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วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรแทเทิรแนวิจัย” ครั้งท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” วันศุกรแที่ 31 พฤษภาคม 2562  

 

 
จัดท าโดย 
  ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 

 
ปีที่พิมพแ 
  พฤษภาคม 2562 
 
จ านวนพิมพแ 
  200  เลม 
 
ที่ปรึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ไตรรัตนแ  ยืนยง  อธิการบดีวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
  อาจารยแวีรพงษแ  สุทาวัน   รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
  อาจารยแหัสชัย  ต้ังมั่งมี   รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
  ดร.สิรินี  วองวิไลรัตนแ   หัวหนาฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิผูประเมินบทความ (Peer Review) 
ศาสตราจารยแ ดร.ธีรภัทรแ    เสรีรังสรรคแ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารยแ ดร.อภินันทแ   จันตะนี   มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารยแ ดร.ยุภาพร    ยุภาศ   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
รองศาสตราจารยแ ดร.ณรงคแศักด์ิ   หนูสอน   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารยแ ดร.ไพโรจนแ     เนียมนาค  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
รองศาสตราจารยแ ดร.สําเร็จ    ยุรชัย   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองศาสตราจารยแ สฤษณแ    พรมสายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สัญญา   เคณาภูมิ   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ภูพงษแ   พงษแเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ธนัช    กนกเทศ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อัจฉรา   ดลวิทยาคุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.เผด็จ   ทุกขแสูญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
ผูชวยศาสตรจารยแ ดร.กัญฐณา   ดิษฐแแกว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อภิศักด์ิ   ขันแกวหลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.จักรกฤษณแ   เคลือบวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.จตุรงคแ   แปูนพงษแ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิบูลยแ   พุมพูลสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผูชวยศาสตราจารยแ อานนทแ    วงษแมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ดร.สุบัน       พรเวียง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ดร.ประจบ      ขวัญมั่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ดร.นันทวัน     เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ภญ.ธีรยา     วรปาณ ิ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ดร.พัฒนา     นาคทอง   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลาปาง 
ดร.คงศักด์ิ      บุญยะประณัย วิทยาลัยนครราชสีมา 
ดร.เดนศักด์ิ    หอมหวน  วิทยาลัยชุมชนตาก 
ดร.เปรมจิต    มอรแซิง   วิทยาลัยชุมชนตาก 
ดร.กิตติพัทธแ      เอ่ียมรอด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
ดร.พุฒิพงศแ      มากมาย  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.สุรพงษแ      แสงสีมุข   วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.สุเนตร      ทองคําพงษแ   วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.นลธวัช    ยุทธวงศแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.กรรณิการแ     ทองรักษแ   วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.สมชาย     อังสุโชติเมธี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.อภิชิต     ดวงธิสาร  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.รัฐนันทแ      พงศแวิริทธ์ิธร วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.ธนกฤต     สิทธิราช  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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สารจาก ดร.นภาพร  อารแมสตรอง 
 
 ภารกิจดานการวิจัย เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในการท่ีจะขับเคล่ือนประเทศ ตามยุทธศาสตรแ
ชาติ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เป็นภารกิจท่ีจะมีการบูรณาการภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ วิจัยและ
นวัตกรรม ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นเป็นกระทรวงใหมในปใจจุบัน  
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรแทเทิรแนวิจัย” ครั้งท่ี 5 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ดวย
นวัตกรรม” ประจําปีการศึกษา 2561 ท่ีจัดขึ้นในวันศุกรแท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จะเป็นเวที
ในการถายทอดองคแความรูของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําไปสูการตอยอด พัฒนาผลงานใหเป็นท่ีประจักษแ เป็นการ
สรางโอกาสในการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ งานวิจัยใหกับนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งนําไปสูการพัฒนา
แลกเปล่ียนเรียนรูในศาสตรแตางๆ  
ขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับวิทยาลัยนอรแทเทิรแนในการจัดงานครั้งนี้ และหวังวาผูเขารวมงาน จะไดรับประโยชนแจาก
งานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เพื่อนําความรู ประสบการณแท่ีไดรับไปพัฒนาตอยอดดานการวิจัย เพื่อพัฒนา
ประเทศสืบไป 
 
 
 
                 (ดร.นภาพร  อารแมสตรอง) 
                รักษาการในต าแหนงที่ปรึกษาดานกิจการอุดมศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สารจาก ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ไตรรัตนแ   ยืนยง 
ในนามของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ขอตอนรับทุกทานที่มารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรแทเทิรแนวิจัย” ครั้งที่ 5                  

“บรูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” ประจําปีการศึกษา 2561 การวิจัยถือเป็นหน่ึงในภารกิจที่สําคัญโดยสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนตองใหความสําคัญในการสนับสนุนใหอาจารยแ บุคลากร นักศึกษา มีการคนควาทําการวิจัย เผยแพร
ผลงานวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักวิจัยอื่นๆ เพ่ือสรางองคแความรูใหมอยางตอเน่ือง วิทยาลัยนอรแทเทิรแนจึงไดจัดงานก าร
ประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการใหนักวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงถึงความกาวหนาของงานวิจัย โดยมี
การนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอรแ  ที่ครอบคลุมผลงานวิจัยสาขาสังคมศาสตรแ สาขา
มนุษยศาสตรแ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรแ  สาขาวิทยาศาสตรแสุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี นอกจากน้ียังมี
การจัดเสวนาวิชาการ หัวขอ “กัญชาไทย กับการรักษาโรค”-เน่ืองจากกัญชามีประโยชนแทางการแพทยแเป็นอยางมาก ซึ่งหลายประเทศ
ทั่วโลกไดแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือเปิดโอกาสใหมีการอนุญาตใหประชาชนใชกัญชา เพ่ือใชประโยชนแในการรักษาโรคและใช
ประโยชนแในทางการแพทยแได ซึ่งราชกิจจานุเบกษา เผยแพร พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 แลว 

- ขอขอบพระคุณ ดร.นภาพร  อารแมสตรอง รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานกิจการอุดมศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ใหเกียรติมาเป็นประธาน เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งน้ี 

- ขอขอบพระคุณ พลเรือเอกชาญชัย  เจริญสุวรรณ  นายกสภาการแพทยแแผนไทย, แพทยแแผนไทย บุณยพร  ย่ีมี และ              
นายตอพงษแ  ลิ่มสกุล  รองอัยการจังหวัดตาก ที่ใหเกียรติรวมเสวนาทางการวิชาการ เรื่อง “กัญชาไทย กับการรักษาโรค” 

- ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยและวารสารวิชาการสืบเน่ืองจากการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ทุกทาน 
 - ขอขอบพระคุณ สํานักงานวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยชุมชนตาก 
วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่รวมเป็นเครือขาย
จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งน้ี 
 - ขอขอบพระคุณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ที่ทําการบันทึกตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
- ขอขอบพระคุณหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูเขารวมประชุม ผูสนใจ ขอขอบคุณหนวยง านทุกทานที่ใหการสนับสนุน ขอขอบคุณ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและพัฒนา คณะทํางานทุกสวนและผูเก่ียวของที่ชวยใหการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งน้ี  
 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ไตรรัตนแ   ยืนยง) 
                อธิการบดีวิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
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สารบัญ 

 
 
 

 หนา 

ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
ชรินธร โคตรพันธแ,  ปิยะธิดา ขวิญญา, เพ็ญศรี ปุาเกรียงไกร, อนุชา ปใญญายืน และเหนือขวัญ บัวเผื่อน............................. 

 
1 

สมรรถนะครูที่สงผลตอทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
พระอุดมธีรคุณ................................................................................................................ ........................................................ 

 
 

9 

การแกปใญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและการเสริมสรางพฤติกรรม การอนุรักษแธรรมชาติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 
ณิชนันทแ ไพเกาะ  และพระอุดมธีรคุณ.................................................................................................. ................................. 

 
 

17 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชนิทานคุณธรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3  
ในพระพุทธศาสนาและการเสริมสรางพฤติกรรมความซ่ือสัตยแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประณีต สิงขรทองแกว และพระอุดมธีรคุณ......................................................................................... .................................. 

 
 

24 

ตัวแปรที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเลก็ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วทัญโู ภูครองนา.............................................................................................................. ..................................................... 
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สุเทพ  ลือใจ, ชญาณแนันทแ ฟูเจริญกัลยา และสรายมาลี วิชิต................................................................................................ 

 
324 
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สารบัญ (ตอ) 
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นิพนธแ  ทองใบ และรชพล  ศรีขาวรส.................................................................................................................................... 
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กิตติคุณ  เกริงกําจรกิจ  และกิ่งดาว  อาจคงหาญ................................................................................................................. 

 
435 

การศึกษาสภาพและปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
กรณิกา  หัสดี, เจริญวิชญแ  สมพงษแธรรม, รัตนลักษณแ  มณีรัตนโชติวงศแ และสิทธิพร  นิยมศรีสมศักด์ิ................................ 

 
 

441 

สภาพการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
เอกรัตนแ นันตะวงษแ, เจริญวิชญแ  สมพงษแธรรม, ปิยาณี  สมบูรณแทรัพยแ และชารี  มณีศรี..................................................... 

 
 

448 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรแ เรือ่ง ปิโตรเลียม  
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
สิริรัตนแ  บุญนิรันดรแ , เจริญวิชญแ สมพงษแธรรม , สมหมาย สรอยนาคพงษแ และพรรณี สุวัตถี.............................................. 

 
 
 

453 
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สารบัญ (ตอ) 

  

 หนา 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรแ  หนวยเสียงและการไดยิน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ 
พัชญา ศรีเสมอ, เจริญวิชญแ  สมพงษแธรรม, อมรทิพยแ  เจริญผล  และคตศิลป  อกอุน......................................................... 

 
 

459 

ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวของผูสูงอายุกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พรรณปพร จันทรแฉาย................................................................................................................................................................ 

 
466 

ความสามารถในการท าก าไรจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ  
กรณีศึกษาไรอุทัย ต าบลแมจะเรา อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
ยุพิน มีใจเจริญ  และ สรินยา  สุภัทรานนทแ.............................................................................................................................. 

 
 

471 

ระบบภาษีทรัพยแสิน กรณีศึกษา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียน 
สุรียแพร  สลับส…ี……………………………………………………………………………..……….....…………...................................……….……… 

 
478 

การจัดท าบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 
พงษแพัต  วัฒนพงศแศิริ และสรุียแพร  สลับส…ี……….....………………………………...............................................…...………...........… 

 
483 

การถายทอดภูมิปใญญาพื้นบานในการทอผาไหม อ าเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
อรณิชชา ทศตา,  สุกัญญา  ใจอดทน และศิริกาญจนา พิลาบุตร..................………..…………………………….…...………........……… 

 
491 

การพัฒนาวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทภาคเหนือ   
กรณีศึกษา ประชาชนในหมูบานยกกระบัตร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จาตุรงคแ สุทาวัน  สุข บุปผา  และอัมพรรัตนแ  สุขสําราญ............................................................................... .................…………. 

 
 

499 

การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนาสินคาหัตถกรรม 
ในพื้นที่องคแการบริหารสวนต าบลวังหิน อ.เมอืง จ.ตาก 
จาตุรงคแ สุทาวัน  กาบแกว ปใญญาไทย  และธนกฤต  โพธ์ิเงิน........................................................................................……….... 

 
 

503 

ความสัมพันธแระหวางความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ในพื้นที่องคแการบริหารสวนต าบลออนกลาง อ าเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
รุงทิพยแ  ชัยชนะ........................................................................................................................... .............................…………....... 

 
 

507 

สิทธิในการมีทนายความของผูตองหาหรอืจ าเลยในคดีอาญา 
ณพล  ชยานนทแภักดี  พรสุพพัต นันต฿ะ และธัญญแธัชวรรณ  พุกโหมด........................................................................…………..... 

 
516 

ปใจจัยสูความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ  
กรณีศึกษา ต าบลบางประมุง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ  
วิวัฒนแ  หิรัญรักษแ.......................................................................................................... ...................................................…………. 

 
 

522 
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สารบัญ (ตอ) 

  

 หนา 

กฎหมายกับการการปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลงเคร่ืองหมายทางการคา 
พีรพล  สิมมา................................................................................................................................................... ........…….......……... 

 
528 

กฎหมายการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวัง 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดตาก 
พีรพล  สิมมา  และอภิชิต ดวงธิสาร...............................................................................................................................………….. 

 
 

539 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน ศึกษากรณี จังหวัดก าแพงเพชร 
พีรพล  สิมมา  และ อภิชิต ดวงธิสาร.................................................................................................... .................……..……........ 

 
548 

การมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน ศึกษากรณีจังหวัดล าปาง 
พีรพล  สิมมา  อภิชิต ดวงธิสาร  และเบญยาศิริ  งามสอาด ………………………………………………….……….....……………….……..... 

 
554 

 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ พ.ศ. 2551 
กับปใญหาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศศึกษากรณี  จังหวัดก าแพงเพชร 
พีรพล  สิมมา  และอภิชิต ดวงธิสาร……….………….....……………………………….................................……………......……………….…... 

 
 

561 

ปใญหาการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายฝรั่งเศส 
พีรพล  สิมมา และปานใจ  ยกกลิ่น...............................................................………..…………………………………......…………….……. 

 
570 

มาตรการในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม : ศึกษากรณีการปลอยน้ าเสียในครัวเรือนลงสูแหลงสาธารณะ 
มนัสนันทแ สังขแไทย.......................................................................................... ...........................................……......……................. 

 
577 

แนวทางเพื่อการลดอุบัติเหตุจากกรณีผูขับข่ีรถในขณะเมาสุรา 
จรัสพงศแ  คลงักรณแ.....................................................................................................................................................…………..... 

 
581 

อ านาจประชาธิปไตยกับการเลอืกต้ัง 
สืบพงศแ สุขสม................................................................................ ...........................................................................…………....... 

 
588 

ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
อนันตแ เกตุวงศแ............................................................ ...............................................................................…………...................... 

 
595 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบ าเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลป 
ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรคแ) 
อ าเภอเมอืงสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
ณัฐจิรา   สุขมา.............................................................................................................. ..…………................................................. 

 
 

601 

การอนุรักษแและพัฒนางานหัตถกรรมเคร่ืองเขิน ชุมชนศรีปในครัว ต าบลทาศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
อัจฉริยา ดายมูล  และ ทิพวรรณ ท่ังมั่งม.ี.........................................................................................………….............................. 

 
610 
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สารบัญ (ตอ) 

  

 หนา 
การประเมินสมรรถนะผูเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา 
ธัญวรรณ   กเองตาวงคแ  และ ชัยวัฒนแ   สุทธิรัตนแ.......................................................................................…………............... 

 
 

620 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  
ของโรงเรียนอนุบาลตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ณัฐกานตแ  หมอกสุข, ธัญญารัตนแ  พรมยศ, นลธวัช  ยุทธวงศแ และ พวงพิศ  เรืองศิริกลุ......................…………..................... 

 
 

629 

การจัดประสบการณแส าหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
รัตนาภรณแ  วงคํา, นิติพร  เท่ียงเอม,  นลธวัช  ยุทธวงศแ และจินดามณี  เลิศมโนกุล…........….…...............……………….……… 

 
639 

การศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเลานิทาน โรงเรียนอนุบาลตาก อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
เกษรินทรแ  แสนใจ, นุสรี  หลังยาหนาย, นลธวัช  ยุทธวงศแ, ไพรินทรแ  บุหลัน  และนิลเนตร  พรมเศษ.........…………............ 

 
640 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแทักษะการฟใงโดยการใชการเลานิทานส าหรับเด็กปฐมวัย  
ของโรงเรียนตากสินราชานุสรณแ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
ศิริภาพรรณ  แกวทุมลา, วิภาพร  ขันพันธุแ, นลธวัช  ยุทธวงศแ และ กรรณิการแ  ทองรักษแ……………...........……………….……… 

 
 

646 

การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ของอุทยานแหงชาติลานสางจังหวัดตาก 
ดุษฎี มุกดาออน และธนาธิป คงคาเพ็ชรแ…………………………….............……………………………………..….................………….…… 

 
 

651 

การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ดุษฎี มุกดาออน   และ สายรุง เพชรกัลยา…...............................................................................................…………............... 

 
661 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบ าเอกลักษณแสุโขทัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
และการบูรณาการแบบสอดแทรกกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรคแ) อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
ณัฐจิรา  สุขมา...................................................................................................................................................…………......... 

 
 
 

669 

“อาสา” กับ “อาเซียน” มุมมองการทองเที่ยวใหม 
เอมอร พิพัฒนแวัฒนะโยธิน........................................................................................................ ........………….......................... 

 
678 

อาหารไทยกับการทองเที่ยว : การเขาสูประชาคมอาเซยีน 
ประกาศิต โสภณจรัสกลุ,  พรพิมล อรุณสิรริัตนแ  และสุวราภรณแ นอยนํ้าคํา.....................................................…………........ 

 
686 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
ไพรินทรแ  บุหลัน……............................................................................................................................. ...........…………........... 

 
 

695 
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สารบัญ (ตอ) 

 
 
 

 หนา 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต  
อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
จินดามณี  เลิศมโนกุล....................................................................................................…………............................................. 

 
 

701 

การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอบานประวัติศาสตรแ 
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 
สุวราภรณแ นอยนํ้าคํา, เอมอร พิพัฒวัฒนะโยธิน และรฐกร สุวรรณพนา.....................................………….............................. 

 
 

710 

การจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพฒันาทักษะทางคณิตศาสตรแ เรื่องจ านวนและตัวเลข 
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ 
อรัญญา เงินมูล , จันจิรา แกวสกุลไชย  และพวงพิศ เรืองศิริกลุ..................................................................………….............. 

 
 

721 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเลานิทานเพือ่ลดพฤติกรรมกาวราวส าหรับเด็กปฐมวัย  
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กนิฏฐา จีนดวง, พัชรา ดุสมศักด์ิ  และ พวงพิศ เรืองศิริกลุ…….…...............……………………………………………………................ 

 
 

726 

การสงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดแมฮองสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ธีระภัทร ประสมสุข  และเพ็ญพรรณ  แสงเนตร....................................................................................………….................... 

 
 

731 

ทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ  
บนถนนสายทาแพ - วิชยานนทแ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 
สุภาภรณแ  ศภุพลกิจ, สลิลทิพยแ ตียาภรณแ และนรพรรณ โพธิพฤกษแ………………………………………........…………….……………... 

 
 

739 

การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยว  
กรณีศึกษา แหลงสถานที่ทองเที่ยวหวยตึงเฒา จังหวัดเชียงใหม 
กานดา   ธีรานนทแ….............................................................................................................................................…………....... 

 
 

745 

แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจ าต าบลในอ าเภอเมอืงเพชรบูรณแ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 
สุรพงษแ  แสงสีมุข..............................................................................................................................................………….......... 

 
 

751 

การจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ธนกฤต  สิทธิราช……………........................................................................................................…………. ................................ 

 
 

759 

การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวทิยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ศักด์ิสิทธ์ิ ถาวร, สุเนตร ทองคําพงษแ  และนลธวัช ยุทธวงศแ.....................................................................………….................. 

 
771 
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สารบัญ (ตอ) 

 
 
 

 หนา 

การบริหารหลักสูตรหองเรียนพเิศษโดยใชทฤษฎีระบบโรงเรียนวัชรวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
สุรศักด์ิ โพธ์ิบัลลงัคแ, นลธวัช ยุทธวงศแ  และสุรพงษแ  แสงสีมุข...................................................................…………................ 

 
 

777 

การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
วิศวแ  วัตถพาณิชยแ, นลธวัช ยุทธวงศแ  และธนกฤต สิทธิราช.........................................................................………….............. 

 
783 

การด าเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ชูเกียรติ  จิรัชยาธิน, สุเนตร ทองคําพงษแ และสมชาย อังสุโชติเมธี...................................................................………….......... 

 
 

789 

ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
วลัยลักษณแ  พันธุรี,  สังสิทธ์ิ  แสนฤทธ์ิ  และจันทรแ  โกศล.............................................................................…………........... 

 
 

795 

รูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สมชาย อังสุโชติเมธี, สรวิชญแ  เรือนแกว และศิรภัสสร ชมุภูเทพ….................………..…………………………………………….……… 

 
 

801 

รูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา (STEAM Education) 
ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแเด็กปฐมวัยของโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 
จิรฐา  จรวงษแ.............................................................................................................. ...........................................………….…. 

