการ   
 2. การทดลองใชจริง ผูวิจัยไดนําระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี ที่พัฒนาแลวไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงาน  เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรูและทําความเขาใจของผูใชงานระบบ  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่มีตอระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี  

2.1 ดานความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาพีเอชพีเช่ือมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอล ของผูใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการ
ขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี มีความสามารถในระดับดี 

2.2 ดานผลสัมฤทธิ์ของการใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี ของผูใชงานระบบมี
ความรูความเขาใจระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.65 หมายถึงระดับดี 
          2.3 ดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่เขาใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี  มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.25 หมายถึงระดับดีมาก 

      
สรุปและอภปิรายผล 
 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ ซึ่งการสรุปและอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานดังน้ี 

1. ระบบใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี  ที่สรางขึ้นทําใหความสามารถในการพัฒนา
โปรแกรมดวยภาษาพีเอชพีเช่ือมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอลของผูใชงานระบบเพิ่มมากข้ึนเพราะตัวอยางโคดที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชงานและผูสอนสามารถอธิบาย
ใหผูใชงานไดเขาใจเพิ่มมากข้ึน 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพีของผูใชงานระบบมีความรู
ความเขาใจในการเขียนโปรแกรมเพิ่มมากข้ึนโดยเปรียบเทียบความรูความเขาใจของผูใชงานระบบกอนใชงานระบบและหลังการใชงานระบบ มีคะแนนหลังการใชงาน
สูงกวากอนกอนการใชงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบทําใหสรุปไดวาผูใชมีความรูความเขาใจเพิ่มมากข้ึน 

3. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่เขาใชงานระบบชวยสรางโคดโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในฐานขอมูลมายเอสคิวเอลดวยภาษาพีเอชพี อยูในระดับ
ดีมาก โดยผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.25 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจดีมาก 
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บทคัดยํอ 

การปรับปรุงคุณสมบัติการรับแรงดัดของดินเหนียวซีเมนตแดวยการลดปริมาณนํ้าที่ใชในการผสมลงดวยสารลดนํ้าพิเศษและเพิ่มวัสดุปอซโซลาน ชนิดเถา
ลอยและซิลิกาฟูม หลังจากลดปริมาณนํ้าที่ใชในการผสมลงแตคงอัตราการไหลที่เทากันจะเพิ่มแรงดัดของดินเหนียวซีเมนตแผสมเสนใยใหสูงขึ้น ซึ่งคาแรงดัดที่เพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากคาแรงยึดเหน่ียวที่สูงข้ึน โดยพบวา การผสมเสนใยโพลีโพรพีลีนจะมีคาแรงยึดเหน่ียวที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเสนใยเหล็ก เน่ืองจากรูปรางของเสนใยที่โคง
งอตลอดทําใหการยึดเหน่ียวมีคาสูงกวาเสนใยเหล็ก 
 
คําสําคัญ : ดินซีเมนตแผสมเสนใย, กําลังยึดเหน่ียว, วัสดุปอซโซลาน 
 
Abstract  

Superplasticizer was used to replace some of the mixing water contents in order to maintain the same flow rate as unimproved 
specimens. Pozzolan was uswd to Increase the toughness. The toughness factors and flexural strengths of improved specimens were higher 
than those of the unimproved ones this is due to the higher bond strength. The results showed that polypropylene fiber reinforced clay 
cement were higher bond strength  than those of the steel fiber reinforced clay cement. 
 
Keywords: Fiber Reinforced Soil Cement,  Bonding Stress, Pozzolan 
 
1. บทนํา 

จากการปรับปรุงดินใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน [1] การแกปใญหาดังกลาวน้ีสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การปรับปรุงดินดวยซีเมนตแเป็นที่นิยม
และมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทย จากงานวิจัยดานการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของดินเหนียวซีเมนตแผสมเสนใย [2] พบวา ที่ปริมาณ
ปูนซีเมนตแเดียวกันเม่ือปริมาณนํ้ารวมนอยจะใหคากําลังอัดสูงกวาการใชปริมาณนํ้ารวมมาก ที่ปริมาณนํ้ารวม 70 เปอรแเซ็นตแ ปริมาณปูนซีเมนตแ 20 เปอรแเซ็นตแ  ใหคา
กําลังอัดสูงกวา 0.6 MPa ซึ่งเป็นคากําลังอัดที่มาตรฐานกรมทางหลวงกําหนดไว [3] แตดินเหนียวซีเมนตแขนเกินกวาที่จะผสมเสนใยใหเขากันไดดี จึงไมสามารถใช
ในทางปฏิบัติงานไดจริง และการผสมเสนใยสามารถเพิ่มกําลังดัดไดเพียงเล็กนอยแตสามารถเพิ่มความเหนียวใหคานดินซีเมนตแไดดี  แตอยางไรก็ตามการปรับปรุง
คุณสมบัติของดินเหนียวออนอยางท่ีกลาวมา ก็ยังสงผลใหกําลังของดินเหนียวออนมีกําลังท่ีไมสูงจากเดิมมากนัก ซึ่งคุณสมบัติที่มีผลตอดานกําลังของดินเหนียวออนสวน
ใหญเป็นผลมาจากปริมาณนํ้าที่ใชในการผสมมีปริมาณท่ีสูงจึงสงผลทําใหมีกําลังต่ํา งานวิจัยของ [4] ทําการปรับปรุงกําลังของดินเหนียวซีเมนตแผสมเสนใยโดยการลด
ปริมาณนํ้าที่ใชในการผสมลง แตจะคงคาความสามารถในการไหลที่เทากันทุกสัดสวนผสมโดยปรับสัดสวนสารลดนํ้าพิเศษตามอัตราการไหล จึงสงผลใหคากําลังดัด
เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามปใจจัยหลักที่สงผลใหคากําลังดัดเพิ่มขึ้นมาจากกําลังยึดเหน่ียวระหวางเสนใยกับดินซีเมนตแ  

งานวิจัยน้ีมุงเนนศึกษากําลังยึดเหน่ียวระหวางเสนใยกับดินซีเมนตแที่ผสมวัสดุปอซโซลาน เพื่อใหทราบถึงเสนใยแตละชนิดที่สงผลให มีกําลังยึดเหน่ียวที่ดี
  