 
 

807 

การประเมินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาชลบุรี 
จุรี ทัพวงษแ…........................................................................................... ..................................................................………….. 

 
 

814 

การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ตามแนวพระราชด าริ “บวร”สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปิ่นณิชา อตุตมะเวทิน..............................................................................................................................................…………... 

 
821 

ปใญหาการท างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
กฤษฎิ์  กิตติฐานัส…………............................................................................................. ...........................................…………... 

 
827 

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพกับการพัฒนาคุณภาพของครู 
ชุติมา  มุสิกานนทแ.....................................................................................................................................................………….. 

 
834 

บทบาทของครูกับการสอน 
สุภาพร แพรวพนิต............................................................................ ....................................................…………...................... 

 
842 
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สารบัญ (ตอ) 

 
 

 หนา 

รูปแบบการบริหารเพือ่สงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
บนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก 
สุรพงษแ  แสงสีมุข, ศิรภัสสร  ชุมภูเทพ และ สรวิชญแ  เรือนแกว…........................................................................…………....... 

 
 

852 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชงิสรางสรรคแวิชาการวิจัยทางบัญชี 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม 
รัตนา  สิทธิอวม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.................................................................………….................... 

 
 

860 

ปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อรุณี นุสิทธ์ิ , รัตนา สิทธิอวม  และอรอนงคแ แกวกองทรัพยแ…….................................................................…………............... 

 
 

867 

การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศส าหรับผูประกอบวิชาชพีบัญชี 
พัชรินทรา ชัยสมตระกูล  และสุธีรา วิไลกุล….................................................………………………………….......…………........…… 

 
 

873 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา ไรเฉลิม ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
นํ้าฝน  คงสกุล  และยศวินกาญจนแ กอบกาญจนพฤติ........................................................................................... ....…………. 

 
 

881 

แนวคิดเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในหลกัทรัพยแของไทย 
อารยา อึงไพบูลยแกิจ  และวรดิศ ธนภัทร.............................................................................................................…………...…. 

 
888 

แนวคิดทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับประชาชนเป็นคร้ังแรก 
วรดิศ ธนภัทร  และอารยา อึงไพบูลยแกิจ.................................................................. ....................................………………........ 

 
895  

การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองก าแพงเพชรอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
สุธีรา วิไลกุล, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, รัตนา สิทธิอวม,  
ภัทรสิริ ทิพยแธนมณี และคัมภีรแพรรณ กลุบรรณดิษฐแ....................................................................................………….............. 

 
 

902 

การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนส าหรับการผลิตน้ าพริกของกลุมน้ าพริกคุณจ าเนียรแมบอน  
อ าเภอบานตาก จังหวัดตาก  
ยุพรัตนแ  จันทรแแกว, ยพรัตนแ  อิ่มพิทักษแ และรุจาภา  สุกใส..............................................................................…………........ 

 
 

907 

ปใจจัยที่เก่ียวของตอการเตรียมความพรอมของวัยสูงอายุของประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
รุจาภา สุกใส, ยุพรัตนแ จันทรแแกว, ยพรัตนแ อิ่มพิทักษแ, ยุพิน มีใจเจริญ และ ดวงแกว เฉลิมวุฒิกุล..................…………......... 

 
916 

การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูผาทอมัดหมี่ กรณีศึกษา ชุมชนมวงหอม  
ต าบลแกงโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ธิดารัตนแ วุฒิศรีเสถียรกุล, ปรีชาพล บุญสง และผณินทร เสือแพร.....................................................................…………........ 

 
 

922 
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สารบัญ (ตอ) 

 
 
 

 หนา 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตผลจากกลวยน้ าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา  
สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกรลาศ จ ากัด ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
มณีจันทรแ  มาสูตร, ดาวเดน สัญญโภชนแ และชนัญธิดา คําโย….........................................................................…………........ 

 
 

931 

การพัฒนาระบบใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  
กรณีศึกษา: บริษัทเชียงรายแท็กซี่ จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ปาริชาติ อํานวยพรเลิศ, เดือนเพ็ญ มะโนเรือง และภาณุ ควรประกอบกิจ........................................................…………........ 

 
 

937 

การศึกษาสภาพปใญหาการจัดท าบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ณัชชา ไชยวงคแ……..................................................................................................................................... .…………................ 

 
948 

การประเมินความพรอมของเกษตรกรผูปลูกขาว เพื่อกาวไปสูเกษตรกรโลกไรพรมแดน  
กรณีศึกษาต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแมสอด จังหวดัตาก 
ศุตานิษฐแ ปใ้นปา  อุรัสยา สีบางตาล  และพนารัตนแ สิทธิประเสริฐ................................………….....…………………………….….... 

 
 

953 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ พนักงาน บริษัท โตโยตาเมืองตาก จ ากัด   
เบญจมาศ สิงใส  และทิพาพร มณทาทิพยแ........................................................................................................………….....…. 

 
960 

ศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิมของผูบริโภค 
ในเขต ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก 
จีระยุทธ  อินทรแงาม, ชุติมณนฑแ  เกตุยอย และ อารียา จันสอง......................................................................…………........... 

 
 

967 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ธนวัชรแ  แกววงษแเขียว................................................................................ ...................................................………….............. 

 
672 

พฤติกรรมการออมของผูสูงอายุในต าบลตากออก อ าเภอบานตาก จังหวัดตาก 
วิชุดา  มูลวงษแ  และ อชิรวิทยแ  โชคโภคินพงษแ.............................................................................. .....................…………........ 

 
976 

การพัฒนาผลิตภัณฑแของที่ระลึก กรณีศึกษา : กลุมผลิตภัณฑแจักสาน ต าบลไมงาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
กมลทิพยแ  เหมือนสุวรรณ  และอัมพรรัตนแ  กาวินา............................................................................ ........…………............... 

 
987 

ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแ (เฟสบุ฿ค)ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
อชิรวิทยแ โชคโภคินพงษแ , วิชุดา มูลวงษแ , ดนัย เพชรดี  และ จรูญ แซทาว................................................….……….............. 

 
993 

ความผูกพันตอองคแการของขาราชการกองพฒันาบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พรรณทิมา  วรรณสุทธ์ิ  และ ศักด์ิดา เกิดการณแ......................................................................................………….................. 

 
999 

การจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสดในยุค 4.0 ประเทศไทย 
อุดม สมบูรณแผล ,วนัส เพ็ชรรื่น  และนวพร เหมือนปิ๋ว….............................................................................………….............. 

 
1007 
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สารบัญ (ตอ) 

  

 หนา 

แนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธแของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมอยางยั่งยืน 
ประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม 
จินดา  ทับทิมดี, เฉลิมชนมแ อําพรไพ และเดวิด  สมัญญาภรณแ...................................................…………............................... 

 
 

1015 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรแท ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
นริส อุไรพันธแ,  อาภาภรณแ พงศแศิวะสถิต  และพรวดี สีขํา..........................................................…………............................... 
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ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
The factors affecting the decision to study Thai language of Chinese students  

in Lampang Rajabhat University 
 

ชรินธร โคตรพันธแ1 ปิยะธิดา ขวิญญา2 เพ็ญศรี ปุาเกรียงไกร3 อนุชา ปใญญายืน4 และเหนือขวัญ บัวเผื่อน5 
Charinthon  Kodpan, Phiyatida Kwinya, Phensree  Parkeangkai, Anucha  Phanyayuen and Nueakhwan  Buapeuan 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง กลุมตัวอยางคือนักศึกษาภาษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 82 และเพศชายคิดเป็นรอยละ 18 ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใ จเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน ในระดับมากที่สุดคือ ดานภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมา ดาน
ครูผูสอน (คาเฉลี่ย 4.24) ดานการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 4.17) ดานคาครองชีพ (คาเฉลี่ย 4.17) และดานสภาพแวดลอม               
(มคีาเฉลี่ย 4.11) ขอเสนอแนะที่สําคัญ ควร จัดเวลาเรียนการสอนโดยเนนการสรางสื่อการสอน การเปิดโอกาสใหผูเรียนซักถาม ควร
จัดความพรอมของอุปกรณแตาง ๆ ในหองเรียน สัญญาณอินเตอรแเน็ตมีความเพียงพอตอการใชงาน ดานภาพลักษณแของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ควรจัดหนวยงานดูแลแกนักศึกษาชาวจีนใหมากข้ึน และดานคาครองชีพ ควรคํานึงถึงหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่
สอดคลองกับการใชชีวิตของนักศึกษาชาวจีนดวย  
 

ค าส าคัญ : ปใจจัยที่สงผล, การตัดสินใจเรียนภาษาไทย, นักศึกษาชาวจีน 
 

Abstract 
 The research aims to study the factors affecting the decision to study Thai language of Chinese students 
in Lampang Rajabhat University. The sample group was 100 Chinese students studying at Lampang Rajabhat 
University. The research instruments were questionnaires analyze data with basic statistics.  
The findings indicated that 82% of the samples group were female and 18% of the samples group were male. 
The factors affecting the decision to study Thai language of Chinese students had the average in high levels (X  = 
4.33). Next on down is the teachers knowledge was the high levels average ( X = 4.24), The students had the 
attitude to teaching and learning management and cost of living in high levels ( X = 4.17), and environment was 
the high levels average ( X = 4.11). The Important suggestions is should be arranged focus on creating teaching 
materials, have opportunity for students to ask questions, should be able to arrange the availability of the 
equipment in the classroom and have the internet signal that is sufficient for use. Furthermore, the image of 
Lampang Rajabhat University Should provide more education services for Chinese students and the cost of living 
field should consider the dormitory within the university that is consistent with the life of Chinese students as well. 
 

Keyword: The Factors affecting, the decision to study Thai language, Chinese students 
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บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัตนแ ที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหโลกของเราอยูใกลกันมากข้ึน การเดินทาง การติดตอสื่อสารย่ิง
สะดวกมากข้ึน ทําใหคนทั่วโลกนิยมที่จะเดินทางทองเที่ยวไปในประเทศตาง ๆ เพ่ือศึกษาและเรียนรูความแตกตางทางภูมิประเทศ 
วัฒนธรรม และภาษา ประเทศไทยของเรา ก็เป็นประเทศหน่ึงที่มีชาวตางชาติเดินทางเขามาอาศัยอยูเป็นจํานวนมาก ชาวตางชาติที่เขามา
ในประเทศไทยแมวาจะสามารถใชภาษาสากลในการสื่อสาร แตความจําเป็นที่ตองใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารก็เป็นสิ่งจําเป็นดวย
เชนกัน โดยเฉพาะดานการศึกษาและการดํารงชีวิต หากสามารถใชภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวก็ไมเพียงพอตอการเอ้ือประโยชนแดังกลาว 
ทําใหการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศไดรับความสนใจและมีความสําคัญมากข้ึน (ขนิษฐา ขจรชีพนิสิต. 2557: 138) 
 ในชวงระยะเวลาหลายปีที่ผานมา ประเทศไทยมีโอกาสตอนรับนักทองเที่ยวชาวจีนที่เขามาในประเทศไทยมากมายเป็น
ประวัติการณแ นอกจากรายไดทางการทองเท่ียวที่ไดมาจากนักทองเท่ียวจีนแลว ชาวจีนจํานวนมาก ยังใหความสําคัญในเรื่องการศึกษา
ในประเทศไทยมากเชนกัน จะเห็นไดจากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ท่ีหลายสถาบันในประเทศไทยดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา ไมวาจะเป็นการเรียนการสอนที่ใชภาษาอังกฤษ จีน หรือหลักสูตรที่ใชภาษาไทย อังกฤษ ในการ
สอน ซึ่งหลักสูตรเหลาน้ีเป็นหลักสูตรเฉพาะดาน ท้ังการคาระหวางประเทศ หลักสูตรการจัดการ และอีกหลักสูตรที่สําคัญคือหลักสูตร
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ซึ่งไดรับการตอบรับจากนักศึกษาชาวจีนอยางมากมาย มีการเดินทางเขามาศึกษาในประเทศไทย
ตามสถาบันตาง ๆ มีการทําความรวมมือระหวางหลักสูตรและสถาบันในไทยและจีน เพ่ือสามารถพัฒนาหลักสูตรใหเป็นที่ตองการและ
สามารถตอบโจทยแความตองการของสังคมได  
 นอกเหนือไปจากการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ที่นักศึกษาจีนใหความสนใจแลวน้ัน สถาบันตาง ๆ ในประเทศไทยที่รองรับ
นักศึกษาจีนเขามาศึกษาในสถาบัน ยังตองคํานึงถึงความพรอมและผลสัมฤทธ์ิที่จะไดรับเชนกัน ความแตกตางทางวัฒนธรรมทั้งทางสังคม 
สภาพความเป็นอยู ภูมิประเทศและแนวคิดทัศนคติตาง ๆ ยอมสงผลตอการตัดสินใจเรียนและสงผลตอสถาบันตาง ๆ ท่ีตองการจะรองรับ
นักศึกษาชาวจีนเหลาน้ีใหมากข้ึน ดังน้ัน การศึกษาในเบื้องตน จึงจําเป็นตองรูถึงปใจจัยรอบดานที่จะสงผลตอการตัดสินใจของเขาเหลาน้ัน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับการตอบรับทางการศึกษาจากนักศึกษาชาวจีนมาอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง มีการทําความรวมมือกับสถาบันในประเทศจีนและรวมศึกษากําหนดแนวททางในการ
ดําเนินการเรียนการสอน ทั้งยังมีการเปิดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการสรางผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีดี คณะผูวิจัยเห็นวาการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของนักศึกษาจีนน้ี เป็นสวน
สําคัญที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาหลักสูตรและสรางการเรียนรูที่ดีได ที่สําคัญยังเป็นสรางจุดเดนที่จะส ามารถสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถแขงขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปใจจุบันไดเป็นอยางดี  
 
วัตถุประสงคแการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของกับงานวิจัย  
 จากการศึกษาคนควาขอมูลทางการวิจัย คณะผูวิจัยไดศึกษาหลักการสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ หลาย
ดาน พบวา อภิชิต ต้ังตระกูล (อางถึงใน จิตติมา อัจฉริยกุล, 2544 : 6-8)  กลาววา  
 1. ทฤษฎีการใชเหตุผลสมบูรณแแบบ (The Rational Comprehensive Theory)  ดังน้ี 
     1.1) ผูตัดสินเผชิญกับปใญหา ซึ่งสามารถแยกออกมาจากปใญหาอื่นไดหรืออยางนอยที่สุด ปใญหาเชนน้ันก็มีความหมายที่
ชัดแจงเมื่อเปรียบเทียบกับปใญหาอื่น ๆ 
     1.2) เปูาหมายคานิยม หรือวัตถุประสงคแ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีลักษณะชัดเจนในการ ตัดสินใจและสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของปใญหาได  
     1.3) การพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ท่ีจะใชในการแกปใญหาทั้งหมดดวยความรอบคอบผล ที่จะตามการเลือกทางเลือกแต
ละทางทั้งทางบวกและทางลบที่ไดรับการพิจารณามาแลวอยางละเอียด       
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               1.4) มีการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทางเลือกดวยความรอบคอบ ผูตัดสินใจจะตัดสินใจทางเลือกที่จะ
ชวยใหเปูาหมาย คานิยมหรือวัตถุประสงคแบรรลุผลสําเร็จอยางมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ทฤษฎีสวนเพ่ิม (The Incremental Theory) มีรายละเอียดของทฤษฎี ดังน้ี  
     2.1) การเลือกเปูาหมาย หรือวัตถุประสงคแ และการวิเคราะหแขอมูลขอเท็จจริง เพ่ือ หาทางปฏิบัติและเพ่ือใหบรรลุ
เปูาหมายดังกลาว ซึ่งยังไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด แตยังมีสวนเก่ียวของสัมพันธแกันอยู  
     2.2) ในการพิจารณาทางเลือก ผูตัดสินใจจะพิจารณาเฉพาะทางเลือกในการแกปใญหาที่ สําคัญๆบางทางเลือกเทาน้ันและ
แตละทางเลือกก็จะมีความหมาท่ีแตกตางกันไมมากนัก  
     2.3) ในการประเมินผลที่จะเกิดข้ึนของแตละทางเลือกน้ัน ๆ ผูตัดสินใจจะประเมินเฉพาะ ผลที่สําคัญ ๆ เทาน้ัน  
     2.4) ความสนใจพยายามนิยามปใญหาที่เผชิญอยูตลอดเวลา เพ่ือที่จะสามารถปรับเปลี่ ยนเปูาหมายและวิธีที่จะใหบรรลุ
เปูาหมายไดอยางเหมาะสม รวมไปถึงการนําไปใชในการ แกปใญหาไดอยางสมบูรณแ  
 3. ทฤษฎีผสม (Mixed Scanning Theory) มีรายละเอียดของทฤษฎี ดังน้ี  
     3.1) ทฤษฎีผสมพยายามนําสวนดีของทฤษฎีการใชเหตุผลสมบูรณแแบบและทฤษฎี สวนเพ่ิมมารวมกั น คือ พยายาม
วิเคราะหแปใญหาอยางหยาบ ๆ กอนแลวทําการวิเคราะหแในรายละเอียด เฉพาะจุดท่ีเห็นเป็นปใญหาสําคัญ  
       3.2) ทฤษฎีผสมเอื้ออํานวยใหผูตัดสินใจสามารถเลือกใช ทั้งทฤษฎีการใชเหตุผลสมบูรณแ แบบและทฤษฎีสวนเพ่ิม ใน
สถานการณแตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม  
      3.3) ทฤษฎีผสมเป็นการประนีประนอมระหวางทฤษฎีสวนเพ่ิมกับทฤษฎีการใชเหตุผล สมบูรณแแบบประเภทของการ
ตัดสินใจ (Types of Decisions)  
 ก) การตัดสินใจแบบมีโครงสราง (Programmed Decision) หมายถึง การตัดสินใจซึ่งมักจะเกิดข้ึนเป็นประจําและกฎเกณฑแ
การตัดสินใจ ท่ีสามารถนําไปประยุกตแใชได อยางมีประสิทธิภาพ  
 ข) การตัดสินใจแบบไมมีโครงสราง (Nonprogrammer Decision) หมายถึง การตัดสินใจที่ยังไมเคยเกิดข้ึนมากอน หรือเป็น
การตัดสินใจที่ไมสามารถนํากฎเกณฑแระเบียบปฏิบัติที่ มีอยูไปประกอบการ ตัดสินใจไดทันที จําเป็นตองปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกได 
 จากทฤษฎีเบื้องตนพบวา การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ลวนเป็นสวนประกอบในการเลือก จะเห็นไดวานักศึกษาจีนให
ความสนใจเรียนภาษาไทยเพ่ือคาดหวังวาจะนําความรูไปประยุกตแใชไดในอนาคต จากงานวิจัย รัชดา ลาภใหญ (2559 : 1) ไดศึกษา
แนวทางและขอควรปฏิบัติในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ใหแกนักศึกษาจีนอยางมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวา 
การสอนภาษาไทยใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด จําเป็นตองปฏิบัติตามแนวทาง 3 ประการ ไดแก การรูจักผูเรียนเพราะจะชวยทําให
เขาใจพ้ืนฐานของผูเรียนและจําแนกกลุมเรียนไดนอกจากน้ีการสรางแบบเรียนควรมีกระบวนการที่ 
เหมาะสมสอดคลองกับสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การจัดการเรียนการสอนที่ดีจะชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนประสบ
ผลสําเร็จไดรวดเร็วย่ิงข้ึน สวนขอควรปฏิบัติของผูสอนมี 5 ประการ ไดแก ตองมีความรูในการใชภาษาไทยอยางแทจริง มีจิตวิทยาใน
การสอนนักศึกษาตางชาติเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม สรางบรรยากาศใหนาเรียน และเปิดโอกาสใหผูเรียนซักถามได 
 นอกจากความคาดหวังทางผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่ผูเรียนคาดหวังแลว สภาพแวดลอมและปใจจัยรอบดานอื่น ๆ ก็เป็น
สวนสําคัญที่สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชาวจีนจะตองคํานึงถึง จากการศึกษางานวิจัยโดย วลัย วัฒนะศิริ (2551 : 
1) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่ประเทศไทยในระดับอุดมศึกษานานาชาติของนักศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเลือกประเทศไทยเพราะชอบสิ่งแวดลอมในการเรียนรูในสถาบันที่มีอาจารยแสอนดีอุปกรณแการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีแหลงคนควาทันสมัยหลักสูตรไดมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและคาใชจายไมแพงมาก ใกลบานสะดวกสบาย 
ขอเสีย คือ เป็นประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการการเมืองไมมั่นคงเกิดความขัดแยงในประเทศบอยทําใหรูสึกไมปลอดภัย 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการพัฒนาการเรียนการสอนใหตอบสนองความตองการของผูเรียน จึงควรศึกษาปใจจัยตาง ๆ และนํามาเป็น
สวนประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตอไป 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน 
 - ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ข้ันตอนที่ 2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 - ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจํานวน 100 คน    
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 - ออกแบบแบบสอบถามใหสอดคลองกับเน้ือหาและขอบเขตปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาว
จีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังจากน้ันนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจหาคา IOC  
  - ตอนที่ 1 ระบุขอมูลสวนตัวโดยทั่วไป 
          - เพศ  
          - อายุ 
          - ชั้นปี  
           - เมือง/มณฑล 
            - เรียนภาษาไทยมาแลวกี่ปี 
                     - ความสามารถในการใชทักษะภาษาไทย 
              - เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันอื่นหรือไม 
   - ตอนที่ 2 ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ขอมูลสวนตัวโดยทั่วไป 
       - เพศ 
       - อายุ 
       - ชั้นปี 
       - เมือง/มณฑล 
       - เรียนภาษาไทยมาแลวกี่ปี 
       - ความสามารถในการใชทักษะ 
         ภาษาไทย (ฟใง พูด อาน และเขียน) 

      - เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันอื่นหรือไม  
การตัดสินใจเรียนภาษาไทยที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
       - ดานการจัดการเรียนการสอน 
       - ดานครูผูสอน 
       - ดานสภาพแวดลอม 
       - ดานภาพลักษณแของ  
         มหาวิทยาลัยราชภฏลําปาง   
       - ดานคาครองชีพ 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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         - เกณฑแการใหคาคะแนนแตละขอในแบบสอบถามคณะผูวิจัยกําหนดคานํ้าหนักคะแนนของตัวเลือก 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ Likert Rating Scales ดังน้ี 
           - คะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง จริงมาก 
             - คะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง จริง 
             - คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง จริงปานกลาง 
             - คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง จริงนอย 
             - คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง จริงนอยที่สุด 
   - ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
   ข้ันตอนที่ 4 ดําเนินการเก็บขอมูล 
- นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
- ติดตอกลุมตัวอยางนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจํานวน 100 คน  
- นัดหมาย วัน เวลา ในในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
- แจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางนักศึกษาภาษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปางจํานวน 100 คน หลังจากน้ันเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม 
ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะหแและประมวลผลขอมูล 
- นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแ โดยหาคาคาํนวณทางสถิติใชโปรแกรม SPSS 
 ข้ันตอนที่ 6 อภิปรายผล 
 - นําผลที่ไดมาอภิปรายโดยวิเคราะหแตามวัตถุประสงคแที่ไดกําหนดไว 
 ข้ันตอนที่ 7 เผยแพร 
 - ตีพิมพแและเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะชน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 82 และเพศชายคิดเป็นรอยละ 18 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 21 – 23 ปี คิดเป็นรอยละ 73 รองลงมาคือ อายุระหวาง 18 – 20 ปี คิดเป็นรอยละ 24, อายุระหวาง 15 – 17 ปี คิดเป็นรอย
ละ 2 และอายุระหวาง 24 – 26 ปี คิดเป็นรอยละ 1 สวนใหญอยูในชวงชั้นปีที่ 2-4 แบงเป็นชั้นปีที่ 3 คิดเป็นรอยละ 86 รองลงมา คือ 
ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นรอยละ 13 และชวงชั้นปีที่ 2 คิดเป็นรอยละ 1 สวนใหญมาจากนครคุนหมิง (昆明)  มณฑลยูนนาน คิดเป็นรอยละ 97 
รองลงมา คือ มาจากเมืองหนูเจียง (怒江) มณฑลยูนนาน คิดเป็นรอยละ 2 และมาจากเมืองตาหลี่ (大理)  มณฑลยูนนาน คิดเป็น
รอยละ 1 สวนใหญเคยเรียนภาษาไทยมาแลว 2 ปี คิดเป็นรอยละ 46 รองลงมา คือ เคยเรียนภาษาไทยมาแลว 3 ปี คิดเป็นรอยละ 42 
เคยเรียนภาษาไทยมาแลว 1 ปี คิดเป็นรอยละ 11 และเคยเรียนภาษาไทยมาแลว 4 ปี คิดเป็นรอยละ 1 สวนใหญความสามารถดานการ
ฟใงดีมาก คิดเป็นรอยละ 13 ความสามารถดานการฟใงดีคิดเป็นรอยละ 31 ความสามารถดานการฟใงพอใชคิดเป็นรอยล ะ 47 
ความสามารถดานการฟใงแยคิดเป็นรอยละ 9 สวนใหญความสามารถดานการพูดดีมากคิดเป็นรอยละ 11 ความสามารถดานการพูดดีคิด
เป็นรอยละ 41 ความสามารถดานการพูดพอใช คิดเป็นรอยละ 37 ความสามารถดานการแยคิดเป็นรอยละ 11 สวนใหญความสามารถ
ดานการอานดีมาก คิดเป็นรอยละ 10 ความสามารถดานการอานดีคิดเป็นรอยละ 34 ความสามารถดานการอานพอใชคิดเป็นรอยละ 47 
ความสามารถดานการอานแยคิดเป็นรอยละ 9 สวนใหญความสามารถดานการเขียนดีมากคิดเป็นรอยละ 17 ความสามารถดานการเขียน
ดีคิดเป็นรอยละ 33 ความสามารถดานการเขียนพอใช คิดเป็นรอยละ 36 ความสามารถดานการเขียนแยคิดเป็นรอยละ 14 สวนใหญ
ประสบการณแที่เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันอื่นคิดเป็นรอยละ 34 ประสบการณแที่ไมเคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันอื่นคิดเป็นรอยละ 66 
 สิ่งที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พบวานักศึกษามีหลากหลาย
สาเหตุที่อยูในระดับมากดวยกัน ไมวาจะเป็นดานการเรียนการสอน โดยขอที่มีผลการประเมินมากที่สุดประกอบไปดวย มีกิจกรรม
สงเสริมความสัมพันธแระหวางนักศึกษา รองลงมา คือ สามารถนําองคแความรูจากการเรียนไปใชไดจริง และสื่อการสอนชวยสงเสริมการ
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เรียนรู ดานครูผูสอน โดยขอที่มีผลการประเมินมากท่ีสุดประกอบไปดวย ผูสอนแตงกายมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รองลงมา คือ ผูสอนมี
ความเชี่ยวชาญในเน้ือหาที่สอน และผูสอนมีเกณฑแการประเมินผลงานที่ชัดเจน ดานสภาพแวดลอม โดยขอที่มีผลการประเมินมากท่ีสุด
ประกอบไปดวย หองสมุดมีความทันสมัย รองลงมาคือ สภาพหองเรียนสะอาดอากาศถายเทไดสะดวก และหองสมุดมีจํานวนหนังสือที่
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา ดานภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยขอที่มีผลการประเมินมากที่สุดประกอบไปดวย 
การสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศจีน รองลงมา คือ มีผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณแใน
การสอนนักศึกษาชาวจีน และจัดบริการใหแกนักศึกษาชาวจีนไดอยางพอเพียงและเหมาะสม และดานคาครองชีพ โดยขอที่มีผลการ
ประเมินมากที่สุดประกอบไปดวย คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม รองลงมา คือ คาลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม และคา
หอพักตอภาคเรียนมีความเหมาะสม และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานสภาพแวดลอม 
ดานคาครองชีพ ดานภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และดานคาครองชีพมีระดับการประเมินอยูในระดับจริง 
 
การอภิปรายผล  
 การศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งน้ี
สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี   
 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดานที่เดนชัดที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม
ความสัมพันธแการเรียนการสอน อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาชาวจีนไดเรียนวิชาภาษาไทยและมีนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาจีน จึงจัดใหมี
กิจกรรมรวมมือระหวางนักศึกษาชาวไทยและจีนเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของทั้ง สองฝุาย ทั้งน้ีมีกิจกรรมที่
สงเสริมความสัมพันธแโดยกลุมตัวอยางเห็นวาเป็นสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีคาเฉลี่ยมากถึง 
4.28 กิจกรรมตาง ๆ อาทิ เชน กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย การจับบัดด้ี กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน กีฬาเครือขายมหาวิทยาลัย เป็นตน 
เพ่ือใหนักศึกษาทั้งไทยและจีนไดรับประสบการณแและแลกเปลี่ยนองคแความรูตาง ๆ ซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ สามารถนําองคแความรู
จากการเรียนไปใชไดจริง อาจเน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการใหนักศึกษาฝึกปฏิบัติ สรางองคแ
ความรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไปฝึกประสบการณแวิชาชีพภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือหรือที่นักศึกษาใหความสนใจ  
 2. ดานครูผูสอน  
 ดานครูผูสอนขอที่มีการประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ ผูสอนแตงกายและมีบุคลิกที่เหมาะสม อาจเน่ืองจากครูผูสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีวินัยในตัวเองสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติตนอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรมมีวิธีทํางานที่เป็น
แบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษาและบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสม มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูเห็นความสําคัญของอาชีพครูเขารวม
กิจกรรมทางวิชาชีพครูสนับสนุนการดําเนินงานขององคแกรวิชาชีพรวมมือ และสงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูรักษาชื่อเสียง
วิชาชีพครูต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และประโยชนแตอสวนรวมเป็นสําคัญรักษาความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกัน และกันในหนาที่
การงานซึ่งทําใหนักศึกษาชาวจีนเกิดความประทับใจแกครูผูสอน รองลงมา คือ ผูสอนมีความเชี่ยวชาญดานเน้ือหา โดยกลุมตัวอยาง
เห็นวาเป็นสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีคาเฉลี่ยมากถึง 4.28 เน่ืองจากทําการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพตองมีการเตรียมการสอนลวงหนาอยางมีเป็นระบบวางแผนและจัดสิ่งแวดลอมในหองเรียนใหเหมาะสมแกการเรียนรูของ
นักศึกษาชาวจีนจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาชาวจีนไดมีสวนรวมรอบรูทั้งวิชาการ และตัวเด็กเป็นผูที่มีความรู
ความเขาใจในดานวิชาการ และความเขาใจในตัวของลูกศิษยแที่กําลังทําการสอน เพ่ือปรับวิธีการเรียนการสอนใหเขากับบริบทของ
มหาวิทยาลัยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาชาวจีนไดทั้งเรื่องการเรียน และเรื่องอื่น ๆ  
 3. ดานสภาพแวดลอม  
 ดานสภาพแวดลอมขอที่มีการประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ หองสมุดมีความทันสมัย มีการจัดหนังสือ วัสดุ สิ่งพิมพแตาง ๆ 
และโสตทัศนวัสดุ สําหรับใหบริการแกนักศึกษาหรือผูใชอยางกวางขวางทุกประเภท เน่ืองจากนักศึกษาชาวจีนมีความตองการใช
หองสมุดเป็นอยางมากจึงทําใหนักศึกษาชาวจีนพอใจกับหองสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รองลงมา คือ สภาพหองเรียนสะอาด 
อากาศถายเทสะดวก อาจเน่ืองจาก ในประเทศจีนน้ันสภาพอากาศคอนขางดีแมมีประชากรมากแตภายในมหาวิทยาลัยของจีนน้ัน



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   7 

อากาศคอนขางปลอดโปรง ซึ่งมีความคลายคลึงกับสภาพหองเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และอาจสงผลใหนักศึกษาชาวจีนพึง
พอใจในสวนน้ีดวย  
 4. ดานภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 ดานภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางขอที่มีการประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ สงเสริมความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศจีน โดยกลุมตัวอยางเห็นวาเป็นสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยมีคาเฉลี่ยมากถึง 4.33 อาจเน่ืองจากการทําความรวมมือ MOU ของทั้งมหาวิทยาลัยทั้งไทยและจีน ไดรับประโยชนแตาง ๆ 
ของการแลกเปลี่ยน รองลงมา คือ มีครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณแในการสอนนักศึกษาชาวจีน เหมือนที่กลาวมาใน
ดานที่ 1 ดาน การจัดการเรียนการสอน เมื่อครูผูสอนมีประสบการณแก็ทําใหสามารถถายทอดความรู ทักษะ และความสามารถใหแก
นักศึกษาชาวจีนไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหนักศึกษาชาวจีนที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีความรูและความสามารถที่
สามารถนําไปใชหรือตอยอดในอนาคตไดตอไป  
 5. ดานคาครองชีพ  
   ดานคาครองชีพสวนที่มีความพอใจมากท่ีสุด คือ คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม อาจเน่ืองดวยคาเงินของประเทศ
ไทยที่ออนกวาเงินจีน และดวยคาครองชีพในพ้ืนที่ของจังหวัดลําปางคอนขางนอย จึงสงผลใหคาใชจายในการเดินทางคอนขางตํ่าทําให
นักศึกษาชาวจีนเกิดความพึงพอใจเพราะชวยประหยัดคาใชจายในสวนอื่น ๆ ได รองลงมา คือ คาลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม อาจ
เน่ืองดวยสภาพหองเรียนไมใชหองเรียนปรับอากาศทั้งหมด บุคลากรในสาขาวิชาเป็นผูสอนทํางานประจํา จึงทําใหคาลงทะเบียนเรียน
ตํ่าลงไปดวย สงผลใหนักศึกษาชาวจีนพึงพอใจในคาลงทะเบียนเรียนและสามารถประหยัดคาใชจายของทางครอบครัวไดอีกดวย 
 จากการอภิปรายผล สามารถสรุปเป็นแผนผัง ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัย ผูดําเนินการวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะ ดังน้ี  
 1. ดานการจัดการเรียนการสอน จากการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธแระหวางนักศึกษา มีระดับความพึงพอในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สามารถนําองคแความรูไปใชไดจริง ดังน้ัน การจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางควรรักษาระดับไว และเพ่ิมเติมในสวนของการจัดเวลาเรียนการสรางสื่อ การสอนโดยเปิด
โอกาสใหซักถาม การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูนอกหองเรียนมากข้ึนสําหรับนักศึกษาชาวจีน เพราะ เมื่อการ
เรียนการสอนครบจะทําใหสามารถพัฒนาทักษะ และองคแความรูตางๆของนักศึกษาชาวจีนเพ่ิมมากข้ึนตามความพึงพอใจของนักศึกษาชาวจีน 
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 2. ดานครูผูสอน จากการวิจัยพบวา ดานครูผูสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีระดับความพึงพอใจมาก เพราะดวย
ความเอาใจใส การจัดการเรียน และการดูแลนักศึกษาชาวจีนของครูผูสอนชาวไทย ทําใหนักศึกษาชาวจีนเกิดความประทับใจเป็นอยาง
มาก และสวนที่ควรเพ่ิมเติมคือ ความตรงเวลาของครูผูสอน เพราะ นักศึกษาชาวจีนคอนขางตรงเวลามาก ๆ  
 3. ดานสภาพแวดลอม จากการวิจัยพบ ดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยรวมอยูในเกณฑแพึงพอใจแต
สวนที่ควรปรังปรุงคือ วัสดุอุปกรณแตาง ๆ ในหองเรียน สัญญาณอินเตอรแเน็ตมีความเพียงพอตอการใชงาน เพราะ วัสดุอุปกรณแตาง ๆ 
เชน โต฿ะ เกาอ้ี ยังไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาชาวจีนเน่ืองจากยังมีอุปกรณแที่ชํารุดอยู และสัญญาณอินเตอรแเน็ตควรมี
อยางเพียงพอทุกตึกเพ่ือใชในการคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมในการเรียน  
 4. ดานภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จากการวิจัยพบวา การสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศจีน และมีผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณแในการสอนนักศึกษาชาวจีน มีระดับความพึงพอใจที่
ระดับมาก แตควรปรับปรุงในสวนของการใหบริการตาง ๆ การจัดหนวยงานดูแลแกนักศึกษาชาวจีน เพราะ นักศึกษาชาวจีน
จําเป็นตองมีผูดูแลหรือมีสวนกลางในการดูแลมากกวาน้ีเพ่ือตอบสนองความตองการของนักศึกษาชาวจีน และเพ่ือจัดดูแลนักศึกษาชาว
จีนใหไดรับสิ่งตาง ๆ ไมตางจากนักศึกษาชาวไทย  
 5. คาครองชีพ จากการวิจัยพบวา คาลงทะเบียนเรียนและคาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม แตควรคํานึงถึงหอพัก
นักศึกษาใหกับชาวจีน เพราะชาวจีนในประเทศจีนโดยสวนใหญจะอาศัยอยูในหอพักในมหาวิทยาลัย ดังน้ันจะใหการใชจายคาหอพัก
ประหยัดเป็นอยางมาก จึงควรปรับปรุงใหมีหอพักในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชาวจีน    
 

ขอเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรใชกลุมตัวอยางที่มากกวาน้ีในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหขอมูลที่ไดมาน้ันเป็นขอมูลที่นาเชื่อถือมากย่ิงข้ึน 
 2. แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลควรใหมีการเขียนขอเสนอแนะดวย เพ่ือใหผูกรอกแบบสอบถามสามารถบอกถึง
ความตองการสวนตัวเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได 
 3. เพ่ือใหไดรับขอมูลที่ละเอียดมากย่ิงข้ึนควรมีการเก็บขอมูลที่หลากหลายกลุมตัวอยาง ในหมาวิทยาลัยอื่น หรือสถานที่
แตกตางกัน   
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สมรรถนะครูที่สงผลตอทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

Teachers’ competency affecting students’ learning skills in the 21ST century in school under 
Nakhon Ratchasima primary education service area office 3 

 
พระอุดมธีรคุณ1 

Phraudomtheerakun 

 
บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 2) ศึกษาสมรรถนะครูที่สงผลตอทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 45 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบ
ประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน 2) แบบประเมินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู  3) แบบ
ประเมินการพัฒนาผูเรียนของครู 4) แบบประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 5) แบบประเมินการวิเคราะหแ สังเคราะหแและการ
วิจัยของครู 6) แบบประเมินภาวะผูนําของครู 7) แบบประเมินการสรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชนของครู  วิเคราะหแ
ขอมูลโดยคํานวณคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแพหุคูณ การวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหแเสนทาง (Path 
Analysis : PA) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ ผลการวิจัยพบวา  
1) ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนตามการประเมินของครูอยูในระดับระดับสูง  
2) สมรรถนะของครูที่มีอิทธิพลตอทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน ไดแก การพัฒนาผูเรียนของครู ระดับการจัดการเรียนรู
ของครูและระดับการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู สามสมรรถนะน้ีอธิบายความแปรปรวนของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูเรียนไดรอยละ 84.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .01 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนไดรับอิทธิพลทางตรง
จากระดับการพัฒนาผูเรียนของครู ไดรับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมจากระดับการจัดการเรียนรูของครูและระดับการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนของครู ผานมาทางระดับการพัฒนาผูเรียนของครู 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะของคร,ู ศตวรรษที่ 21, การพัฒนาผูเรียน 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) study students‖ learning skills in the 21st century in schools under 
NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 3; and 2) study teachers‖ competency affecting learning 
skills in the 21st century in schools under NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 3. The 
sample of this study consisted of students from 45 schools under NakhonRatchasima Primary Education Service 
Area Office 3 academic year 2018. The instruments used in this study were 1) the evaluation type of students‖ 
learning skills in the 21st century, 2) the evaluation type of curriculum administration and the process of 
teachers‖ instructional management in schools under NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 3; 
3)teachers‖ learning development evaluation type; 4) evaluation type of teachers‖ classroom administration; 
5)teachers‖ analysis, synthesis and research evaluation type; 6) teachers‖ leadership evaluation type; and 7) 

                                                             
1 ผูอํานวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั  โทร 081 264 2980  
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evaluation type of teachers‖ relationship and group dynamic. The statistics used for data analysis were 1) mean ; 
2) the standard deviation (S.D.); 3) the multiple regression analysis; and 5) the path analysis. The results of this 
study revealed that:  
1. Students‖ learning skills in the 21st century was level  
2. Teachers‖ competency affecting students‖ learning skills in the 21stcentury was a process to development 
learning level among teachers for improving learning of students, teachers‖ instructional model, and teachers‖ 
classroom management model. Additionally these competencies also revealed that students‖ learning skills had 
the variabilities at percentage level of 84.80% and statistical significant level of  = .01. Students‖ learning skill 
in the 21st century was directly and indirectly affected by a process of teachers‖ learning development model 
and also teachers‖ classroom management model. 
 