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นระหวางดินเหนียวกับวัสดุปอซโซลาน การเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิก (Pozzolanic) เป็นปฏิกิริยาระหวางวัสดุปอซโซลาน ที่มีองคแประกอบ
ไปดวย ซิลิกา (Silica) หรือ อลูมินา (Alumina) จึงกอใหเกิดการประสานตัว ซึ่งกันและกันวัสดุปอซโซลานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสวนหน่ึงของปฏิกิริยาปอซโซลานิก และที่
สภาวะ pH ที่สูง การสลายตัว (Solubility) ของ ซิลิกา และอลูมินา จะเพิ่มมากขึ้นดวย  และซิลิกาที่สลายตัวออกจากโครงสรางของอนุภาคดินเหนียวมาทําปฏิกิริยา
กับ Ca2+ แลวเกิดเป็นสารประกอบใหมซึ่งเป็นผลึกของ Calcium Silicate Hydrate (CSH) [5] จากการวิจัยของ [6] พบวา นอกจากจะไดสารประกอบประเภท CSH 
แลว ยังไดสารประกอบประเภท Calcium Aluminate Hydrate (CAH) อีกดวย  

เน่ืองจากกําลังรับแรงดัดของดินซีเมนตแมีคาตํ่า จึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มกําลังดัดของดินซีเมนตแ เชน  [2] ปรับปรุงคุณสมบัติดังกลาว ดวยการผสม
เสนใยเขาไปในดินเหนียวซีเมนตแ ผลการทดสอบพบวาดินซีเมนตแผสมเสนใยมีคากําลังรับแรงดัดที่ไมแตกตางจากดินซีเมนตแธรรมดามากนัก แตมีความสามารถในการรับ
แรงหลังการแตกราว (ความเหนียว) ที่สูงกวาดินซีเมนตแธรรมดา และ งานวิจัยของ [7] ไดศึกษาอิทธิพลของเสนใยตาง ๆ ที่มีขนาดและความยาวแตกตางกันตอ
ความสามารถในการรับกําลังของดินเหนียว พบวา ปริมาณเสนใยที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหดินมีความเป็นพลาสติคเพิ่มขึ้น ขณะที่ดินเหนียวที่ปราศจากเสนใยจะมีความแข็ง
เปราะมากกวา   
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.1  การเก็บตัวอยางดิน 

ตัวอยางดินท่ีนํามาใชในการทดสอบเป็นดินเหนียวออนกรุงเทพ โดยสถานที่เก็บตัวอยางดิน คือ บริเวณโครงการ เดอะพารแคแลนดแ ตากสิน -ทาพระ ถนนราช
พฤกษแ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นตัวอยางเดียวกันกับงานวิจัย [2] 

 
 

http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&hs=Spk&rls=org.mozilla:th:official&channel=s&&sa=X&ei=_h0vTeyNIsiHrAeOsbzjCg&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&hs=Spk&rls=org.mozilla:th:official&channel=s&&sa=X&ei=_h0vTeyNIsiHrAeOsbzjCg&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1


 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 804 
 
 

 3.2  การผสมดินใหม  
การปรับปรุงดินเหนียวซีเมนตแ ดวยการลดปริมาณนํ้าที่ใชในการผสม โดยเลือกปริมาณนํ้ารวม 110 เปอรแเซ็นตแ ที่สามารถผสมเสนใยใหเขากันไดดีเป็นตัวอยาง

ควบคุมอัตราการไหล  และแปรผันปริมาณสารลดนํ้าพิเศษ 70 เปอรแเซ็นตแ  ใหมีคาอัตราการไหลที่เทากับอัตราการไหลของตัวอยางควบคุม สามารถคํานวณปริมาณนํ้า
ไดจากสมการที่ 1 

)(
1

*

o

o

T

W
ww

w

W
W 




        (1) 
โดย  ΔWW  หมายถึง ปริมาณนํ้าที่ตองผสมเพิ่ม 
WT  หมายถึง นํ้าหนักดินเปียก 
w*  หมายถึง ปริมาณความช้ืนที่ตองการ 
wo  หมายถึง ปริมาณความช้ืนตามธรรมชาติของดิน 
 

3.3  การผสมซีเมนตแเพิ่มในดิน 
หลังจากการผสมดินใหมแลว จากน้ันทําการผสมซีเมนตแขน ซึ่งมีคาอัตราสวนนํ้าตอซีเมนตแ (W/C) เทากับ 0.6  และใชปริมาณปูนซีเมนตแปอรแตแลนดแประเภท

ที่ 1 เทากับ 20 เปอรแเซ็นตแ โดย ปริมาณนํ้ารวม, Cw  สามารถหาไดจากสมการที่ 2  

    
*

w w

W
C w A

C

 
   

            (2) 
โดย  Cw  หมายถึง ปริมาณนํ้ารวม ( Total Clay Water Content %)  
 w*  หมายถึง ความช้ืนที่ไดจากการผสมดินใหม (%) 
 W/C  หมายถึง อัตราสวนนํ้าตอซีเมนตแ  

Aw  หมายถึง ปริมาณซีเมนตแที่ตองการ โดยหาจากนํ้าหนักของซีเมนตแ ตอนํ้าหนักดินแหง 
 

3.4   การบม และระยะเวลาการบมดินเหนียวซีเมนตแผสมเสนใยและวัสดุปอซโซลาน         
คุณสมบัติของเสนใยท่ีใช ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาพแสดงรูปรางลักษณะเสนใย ดังแสดงในภาพที่ 1และสัดสวนผสมและช่ือเรียกช้ินทดสอบ ดังแสดงใน

ตารางที ่2 การบมตัวอยางทดสอบโดยการหุมดวยพลาสติกเพื่อปูองกันการสูญเสียความช้ืนโดยบมในอุณหภูมิหองที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน เพื่อใหเกิดการ
พัฒนากําลังของดินเหนียวซีเมนตแผสมเสนใย กอนนําตัวอยางมาทดสอบแรงยึดเหน่ียวของเสนใย (Bond Pull Out Test) แสดงในภาพที่ 2 เพื่อหาแรงยึดเหน่ียว
ระหวางเสนใยและดินเหนียวซีเมนตแและวัสดุปอซโซลานที่สัดสวนปูนซีเมนตแ 20 เปอรแเซ็นตแ ซิลิกาฟูม 10 เปอรแเซ็นตแ และเถาลอย 30 เปอรแเซ็นตแ โดยจะทดสอบเสนใย
เหล็ก และเสนใยโพลีโพรพีลีน โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 234 และสามารถคํานวณคากําลังยึดเหน่ียว ไดตามสมการที่ (3) 
ตารางที่ 1  คุณสมบัติของเสนใยท่ีใชในงานวิจัย  

Property 
Length 
(mm) 

Shape Section 
Section 

Area(mm) 

Steel 60  Circle 0.90 
Polypropylene 58  Square 1 × 0.5 

 

   
ภาพท่ี 1  ลักษณะของเสนใยเหล็กและเสนใยโพลีโพรพลีีน 

 
ตารางที่ 2  แสดงสดัสวนผสมและช่ือเรียกช้ินทดสอบกําลังรับแรงดัด    

ปริมาณและชนดิเส๎นใย 
ชื่อเรียก (ชุดละ 3 ตัวอยําง) 

ปูนซีเมนต๑ ซิลิก๎าฟูม เถ๎าลอย 

Long Steel  SL/SC SL/SCS SL/SCF 

Polypropylene  PL/SC PL/SCS PL/SCF 

รวม           54 ตัวอยําง 

http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&hs=Spk&rls=org.mozilla:th:official&channel=s&&sa=X&ei=_h0vTeyNIsiHrAeOsbzjCg&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&hs=Spk&rls=org.mozilla:th:official&channel=s&&sa=X&ei=_h0vTeyNIsiHrAeOsbzjCg&ved=0CBYQBSgA&q=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1


 
 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 805 
 
 

C

P
max

Strength   Bond Maximum                     (3) 

โดย    Pmax  หมายถึง  แรงดึงสูงสุด (N) 
C      หมายถึง  พื้นท่ีผิว (Surface area) (m2) 
 

    
ภาพท่ี 2  การทดสอบแรงยึดเหน่ียวของเสนใย (Bond Pull Out Test) 

 
4. ผลการวิจัย 

โดยเม่ือเกิดการแตกราวเสนใยจะเขามารับแรงในบริเวณที่แตกราวน้ันแทน ประสิทธิภาพของเสนใยในการรับแรงหลังการแตกราวน้ันจะขึ้นอยู กับกําลังยึด
เหน่ียวระหวางพื้นผิวสัมผัส (Interfacial Bond) ซึ่งแบงออกไดเป็น 2 สวน คือ กําลังยึดเหน่ียวเชิงเคมี (Chemical Bond) และเชิงกล (Mechanical Bond) ในสวน
กําลังยึดเหน่ียวเชิงเคมีพบวาไมมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นระหวางเมทริกซแและเสนใย จึงไมพิจารณา ดังน้ันกําลังยึดเหน่ียวเชิงกลจึงเ ป็นปใจจัยสําคัญที่มีผลตอคากําลังยึด
เหน่ียวระหวางพื้นผิวสัมผัส โดยสามารถแบงไดเป็น 2 สวน คือ แรงเสียดทาน (Friction Bond) และแรงยึดเหน่ียวท่ีปลาย (Anchorage Bond) [2] 

ผลการทดสอบแรงยึดเหน่ียวของดินเหนียวซีเมนตแกับเสนใยสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธแระหวางแรงยึดเหน่ียวของเสนใย กับดินเหนียวซีเมนตแในสัดสวน
ผสมตาง ๆ แสดงในตารางที่ 3   

 
                ตารางที ่3  ผลการทดสอบแรงยึดเหน่ียวของเสนใย 

Name Surface area (m2) Load (Kg) Load (N) Bond (kPa) 
SL SC 8.48 x 10-5 7.52 73.771 869.94 
PL SC 9 x 10-5 9.6 94.176 1046 
SS SC 2.592 x 10-5 2.246 22.03 849.92 
SL SCS 8.48 x 10-5 8.102 79.48 937.264 
PL SCS 9 x 10-5 9.94 97.511 1083 
SS SCS 2.592 x 10-5 2.518 24.701 952.99 
SL SCF 8.48 x 10-5 5.96 58.488 689.476 
PL SCF 9 x 10-5 6.558 64.33 714.778 
SS SCF 2.592 x 10-5 1.846 18.109 698.659 

 
จากผลการวิเคราะหแคาแรงยึดเหน่ียวของดินเหนียวซีเมนตแธรมมดา ดินเหนียวซีเมนตแผสมซิลิกาฟูม และดินเหนียวซีเมนตแผสมเถาลอย ที่แสดงในตารางที่ 3 

สามารถเขียนภาพความสัมพันธแเพื่อใหเห็นไดชัดเจนขึ้น แสดงในภาพท่ี 3 พบวา เสนใยเหล็ก ชนิดยาวและชนิดสั้นจะมีคาที่ใกลเคียงกัน คือ ดินเหนียวซีเมนตแธรมมดา 
มีคา 869.94 kPa และ 849.92 kPa ดินเหนียวซีเมนตแผสมซิลิกาฟูม มีคา 937.264 kPa และ 952.99 kPa  และดินเหนียวซีเมนตแผสมเถาลอย มีคา 689.476 kPa 
และ 698.659 kPa  ตามลําดับ   

สวนเสนใยโพลีโพรพีลีน ดินเหนียวซีเมนตแธรมมดา มีคา 1046 kPa ดินเหนียวซีเมนตแผสมซิลิกาฟูม มีคา 1083 kPa และดินเหนียวซีเมนตแผสมเถาลอย มีคา 
714.778 kPa  และหากเปรียบเทียบชนิดของเสนใย พบวากําลังในการยึดเหน่ียวของเสนใยโพลีโพรพีลีนดีกวาเสนใยเหล็กเป็นผลเน่ืองมาจากลักษณะผิวของเสนใยโพลี
โพรพีลีนมีแรงตานทานแรงเฉือน (Lateral Confinement) ที่เกิดจากลักษณะของผิวที่หยาบ [8]    
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ภาพท่ี 3  ความสัมพันธแระหวางคาแรงยึดเหน่ียวสูงสุดกับเสนใยชนิดตาง ๆ 

 

 
ภาพท่ี 4  แนวโนมความสัมพันธแระหวางแรงยึดเหน่ียวกับกําลังอัดแบบไมถูกจํากัด 

 
ในภาพท่ี 4 เป็นการแสดงแนวโนมความสัมพันธแระหวางแรงยึดเหน่ียวและกําลังอัดแบบไมถูกจํากัดของดินเหนียวซีเมนตแ  เม่ือกําลังอัดแบบไมถูกจํากัดของดิน

เหนียวซีเมนตแ มีกําลังท่ีเพิ่มขึ้น  จะสงผลใหแรงยึดเหน่ียวของเสนใยมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่สูงขึ้น โดยสามารถแสดงแนวโนมความสัมพันธแน้ีดวยสมการที่ (4) 
ถึงสมการที่ (6) โดย x คือ  คากําลังอัดแบบไมถูกจํากัด (MPa) ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังทดสอบ แสดงในภาพท่ี 5  