Keyword : Teachers‖ competency/ 21st century/learning development of students 
 

บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงข้ึนทั่วโลกอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒนแ ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทําใหประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจําเป็นตองปรับตัว
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพ่ือให
ระบบการศึกษาสนองตอความตองการทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและความกาวหนา ในดานเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขันของประเทศไทยในการกาวสูสังคมโลก โดยเนนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ซึ่งเป็นปใจจัยคุณภาพที่สําคัญใน
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการศึกษาที่ให
ผูเรียนมีความพรอมในการใชชีวิต ซึ่งจะสงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ดังน้ันครูจึงตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมใน
การจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด ที่คนทุกคนตองเรียนรูต้ังแตอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอด
ชีวิต คือ การอานออก เขียนไดและคิดเลขเป็น ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปใญหา ทักษะดานการ
สรางสรรคแและนวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศนแ ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเป็นทีมและ
ภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู (วิจารณแ พานิช, 2555) 
   นักการศึกษาของประเทศหลายทานไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังเชน ประเวศ วะสี (2546) 
วิจารณแ พานิช (2546) และธีระ รุญเจริญ (2554) ไดแสดงทัศนะถึงความสําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําเป็นที่จะตอง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือปรับเปลี่ยนตัวเองใหกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจ
สังคมนานาชาติโดยใชการศึกษาเป็นเครื่องมือ ดังน้ันทุกภาคสวนจึงจําเป็นตองแสวงหาแนวทางแกปใญหาที่เกิดข้ึนอยางเรงดวน  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคแของคนในประเทศใหเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ดังน้ันการปฏิรูปการศึกษาจึงถูกกําหนดใหเป็น
ยุทธศาสตรแการพัฒนาท่ีสําคัญของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแสอดคลองกับความมุงหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาคือใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาลมุงเนนใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ตามเปูาหมายหลัก 3 
ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ พรอมสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษา 4 ประการ คือ การพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม และการพัฒนาคุณภาพการ
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บริหารจัดการใหม จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษาคือ การใหบุคคลมีโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันตลอดชีวิต จัด
การศึกษาใหกวางขวางอยางทั่วถึงและเป็นธรรม ใหประชาชนมีสวนรวม โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ปฏิรูปใหเป็นบุคคลแหงก าร
เรียนรูจัดการศึกษาท้ังดานเน้ือหาสาระและกระบวนการทําใหการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูของสังคมและเป็นสังคมแหงการเรียนรู
เพ่ือแกปใญหาและพัฒนาใหยั่งยืน จัดการศึกษามุงใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา ทําใหสังคมมีแหลงเรียนรูมากข้ึน ผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเองตลอดเวลา จากแหลงเรียนรูทุกรูปแบบ โดยมุงพัฒนาใหเป็นสังคมแหงการเรียนรู (วิชัย วงษแใหญ, 2554) 
 การจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามแนวทางปฏิรูปน้ัน ครูจะตองมีสมรรถนะความรู ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนําไปสูการจัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล โดยครูจะตองเป็นผูที่มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีสมรรถนะในการจัดการศึกษา มีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเป็น
สําคัญ มีความเขาใจในการวิจัยในชั้นเรียน สามารถทําใหโรงเรียนเป็นองคแกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง (อํานวย ทองโปรง , 2553) 
สอดคลองกับสมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2555) กลาววา “วิกฤตการศึกษาไทยในปใจจุบัน พบปใญหาการขาดแคลนครูที่มีประสิทธิภาพใน
การสอนนักเรียน สงผลใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยูในระดับตํ่า” จากสภาพปใญหาและเหตุผลที่
กลาวมาแสดงใหเห็นวาควรตองพัฒนาสมรรถนะของครู เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สูงข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวามี
สมรรถนะของครูใดบาง ที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งผลที่ไดจะนําไปสูการจัดและพัฒนาการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะครูที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพผูเรียน ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะของครูสมรรถนะประจําสายงานของ
ครู 5 สมรรถนะ ดานการจัดการเรียนรูของครู ดานการพัฒนาผูเรียนของครู ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู ดานการวิเคราะหแ 
สังเคราะหแและการวิจัยของครู และดานการสรางความรวมมือกับชุมชนของครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 จํานวน 45 โรงเรียน (รอยละ 50 ของโรงเรียนขนาดกลาง) 
 กลุมผูใหขอมูล ในแตละโรงเรียนมีผูใหขอมูล จํานวน 5 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูหัวหนาฝุาย
วิชาการ 1 คน และครูผูสอน 3 คน (ที่เลือกอยางงายโดยใชตารางเลขสุม) รวมผูใหขอมูล 225 คน 
 แปรที่ใชในการวิจัย 
  ตัวแปรตาม คือ ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
  ตัวแปรตน ไดแก สมรรถนะประจําสายงานของครู 5 สมรรถนะ ไดแก 1) การจัดการเรียนรูของครู 2) การพัฒนา
ผูเรียนของครู 3) การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 4) การวิเคราะหแ สังเคราะหแ และการวิจัยของครู 5) การสรางความรวมมือกับ
ชุมชนของครู 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เป็นแบบประเมินทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอยและนอยที่สุด มีคาจําแนกระหวาง 0.47 – 0.75 มีคาความเชื่อมั่นดวยเทากับ 0.92 
 2. แบบประเมินการจัดการเรียนรูของครู เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิรแท (Likert) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 13 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.34 – 0.72 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89  
 3. แบบประเมินการพัฒนาผูเรียนของครู เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิรแท (Likert) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจ 
จําแนกระหวาง 0.59 – 0.83 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 
 4. แบบประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิรแท (Likert) คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 10 ขอ  
มีคาอํานาจจําแจกระหวาง 0.46 – 0.83 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 
 5. แบบประเมินการวิเคราะหแ สังเคราะหแ และการวิจัยของครู แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิรแท (Likert) 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.44 – 0.78 คาความเชื่อมั่น 0.85 
 6. แบบประเมินการสรางความรวมมือกับชุมชนของครู เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิรแท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 9 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 
0.34 – 0.76 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 
 
การวิเคราะหแขอมูล   
 คํานวณคาเฉลี่ย คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอยางงาย คาสหสัมพันธแพหุคูณ คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรตนที่สงผลตอ
ตัวแปรตาม วิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหแอิทธิพลหรือการวิเคราะหแเสนทาง ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหแระดับตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 คาสถิติเก่ียวกับระดับตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ตัวแปร 
X  S.D. C.V. 

ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 4.25 0.31 7.29 
การจัดการเรียนรูของครู  4.33 0.32 7.39 
การพัฒนาผูเรียนของครู  4.36 0.29 6.65 
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู  4.32 0.38 8.80 
การวิเคราะหแ สังเคราะหแ และการวิจัยของครู  4.47 0.28 6.26 
การสรางความรวมมือกับชุมชนของครู 4.48 0.34 7.62 

 
จากตาราง 1 แปลความหมายไดดังน้ี 
 1. นักเรียนมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการประเมินของครูอยูในระดับสูง ( X =4.25) ลักษณะดังกลาวน้ีของนักเรียน

โรงเรียนแตละแหงแตกตางกันนอย(C.V.=7.29) 
2. การจัดการเรียนรูของครูอยูในระดับสูง (X = 4.33) ลักษณะดังกลาวน้ีของครูแตละโรงเรียนแตกตางกันนอย(C.V.= 7.39) 
  3. การพัฒนาผูเรียนของครูอยูในระดับสูง (X =4.36) ลักษณะดังกลาวน้ีของครูแตละโรงเรียนแตกตางกันนอย (C.V.=6.65) 
 4. การบริหารจัดการชั้นเรียนของครูอยูในระดับสูง (X = 4.32) ลักษณะดังกลาวน้ีของครูแตละโรงเรียนแตกตางกันนอย (C.V.=8.80) 
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 5. การวิเคราะหแ สังเคราะหแ และการวิจัยของครูอยูในระดับสูงมาก(X =4.47) ลักษณะดังกลาวน้ีของครูแตละคนแตกตางกันนอย 
(C.V.= 6.26) 
 6. การสรางความรวมมือกับชุมชนของครูอยูในระดับสูง ( X =4.48) ลักษณะดังกลาวน้ีของผูบริหารสถานศึกษาแตละคนแตกตางกัน
นอย (C.V.= 7.682) 
 
 2. ผลการวิเคราะหแคาสหสัมพันธแพหุคูณและคาน้ าหนักความส าคัญ(  ) ระหวางสมรรถนะครูทั้ง 5 ดานกับทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามการประเมินของครู 
ดังแสดงในตาราง 2 
ตาราง 2 คาสหสัมพันธแพหุคูณและคานํ้าหนักความสําคัญ (  ) สมรรถนะครูที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

 
ตัวแปรตน 

ตัวแปรตามคือทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
( ) 

การพัฒนาผูเรียนของครู 
การจัดการเรียนรูของครู 
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 
การวิเคราะหแ สังเคราะหแ และการวิจัยของครู 
การสรางความรวมมือกับชุมชนของครู 

                        .755** 
                        .542** 
                        .513** 
                        .321 
                        .100 

R 

 R 2  

                      0.885** 
                      0.782 

**p< .01 
 จากตาราง 2 พบวา มีเพียงการพัฒนาผูเรียนของครู (   = 0.755) การจัดการเรียนรูของครู (   = 0.542) และการ
บริหารจัดการชั้นเรียนของครู (   = 0.513) ที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ =.01 แตโดยเหตุที่ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตางมี
ความสัมพันธแซึ่งกันและกันสูง (r = 0.55 – 0.93) จึงอนุมานไดวาการพัฒนาผูเรียนของครู การจัดการเรียนรูของครู การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนของครู การวิเคราะหแ สังเคราะหแและการวิจัยของครู การสรางความรวมมือ สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามการประเมินของครู มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เพ่ือวิเคราะหแใหแนชัดวาตัวแปรใดที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงทําการวิเคราะหแเสนทางระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามดวยวิธีการวิเคราะหแเสนทาง
แบบพี เอ แอล (Path Analysis with LISREL : PAL) 
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3. ผลวิเคราะหแเสนทางระหวางคาตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ดังภาพประกอบ 1 และ 
ตาราง 3 
 
  1.00              0.15                                0.36 
     0.69 
                                 0.92 
 0.60                                                                      0.78 
                                                                     
                                  0.46 
                                         0.48 
1.00 
                                             
 
Chi – Square = 0.64  df = 1, P – Value = 0.40658, RMSEA = 0.000  คาเหลาน้ีแสดงวารูปแบบมีความเหมาะสม 
ภาพประกอบ 1 รูปแบบอิทธิพลของตัวแปรตนที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดวยการวิเคราะหแเสนทางแบบ พี เอ แอล (PAL) 
 
ตาราง 3 ตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21  ดวยการวิเคราะหแเสนทางแบบ 
พี เอ แอล (PAL)  

ตัวแปร R 2    
ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21   
      การพัฒนาผูเรียนของครู 
      การจัดการเรียนรูของครู 
      การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 
การพัฒนาผูเรียนของครู 
      การจัดการเรียนรูของครู 
      การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 

0.84 
 
 
 
 
0.85 
 

 
0.78** 
0.69** 
0.48** 
 
0.92** 
0.46** 

**p< .01 
จากภาพประกอบ 1 และตาราง 3 อธิบายไดดังน้ี 
    1. ตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอระดับทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาผูเรียนของครู(  =0.78) การจัดการ
เรียนรูของครู(  =0.69) และการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู(  =0.48) อธิบายความแปรปรวนของทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 

21 ไดรอยละ 84.00 (R 2 = 0.84) 
  2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับการพัฒนาผูเรียนของครู คือ การจัดการเรียนรูของครู (  =0.92) และการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนของครู (  =0.46) สองตัวแปรน้ีอธิบายความแปรปรวนของระดับการพัฒนาผูเรียนของครู ไดรอยละ 85.80 (R 2 = 0.85)   
   เพ่ือใหเห็นขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรตนที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ได
เสนอผลการวิเคราะหแขอมูลไวในตาราง 4  
 
 
 

การจัดการเรียนรูของ

คร ู

 

การบริหารจัดการชั้น

เรียนของคร ู

 

การพัฒนาผูเรียน

ของครู 

ทักษะของผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 
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ตาราง 4 ขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรตนที่สงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

 
ตัวแปรตน 

ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
ขนาดของอิทธิพล 

ทางตรง ทางออม รวม 
การพัฒนาผูเรียนของครู 
การจัดการเรียนรูของครู 
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 

0.78 
0.69 
0.48 

- 
0.12 
0.21 

0.78 
0.81 
0.69 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ครูประเมินวาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อยูใน
ระดับสูง ( X = 4.25) ทั้งน้ีเป็นเพราะวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเนนสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหเป็นคนดี มีปใญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและมีสุขภาพที่ดี มีความรักชาติและมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษแวัฒนธรรมและภูมิปใญญาไทย การพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดที่กําหนดตามหลักสูตร โดยมุงใหผูเรียน
เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปใญหา ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี และมีนักเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสนแ 
กษัตริยแ ซื่อสัตยแสุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เพ่ื อใหผูเรียน
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ดวยเหตุน้ีโรงเรียนจึงไดนํา
หลักสูตรแกนกลางเป็นแมแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ครูจึงจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปูาหมายตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ 5 ดาน และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 8 ประการ โดยสมรรถนะสําคัญ 5 
ดาน กับคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 8 ประการ มีความสอดคลองกับทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดังน้ันทักษะของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อยูในระดับสูง สอดคลองกับผลการวิจัย
ของเพียรแสัน (Pearson, 2014) แม็คอินไทมแโอดอม (McIntyre-Odoms, 2015) ธนวัฒนแ อรุณสุขสวาง (2557) ที่วิจัยพบวา ครู
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับสูง 
 2. เมื่อวิเคราะหแดวยการวิเคราะหแเสนทางแบบพี เอ แอล (PAL) พบวา สมรรถนะครูที่มีอิทธิพลตอระดับทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามการประเมินของครู ไดแก 
การพัฒนาผูเรียนของครู(  =0.78) การจัดการเรียนรูของครู(  =0.69) และการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู(  =0.48) อธิบาย
ความแปรปรวนของทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ไดรอยละ 84.00 (R 2 = 0.84) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .01 ทั้งน้ีเป็นเพราะวาสมรรถนะดานการพัฒนาผูเรียนของครู เป็น
ความสามารถของครูในการปลูกฝใงคุณธรรม จริยธรรมของครู ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของครู 
ความสามารถในการปลูกฝใงความเป็นประชาธิปไตยของครู ความสามารถในการปลูกฝใงความเป็นไทยของครู ความสามารถในการจัดระบบ
ดูแลและชวยเหลือผูเรียนของครู ดังน้ันการพัฒนาผูเรียนของครูจึงมีอิทธิพลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 สําหรับการจัดการ
เรียนรูของครู เป็นความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตรของครู การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญของครู การ
ใชและพัฒนานวัตกรรมของครูและการใชและพัฒนานวัตกรรมของครู ดังน้ันการจัดการเรียนรูของครูจึงมีอิทธิพลตอทักษะของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สวนการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูเป็นความสามารถของครูในการจัดบรรยากาศการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจําชั้นเรียนของครู การกํากับดูแลชั้นเรียนของครู องคแประกอบดังกลาว ไมใชสิ่งที่ครูมีมาแตกําเนิดแตเนนสิ่งที่ไดจาก
การศึกษา ฝึกฝนและจากการปฏิบัติงานของตนเองเป็นสําคัญ ดังน้ันการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู จึงมีอิทธิพลตอทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดังที่สิงหแ แกรนดแวิลลแและดิกกา (Singh, Granville and Dicka, 2002) กลาวไววา ตัวแปรจิตพิสัยสงผลอยาง
มากตอความสําเร็จของการปฏิบัติหนาท่ีของครู อันสงผลตอคุณภาพผูเรียนที่สูงข้ึนซึ่งลักษณะดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของครู 
ทําใหครูปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปูาหมาย (สําเริง บุญเรืองรัตนแ สุวัฒนแ วิวัฒนานนทแและนิคม นาคอาย, 2550)   
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ขอเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาสมรรถนะครูดานการพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือใหครูไดรับการพัฒนา
ตนเองอันจะสงผลตอทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21  
 ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ควรกําหนด
นโยบายในการพัฒนาผูเรียนของครูการจัดการเรียนรูของครู และสงเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู ซึ่งสงผลในการพัฒนา
สมรรถนะของครูและเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตอไป 
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การแกปใญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและการเสริมสรางพฤติกรรม การอนุรักษแธรรมชาติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 

The resolution of learning achievement focusing on natural environmentment to promote the nature 
conservation behavior of grade 5 students by using the packages of cooperative learning activity  

 

ณิชนันทแ ไพเกาะ1  และพระอุดมธีรคณุ2 
Nichanan Paiko and Phraudomtheerakun 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 กับเกณฑแรอยละ 70 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน (3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน (4) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบานเกาปอแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก (1) ชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษแธรรมชาติ (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (4) แบบประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติ (5) แบบวัด
ความพึงพอใจ วิเคราะหแขอมูล คํานวณคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบวา  
(1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือ ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ : การอนุรักษแธรรมชาติ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชดุกิจกรรม 
 

Abstract 
The purposes of this study were to 1) compare the fifth grade students‖ learning achievement focusing on natural 
environment to promote the nature conservation behavior, 70.00% of students; 2) compare the fifth grade student‖s 
learning achievements before and after learning course; 3) compare the fifth grade students‖ nature conservation 
behavior before and after learning course; 4) investigate the fifth grade students‖ satisfaction by using the packages of 
cooperative learning activity. The samples of this study consists of 15 students of Prathomsuksa 5 at Bankaopodang 
School NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 3) academic year 2018. The instruments used in this 
study were 1) six packages of learning lesson on nature conservation; 2) six lesson plans; 3) the multiple choice tests4) 
the questionnaires. The statistics used for data analysis were mean ( X ), standard deviation (S.D.), and percentage and 
depend samples t-test. The results of this study revealed that:  
1) The mean of achievement score of students in natural environment was 70% and the standard deviation was .01. 2) 
The students‖ learning achievement significantly increased at the .01. 3) The standard deviation of students‖ nature 
conservation behavior was significantly higher than 0.1. 4) The students‖ opinion showed positive attitude towards the 
packages of cooperative learning activities. 
 