 
กรณีเสนใยเหล็กชนิดยาว 

  x 0.9754   Strength     Bond     (4) 
กรณีใยเหล็กชนิดสั้น 

  x 0.9771    Strength     Bond    (5) 
กรณีเสนใยโพลีโพรพลีีน 

  x 1.1181    Strength     Bond     (6) 
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ภาพท่ี 5  ลักษณะการวิบัติหลังการทดสอบของเสนใยเหล็กและเสนใยโพลีโพรพีลีน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหแคาแรงยึดเหน่ียวของดินเหนียวซีเมนตแธรมมดา ดินเหนียวซีเมนตแผสมซิลิกาฟูม และดินเหนียวซีเมนตแผสมเถาลอย พบวา เสนใยโพลีโพรพี
ลีนมีประสิทธิภาพสูงกวาเสนใยเหล็ก เน่ืองจากรูปรางของเสนใยที่โคงงอตลอดทําใหการยึดเหน่ียวมีคาสูงกวาเสนใยเหล็ก ชนิดยาวและชนิดสั้น  จะมีคาที่ใกลเคียงกัน 
ดังน้ันกําลังยึดเหน่ียวเชิงกลจึงเป็นปใจจัยสําคัญที่มีผลตอคากําลังยึดเหน่ียวระหวางพื้นผิวสัมผัสของคานดินเหนียวซีเมนตแ 
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ระดับสมรรถนะและพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลางภายใต๎แรงแผํนดินไหวเมื่อพิจารณาผลของผนังอิฐกํอ 
Performance level and behavior of medium - sized reinforced concrete building under earthquake when 

considering the effect of masonry infill walls 
 

สถาพร ลือรุํงรัตน๑วุฒิ1 ศตวรรษ ด๎วงแปูน1 อาคม บุญป๓ญญา1  
Sathaporn Luerungratwut1, Satawat Doungpan1, Arkom Boonpunya1  

 
บทคัดยํอ 

งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม และ ระดับสมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลางซึ่งเป็นอาคารหอพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่มี
ระบบโครงสรางเป็นแบบโครงขอแข็งคาน-เสา ที่ถูกออกแบบใหตานทานดวยนํ้าหนักบรรทุกในแนวดิ่งเทาน้ัน  แตมิไดออกแบบใหตานทานตอแรงแผนดินไหว  โดย
พิจารณาถึงผลของผนังอิฐกอดวยกระบวนการทางวิธีสถิตไรเชิงเสน  โดยใชวิธี Pushover Analysis  ตามขอแนะนําของ มยผ.1303-57 และ ASCE41-2013 ดวย
โปรแกรมทางไฟไนตแเอลิเมนตแ  ผลของการศึกษาพบวา  ผลของผนังอิฐกอทําใหสติฟเนสของอาคารเพิ่มขึ้น เป็นผลทําใหคาบการสั่นของอาคารสั้นลง และทําใหการ
เคลื่อนตัวลดลง  ดังน้ันในการวิเคราะหแและพิจารณาระดับสมรรถนะของอาคารภายใตแรงแผนดินไหว ควรพิจารณาถึงผลกระทบของผนังอิฐกอ เพื่อใหผลการวิเคราะหแ
พฤติกรรมของอาคารใกลเคียงกับสภาพตามความเป็นจริง  
 
คําสําคัญ : ระดับสมรรถนะตานแผนดินไหวของอาคาร, แผนดินไหว, ผนังอิฐกอ 
 
Abstract  

This research is to study behavior and performance level of medium - sized reinforced concrete building under seismic forces 
when considering the effect of masonry infill walls by using finite element program. The studied building was a dormitory building in 
Bangkok. Using typical beam-column frame and was not designed for seismic forces. This study applied nonlinear static analysis by the 
pushover analysis method based on the guideline of DPT 1303-57 and ASCE 41-2013. The result shows that effect of masonry infill walls 
cause additional stiffness of the building and consequently the building has shorter period of vibration and the reduced lateral 
displacement. Therefore, the analysis and considering performance level of building under earthquake should consider the effects of the 
masonry infill walls to facilitate the more accurate result of analysis representing the actual building responses 
 
Keywords : Seismic Performance of Building, Earthquake, Masonry infill walls 
 
1.  บทนํา 
 อาคารขนาดกลางเป็นอาคารที่มีอยูเป็นจํานวนมากในประเทศไทย เชน อาคารหอพักอาศัย อาคารโรงเรียน  อาคารสํานักงานขนาดเล็ก เป็นตน ซึ่งโดยทั่วไป
อาคารเหลาน้ีจะเป็นอาคารที่ถูกออกแบบใหรับเฉพาะนํ้าหนักตัวอาคารและนํ้าหนักบรรทุกจร  โดยไมมีการคํานึงถึงแรงทางขางจากแรงแผนดินไ หว ทั้งน้ีเน่ืองจาก
อาคารขนาดกลางเหลาน้ีมักจะมีความสูงไมถึงเกณฑแที่กําหนดไวในกฎหมายที่ตองใหพิจารณาแรงจากแผนดินไหว  อีกทั้งแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน้ัน เป็น
เพียงแผนดินไหวขนาดเล็ก ที่ไมเป็นอันตราย และ ไมเกิดความเสียหายรุนแรง  เหตุที่กลาวมาน้ี ทําใหวิศวกรออกแบบโครงสราง ละเลยการพิจารณาแรงแผนดินไหวไป  
แตในปใจจุบัน  แรงแผนดินไหวจัดเป็นแรงกระทําทางขางท่ีคอนขางมีอิทธิพลตอการออกแบบอาคารมากข้ึน  ทําใหกรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดออกมาตรฐานในการ
ออกแบบอาคารตานทานแรงแผนดินไหวข้ึนมา เพื่อใหวิศวกรออกแบบไดคํานึงถึง และ คํานวณแรงแผนดินไหวตามพื้นท่ีตางๆ 
 จากเหตุการณแแผนดินไหวแมลาวที่ผานมาน้ัน มีอาคารขนาดกลางจํานวนมากที่ไดรับความเสียหาย  สาเหตุเน่ืองจากรูปรางรูปทรงอาคารที่มีความออนไหว 
และ ผลกระทบจากงานสถาปใตยกรรม เชน ผนังอิฐกอซึ่งทําใหอาคารมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  ทั้งน้ีอยางไรก็ตามถาพิจารณาในแงการออกแบบโครงสราง  ผนังอิฐกอ
ไมไดเป็นโครงสรางที่รับแรงใดๆ เหมือนดังเชน เสา คาน พื้น ผนังรับแรงเฉือน  ผนังอิฐกอเป็นเพียงนํ้าหนักบรรทุกคงที่ชนิดหน่ึงในการออกแบบโค รงสรางเทาน้ัน  
ดังน้ันวิศวกรออกแบบโครงสรางจึงไมถือวาผนังอิฐกอเป็นสวนหน่ึงของโครงสรางในการรับแรงทางขาง  และการที่มิไดพิจารณาผลของผนังอิฐกอจะทําใหโครงสรางของ
อาคารมีพฤติกรรมการสั่นไหวรวมทั้งคุณสมบัติทางพลศาสตรแของโครงสราง และ ผลของแรงภายในที่เกิดขึ้นในแตละองคแอาคารผิดเพี้ยนไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
วิเคราะหแโครงสรางอาคารภายใตแรงแผนดินไหว 
 
2.  วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 2.1 ประเมินระดับสมรรถนะขององคแอาคาร และ ศึกษาถึงพฤติกรรมของอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลางที่ไมไดรับการออกแบบเพื่อ
ตานทานแรงแผนดินไหว 
 2.2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหแของโครงสรางท่ีไดและมิไดพิจารณาผลของผนังอิฐกอ  
 
 
 

                                                           
1 อาจารยแ คณะวิศวกรรมศาสตรแและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาวิศวกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพยแ มหาวิทยาลัยปทุมธานี , 140 หมู 4 ถนนติวานนทแ ตําบลบาน
กลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. benz_eg_kmitl@hotmail.com , satawat_dee@ hotmail.com , boonpunya.ak@gmail.com 
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3.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ถึงแมวาในปใจจุบัน  การวิเคราะหแและออกแบบโครงสรางอาคาร ถูกอาศัยการวิเคราะหแและการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ  วิศวกรออกแบบสวน
ใหญมักจะไมคํานึงถึงผนังอิฐกอลงในแบบจําลองเพื่อใชในการวิเคราะหแโครงสรางน้ัน  โดยพิจารณาเพียงวา  ผนังอิฐกอน้ันไมใชสวนขอ งโครงสรางที่จะรับแรงหรือ
ตานทานแรงทางขาง   
 ในอดีตที่ผานมาไดมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา  ผนังอิฐกอมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของโครงสรางอาคารภายใตแรงแผนดินไหวเป็นอยางมาก   และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปวา  ผนังอิฐกอน้ันสามารถเพิ่มความแข็งแรงใหกับอาคารในการรับแรงทางขาง และ ชวยลดผลการเคลื่อนที่ทางขางใหกับอาคารดวย  ดังจะเห็นไดจาก
ผลงานการวิจัยการทดสอบของโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐกอ (เกริกฤทธิ พรหมดวง , 2554) ตามรูปที่ 1 ซึ่งจะเห็นไดวา  ภายใตแรงกระทําดานขาง 
ผนังจะเกิดรูปแบบการรับแรงแบบ Compression Strut อยางชัดเจน โดยที่ในชวงแรก Compression Strut จะมีลักษณะวิ่งจากมุมหน่ึงไปยังอีกมุมหน่ึง  และผล
ปฏิสัมพันธแระหวางโครงอาคารกับผนังอิฐกออาจสงผลใหโครงอาคารมีกําลังสูงข้ึน ทันทีท่ีผนังรับแรงเกินกําลังของผนัง ผนังก็จะแตกออกอยางฉับพลันและเกิดการวิบัติ
ขึ้น  ทั้งน้ีอาจนําพาใหเกิดความเสียหายที่ไมไดคาดคิดมากอนสําหรับในการออกแบบ ดังเชนการวิบัติจากแรงเฉือนในลักษณะเสาสั้นตามที่แสดงไวในรูปที่ 2  
 

   
รูปที่ 1  ลักษณะพฤติกรรมโครงอาคารที่มีผนังอิฐกอ   รูปที่ 2  ลักษณะการวิบัติ 
 

ในบทความน้ี  จะอธิบายถึงพฤติกรรม และ ระดับสมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลางที่ถูกออกแบบใหตานทานดวยนํ้าหนักบรรทุกใน
แนวดิ่งเทาน้ัน  แตมิไดออกแบบใหตานทานตอแรงแผนดินไหว  โดยไดพิจารณาและไมไดพิจารณาถึงผลของผนังอิฐกอดวยกระบวนการทางวิธีสถิตไรเชิงเสน 
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม และ ระดับสมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลาง  ซึ่งพิจารณาผลของผนังอิฐกอดวยกระบวนการ
ทางวิธีสถิตไรเชิงเสน  โดยไดเลือกอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ช้ัน (ไมรวมช้ันดาดฟูา)  มาเป็นอาคารตัวอยางที่ใชในการศึกษา  และไดกําหนดระเบียบวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 4.1  อาคารตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

อาคารตัวอยางที่ใชในการศึกษาใหเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ช้ัน (ไมรวมช้ันดาดฟูา)  โดยใหเป็นอาคารหอพักอาศัยตัวอยางที่ตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร และ มีระบบโครงสรางเป็นแบบโครงขอแข็ง คาน-เสา  (Moment Resisting Frame)  ทั้งน้ีอาคารตัวอยางไดถูกออกแบบใหตานทานดวยนํ้าหนัก
บรรทุกในแนวดิ่งเทาน้ันตามมาตรฐาน ACI 318   แตมิไดออกแบบใหตานทานตอแรงแผนดินไหว  อาคารหอพักอาศัยตัวอยางไดแสดงไวในรูปที่ 3   
 

 
รูปที่ 3  อาคารตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 
อาคารตัวอยางมีขนาด   20 x 12 เมตร แตละช้ันสูง 3 เมตร รวมความสูง 15 เมตร  พื้นอาคารใชพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่หนา 12.5 เซนติเมตร  คานมีขนาด 
20x50 เชนติเมตร  และเสามีขนาด 30x30 เซนติเมตร  สวนผนังกั้นหองเป็นอิฐกอหนา 7 เซนติเมตร รวมฉาบเป็น 10 เซนติเมตร   
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 4.2  แบบจําลองของโครงสรางท่ีใชในการศึกษา 
ในการพิจารณาระดับสมรรถนะของอาคารภายใตแรงแผนดินไหวน้ัน  จําเป็นที่จะตองสรางแบบจําลองทางไฟไนตแเอลิเมนตแที่สามารถแสดงถึงพฤติกรรมใน

การรับแรงทางขางไดอยางถูกตอง  แบบจําลองที่ใชศึกษาเป็นแบบจําลองโครงขอแข็ง 2 มิติ  ที่ไดจากวิธีการรวมโครงขอแข็งเป็นชุด (Lump model) ดังแสดงไวในรูป
ที่ 4 

  
รูปที่ 4  แบบจําลองโครงขอแข็ง 2 มติิ  ทีไ่ดจากวิธีการรวมโครงขอแข็งเป็นชุด (Lump model)  