Key Word: Nature Conservation Behavior, Learning Achievement, Packages of Cooperative Learning Activity 
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตนแทําใหประเทศตาง ๆ ตอง
เผชิญกับสภาวะการแขงขันที่สูง ทุกประเทศจึงจําเป็นตองเรงพัฒนาคนของตนใหเป็นทรัพยากรมนุษยแที่มีคุณภาพเพ่ือใหสามารถรับมือ
กับสิ่งทาทายดังกลาวได ดังน้ันการจัดการศึกษาของทุกประเทศจึงมีเปูาหมายที่สําคัญคือคุณภาพการศึกษาของผูเรียน เชนเดียวกับ
ประเทศไทย เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพเทาน้ันที่จะทําใหประเทศสามารถแขงขันบนเวทีโลกไดในยุคโลกาภิวัตนแ  แตสภาพปใจจุบัน
พบวาคุณภาพการศึกษาของไทยยังอยูในระดับตํ่ามาโดยตลอดและเป็นปใญหาที่ตองเรงแกไขในทุกระดับ ภาวะวิกฤติดังกลาวเป็น
เงื่อนไขที่สําคัญที่ทุกภาคสวนตองเนนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ไพฑูรยแ สินลารัตนแและคณะ, 2553)   
   ดวยเหตุที่คุณภาพการศึกษาของไทยอยูในระดับตํ่ามาโดยตลอดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดปรับปรุ งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี มีปใญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมีจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน 5 ประการ คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ 
เหน็คุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปใญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3) มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษแวัฒนธรรมและภูมิปใญญา
ไทย การอนุรักษแและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนแและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุขมีความรูเก่ียวกับความเป็นไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งย่ิงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 
 ผลการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผานมา ยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร จากรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
3 ปีการศึกษา 2560 พบวานักเรียนมีคะแนนอยูในระดับตํ่า (รอยละ 65.72) ซึ่งถือวา อยูในระดับที่ตํ่ากวาเกณฑแรอยละ 70 ที่สถานศึกษา
กําหนดไว อีกทั้งนักเรียนขาดความรับผิดชอบในหนาที่ ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษแวัฒนธรรม การอนุรักษแสิ่งแวดลอม (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3, 2560) สาเหตุดังกลาว อาจมาจากตัวครูผูสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู สื่อประกอบการ
เรียนรู เป็นตน แตองคแประกอบที่สําคัญคือ ตัวครูผูสอนอาจจะขาดความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาอยางถองแท จัดกิจกรรมการเรียนรู
ไมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังน้ันจึงเป็นหนาท่ีของครูที่จะตอง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทันสมัย ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการหรือ
ความสนใจของผูเรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคแความรูไดดวยตนเอง 
รูจุดเดน จุดดอยและพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหเหมาะสมย่ิงข้ึน เพ่ือใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดในชีวิตประจําวัน (วิชัย 
วงษแใหญ, 2553) มีงานวิจัยที่บงชี้วาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดกิจกรรมโดยใชชุดการเรียนชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและจิตสํานึกในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม ดังเชน นบชุลี ตะกลมทอง (2555) วิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 และมีการคิดอยางมีวิจารณญาณและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิสูงข้ึน นีรนุช พวงขาว (2558) 
วิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและความสามารถในการแกปใญหาหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ศิริวรรณ หลาคอม (2557) วิจัยพบวา การจัดกิจกรรมโดยใชชุดกรรมการเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีพฤติ
กรมการนุรักษแสิ่งแวดลอมดีข้ึน ประวิตร  สุทธิบุญ (2559) วิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติและความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูงข้ึน 
 ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา จึงตระหนักถึงปใญหาและความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญตามหลักการของการจัดการศึกษา การเรียนรูอยางมีความสุข อันจะชวยลดปใญหาพฤติกรรมดานตาง ๆ ของ
ผูเรียนไดเป็นอยางดี โดยคํานึงถึงความสมดุลของสมองทั้ง 2 ซีก ใหเอื้อตอลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทุกคน ชวยใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน จึงไดนําชุดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการเรียนแบบรวมมือ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยวิธีน้ีจะสามารถสงเสริมใหเกิดผลลัพธแที่ดี  ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนและผูเรียนเกิดพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติ สอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตาม
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รวมไปถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคแที่มุงใหคนไทยเป็นคนเกง  
เป็นคนดีและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข อันเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศชาติตอไป  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑแรอยละ 70  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวางกอน
เรียนกับหลังเรียน  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบานเกาปอแดง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 15 คน (โดยการเลือกแบบเจาะจง)  
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติ ความพึงพอใจ  
 ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ จํานวน 6 ชุด ประกอบดวย 
  ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของภาคเหนือ 
  ชุดที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของภาคกลาง 
  ชุดที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ชุดที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของภาคตะวันออก 
  ชุดที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของภาคตะวันตก 
  ชุดที่ 6 เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของภาคใต 
 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความยากระหวาง 0.37 – 0.68 อํานาจจําแนกระหวาง 0.30 -0.80 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง ระหวาง 0.34 – 87 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.84 
 5. แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีอํานาจจําแนกระหวาง ระหวาง 0.36 – 
74 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 2. ประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติ กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ครบทั้ง 12 แผน  
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 4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน ทดสอบกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางทุกคนและใชแบบวัดความพึงพอใจวัดกับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 5. ประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 6. นําคะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ แบบประเมิน มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนด แลว
นํามาวิเคราะหแตอไป 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑแรอยละ 
70 โดยการทดสอบ t-test one sample  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน โดยการทดสอบ t-test (Dependent) 
 3. เปรียบเทียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน โดย
การทดสอบ t-test (Dependent) 
 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ โดยหาคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย  
ตาราง แสดงคะแนนจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนการประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแ
ธรรมชาติ ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 
ท่ี 

คะแนนการทดสอบ คะแนนประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติ 
กอนเรียน (30) หลังเรียน(30) กอนเรียน (60) หลังเรียน (60) 

1 12 29 23 58 
2 10 26 30 50 
3 8 23 24 57 
4 7 24 23 53 
5 9 25 25 56 
6 8 24 30 55 
7 10 25 31 58 
8 7 20 36 54 
9 12 24 30 50 
10 11 23 22 50 
11 6 24 21 48 
12 7 22 25 53 
13 5 20 35 54 
14 8 24 24 55 
15 9 23 30 57 
   129 356 409 808 
% 28.67 79.11 45.44 89.78 

X  8.60 23.73 27.27 53.87 
S.D. 2.10 2.22 4.74 3.18 
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 นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนรอยละ 28.67 คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนรอยละ 79.11 มีคะแนนจาก
การประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติกอนเรียนรอยละ 45.44 มีคะแนนหลังเรียนรอยละ 89.78 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มพีฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 
ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนนักเรียนกับเกณฑแ รอยละ 70 
พบวา นักเรียนมีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 79.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 ที่ต้ังไว แสดงใหเห็นวาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือประกอบการใชชุดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเหตุใหนักเรียนมีคะแนนสูงกวา
เกณฑแรอยละ 70 เป็นเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือและการชุดกิจกรรมเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใหมที่
นักเรียนยังไมเคยรวมกิจกรรมมากอน จึงสงผลใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบที่สูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของนีรนุช พวง
ขาว (2558) ท่ีไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับนักเรียน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ต้ังไว  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เมื่อพิจารณาคะแนนจากการทดสอบกอน
เรียนพบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนเฉลี่ยรอยละ 8.60 คะแนน และมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 
23.73 อาจเป็นเพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือประกอบการใช 
ชุดกิจกรรมที่ครูสรางข้ึนเป็นการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนภายในตัวของเด็ก ทําใหเด็กเกิดความปรารถนาที่จะเรียนรูและความตองการ
ความสําเร็จ อีกทั้งการใชชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เป็นการสงเสริมใหสมาชิกภายในกลุมมองเห็น
คุณคาของการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการปฏิสัมพันธแกันอยางใกลชิดในระหวางการทํางานกลุม สมาชิกทุกคนมี
โอกาสคิด ไดพูด แสดงความคิดเห็นและลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน นักเรียนไดชวยเหลือกัน กอใหเกิดการกระตุนใหนักเรียนได
ศึกษาเพ่ิมข้ึน นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูและเขาใจในเน้ือหาการเรียนดีข้ึน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ มะลิ จันทรแศรี (2557) ที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการเปรียบพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเรียนนักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X = 3.03) หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.49) เป็นเพราะวาการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือและการใชชุดกิจกรรมสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติสูงข้ึน อีกทั้งชุดกิจกรรมเรื่อง
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สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เน้ือหาเป็นการสงเสริมใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติ ฝึกใหนักเรียนนําเสนอถึงผลของการ
อนุรักษแธรรมชาติ เป็นเหตุใหนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติหลังเรียนสูงกวากวาเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของอภิชาติ 
แนนอุดร (2557) ที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแธรรมชาติสูงข้ึน 
   4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือ อยูในระดับมากที่สุด เป็นเพราะวาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่สรางข้ึนน้ัน มีความ
เหมาะสมกับระดับชั้น ทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหาไดดี ชุดกิจกรรมมีรูปเลมนาสนใจ เน้ือหาในชุดกิจกรรมอานแลวเขาใจงาย อีกทั้ง
วิธีการเรียนแบบรวมมือ ทําใหนักเรียนมีความพอใจในวิธีการแบงกลุมในการเรียน วิธีการเรียนรูที่เนน ใหความชวยเหลือซึ่งกัน 
กอใหเกิดความสนุกสนานในชั่วโมงเรียน นักเรียนมีความภูมิใจและชื่นชมตนเองมากข้ึน สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
สอดคลองกับผลการวิจัยของรัตนาภรณแ เข็มนาจิตรแ  (2550) ที่ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษแสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบานมวงชุม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณแ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชชุด
กิจกรรมการอนุรักษแสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสุพรรณี มีภูเวียง (2550) ที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชชุดกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก 
  
ขอเสนอแนะ 
 1. ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรสรางชุดกิจกรรมและนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ ไปใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรทําการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนแบบ
รวมมือ กับกลุมที่เรียนตามแบบอื่น ๆ  
 3. ควรมีการสรางชุดกิจกรรมในเน้ือหาสาระอื่น ๆ ท่ีนักเรียนเขาใจยากและควรนําชุดกิกรรมไปใชรวมกับวิธีการเรียนแบบ
อื่น เพ่ือใหมีความรูความเขาใจย่ิงข้ึน 
 
 กิตติกรรมประกาศ 
    การวิจัยครั้งน้ีดวยดีดวยความเมตตาของพระอุดุมธีรคุณ ผูอํานวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่ไดใหคําชี้แนะ ชวยแกไขในการวิจัยเป็นอยางดี ขอขอบคุณดร.นิพล อินนอก  อาจารยแผูสอนวิชาวิจัยการศึกษา ที่ไดให
ความรูเก่ียวกับการวิจัยเป็นอยางดี พรอมทั้งชี้ตรวจสอบการวิเคราะหแขอมูลเป็นอยางดี ขอขอบคุณผศ.ดร.ดวงพร คําหอมกุล ดร.พระ
ครูสุวัฒนแ ธรรมาภรณแ  ผศ.ดร.แมชีปใณฑิตาภา เนตรนอย แมชีประคอง งามชัยภูมิ และดร.วิเชียร นามการ ที่กรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหไดเครื่องมือในการวิจัยที่มีคุณภาพ และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบานเกา
ปอแดง นักเรียนโรงเรียนบานเกาปอแดงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ใหความรวมมือในการวิจัย
ครั้งน้ี ทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชนิทานคณุธรรมเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การปฏบิัตติามหลักธรรมโอวาท 3  
ในพระพุทธศาสนาและการเสริมสรางพฤตกิรรมความซ่ือสัตยแของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

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

 

ประณีต สิงขรทองแกว1  และพระอุดมธีรคุณ2 
Pranit  Singkhonthongkaew and Phraudomtheerakun 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3                            
ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑแรอยละ 70 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน (3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
ความซ่ือสัตยแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทานคุณธรรม กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบานหนองกก สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 14 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก                 
(1) นิทานคุณธรรม (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบประเมินพฤติกรรมความซ่ือสัตยแ 
(5) แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะหแขอมูล คํานวณคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-test  
ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) 
นักเรียนมีพฤติกรรมความซ่ือสัตยแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
โดยใชนิทาน ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : นิทานคุณธรรม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความซ่ือสัตยแ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to 1) compare the learning achievement on the conduction of Three 
Buddha-Ovada in Buddhism, 70% of students; 2) compare the third grade students‖ learning achievement on Three 
Buddha-Ovada between before and after learning; 3) compare the third grade students‖ honesty behavior between 
before and after learning; 4) investigate the third grade students‖ satisfaction by using Buddhist parables. The 
samples of this study were 14 students of Prathomsuksa 3 at Ban NongKok School (Nakhon Ratchasima Primary 
Education Service Area Office 3) academic year 2018. The instruments used in this study were 1) 10 Buddhist 
parables; 2) 10 lesson plans; 3) multiple choices; 4) questionnaire; 5) the statistics used for data analysis were mean (
X ), standard deviation (S.D.), and percentage and depend samples t-test. 
 The result of this study revealed that: (1) The students‖ learning achievement on Three Buddha-Ovada was 
significantly increased at 70% and the standard deviation was .01. (2) The standard deviation of students‖ learning 
achievement on Three Buddha-Ovada was significantly higher than .01. (3). The students‖ honesty behavior has 
significantly higher than .01. (4). By using Buddhist parables, the students‖ opinion showed highest positive 
satisfaction towards learning activities. 
 

Key word: Buddhist parables, Learning achievement, Honesty 
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บทน า 
 จุดมุงหมายของการบริหารการจัดการศึกษาท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับ โดยเฉพาะมาตรา 6 ที่บัญญัติไววาการจัดการศึกษาตองเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปใญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากน้ันยัง
ไดบรรจุปรัชญาการศึกษาท่ีเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนวาตองเป็นการเรียนรูที่มุงปลูกฝใงจิตสํานึกที่ถูกตองมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รูจักรักษาผลประโยชนแสวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมสถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ใฝุรูใฝุเรียนและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเป็นไปตามคําจํากัด
ความของคําวาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ธีระ รุญเจริญ, 2557)  
 การจัดการศึกษามีเปูาหมายสําคัญคือคุณภาพการศึกษาของผูเรียน เพราะการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเทาน้ันที่จะทําให
ประเทศสามารถแขงขันบนเวทีโลกไดในยุคโลกาภิวัตนแ แตปใจจุบันพบวาคุณภาพการศึกษาของไทยยังอยูในระดับตํ่ามาโดยตลอด เป็น
ปใญหาที่ตองเรงแกไขในทุกระดับ ถึงแมวาความรูและโอกาสทางการศึกษาจะมีทิศทางที่ดีข้ึนก็ตามแตการศึกษาของไทยยังประสบ
ปใญหาวิกฤติดานคุณภาพอยางตอเน่ืองซึ่งสงผลกระทบถึงคนไทยทุกคน ภาวะวิกฤติดังกลาวเป็นเงื่อนไข 
ที่สําคัญที่ทุกภาคสวนตองเนนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ไพฑูรยแ สินลารัตนแและคณะ, 2553) สอดคลองกับทิศนา แขม
มณี (2549) ที่สรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวา กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมตาง ๆ มีสวนทําใหคานิยมและความเชื่อของคนไทยและ
สังคมไทยเบี่ยงเบนไปจากเอกลักษณแ วัฒนธรรมที่ดีงามและคุณคาชีวิตแบบพออยูพอกินมุงสูการแขงขันและเห็นแกประโยชนแสวนตน
มากท่ีสุด ประชาชนขาดจิตสํานึกสาธารณะ ซึ่งการพัฒนาประเทศที่มุงความเจริญดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วโดยขาด
ความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม กอใหเกิดปใญหาตาง ๆ มากมายที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคน
ไทย ทําใหสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากข้ึน  
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุงเนนใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบ โดยมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือให นักเรียนมีคุณลักษณะของการเป็น
พลเมืองที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคแตามหลักสูตร  โดยกําหนดใหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ 2) ซื่อสัตยแสุจริต 
3) มีวินัย 4) ใฝุเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเป็นไทยและ 8) มีจิตสาธารณะ (วิชัย วงษแใหญ, 2554)  
   จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยในฐานะเป็นครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
เกิดความตระหนักตองการใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแที่สูงข้ึน จึงไดนําเอานิทานคุณธรรมมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาและการเสริมสรางพฤติกรรมความซื่อสัตยแ 
ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมความซื่อสัตยแและมีความรู เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา อันจะสงผลใหนักเรียนเป็นคนดีและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุขตอไป  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑแรอยละ 70  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความซื่อสัตยแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทานคุณธรรม  
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วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน นิทานคุณธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา กิจกรรม
การเสริมสรางพฤติกรรมความซื่อสัตยแ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานหนองกก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 14 คน (โดยการเลือกแบบเจาะจง)  
 ตัวแปรตาม คือ  
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  
  2. พฤติกรรมความซื่อสัตยแ  
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทานคุณธรรม  
 ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทานคุณธรรม 
 ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2562  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. นิทานคุณธรรม จํานวน 8 เรื่อง ประกอบดวย 
  เรื่องที่ 1 เรื่อง การไมทําความชั่ว 
  เรื่องที่ 2 เรื่อง การไมประพฤติชั่วทางกาย   
  เรื่องที่ 3 เรื่อง การไมประพฤติชั่วทางใจ 
  เรื่องที่ 4 เรื่อง การไมประพฤติชั่วทางวาจา 
  เรื่องที่ 5 เรื่อง ความซื่อสัตยแ 
  เรื่องที่ 6 เรื่อง การทําความดี 
  เรื่องที่ 7 เรื่อง เบญจศีล 
  เรื่องที่ 8 เรื่อง ความกตัญโู 
  เรื่องที่ 9 เรื่อง การทําในใหบริสุทธ์ิ 
 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 9 แผน เวลา 9 ชั่วโมง 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา แบบเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ มีคาความยากระหวาง 0.33 – 0.72 อํานาจจําแนกระหวาง 0.42 - 0.91 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมพฤติกรรมความซื่อสัตยแ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกระหวาง ระหวาง 0.36 – 0.69 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.81 
 5. แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง ระหวาง 0.42 
– 0.81 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.86 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 2. ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยแ กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ประกอบการใชนิทานครบทั้ง 9 แผน  
 4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)   
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โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด
เดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน ทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนและใชแบบวัดความพึงพอใจวัดกับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 5. ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยแ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคน 
 6. นําคะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ แบบประเมิน มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนด แลว
นํามาวิเคราะหแตอไป 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนากับเกณฑแรอยละ 70 
โดยการทดสอบ t-test one sample  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3  
ในพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเทียบพฤติกรรมความซื่อสัตยแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน โดย
การทดสอบ t-test (Dependent) 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอการเรียนโดยใชนิทานคุณธรรม โดยหาคาเฉลี่ย (X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย  
ตาราง แสดงคะแนนจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยแของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

 
ที่ 

คะแนนการทดสอบ คะแนนประเมินพฤติกรรมความซ่ือสัตยแ 
กอนเรียน (25) หลังเรียน(25) กอนเรียน (50) หลังเรียน (50) 

1 8 21 24 42 
2 6 23 20 38 
3 7 24 23 43 
4 9 23 25 44 
5 5 22 21 46 
6 8 20 23 39 
7 7 19 24 45 
8 7 18 26 43 
9 6 21 28 44 
10 5 20 24 47 
11 6 23 26 39 
12 8 20 23 42 
13 6 19 24 47 
14 7 20 23 48 
   95 293 334 607 
% 27.14 83.87 47.71 86.71 