ซาย : ไมพิจารณาผนังอิฐกอ , ขวา : พิจารณาผนังอิฐกอ 
 
 แบบจําลองโครงขอแข็ง 2 มิติ  ที่ไดจากวิธีการรวมโครงขอแข็งเป็นชุด (Lump model) เป็นแบบจําลองทางไฟไนตแเอลิเมนตแ  โดยที่ช้ินสวนคานและเสา
กําหนดใหมีคาสติฟเนสประสิทธิผลในการรับแรงดัดเป็น 30 เปอรแเซ็นตแของหนาตัดกอนเกิดการแตกราว (Eleff=0.3EIg) และ 70 เปอรแเซ็นตแ (Eleff=0.7EIg) ตามลําดับ  
ในการสรางแบบจําลองไรเชิงเสนของคานและเสาจะกําหนดจุดหมุนพลาสติก (plastic hinge) ไวที่ปลายทั้งสองขางของคานและเสา  โดยที่จุดหมุนพลาสติกของคาน
จะระบุกําลังตานทานโมเมนตแดัด (M3 Hinge) และ จุดหมุนพลาสติกของเสาจะคิดผลของแรงในแนวแกนและโมเมนตแดัด 2 ทิศทาง (P-M2-M3 Hinge)  และในบริเวณ
สวนปลายที่ทับซอนกันจะพิจารณาบริเวณน้ันเป็นบริเวณ Rigid Zone  สวนผนังอิฐกอจะใชแบบจําลองเป็นแบบค้ํายันแนวทแยงเทียบเทา  (equivalent diagonal 
compressive strut) ตามขอแนะนําของ FEMA 273  ซึ่งค้ํายันแนวทแยงเทียบเทาที่จําลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรแน้ัน จะมีลักษณะเป็นเสนและตานทานเฉพาะ
แรงอัดตามแนวแกนเทาน้ัน  ดังน้ันที่ปลายทั้งสองดานของค้ํายันจึงไมตานทานการหมุน หรือ เป็นจุดยึดหมุนน่ันเอง (hinge support)  ทั้งน้ีคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช
มีคากําลังรับแรงอัดเทากับ 240 กก./ซม.2  และมีคาโมดูลัสยืดหยุนเทากับ  233,928.19 กก./ซม.2  สวนเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กขอออยในองคแอาคารช้ันคุณภาพ SD40  
มีกําลัง ณ จุดครากท่ีแทจริงของเหล็กเสริมเทากับ 4,800 กก./ซม.2 และ เหล็กเสริมที่เป็นเหล็กเสนกลมในองคแอาคารช้ันคุณภาพ SR24 มีกําลัง ณ จุดครากที่แทจริง
ของเหล็กเสริมเทากับ 3,600 กก./ซม.2 (เป็นหน่ึง  วานิชชัย และ สืบพงศแ  เกียรติวิศาลชัย , 2544) 
 4.3  วิธีการวิเคราะหแโครงสราง 

สําหรับวิธีการวิเคราะหแโครงสรางจะใชวิธีสถิตไมเชิงเสน (Non-linear Static) ตามที่มีกําหนดใน มยผ. 1303-57 รวมกันกับ มาตรฐาน ASCE 41-2013  
ซึ่งการวิเคราะหแโครงสรางโดยวิธีสถิตไมเชิงเสน หรือ ที่รูจักกันในช่ือของ Pushover analysis เป็นวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายเน่ืองจากเป็นวิธีที่งายและมีประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาระดับสมรรถนะของโครงสรางภายใตแรงแผนดินไหว การวิเคราะหแโครงสรางดวยวิธีน้ี  โครงสรางจะถูกพิจารณาใหรับแรงกระทําในแนวดิ่ง รวมกับแรง
ทางขางท่ีกระจายตลอดความสูงของโครงสราง  โดยขนาดของแรงทางขางน้ีจะถูกประมาณใหเทากับแรงที่เกิดจากแผนดินไหว  จากน้ันคอยทําการเพิ่มขนาดของแรง
ทางขางน้ีในสัดสวนที่คงท่ี จนกระทั่งการเคลื่อนตัวดานขางมีคาถึงคาการเคลื่อนที่เปูาหมายของยอดอาคาร ( target roof displacement) หรือ จนกระทั่งโครงสราง
เกิดการวิบัติ  ซึ่งผลตอบสนองของโครงสรางจะบงบอกถึงระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นของโครงสรางภายใตแรงแผนดินไหว และ กราฟที่แสดงความสัมพันธแระห วาง
ผลรวมของแรงเฉือนทั้งหมดที่ฐานของอาคารกับการเคลื่อนที่ของยอดอาคาร (Pushover curve) จะแสดงใหเห็นถึงการวิบัติ หรือ ความออนแอตางๆ ของโครงสราง 
 4.4  ระดับสมรรถนะของโครงสราง 

เกณฑแที่ใชในการพิจารณาระดับสมรรถนะของโครงสรางจะอางอิงตามมาตรฐาน มยผ.1303-57 และตามมาตรฐาน ASCE2013  โดยไดแบงระดับ
สมรรถนะออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับใชอาคารไดตามปกติ (Operational Level : OP) , ระดับเขาใชอาคารไดทันที (Immediate Occupancy Level : IO) , ระดับ
ความปลอดภัยตอชีวิต (Life Safety Level : LS) และ ระดับปูองกันการพังทลาย (Collapse Prevention Level : CP)  ทั้งน้ีระดับสมรรถนะของอาคารและ
โครงสรางจะหมายถึง  คาที่แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของโครงสรางในขณะที่รับแรงแผนดินไหว และ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงสรางเน่ืองจากแรงแผนดินไหว  
และในการพิจารณาระดับสมรรถนะของโครงสรางในแตละช้ินสวนโครงสราง (คาน เสา ผนังอิฐกอ) โดยวิธีสถิตแบบไมเชิงเสนน้ันจะวัดจากคาการหมุนที่จุดหมุน
พลาสติกเทียบกับคาการหมุนที่ระดับสมรรถนะตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐาน    
 
ผลการวิจัย 
 หลังจากการสรางแบบจําลองทางไฟไนตแเอลิเมนตแดวยโปรแกรมไฟไนตแเอลิเมนตแที่สามารถแสดงถึงพฤติกรรมการรับแรงทางขางไดอยางถูกตอง  ใน
เบื้องตนของการศึกษาน้ันจะพิจารณาถึงพฤติกรรมการสั่นไหวของโครงสรางดวยคาคาบการสั่นของโครงสรางโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ  ซึ่งไดจากวิธีการหาคา
ลักษณะเฉพาะ (eigen value analysis)  คาคาบการสั่นของโครงสรางแสดงในตารางที่ 1 และ รูปรางการสั่นไหวของโครงสรางแสดงไวในรูปที่ 5  ทั้งน้ีจากตารางที่ 1 
จะเห็นไดวา  ผลของผนังอิฐกอทําใหคาบการสั่นไหวลดลงอยางมากถึง 50% 
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ตารางที่ 1 คาคาบการสั่นไหวของโครงสราง 
แบบจําลอง คาบการสั่นในโหมดที่ 1 (วินาที) คาบการสั่นในโหมดที่ 2 (วินาที) คาบการสั่นในโหมดที่ 3 (วินาที) 