X  6.79 20.93 23.86 43.36 
S.D. 1.19 1.82 2.03 3.15 
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 จากตาราง พบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนรอยละ 27.14 คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนรอยละ 83.87 
มีคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยแกอนเรียน รอยละ 23.86 มีคะแนนพฤติกรรมความซื่อสัตยแหลังเรียนรอยละ 86.71 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3. พฤติกรรมความซื่อสัตยแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชนิทานคุณธรรม ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน เรื่อง การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละเฉลี่ยรอยละ 83.87 ซึ่งสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 ที่ต้ังไว 
แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โดยใชนิทานคุณธรรม สงผลใหนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 เป็นเพราะวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชนิทานคุณธรรม เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนรับรูถึงการกระทําตางๆ จากการเลานิทาน ซึ่งทําใหนักเรียน
ไดคิดถึงผลที่เกิดจากการทําความดี การทําความชั่วและความซื่อสัตยแ สงผลใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบที่สูงข้ึน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของพัฒศรี กาญจนคุณากร (2553)ที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโยใชนิทาน พบวา นักเรียนมีความเขาใจใน
เน้ือหามากข้ึนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ต้ังไว  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนพบวา นักเรียนมี
คะแนนจากการทดสอบกอนเรียนเฉลี่ยรอยละ 27.14 และมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 83.87  เป็นเพราะวา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทานคุณธรรม เป็นการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนภายในตัวของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความปรารถนาที่
จะเรียนรู อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทานคุณธรรม สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัฒนา ชาติชํานิ 
(2557) ท่ีได พัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ เพ่ือสงเสริมการอานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพฤติกรรมความซื่อสัตยแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยกอนเรียนนักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยแในระดับปานกลาง ( X = 2.38) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
นิทานคุณธรรมนักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยแในระดับมาก ( X = 4.34) เป็นเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชนิทานคุณธรรมสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตยแที่สูงข้ึน อีกทั้งนิทานคุณธรรม เป็นการเลาถึงผลการทําความดี ผลของ
ความซื่อสัตยแและผลของการทําความชั่ว เป็นเหตุใหนักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตยแหลังเรียนสูงกวากวาเรียน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของพิมพร ชาวนาน (2557) ที่ไดสรางหนังสือนิทานคุณธรรมสาระพระพุทธศาสนาเพ่ือสงเสริมความสามัคคี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหวยทราย อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูนักเรียนมีพฤติกรรมความสามัคคีและพฤติกรรมความซื่อสัตยแสูงข้ึน 
   4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชนิทานคุณธรรมในระดับมาก เป็นเพราะวานิทาน
คุณธรรม เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนามีความเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทําใหนักเรียน
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เขาใจในเน้ือหาไดดี กิจกรรมมีมีความนาสนใจ เน้ือหาในกิจกรรมฟใงแลวเขาใจงาย ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจพอใจในระดับมาก 
สอดคลองกับผลการวิจัยของภาวนา ฤทธิไพโรจนแ (2557) ที่ไดจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุดนิทานคุณธรรมสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตลาดปรีกี จังหวัดปใตตานี. พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก 
  
ขอเสนอแนะ 
 1. ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรสรางนํานิทานคุณธรรมไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน เพ่ือใหนักเรียน
เกิดพฤติกรรมที่ดีข้ึน 
 2. ควรทําการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมความซื่อสัตยแระหวางนักเรียนกลุมที่เรียนดวย
นิทานคุณธรรม กับกลุมที่เรียนตามแบบอื่น ๆ  
 3. ควรนํานิทานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเน้ือหาอื่น ๆ ท่ีนักเรียนเขาใจยาก เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
มากย่ิงข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
   การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จดวยดีดวยความเมตตาของพระอุดุมธีรคุณ ผูอํานวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย ท่ีไดใหคําชี้นําแกไขในการวิจัย ขอขอบคุณดร.นิพล อินนอก อาจารยแผูสอนวิชาวิจัยการศึกษาที่ไดใหความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยเป็นอยางดี พรอมทั้งชี้แนะในการวิเคราะหแขอมูลเป็นอยางดี ขอขอบคุณผศ.ดร.ดวงพร คําหอมกุล ดร.พระครูสุวัฒนแ ธรรมา
ภรณแ  ผศ.ดร.แมชีปใณฑิตาภา เนตรนอย แมชีประคอง งามชัยภูมิ และดร.วทัญโู ภูครองนา ที่กรุณาตรวจสอบ ประเมินเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหไดเครื่องมือในการวิจัยที่มุคุณภาพ และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบานหนองกก นักสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ี ทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี 
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ตัวแปรที่สงผลตอคณุภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

The variable affecting student quality in small school under Nakhon Ratchasima primary education 
service area office 3 and office of the basic education commission 

วทัญโู ภคูรองนา1 
Watanyu Bhukronga 

                  

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาตัวแปรที่สงผลตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 70 โรงเรียน โดยใชตารางเลขสุม เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใช แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) แบบวัดแรงจูงใจใฝุรูของครู แบบสอบถามความรับผิดชอบในหนาที่ของครู 
แบบสอบถามความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน แบบสอบถามการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) การวิเคราะหแขอมูล คํานวณคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของตัวแปรตามและตัวแปรตน สหสัมพันธแพหุคูณ วิเคราะหแการถดถอยพหุคูณและการวิเคราะหแ
เสนทาง (Path Analysis : PA) ผลการวิจัยพบวา 
 1. คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับไมผานเกณฑแ  
 2. ระดับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV สงผลตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .01 โดยอธิบาย
ความแปรปรวนของระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กไดรอยละ 62.90 
 

ค าส าคัญ : คุณภาพผูเรียน, การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม, ผูนําทางวิชาการ 
 

Abstract 
            The purposes of this study were to 1) study student quality in small schools under NakhonRatchasima Primary 
Education Service Area 3 and the office of the basic education commission; and 2) study variable which affected student 
quality in small schools under NakhonRatchasima Primary Education Service Area 3 and the office of the basic education 
commission. The sample of this study consisted of 70 small schools under NakhonRatchasima Primary Education Service 
Area 3 and the office of the basic education commission, academic year 2018. The instruments used in this study were 1) 
the data collection by using Ordinary National Educational Test (O-NET); 2) the evaluation type of teachers‖ motivation; 
3)the questionnaire for teachers' self-responsibility; 4) the questionnaire for director‖s academic leadership; 5) the 
questionnaire for the integration of Sufficiency Economy Philosophy (SEP); and 6) the questionnaire for distance learning 
television(DLTV). The statistics used for data Analysis were 1) mean (X ); 2) standard deviation (S.D); 3) the simple 
correlationcoefficient of independent variable and dependent variable; 4) the multiple correlation coefficient; 5) the 
multiple regression analysis; and 6) the path analysis. The results of this study revealed that:  
 1. The student quality in small schools under NakhonRatchasima Primary Education Service Area 3 and the 
office of the basic education commission was totally weak. 
 2. The instructional model of distance learning television (DLTV) affected student qualities at statistical 
significant level of  = .01 and student quality level ha 
 

Keyword: student quality, distance learning television (DLTV), academic leadership 
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บทน า 
 การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน ทั้ง
สติปใญญา อารมณแและสังคม ประเทศใดประชากรในประเทศมีคุณภาพการศึกษาสูงประเทศน้ันก็จะมีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ การศึกษาไทยมีปใญหาเรื่องคุณภาพมาตลอด ไมวาจะเป็นผลการประเมินในยุคสมัยใด คุณภาพการศึกษาอยูในเกณฑแคอนขาง
ตํ่า เป็นปใญหาที่สําคัญของการจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองกันมายาวนาน (รุง แกวแดง , 2546 : 29) ปใญหาดังกลาวผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาจึงไดดําเนินการปรับและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมที่เรียกวาการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสามารถผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู โดยปใจจุบันเป็นการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 –2561) มีจุดเนนที่สําคัญ 3 เรื่อง คือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู การเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาใหคนไทยเขาถึงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม โดยเฉพาะดานคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูไดกําหนดไว 4 ดาน ไดแก คุณภาพคนไทยยุคใหม คุณภาพครูยุคใหม คุณภาพแหลงเรียนรู/สถานศึกษายุคใหม คุณภาพการ
บริหารจัดการใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 2-4)  
     กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดหมาย 5 ประการ คือ 1) 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรูอันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปใญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 4) มีความรักชาติ 
มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษแวัฒนธรรมและภูมิปใญญาไทย การอนุรักษแและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนแ
และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ดาน คือ 1) 
ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปใญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ 2) ซื่อสัตยแสุจริต 3) มีวินัย 
4) ใฝุเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการเกิดความรูตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 8) กลุมสาระการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 11) 
   จากสภาพบริบทดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลง สงผลให โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแนวโนมปรับเปลี่ ยนขนาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120) 
ปใจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 15,369 แหง เมื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกชวงชั้นในทุกพ้ืนที่ มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรูตํ่ากวานักเรียนในโรงเรียนขนาดอื่น ปใญหาดานคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก นับวาเป็นปใญหาที่นาเป็นหวง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 : 5) สอดคลองกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 พบวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีคะแนนจากผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยตํ่ากวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 
(สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3, 2561 : 6)  
    จากที่ความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูสอนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรแ มหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมป ซึ่งนักศึกษาไดออกฝึกประสบการณแในโรงเรียนสังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถ มศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ถือไดวามีสวนเก่ียวของกับผลการจัดการศึกษาดังกลาว มีความสนใจที่จะศึกษาหาตัวแปรที่สงผลตอคุณภาพของ
ผูเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยศึกษาตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนไดเป็นสําคัญ ในการวิจัยครั้งน้ีมุงเนนศึกษาตัวแปรดานตัวครู คือ  
แรงจูงใจใฝุรูของครู ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู ตัวแปรดานผูบริหารคือ ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน และ
ตัวแปรดานการบริหารจัดการโรงเรียนคือ การบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ผลการวิจัยที่คนพบ สามารถนําไปใชเป็นแนวทางในพัฒนาตัวแปรดังกลาวใหสูงข้ึน อันจะ
สงผลตอคุณภาพภาพของผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่สูงข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2. เพ่ือศึกษาตัวแปรที่สงผลตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพผูเรียน แรงจูงใจใฝุรูของครู ความรับผิดชอบในหนาที่ของครู ความเป็นผูนําทางวิชาการ
ของผูอํานวยการโรงเรียน  การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 จํานวน 70 โรงเรียน ใชการสุมอยางงาย (โดยใชตารางเลขสุม) 
 กลุมผูใหขอมูล ในแตละโรงเรียนมีผูใหขอมูล จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน หัวหนาฝุาย
วิชาการ 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน ใชการสุมอยางงาย (โดยใชตารางเลขสุม) รวมผูใหขอมูล 210 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
  ตัวแปรตาม คือ คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
  ตัวแปรตน คือ แรงจูงใจใฝุรูของครู ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู ความเป็นผูนํา 
ทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน  การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
จํานวน 5 ขอ 2) แบบสอบถามแรงจูงใจใฝุรูของครู แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ นอยที่สุด นอย ปานกลางมาก มากที่สุด 
จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.811- 0.919 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.919 3) แบบสอบถามความรับผิดชอบในหนาที่
ของครู แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลางมาก มากที่สุด จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.200- 0.659 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.939  4) แบบสอบถามความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน แบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลางมาก มากที่สุด จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.950 - 
0.960 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.950 5) แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลางมาก มากที่สุด จํานวน 15 ขอ คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.760 - 0.890 คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.770 6) แบบสอบถามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 
นอยที่สุด นอย ปานกลางมาก มากท่ีสุด จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.566 - 0.792 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.894  
 การวิเคราะหแขอมูล คํานวณคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิความแปรผันของตัวแปรตนและตัวแปร
ตาม คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอยางงาย คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรตนที่สงผลตอตัวแปรตาม คาสหสัมพันธแพหุคูณ                       
คาสหสัมพันธแพหุคูณกําลังสอง วิเคราะหแการถดถอยพหุคูณและการวิเคราะหแเสนทาง (Path Analysis : PA) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   33 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหแระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 และระดับตัวแปรตาม ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตาราง 1 คาสถิติเกี่ยวกับระดับคุณภาพผูเรียนจากผลการทดสอบ (0-NET) และตัวแปรตนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนจากผลการ
ทดสอบ (0-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 
ตัวแปร 

 

X  

 
S.D. 

 
C.V. 

ความหมายของระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

คุณภาพผูเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (0-NET) เฉลี่ย 4 รายวิชา 
แรงจูงใจใฝุรูของคร ู 
ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู  
ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน  
การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

 
5.280 
3.895 
4.737 
4.419 

 
4.364 
4.348 

 
4.345 
0.388 
0.368 
0.301 

 
0.341 
0.334 

 
12.316 
9.961 
7.769 
6.811 

 
7.814 
7.682 

 
ไมผาน 
มาก 
สูง 
สูง 
 

มาก 
มาก 

 
จากคาสถิติในตาราง 1 แปลความหมายได ดังน้ี 
 1. คุณภาพผูเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (0-NET) เฉลี่ย 4 รายวิชา อยูในระดับไมผาน        
(X  = 35.280) ลักษณะดังกลาวน้ีของผูเรียนแตละโรงเรียนแตกตางกันพอสมควร (C.V. = 8.060)   
 2. ครูมีแรงจูงใจใฝุรูอยูในระดับสูง ( X  = 3.895) ลักษณะดังกลาวน้ีของครูแตละโรงเรียนแตกตางกันนอย (C.V. = 9.961)   
 3. ครูมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูอยูในระดับสูง (X  = 4.737) ลักษณะดังกลาวน้ี 
ของครูแตละโรงเรียนแตกตางกันนอย (C.V. = 7.769)   
 4. ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเป็นผูนําทางวิชาการอยูในระดับสูง ( X  = 4.419) ลักษณะดังกลาวน้ีของผูอํานวยการ
โรงเรียนแตละคนแตกตางกันนอย (C.V. = 6.811)     
   5. โรงเรียนบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก ( X  = 4.364) ลักษณะดังกลาว
น้ีของโรงเรียนแตละแหงแตกตางกันนอย (C.V. = 7.814)     
   6. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) อยูในระดับมาก ( X  = 4.348) ลักษณะดังกลาวน้ีของ
โรงเรียนแตละแหงแตกตางกันนอย (C.V. = 7.682)     
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 2. ผลการวิเคราะหแคาสหสัมพันธแพหุคูณและคาน้ าหนักความส าคัญ (  ) ของตัวแปรตนทั้ง 5 ตัว ที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) แสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 คาสหสัมพันธแพหุคูณและคานํ้าหนักความสําคัญ(  ) ของตัวแปรตนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (0NET) 
 

 
ตัวแปรตน 

คุณภาพ 
ผูเรียน (ONET) 

( ) 
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) 
แรงจูงใจใฝุรูของครู (MOTI) 
ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู (RESP) 
การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF) 

1.224** 
0.145 
0.139 
-0.034 
-0.464 

R 

R 2  

0.808** 
0.653 

 
 จากตาราง 2 พบวา มีเพียงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ตัวแปรเดียวที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก (   = 1.224) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  =.01 อธิบายความแปรปรวนระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาด
เล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไดรอยละ 65.30 เพ่ือวิเคราะหแใหแนชัดวาตัวแปรใดที่สงผล
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําการวิเคราะหแเสนทางระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามดวยวิธีการวิเคราะหแเสนทางแบบ พี 
เอ แอล (Path Analysis with LISREL : PAL) 
3. ผลวิเคราะหแเสนทางระหวางคาตัวแปรตนกับตัวแปรตาม 
     การวิเคราะหแเสนทางระหวางตัวแปรตนคือ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ความเป็นผูนําทางวิชาการของ
ผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) แรงจูงใจใฝุรูของครู (MOTI) ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู (RESP) การบริหารงานวิชาการโดยบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF) กับตัวแปรตามคือ คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ดวยวิธีการวิเคราะหแเสนทางแบบพี 
เอ แอล (Path Analysis with LISREL : PAL) เสนอไวในภาพประกอบ 1 และตาราง 3  
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ตาราง 3 ตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) ดวยการวิเคราะหแเสนทางแบบพี เอ แอล (PAL)  

ตัวแปร R 2    
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) 
     การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
     ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) 
     การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF) 
     ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู(RESP) 
ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู(RESP) 
     ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) 
การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF)                
     ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) 

0.629 
 

0.853 
 
 
 

0.543 
 

0.734 
 

 
0.793** 

 
0.664** 
0.733** 
0.264** 

 
0.737** 

 
0.857** 

**p< .01 
จากภาพประกอบ 1 และตาราง 3 อธิบายไดวาดังน้ี 
    1. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) คือ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ( =0.793) อธิบายความแปรปรวนของระดับคุณภาพผูเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) ไดรอยละ 62.90 
  2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดแก คือ ความเป็นผูนําทางวิชาการของ
ผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) ( =0.664) การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SUFF) (  =0.733) 
และความรับผิดชอบในหนาที่ของครู(RESP) สามตัวแปรน้ีอธิบายความแปรปรวนของระดับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) ไดรอยละ 85.30 (R 2 = 0.853)  
 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู(RESP) คือ ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน 

(LEAD) (  =0.737) อธิบายความแปรปรวนของระดับความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู (RESP) ไดรอยละ 54.30 (R 2 = 0.543)  
 4. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF) คือ ความเป็นผูนํา
ทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) (  =0.857) อธิบายความแปรปรวนของระดับการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF) ไดรอยละ 73.40 (R 2 = 0.734)  
   เพ่ือใหเห็นขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรตนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
(ONET) ไดเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลไวในตาราง 4  
 
ตาราง 4 ขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรตนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) 

 
ตัวแปรตน 

ระดับคุณภาพผูเรียนโรงเรียนขนาด
เล็ก (ONET) ขนาดของอิทธิพล 

ทางตรง ทางออม รวม 
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF)                
ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) 
ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู(RESP) 

0.793 
- 
- 

- 
0.582 
0.653 
0.210 

0.793 
0.582 
0.653 
0.210 
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 จากตาราง 4 พบวา 
     1. ระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) (   = 0.793)  
   2. ระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) ไดรับอิทธิพลทางออมจากการ 
บริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF) (  = 0.210)  
ความรับผิดชอบในหนาที่ของครู(RESP) (   = 0.210) ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) (   = 0.653) 
ผานมาทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับไมผาน ( X  = 35.280) ลักษณะดังกลาวน้ีของผูเรียนแตละโรงเรียนแตกตางกัน
พอสมควร (C.V. = 8.060)  
 2. ระดับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สงผลตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
  = .01 โดยอธิบายความแปรปรวนของระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กไดรอยละ 62.90 
   3. ระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (ONET) ไดรับอิทธิพลทางออม 
จากการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SUFF) (  = 0.210) ความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู(RESP) 
(   = 0.210) ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน (LEAD) (   = 0.653) ผานมาทางการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)  
 
อภิปรายการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยพบวา คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับไมผาน เป็นเพราะวาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับไมผานเกณฑแ เป็นเพราะวา
โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่จํานวนนักเรียนนอย โรงเรียนขาดแคลนสื่อวัสดุครุภัณฑแ อุปกรณแการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ทันสมัย ไมเพียงพอกับความตองการและความจําเป็นที่จะใช ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ แหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน 
เน่ืองจากงบประมาณมีจํากัด ไมเพียงพอกับความตองการทําใหผูเรียนไมสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
พ้ืนฐานของนักเรียนแตกตางกัน ท่ีสําคัญคือขาดแคลนบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมครบชั้นเรียน ครูตองรับภาระหนักเวียนสอน
หลายชั้นหลายรายวิชา ครู ไมตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีถนัด ครูมีการยายที่ทํางานบอยทําใหเกิดความไมตอเน่ืองของงานที่ปฏิบัติ 
ครูสวนใหญเป็นครูอัตราจางระยะเวลาที่ทําการจางสั้น ทําใหขาดความมั่นคงในอาชีพและความตอเน่ืองของงานที่ทํา ขาดผูนําที่
เขมแข็งหรือขาดผูบริหารที่จะบริหารโรงเรียนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตองใหครูผูสอนมาทําหนาที่แทน เน่ืองจากผูบริหารยายบอย 
สภาพ อาคารเรียน อาคารประกอบไมเพียงพอกับความตองการ ขาดหองปฏิบัติการ แตโรงเรียนขนาดเล็กตองจัดการเรียนรูใหครบทุก
ชั้น ต้ังแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สงผลใหคุณภาพผูเรียนไมผานเกณฑแที่กําหนด สอดคลองกับขอสรุปของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ไดสรุปวาโรงเรียนขนาดเล็กมีปใญหาดานจํานวนครูไมครบชั้น ครูแตละคนสอนหลายชั้นหลายวิชา
สงผลตอคุณภาพผูเรียนที่ตํ่า สอดคลองกับผลการวิจัยของสรคุปตแ บุญเกษม (2560) ท่ีวิจัยพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่ครู
ไมครบชั้น ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณแ ครู ผูบริหารมีการยายที่ทํางานบอย สงผลใหคุณภาพของผูเรียนตํ่า สอดคลองกับผลการวิจัย
ของธีระ รุญเจริญและคณะ (2557) ที่วิจัยพบวา ครูและผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยายโรงเรียนบอย ครูไมครบชั้ นเรียนสงผลตอ
คุณภาพของนักเรียนที่ตํ่า สอดคลองกับผลการวิจัยของ มิกซัน (Mixon, 2007) วิจัยพบวา ความพรอมในการจัดการศึกษาสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
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   2. เมื่อวิเคราะหแดวยการวิเคราะหแเสนทางแบบพี เอ แอล (PAL) พบวา (1) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 คือ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) โดยตัวแปรน้ีอธิบายความแปรปรวนของระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไดรอยละ 62.90 (R 2 = 0.629) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ = .01 สําหรับการบริหารงานวิชาการ
โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีอิทธิพลทางตรงตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก แตมีอิทธิพลทางออม
ตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ผานมาทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สําหรับตัวแปรความเป็น
ผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน ไมมีอิทธิพลทางตรงตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก แตมีอิทธิพลทางออมตอ
ระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ผานมาทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ตัวแปรความรับผิดชอบใน
หนาท่ีของครู ไมมีอิทธิพลทางตรงตอระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก แตมีอิทธิพลทางออมตอระดับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ผานมาทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) (2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) คือ ความเป็นผูนําทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรับผิดชอบในหนาท่ีของครู สามตัวแปรน้ีอธิบายความแปรปรวนของระดับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) ไดรอยละ 85.30 (R 2 = 0.853) (3) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับความรับผิดชอบในหนาที่ของครู คือ ความเป็นผูนําทาง

วิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน อธิบายความแปรปรวนของระดับความรับผิดชอบในหนาที่ของครูไดรอยละ 54.30 (R 2 = 0.543) 
(4) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความเป็นผูนําทางวิชาการของ
ผูอํานวยการโรงเรียน อธิบายความแปรปรวนของระดับการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 

73.40 (R 2 = 0.734) ทั้งน้ีเป็นเพราะวาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือแกปใญหาเด็กยากจนในชนบทใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ตลอดทั้งมีกระบวนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเน่ือง โดยสิ่งหน่ึงที่อยูในกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก คือการ
พัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ซึ่งเป็นยุทธศาสตรแที่สอดคลองกับนโยบายของหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติเก่ียวกับเรื่องที่ตองเรงรัดดานการศึกษา ใหมีการศึกษาเพ่ือขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยัง
พ้ืนที่อื่น ๆ โดยกําหนดใหใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีทางไกล เป็นการจัดการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการแกปใญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการ
เรียนรูในทุกสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันสงผลตอการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการดําเนินการตามรอยเบื้องยุคลบาทและสนองพระราชดําริใน
การที่จะพัฒนาการศึกษาไทยใหเจริญกาวหนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 : 6) สอดคลองกับแนวคิดของ
ออสติน(Austin,1998) ที่วิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี ทีวีชวยสอนสงผลใหระดับคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
     ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ควรกําหนดนโยบายในการสงเสริม
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึนตอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการท าวิจัย  
     2.1 ควรวิจัยพัฒนากลยุทธแในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนและมาตรฐานทางการศึกษาใหสูงข้ึน 
     2.2 ควรพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็กใหนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพที่สูงข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงไดดวยความรวมมือของหลายฝุาย ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ท่ีไดประเมินเครื่องมือใน
การวิจัยประกอบดวย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษแ ดร.ปใญญา หาแกว ดร.นิพล อินนอก ดร.รัศมี อุกประโคน ดร.อุไรรัตนแ ทิพยแเนตร และ
ขอขอบคุณผูอํานวยการ หัวหนาฝุายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทั้ง 70 โรงเรียนที่กรุณาใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี  
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กลวิธีการใชภาษาและภาพพจนแในนวนิยายวาย 
The Language Strategy and Figure of Speech in Y Novel 

 
พนัส  เพ็งเลิก1, สุรียแรัตนแ  บ ารุงสุข2 และรุจิรา  เสงเนตร3 

Panas  Penglerk, Sureerat  Bumrungsuk, Rujira  Sengnet, 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษากลวิธีการใชภาษาและการใชภาพพจนแในนวนิยายวาย วิธีดําเนินการวิจัยคัดเลือก
ขอมูลแบบเจาะจงจํานวน 10 เรื่องที่ตีพิมพแ ในชวงปี พ.ศ.2558-2559 ซึ่งเป็นชวงเวลาท่ีนวนิยายวายไดรับกระแสนิยม วิเคราะหแขอมูล
ตามแนวคิดดานกลวิธีการใชคําของ สิริวรรณ นันทจันทูล (2540), ดวงใจ ไทยอุบุญ (2543) และจุไรรัตนแ ลักษณะศิริและวีรวัฒนแ 
อินทรพร (2558)  

ผลการศึกษาดานกลวิธีการใชคําพบ 4 กลวิธี ไดแก กลวิธีการใชคําเฉพาะกลุมกลวิธีการใชคําแสดงอาการ กลวิธีการใชคํา
แสดงภาพหรือคําแสดงลักษณะ และกลวิธีการใชคําขยาย  และกลวิธีการใชภาพพจนแในนวนิยายวาย วิเคราะหแตามแนวคิดของจุไรรัตนแ 
ลักษณะศิริ (2543), ธเนศ เวศรแภาดา (2549), สมเกียรติ รักษแมณี (2551) และกิตติชัย พินโนและคณะ (2553) พบการใชภาพพจนแ 5 
กลวิธี ไดแก การใชภาพพจนแอุปมา การใชภาพพจนแอุปลักษณแ การใชภาพพจนแสัญลักษณแ การใชภาพพจนแสัม พจนัย และการใช
ภาพพจนแอติพจนแหรืออธิพจนแ ซึ่งกลวิธีการใชคําในนวนิยายวายมีความโดดเดน เพราะทําใหผูอานสามารถตีความทางภาษาเพ่ือทํา
ความเขาใจบริบทเน้ือหา เกิดจินตนาการภาพตามเรื่องราวในนวนิยายที่ผูเขียนถายทอดได 
 
ค าส าคัญ :  กลวิธีการใชภาษา, ภาพพจนแ, นวนิยายวาย 
  
Abstract 
  This research was aimed to study The Language Strategy and Figure of Speech in Y Novel. Researcher 
used a purposive sampling method to select 10 novels, published between the years of 2015 to 2016 which was 
the time that Y novel was popular. Analyzed the data following the word Strategy concept of Siriwan 
Nantachantool (B.E. 2540), Duangjai Thai-uboon (B.E. 2543) and Jurairat Laksanasiri and Weerawat Intaraporn               
(B.E. 2558).  

The result indicated that 4 Strategys were found, Strategy for specific group of words, Strategy for 
expressive words, Strategy for descriptive words and Strategy for modifiers. For Figure of Speech Strategy, 
following the concept of Jurairat Laksanasiri (B.E. 2543), Thanet Wetthada (B.E. 2549), Somkiat Rakmanee (B.E. 
2551) and Kittichai Pinno and his group (B.E. 2553), researcher found 5 Figure of Speech Strategy which were 
Figure of Speech Strategy for simile, metaphor, symbolism, synecdoche and hyperbole. Word Strategy used in Y 
novel were striking because they make readers use their language interpretation and imagination skill in order to 
understand the content that the authors want to present. 
 
Keyword : Language Strategy, Figure of Speech, Y novel 
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บทน า  
   งานบันเทิงคดีประเภทนวนิยายในสังคมปใจจุบันมีการเปิดกวางสําหรับนักเขียนนวนิยายและพื้นที่การเผยแพรนวนิยายใหกับผูอาน ซึ่ง
นักเขียนที่เขียนนวนิยายก็มีความหลากหลาย ทําใหผูอานมีแนวทางการเลือกอานอยางมาก และนักเขียนบางกลุมในปใจจุบันจะเลือกเขียนนว
นิยายวาย หรือ Yaoi )ยาโออิ (เพราะกระแสนิยมในปใจจุบันน่ันเอง  โดยที่ผูเขียนอาจสรางตัวละครขึ้นมาจากการสรางจินตนาการ หรือตัวละครที่
เคยไดอานมาจากนวนิยายเรื่องอื่นที่มีลักษณะเหมือนกันแลวนํามาสรางสรรคแเป็นเรื่องราวใหม หรือผูเขียนอาจสรางตัวละครที่เป็นบุคคลจริงและ
เรื่องราวจริงในสังคมปใจจุบัน  
  ฉะน้ันผูเขียนจึงตองเลือกสรรกลวิธีการใชภาษาเกี่ยวกับถอยคําที่สามารถสรางอารมณแความรูสึก สรางมโนภาพ กลวิธีหรือชั้นเชิงใน
การเรียบเรียงถอยคํา ภาษาภาพพจนแ และโวหารใหเกิดอารมณแของผูอานจนเกิดความประทับใจ เกิดความเขาใจลึกซึ้ง และเกิดอารมณแสะเทือน
ใจมากกวาถอยคําที่กลาวอยางตรงไปตรงมา 
  ทางดานนักวิชาการของไทยมักเรียกงานเขียนนวนิยายวาย หรือ Yaoi  )ยาโออิ  (วางานเขียนแนว   “หนุมนอยรักกัน  ”ซึ่งเรื่องราว

ของนวนิยายวายจะเนนความสัมพันธแในกลุมวัยรุน ตัวละครเอกที่ปรากฏในเน้ือเรื่องสว นใหญจะอยูในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา 
ดังที่นัทธนัย ประสานนาม )สัมภาษณแ : 2562 ( กลาวถึงนวนิยายวายวา Yaoi )ยาโออิ (มาจากนวนิยายโรมานซแที่เป็นนิยายรัก เป็นความสัมพันธแ

ระหวางผูชายกับผูชาย สวนใหญมักจะเป็นผูหญิงเขียนและมีกลุมผูอานเป็นผู หญิง โดยในเรื่องจะมีตัวละคร 2  กลุม คือ ฝุายที่เรียกวาพระเอก
หรือฝุายรุก ดูไดจากลักษณะที่มีความเป็นผูชายมากกวา หรือมีสวนสูงมากกวา สวนอีกฝุายเรียกวานายเอกหรือฝุายรับ ดูไดจากลักษณะผิวพรรณ

ที่บอบบาง สวนสูงตํ่ากวาพระเอก หรือคนที่ถูกกอดถูกหอมแกมอยูบอ ยๆ ที่เรียกพระเอกกับนายเอกเชนน้ีเพราะเป็นตัวละครผูชาย  
   ทั้งน้ีไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมชายรักชายอยูบาง เชน อรรถวุฒิ  มุขมา )2546) ศึกษาเรื่อง นวนิยายรักร่วมเพศชายเรื่อง  “ซาก

ดอกไมด ”์อง วครวัฒนข   กนกนุเีราะอข : การศึกษาเชิงวิเีราะอข มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหแในดานองคแประกอบและกลวิธี การประพันธแ 
วิเคราะหแตัวละครเชิงจิตวิทยา ความสัมพันธแระหวางนวนิยายกับสังคม และสุนทรียภาพทางภาษา ผลการศึกษาพบวา เรื่อง  “ซากดอกไม ”
เป็นนวนิยายรักรวมเพศที่สะทอนภาพชีวิตของกลุมเกยแ มีวิธีการแตงที่ใชภาษาเกยแมาผสมกับภาษาประพันธแไดอยางแนบเนียนใช สํานวนโวหาร
สรางบรรยากาศและจินตภาพ อยางเพลิดพริ้ง ทําใหผูอานสามารถสัมผัสอารมณแ ความรูสึกนึกคิดของตัวละครไดดีขึ้น 
  นอกจากน้ีนัทธนัย ประสานนาม )สัมภาษณแ : 2562 ( กลาวถึงบันเทิงคดีวายในฐานะปรากฏการณแการอานรวมสมัยวา บันเทิงคดีวาย
เป็นปรากฏการณแรวมสมัยในหลายเหตุการณแ เชนปรากฏการณแทางวิชาการ ปรากฏการณแทางวัฒนธรรม ปรากฏการณแเชิงอุดมการณแ ปรากฏ
การในสื่อ และปรากฏการณแในการอาน จะเห็นไดวาปใจจุบันน้ีสํานักพิมพแ Ever Y ที่แปลวาวายเสมอ เป็นสํานักพิมพแที่ในเครือแจมใส ที่แยก
ออกมาตีพิมพแงานเฉพาะนวนิยายวายอยางเดียว จึงทําใหกลุมผูอานรูจักนวนิยายวายมากขึ้น และปใจจุบันน้ีบูธที่ขายหนังสือนวนิยายวายในงาน
สัปดาหแหนังสือเป็นบูธที่ใหญมาก แสดงใหเห็นถึงมีกลุมผูอานนวนิยายวายจํานวนเยอะมากขึ้น ซึ่งผูเขียนนวนิยายวายในปใ จจุบันเขียนเรื่องไดดี
มากขึ้น มีการเลาภาพสังคม เลาถึงอาชีพของตัวละคร เลาเหตุการณแวาตัวละครพบกันอยางไร มีอุปสรรคอยางไร มีความรูสึกตอความรักกั น
อยางไร มีเหตุการณแอะไรที่ทําใหคูรักตองแยกจากกัน กอนจะกลับมาพบกันอีกครั้ง และระลึกความรักที่เคยมีตอกัน กอนจะจบลงอยางมีความสุข   
  ดังน้ันการศึกษากลวิธีการใชภาษาและภาพพจนแในนวนิยายวาย จึงทําใหทราบถึงกลวิธีการใชถอยคําภาษาและภาพพจนแที่ทําใหผูอาน
มีอารมณแความรูสึกรวมตามเหตุการณแและสามารถสราง     มโนภาพตามเรื่องราวตางๆ ที่ผูเขียนถายทอดไดอยางเขาใจ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษากลวิธีการใชคําในนวนิยายวาย 
   2. เพื่อศึกษากลวิธีการใชภาพพจนแในนวนิยายวาย 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  การศึกษากลวิธีการใชภาษาและภาพพจนแในนวนิยายวายครั้งน้ี ไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยสําหรับเป็นแนวคิดและทฤษฎีเพื่อ
การศึกษาวิเคราะหแ ดังน้ี 

ญาณาธร เจียรรัตนกุล (2550 : 18) อธิบายไววา Yaoi หรือนวนิยายวายไดรับความนิยมและเผยแพรในทศวรรษที่ 1970 ในรูปแบบ
นิตยสารการแตูน จนกระทั่งในปใจจุบันสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Yaoi หรือนวนิยายวายมีความหลากหลาย ไมวาจะเป็นหนังสือการแตูน ภาพยนตรแ
การแตูน เพลงประกอบภาพยนตรแ ละครวิทยุ ตลอดจนนวนิยาย รวมถึงสิ่งของตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน เครื่องเขียน ของที่ร ะลึก 
เป็นตน  ทางดานธันวแทิพยแ ศรีสุดา (2548 : 18) กลาววา Yaoi หรือ นวนิยายวายเป็นการเสนอเรื่องราวความรูสึกของตัวละครชายรักชาย ที่มัก
เนนการนําเสนอการมีเพศสัมพันธแกัน  สวนจิดานันทแ เหลืองเพียรสมุท (บันเทิงสปริงนิวสแออนไลนแ, 2560) ไดแสดงความเห็นวานิยายวายเหมือน
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นิยายทั่วไป วรรณกรรมและนิยายทุกเรื่องเลาเรื่องความเป็นมนุษยแ ตัวละครที่มีการกระทําในสถานการณแตางๆ นิยายวายก็มีลักษณะเหมือนกัน 
เพียงแตวาเพศของ  ตัวละครอาจจะแตกตางออกไป ทําใหรูสึกวาไมเหมือนนิยายปกติ แทจริงแลวเหมือนกันนิยายวายมีหลายแบบ อาทิ วาย
สืบสวน, วายรักเศราๆ, วายรักหวานแหววนารัก ชีวิตมัธยม เหมือนกับนิยายทั่วๆ ไป ในดานของ Fey Fahrenheit (นามปากกา) (วอยซแทีวี
ออนไลนแ, 2560) ไดใหความเห็นวา นิยายวายไมตางจากนิยายทั่วไป เพียงแตเป็นนิยายที่เลาเรื่องราวความรักของเพศเดียวกัน ทั้งแบบตัวละคร
หลักเป็นชายกับชาย (Yaoi) และแบบตัวละครหลักเป็นหญิงกับหญิง (Yuri)     

ดังน้ันกลาวไดวานวนิยายวาย (Yaoi) เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงตัวละครที่เป็นเพศชายเป็นหลักและมีเพศสัมพันธแเขามาเกี่ยวของเสมอ ทั้ง
น้ีนวนิยายวายอาจจัดเป็นนวนิยายประเภทโรแมนติกหรือพาฝใน ที่ใหความสําคัญดานอารมณแความรูสึกเป็นหลัก ทําใหผูอานเกิดมโนภาพและ
จินตนาการตามเรื่องราวที่ผูประพันธแไดถายทอด เพียงแตเปลี่ยนแปลงตัวละครหลักในเรื่องมาเป็นพระเอกกับพระเอก แทนการแตงนวนิยายโร
แมนติกหรือพาฝในเดิมที่ตัวละครเป็นพระเอกกับนางเอก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1.แหลงขอมูลกลุมตัวอยาง ไดแก นวนิยายวาย  (Yaoi) วิธีดําเนินการวิจัยคัดเลือกขอมูลแบบเจาะจงจํานวน 10  เรื่องที่ตีพิมพแ ในชวงปี 

พ.ศ.2558-2559 ซึ่งเป็นชวงเวลาที่นวนิยายวายไดรับกระแสนิยม ไดแก Sotus : พี่วากตัวรายกับนายปีหน่ึง   ,เลนเพื่อน ,  Make it Right   ,เหนือเมฆ ,
เดือนเกี้ยวเดือน ,เสี่ยครับรับรัก ผมหนอย  ,ผมกลายเป็นเมียพี่รอง ,พันธะราย นายสารเลว ,รานบารแสุราลัย  และ The Our Story กังหันกับพัดโบก       

 2.การวิเคราะหแจะศึกษาขอมูลจากตัวบท (Text) เฉพาะสวนเน้ือหาที่ตัวละครหลักซึ่งเป็นผูชายกับผูชายแสดงความหวงใย การชวยเหลือ
เกื้อกูลตอกัน แสดงความรัก และการมีความสัมพันธแทางเพศ หรือเรียกเน้ือหาลักษณะน้ีวา “จิ้น ”โดย วิเคราะหแตามวัตถุประสงคแในการวิจัย ดังน้ี          
  การวิเคราะหแกลวิธีการใชคําวิเคราะหแตามแนวคิดของสิริวรรณ นันทจันทูล )2540 ,( ดวงใจ ไทยอุบุญ )2543 (และจุไรรัตนแ ลักษณะศิริ
และวีรวัฒนแ อินทรพร )2558 (ตามแนวคิดที่วาการใชคําในงานเขียนมีลักษณะตางกันออกไป เชน การใชคําเฉพาะกลุม การใชคําแสดงอาการ 
การใชคําแสดงภาพหรือคําแสดงลักษณะ และการใชคําขยาย 
  สวนกลวิธีการใชภาพพจนแวิเคราะหแตามแนวคิดของจุไรรตันแ ลักษณะศิริ )2543 ,( ธเนศ เวศรแภาดา )2549 ,( สมเกียรติ รักษแมณี )2551 (

และกิตติชัย พินโนและคณะ )2553 (ภาพพจนแเป็นการใชภาษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหงานเขียนมีความนาสนใจ เชน อุปมา อุปลักษณแ สัญลักษณแ 
สัมพจนัย และอติพจนแหรืออธิพจนแ 
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีแบงผลการศึกษาวิเคราะหแกลวิธีการใชภาษาในนวนิยายวายแบงเป็น 2  ดาน คือ ดานกลวิธีการใชคํา และกลวิธีการใช

ภาพพจนแ ดังน้ี  
  1. กลวิธีการใชค า พบกลวิธีการใชค า ดังนี้ 
        1.1 กลวิธีการใชคําเฉพาะกลุม หมายถึง คําที่บุคคลแตละกลุมคิดขึ้นใชภายในกลุมของตนเพื่อสื่อความหมาย ความเขาใจเฉพาะ
คนในกลุมเดียวกัน ซึ่งพบคําเฉพาะกลุม 4 กลุม ไดแก               
   1.1.1 คําเฉพาะกลุมเรียกรางกาย  ไดแก ยอดอก และยอดอกสีออน ดังตัวอยางเชน 

   เมฆสะดุงเฮือก เพราะสัมผัสที่ทําใหรูสึกแปลกๆ บนแผนอกตน... 
    “ตรงน้ีแข็งแลว”  นํ้าเลิกชายเสื้อยืดขึ้น ปลายน้ิวสะกิดบนยอดอก 
    ของคนใตรางดวยสัมผัสบางเบา   

)เหนือเมฆ1  : 222(  
 จากตัวอยางขางตนพบคําวา “ยอดอก ”หมายถึง บริเวณเหนือลิ้นปี่ )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556  :   941   ( ในบริบทน้ี 

“ยอดอก ”หมายถึง นมของผูชาย เพราะอยูบนรางกายบริเวณแผนหนาอกเหนือลิ้นปี่ที่มีลักษณะเป็นตุมไต กลุมนักเขียนจึงเลือกใชคําน้ีเพื่อทําให
ผูอานเกิดจินตนาการหรือเกิดมโนภาพ  

   1.1.2 คําเฉพาะกลุมเรียกชองทวาร ไดแก ชองทาง ชองทางสีสวย ชองทางสีออน และชองทางแคบ ดังตัวอยางเชน 
   “กูเคยพยายามตัดใจจากมึง ”... พี่ทีเอยเสียงแหบและหอบ 
   เบาๆ กอนที่คนตรงหนาจะคอยๆ ถอดถอนน้ิวเรียวออกมาจาก 
   ชองทางที่ขมิบรอรับบางอยางถี่รัว   

)ผมกลายเป็นเมียพี่รอง : 135(  
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  จากตัวอยางขางตนพบคําวา “ชองทาง  ”หมายถึง ทางที่กําหนดเป็นชองเฉพาะใหไปหรือมา   )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,
2556 :  363 ( ในบริบทน้ี “ชองทาง ”หมายถึง ชองทวารหนัก เป็นชองทางการขับของเสียออกจากรางกาย แตทั้งน้ีทวารหนักเป็นชองทางที่ผูชาย
กับผูชายรวมเพศกัน กลุมนักเขียนจึงเลือกใชคําน้ีเพื่อเลี่ยงคําหยาบและทําใหผูอานเกิดจินตนาการหรือเกิดมโนภาพ 
   1.1.3 คําเฉพาะกลุมเรียกอวัยวะเพศ ไดแก แกนกาย แกนกายกลางลําตัว แกนกาย สวนกลางราง สวนออนไหว แทงรอน 
และไอตรงน้ัน ดังตัวอยางเชน 

   “ใหคืนน้ีมีแคเราสองคนนะ”...  
    ธีรแวางั้นพลางคลี่ย้ิมบางๆ  ...มันกอบกุม สวนออนไหว 
    ของผมผานใตรมผา   ... 