แบบจําลองที่ไมพิจารณาผนังอิฐกอ 1.19 0.39 0.23 

แบบจําลองที่พิจารณา  ผนังอิฐกอ 0.60 0.20 0.12 
 

 
รูปที่ 5  รูปรางการสั่นไหวของโครงสราง 

 
 ในลําดับถัดมาจะทําการวิเคราะหแโครงสรางดวยวิธีสถิตแบบไมเชิงเสน  โดยวิธี Pushover Analysis  เพื่อพิจารณาระดับสมรรถนะของโครงสราง               
โดยโครงสรางจะถูกพิจารณาใหรับแรงกระทําในแนวดิ่งรวมกับแรงกระทําทางดานขางซึ่งเป็นแรงสถิต ( static lateral force)  การวิเคราะหแโครงสรางดวยวิธี 
Pushover Analysis น้ี  จะถูกอาศัยการวิเคราะหแดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแโดยวิธีทางไฟไนตแเอลิเมนตแ  ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรแ จะมีวิธีการคํานวณผลลัพธแจาก
เหตุการณแหน่ึงไปอีกเหตุการณแหน่ึง  การคํานวณหาผลลัพธแในแตละข้ันจะถูกแบงเป็นขั้นยอยโดยอัตโนมัติ  โดยในแตละข้ันจะทําการวิเคราะหแหาการเปลี่ยนรูปดานขาง 
(Lateral Deformation)  และ ความเสียหาย (Damage) ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร  การวิเคราะหแจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนกวาแรงสถิตน้ีจะสามารถผลักอาคารใหอาคาร
เกิดการวิบัติ (collapse)  โดยที่ผลการวิเคราะหแจะแสดงดวยเสนกราฟความสัมพันธแระหวางแรงเฉือนที่ฐานอาคาร (Base Shear)  กับการเคลื่อนตําแหนงดานขางที่
ยอดอาคาร (Roof Lateral Displacement)  ซึ่งเสนกราฟน้ี (pushover curve) จะแสดงใหเห็นถึง  กําลังตานทานแรงดานขาง (Lateral Strength) และ ความ
เหนียว (Ductility) – ความเปราะ (Brittle) ของอาคาร  นอกจากน้ีเสนกราฟดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึงระดับสมรรถนะ และ ลักษณะการวิบัติของอาคาร  โดยอยูในรูป
ของการเกิดจุดขอหมุนพลาสติก (Plastic Hinges Formation)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแตละช้ินสวนของโครงสรางจะถูกแสดงดวยสีตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 6  ซึ่ง
แสดงถึงระดับสมรรถนะ (ระดับความเสียหาย) ของช้ินสวนน้ันๆ  ถาหากเป็นสีชมพู  แสดงวา  ช้ินสวนของโครงสรางน้ันๆ เกิดการคราก , สีนํ้าเงิน  แสดงวา ช้ินสวนมี
ความเสียหายในระดับเขาใชสอยไดทันที (IO) , สีฟูา  แสดงวา  ช้ินสวนมีความเสียหายในระดับปลอดภัยตอชีวิต (LS) , สีเขียว  แสดงวา  ช้ินสวนมีความเสียหายใน
ระดับปูองกันการพังทลาย (CP) , สีเหลือง , สีสม และ สีแดง  แสดงวา  ช้ินสวนของโครงสรางน้ันๆ  มีกําลังตานทานจนถึงขีดจํากัดสูงสุด  แตยังคงสามารถรับแรง
กระทําไดอยู  (ช้ินสวนเริ่มเกิดการวิบัติ และ เกิดการวิบัติในที่สุด) 
 

 
 

รูปที่ 6  แถบสีของความเสียหาย 
 

 จากการศึกษา  พบวา  ลักษณะการวิบัติหรือการพังทลายของโครงสรางน้ันจะเริ่มจากการเคลื่อนตัวดานขางในชวงอิลาสติก  โดยความสัมพันธแระหวางแรง
เฉือนที่ฐานของอาคาร (base shear)  กับการเคลื่อนตัวดานขางของยอดอาคาร (Roof – Displacement) เป็นเสนตรง  และเม่ือโครงสรางไดรับแรงกระทําดานขาง
เน่ืองจากแรงแผนดินไหวอยางตอเน่ืองจนเกินชวงอิลาสติก  มีผลทําใหโครงสรางเกิดความเสียหายในระดับขั้นความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น และเริ่มเกิดการวิบัติ จนกระทั่ง
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วิบัติในที่สุด  pushover curve ของโครงสรางท่ีไมไดพิจารณาผลของผนังอิฐกอแสดงไวในรูปที่ 7 และ pushover curve ของโครงสรางที่พิจารณาผลของผนังอิฐกอ
แสดงไวในรูปที่ 8 

 
รูปที่ 7  pushover curve ของโครงสรางท่ีไมไดพิจารณาผลของผนังอิฐกอ  

 

 
รูปที่ 8  pushover curve ของโครงสรางท่ีพิจารณาผลของผนังอิฐกอ  

 
จากรูปท่ี 7  สามารถอธิบายไดวา  ในภาพรวมโครงสรางเริ่มเกิดการวิบัติ  เม่ือรับแรงแผนดินไหวจนเกินชวงอิลาสติก  โดยเริ่มจากการครากของคาน B2 

ในช้ันที่ 2-3 และ คาน B3 ในช้ันที่ 2  เสา C1 ในช้ันที่ 1 เกิดการคราก และ เสา C2 ในช้ันที่ 1-4 เกิดการคราก (สถานะท่ี 1)  และเม่ือโครงสรางรับแรงกระทําทางขาง
ตอไป  ทําใหคาน B2 ในช้ันที่ 2-3 เกิดความเสียหายในระดับเขาใชสอยไดทันที (IO) และในช้ันที่ 4 เกิดการคราก  ขณะท่ีคาน B3 ในช้ันที่ 3 เกิดการคราก  เสา C1 ใน
ช้ันที่ 1 เกิดความเสียหายในระดับเขาใชสอยไดทันที (IO) และในช้ันที่ 2-3 เกิดการคราก รวมกับ เกิดความเสียหายในระดับเขาใชสอยไดทันที (IO) ในบางสวน  ขณะที่ 
เสา C2 ในช้ันที่ 1-3 เกิดความเสียหายในระดับเขาใชสอยไดทันที (IO)  (สถานะท่ี 2)  เม่ือโครงสรางรับแรงกระทําทางขางอยางตอเน่ืองจนถึงแรงกระทําทางขางสูงสุด  
เป็นผลใหคาน B2 และ B3 ในช้ันที่ 2  เกิดความเสียหายในระดับปลอดภัยตอชีวิต (LS)  เสา C1 ในช้ันที่ 1 เกิดความเสียหายในระดับปลอดภัยตอชีวิต (LS)  เสา C2 
ในช้ันที่ 1 เกิดความเสียหายในระดับปลอดภัยตอชีวิต (LS)  และ เริ่มเกิดการวิบัติ  เป็นผลใหกําลังในการตานทานแรงทางขางของโครงสรางตกลง  (สถานะที่ 3)  และ
เม่ือกําลังของโครงสรางตกลง  โครงสรางยังคงรับแรงไดอีกช่ัวขณะ  จากน้ันจึงเกิดการวิบัติ (สถานะท่ี 4)  โดยการพังทลายของโครงสรางเกิดขึ้นที่ เสา C1 และ C2 ใน
ช้ันที่ 1 ลักษณะความเสียหาย และรูปแบบการพังทลายของโครงสราง แสดงในรูปที่ 9  

   
   สถานะท่ี 1             สถานะท่ี 2 
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      สถานะท่ี 3           สถานะท่ี 4 
 

รูปที่ 9  ระดับสมรรถนะของโครงสรางท่ีไมไดพิจารณาผลของผนังอิฐกอ  
 

 จากรูปท่ี 8  สามารถอธิบายไดวา  ในภาพรวมโครงสรางเริ่มเกิดการวิบัติ  เม่ือรับแรงแผนดินไหวจนเกินชวงอิลาสติก  โดยเริ่มจากการแตกราวของกําแพง
อิฐกอในช้ันที่ 1 (สถานะท่ี 1)  และเม่ือโครงสรางรับแรงกระทําทางขางเพิ่มขึ้นอีก  เป็นผลใหกําแพงอิฐกอในช้ันที่ 2 เกิดการแตกราว รวมกับการครากของคาน B3 ใน
ช้ันที่ 1-2 (สถานะท่ี 2)  เม่ือโครงสรางตองรับแรงกระทําทางขางตอไปน้ัน  เป็นผลใหกําแพงอิฐกอในช้ันที่ 1 เกิดการวิบัติ  ขณะที่ในช้ันที่ 3 เกิดการแตกรา ว รวมกับ
คาน B3 ในช้ันที่ 3 เกิดการคราก  เสา C1 ในช้ันที่ 1 เกิดการคราก  ขณะที่เสา C2 ในช้ันที่ 1-2 เกิดการคราก (สถานะที่ 3)  และเม่ือโครงสรางรับแรงกระทําเพิ่มขึ้น  
เป็นผลใหกําแพงอิฐกอในช้ันที่ 2 เกิดการวิบัติ  เสา C1 และ C2 ในช้ันที่ 1 เกิดความเสียหายในระดับเขาใชสอยไดทันที (IO)  (สถานะที่ 4)  ถึงแมวา กําแพงอิฐกอจะ
เพิ่มความสามารถในการรับแรงดานขางใหกับอาคาร  แตเน่ืองจากกําแพงอิฐกอน้ันมีความเปราะจึงเป็นผลใหกําแพงอิฐกอรับแรงจนถึงความสามารถในการรับแรง
สูงสุด  กําแพงอิฐกอจึงวิบัติ ซึ่งวิบัติในช้ันที่ 1 และ 2   และการวิบัติของกําแพงอิฐกอเป็นเหตุให  กําลังของโครงสรางตกลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเสา C1 และ C2 ในช้ัน
ที่ 1 เกิดความเสียหายในระดับปลอดภัยตอชีวิต (LS)  เสา C2 ในช้ันที่ 3 เกิดการคราก  คาน B2 ในช้ันที่ 2 เกิดการคราก  (สถานะท่ี 5)  และโครงสรางจะเกิดการวิบัติ
ในที่สุด  เม่ือเสา C1 และ C2 เกิดการวิบัติในช้ันที่ 1 (สถานะท่ี 6)  ลักษณะความเสียหายและรูปแบบการพังทลายของโครงสราง  แสดงในรูปที่ 10 
 

  
    สถานะท่ี 1         สถานะท่ี 2          สถานะท่ี 3   

 

 
    สถานะท่ี 4   สถานะท่ี 5              สถานะท่ี 6 

รูปที่ 10  ระดับสมรรถนะของโครงสรางท่ีพิจารณาผลของผนังอิฐกอ  
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหแของโครงสรางจะถูกแสดงการเปรียบเทียบดวยกราฟความสัมพันธแระหวางแรงเฉือนที่ฐานอาคารและการเคลื่อนที่ทางขาง 

โดยไดแสดงไวในรูปที่ 11   
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รูปที่ 11  ระดับสมรรถนะของโครงสรางท่ีพิจารณาผลของผนังอิฐกอ 
 

จากรูปท่ี 11  จะเห็นไดวา  กราฟ pushover curve  ของอาคารที่มีผนังอิฐกอจะมีความชันมากกวาอาคารที่ไมมีผนังอิฐกอ แสดงใหเห็นวา  สติฟเนสของ
อาคารที่มีผนังอิฐกอน้ันมีมากกวาอาคารที่ไมมีผนังอิฐกอ  เน่ืองจากผนังอิฐกอ  ชวยเพิ่มสติฟเนสใหกับอาคารอยางมาก  เม่ือเปรียบเทียบกําลังรับแรงดานขางสูงสุด
ระหวางอาคารที่มีผนังอิฐกอและไมมีผนังอิฐกอ พบวา  ผนังอิฐกอน้ันจะเพิ่มกําลังรับแรงทางขางใหกับอาคารเป็นอยางมาก  แตอยางไรก็ตามผลของผนังอิฐกอจะทําให
การเคลื่อนที่ของอาคารลดลง  เน่ืองจากผนังอิฐกอ มีความเปราะ  และเม่ือผนังอิฐกอรับแรงจนถึงจุดวิบัติแลว  กําลังของโครงสรางจะตกลงอยางทันที   การพิจารณา
ผลของผนังอิฐกอจะเพิ่มความสามารถในการรับแรงดานขางสูงสุดไดถึง 2.2 เทา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาถึงพฤติกรรม และ ระดับสมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลางที่ถูกออกแบบใหตานทานดวยนํ้าหนักบรรทุกในแนวดิ่ง
เทาน้ัน  แตมิไดออกแบบใหตานทานตอแรงแผนดินไหว  โดยไดพิจารณาและไมไดพิจารณาถึงผลของผนังอิฐกอดวยกระบวนการทางวิธีสถิตไรเชิงเสนจะพบวา  ผลของ
ผนังอิฐกอจะทําใหความแข็งแรง (stiffness) และ ความตานทานแรงกระทําทางขางของอาคารเพิ่มขึ้น เป็นผลทําใหคาบการสั่นของอาคารสั้นลง  และทําใหการเคลื่อน
ตัวลดลง  ในการวิเคราะหแโครงสราง และ พิจารณาระดับสมรรถนะของโครงสรางอาคารภายใตแรงแผนดินไหว  โดยไมคํานึงถึงผลของผนังอิฐกอจะทําใหไดพฤติกรรม
ของอาคารผิดไปจากความจริง  คาบของอาคารยาวกวาที่ควรจะเป็น  ซึ่งจะสงผลใหแรงแผนดินไหวที่กระทํากับอาคารไมสมจริง  ดังน้ัน  ในการวิเคราะหแโครงสราง 
และ พิจารณาระดับสมรรถนะของโครงสรางอาคารภายใตแรงแผนดินไหว  ควรพิจารณาถึงผลของผนังอิฐกอดวย เพื่อใหอาคารมีสภาพสอดคลองกับความเป็นจริง 
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