)Make it Right 1 : 116(  
  จากตัวอยางขางตนพบคําวา “สวนออนไหว  ”คําวา “สวน  ”หมายถึง สิ่งที่แบงจากสวนรวม   )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,
2556 :  1183 ( คําวา “ออนไหว ”หมายถึง มีอารมณแเปลี่ยนแปลงงายตามเหตุการณแ   )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556  :   1386  ( ใน
บริบทน้ี “สวนออนไหว ”หมายถึง สวนอวัยวะเพศชาย  เพราะเมื่อถูกการกระตุนจนทําใหเกิดอารมณแความตองการทางเพศจะเกิดเปลี่ยนแปลง
โดยอวัยวะสวนนี ก็จะต่ืนตัวตอบสนองสิ่งเราตามสถานการณแน้ันๆ ซึ่งกลุมนักเขียนเลือกใชคําน้ีเพื่อเลี่ยงคําหยาบและทําใหผูอานเกิดจินตนาการ
หรือเกิดมโนภาพ 
         1.1.4 คําเฉพาะกลุมเรียกชายรักชาย ไดแก คูจิ้น สาววาย และสีมวง ดังตัวอยางเชน 

     “พรุงน้ีมารับผมดวยนะครับ...นะ...นะครับ..มารับผมดวย  
    นะพี่ทราฟ ”... 
   “เออๆ” 
  แคมันเรียกพี่ทราฟ ...ทําไมกูตอบกลับงายจังวะ...ถึงผมจะไมรู  
  วาตัวเองเป็นอะไรตอนน้ี แตที่รูแนๆ คือ ผูชายมันมีมารยาแบบน้ีดวย 
   เหรอครับ หรือมีแคไอชาม...แคคิดชีวิตผมก็ สีมวงแลวครับ 

)เสี่ย ครับรับรักผมหนอย : 71(  
จากตัวอยางขางตนคําวา “สีมวง ”คําวา “สี ”หมายถึง แสงสวาง ปรากฏแกตาใหเห็น )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556  : 

1237  ( คําวา “มวง ”หมายถึง สีนํ้าเงินปนแดง) , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556 :  883( ในบริบทน้ี “สีมวง ”หมายถึง กล  ุมคนรักรวม
เพศที่เป็นผูชายกับผูชาย ซึ่งกลุมนักเขียนเลือกใชคําน้ีเพื่อแสดงถึงบุคคลกลุมรักรวมเพศชาย 
         1.2 กลวิธีการใชคําแสดงอาการ เป็นคําที่แสดงใหเห็นความเคลื่อนไหวและเกิดอารมณแความรูสึก ซึ่งพบคําแสดงอาการ 7  กลุม 
ไดแก  
          1.2.1 คําแสดงอ าการต่ืนเตนดีใจ  ไดแก เบิกโพลง ลิงโลด และหัวใจพองโต ดังตัวอยางเชน  

   ไอมิ่งเอาแตรอคอยคําพูดจากผม...ผมที่ไมรูวามีความสําคัญแคไหนสําหรับมัน  
   “จะวาไปถาโยไดเป็นก็จะเป็นปีที่แปลกดีนะ  ”ผมพูดออกมา  
    น่ันทําใหมิ่งถึงกับคอพับคอออน “เออๆ มึงไดเป็นกูก็จะดีใจดวยแหละรุนนองกูน่ี” 

    “จริงนะ ”นัยนแตาของมัน เบิกโพลงดวยความต่ืนเตน 
)เดือนเกี้ยวเดือน1  : 241(  

  จากขอความขางตนคําวา  “เบิกโพลง  ”คําวา   “เบิก  ”หมายถึง  เปิด   )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556  :   684  ( คําวา 
“โพลง ”หมายถึง ลักษณะที่เ บิกกวาง )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  853  ( ในบริบทน้ีกลาวถึง มิ่งขอรองใหหมอคิทชวยเชียรแและ

เป็นกําลังใจใหในการประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัย เมื่อหมอคิทตอบตกลงวาจะเป็นกําลังใจใหกับมิ่ง ทําใหมิ่งดีใจมาก ซึ่งคําวา  “เบิก
โพลง ”ในที่น้ีเป็นคําแสดงถึงอ าการดวงตาเบิกโพลง ที่เต็มไปดวยความต่ืนเตนดีใจ  

   1.2.2 คําแสดงอาการเศรา เสียใจ ไดแก หนาจเอย และคอพับคอออน ดังตัวอยาง เชน 
    “ผมเพิ่งรูนะครับวา พี่ชื่อเลนวา ไออุน”  
    “ใครอนุญาตใหคุณเรียกชื่อน้ัน”  
    “ทําไมละครับ ผมวาเรียก พี่ไออุน ก็เพราะดีออก” 
    “ถาคุณยังเรียกอีก ผมจะสั่งใหวิดพื้นกลางรานเด๋ียวน้ี...  
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   แลวก็หามไปบอกใครดวย!” 
   คนสวมวิญญาณเฮดวากออกคําสั่งดวยนํ้าเสียงเด็ดขาด 
   และทาทางเอาจริง จนคนโดนดุตองทําหนาจเอย รีบรับคํากลับไป 
   เรียกแบบเดิม 
   “ ครับพี่อาทิตยแ” 

)SOTUS พี่วากตัวรายกับนายปีหน่ึง : 173( 
  จากขอความขางตนคําวา “หนาจเอย ”หมายถึง หนาเศราสลด ซีดเซียว )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  306  ( ในบริบท
น้ีกลาวถึง กองภพไดเรียกชื่อเลนของพี่อาทิตยแเฮดวากสุดโหด ซึ่งอาทิตยแไมชอบใหใครเรียกชื่อเลนของตนเอง ทําใหกองภพถูกพี่อาทิตยแดุ ซึ่งคํา
วา “หนาจเอย ”ในที่น้ีเป็นการแสดงถึงอาการหนาเศราเสียใจจากการโดนดุ  
   1.2.3  คําแสดงอาการตกใจ ไดแก ตะโกน ตกใจ วาย เบิกตาโพลง ตัวแข็งทื่อ สะดุง เหวอ ตาโต และอาปากคาง ดัง
ตัวอยางเชน 

   ผมสะดุงวาบเมื่อรูสึกถึงออมแขนอบอุนที่โอบกอดจาก 
   ดานหลังผมหันไปมองกอนจะย้ิมนิดๆ 
   “มีอะไรครับ  ”ผมถาม  
   “ไมมีอะไร แคอยากกอดเมีย  ”รางสูงพูดขึ้น  

)พันธะรายนายสารเลว  : 226(  
  จากขอความขางตนคําวา “สะดุง ”หมายถึง ไหวตัวทันทีดวยความตกใจเพราะไมทันรูตัวหรือไมไดนึกคาดหมายไว เ ป็นตน )นววรรณ  

พันธุเมธา ,2559 : 135 ( ในริบทน้ีกลาวถึง โอดีนที่เขามาสวมกอดซอลจากทางดานหลังทําใหซอลสะดุงตกใจ ซึ่งคําวา  “สะดุง  ”เป็นคําแสดง
อาการตกใจโดยกะทันหันเพราะไมทันต้ังตัว 
   1.2.4 คําแสดงอาการแปลกใจ ประหลาดใจ ไดแก ฮือฮา เบิกตากวาง ตะลึง ฮะ ตาแปว  และเลิกคิ้ว ดังตัวอยางเชน 
    “ทีน้ีตอบผมสิ คุณกองภพ ถาผมไมใหเกียรแกับรุนของคุณ แลวคุณจะทํายังไง”  
    “ก็แยงมาสิครับ”  
    “คุณวาอะไรนะ”  
    “ถาพี่ไมใหเกียรแพวกผม ผมก็ตองแยงมาเป็นของตัวเองครับ”  
    คําประกาศกองอยางไมเกรงกลัวเรียกเสียงฮือฮาจากทั่วทุกทิศ  

)SOTUS พี่วากตัวรายกับนายปีหน่ึง : 11( 
  จากขอความขางตนคําวา  “ฮือฮา  ”หมายถึง สนใจแกมประหลาดใจและต่ืนเตน   )ใชกับคนจํานวนมาก ) (พจนานุกรมคําใหมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ,2557 :  393 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง อาทิตยแไดถามคําถามกองภพวา เกียรแซึ่งเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตรแชิ้นน้ี กองภพ
จะมีวิธีการอยางไรที่จะนํามาเป็นของตัวเองได เมื่อทุกคนรวมทั้งอาทิตยแไดยินคําตอบจากกองภพทําใหตกตะลึงเป็นอยางมาก  ซึ่งคําเหลา น้ีแสดง
ถึงอาการแปลกประหลาดใจ เป็นคําแสดงอารมณแความรูสึกที่ทําใหผูอานจินตนาการตามอาการของตัวละคร 
        1.2.5 คําแสดงอาการไมพอใจ โกรธ ไดแก จิ๊จ฿ะ โวย และตวาด ดังตัวอยางเชน 
    “เด๋ียวกอนครับ ! ผมมีเรื่องสงสัยอีกเรื่องครับ” 
    “อะไรอีก !  ”อาทิตยแทําเสียง จ๊ิจ฿ะอยางรําคาญ  ... 

)SOTUS พี่วากตัวรายกับนายปีหน่ึง : 58-59( 
  จากขอความขางตนคําวา “จิ๊จ฿ะ ”หมายถึง เสียงคลายเสียงจุ฿ปาก แสดงอาการไมพอใจ )พจนานุกรมคําใหมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,
2557 :  76 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง กองภพกําลังพูดคุยกับพี่อาทิตยแ และถามคําถามที่ไมคอยถูกใจพี่อาทิตยแจึงทําใหเขาถูกพี่อาทิตยแแสดงอาการและ
คําพูดที่แสดงถึงความไมพอใจออกไป  คําเหลาน้ีจึงเป็นการแสดงออกเมื่อมีคนมากอกวนทําใหเกิดอารมณแหงุดหงิด 
          1.2.6 คําแสดงอาการออนไหว ไดแก จูบแผวบาง แผวเบา เบาๆ และออยอิ่ง  ดังตัวอยางเชน 

     ริมฝีปากบางผละจูบออกอยางออยอิ่ง ผมขยับใบหนาตามอยางลืมตัว... 
   “หึๆ กูเพิ่งรูวันน้ีแหละวาจูบกับผูชายมันเป็นยังไง” 
    เสียงเขมพูดพรอมกับเช็ดมุมปากตัวเองอยางเซ็กซี่...  

)เสี่ยครับรับรักผมหนอย : 119(  
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จากขอความขางตนคําวา “ออยอิ่ง ”หมายถึง ร่ําไร ,ทําเชื่องชาเหมือนอยางไมเต็มใจ   )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556  : 
1387 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง เสี่ยนอยไดผละจูบออกจากชามอยางชาๆ พรอมทั้งเอยความรูสึกของการจูบกับผูชายครั้งแรกของเสี่ยนอย ดังน้ันคําวา 

“ออยอิ่ง ”จึงเป็นคําแสดงอาการในการจูบที่กระทําโดยคอยๆ ทําใหทั้งคูเกิดอาการออนไหวตามอารมณแชวงเวลาขณะน้ัน  
          1.2.7 คําแสดงอาการเขินอาย ไดแก ตัวออนยวบ และหนารอนฉา ดังตัวอยางเชน 

  ผมน่ีหลับตาปี๋ ...ตอนนอนตักก็คิดวาไดมองหนาพี่เขาใกลๆ  
   แตตอนน้ีเรียกไดวาโคตรใกลของใกลของใกล...  
   “อยาใหกูตองจั๊กจี้คอมึงดวยปากนะ”... 

    คําขูของมันทําเอาผมตัวออนยวบ ...นากลัวกวาที่คิดไว...  
)เดือนเกี้ยวเดือน1  : 133(  

  จากขอความขางตนคําวา  “ตัวออนยวบ  ”คําวา   “ตัว  ”หมายถึง รูป  ,ตน  ,ตนเอง  ,คําที่ใชเรียกแทนคน สัตวแ และสิ่งของบางอยาง 
)พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  486  ( คําวา “ออน ”น่ิม ,ไมแข็ง ,ไมกระดาง )พจน านุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556 :  1387 (

 คําวา “ยวบ ”หมายถึง อาการที่ไหวจะยุบลง )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  939 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง หมอปุาพยายามใชคําพูด
แกลงขมขูวาโยเพื่อใหเขาลุกต่ืนขึ้นจากเตียงนอน ทําใหทั้งสองคนเน้ือตัวใกลชิดกัน จนทําใหวาโยเขินจึงนอนน่ิงอยูอยางน้ัน  ซึ่งคําวา  “ตัวออน

ยวบ ”ในที่น้ีเป็นคําแสดงอาการของคนเขินอาย ซึ่งกําลังตกอยูในสถานการณแใกลชิดกับคนรักจนไมสามารถแสดงขยับรางกายได  
         1.3  กลวิธีการใชคําแสดงภาพ หรือคําแสดงลักษณะ คือ คําที่บงบอกความหมายและทําใหเห็นภาพในลักษณะตา งๆ ซึ่งพบคํา
แสดงภาพหรือลักษณะ 4 กลุม ไดแก  
         1.3.1 คําแสดงภาพหรือลักษณะทางรูปกาย ไดแก ตัวเล็ก รางสูง หลอ หนาใส หนาเด็ก ตัวขาว และเนียน ดังตัวอยางเชน 
    ผมเขี่ยจมูกเขาเบาๆ ไมคอยกลาลงนํ้าหนักแรงๆ กังหันตัวเล็ก 
    ขนาดน้ี ลองทาบดูมือผมใหญกวาหนาเขาอีก ไอตัวเล็กยังไมยอมต่ืน 
    เขายนจมูกเล็กนอยอยางรําคาญแลวพลิกตัวไปอีกดาน 

)The Our Story  กังหันกับพัดโบก : 149( 
  จากขอความขางตนคําวา “ตัวเล็ก ”คํา วา “ตัว ”หมายถึง รูป ,คน ,ตนเอง )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  486   ( คําวา 

“เล็ก” หมายถึง มีขนาดยอมกวาเมื่อเทียบกัน ,มีขนาดไมโต )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  1076 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง พัดโบกมอง
รางกายของกังหันที่มีรูปรางตางจากตัวเขามาก เขาจึงแกลงเอามือเขี่ยจมูกของกังหันที่กําลังหลับอยูเพื่อปลุกใหต่ืน ซึ่งคําวา  “ตัวเล็ก  ”ในที่น้ี
แสดงใหเห็นลักษณะของรูปรางที่มีขนาดตัวที่ไมใหญหรือมีความสูงไมมากนัก  
          1.3.2 คําแสดงภาพหรือลักษณะทางอวัยวะ ไดแก แววตาเป็นประกายวิบวับ ดวงตาสีนิลเปลงประกาย นัยนแตาสีดําขลับ 
และนัยนแตาสีนิล ดังตัวอยางเชน 

   นํ้าเลิกคิ้วขึ้นเล็กนอยดวยความประหลาดใจ “อยากมาหาผม...  
   จะมาเมื่อไหรก็ไดน่ี โทรมาบอกกอนสักหนอยก็ดี”  
   จริงเหรอครับ ”เด็กหนุมฉีกย้ิมกวาง ดวงตาสีนิลเปลงประกาย 

)เหนือเมฆ1  : 206(  
  จากตัวอยางขางตนคําวา “ดวงตาสีนิลเปลงประกาย ”โดยคําวา “ดวงตาหรือตา ”หมายถึง  สวนหน่ึงของรางกายคนและสัตวแทําหนาที่
ดู )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  489    ( คําวา “สี ”หมายถึง แสงสวาง ปรากฏแกตาใหเห็น )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,
2556 :  1236 ( คําวา “นิล ”หมายถึง พลอยชนิดหน่ึงมีสีดํา )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  637 ( คําวา “เปลง ”หมายถึง แจมใส ,

สุกใส )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  756 ( คําวา “ประกาย ”หมายถึง ความแวววาว )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 
:  700 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง นํ้าไดอนุญาตใหเมฆรุนนองของเขามาเที่ยวที่หองพักได แตตองโทรมาแจงลวงหนา เมื่อเมฆไดยินคําอนุญาตดังน้ันจึง
ทําใหเขาแสดงอาการดีใจอยางชัดเจน ดังน้ันเมื่อนําคํามารวมกันเป็นคําวา “ดวงตาสีนิลเปลงประกาย ”ซึ่งในที่น้ีทําใหผูอานเห็นภาพอวัยวะของ
ดวงตามีแววตาที่แสดงอารมณแความรูสึกต่ืนเตนดีใจของตัวละคร  
                 1.3.3 คําแสดงภาพหรือลักษณะทางสภาพ ไดแก ใบหนาหวาน ใบหนาเกลี้ยงเกลา และใบหนาหลอ ดังตัวอยางเชน  

ใบหนาหลอย้ิมไดใจขณะที่ผมน่ิงอ้ึงไป และเพิ่งไดสติกลับมาครบถวน  ...ไอเหี้ย ยังจะมีหนามาย้ิมอีก นะ 
    “บอกกูสิ วาครั้งน้ีไมรูสึกอะไร”  

 ) Make it Right 1 : 58(  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   45 

 จากตัวอยางขางตนคําวา “หนาหลอ ”หมายถึง หนาตานาดู )นววรรณ พันธุเมธา ,2559 :  8( ในบริบทน้ีกลาวถึง ธีรแกลั่นแกลงฟิวสแดวย
การโนมใบหนาของตนเองเขามาใกลกับใบหนาของฟิวสแ ทําใหฟิวสแตกใจอยางต้ังตัวไมทัน ซึ่งคําวา  “ใบหนาหลอ  ”ในที่น้ีทําใหผูอานเห็นภาพ
ใบหนาที่หลอชวนนามอง   

   1.3.4 คําแสดงภาพหรือลักษณะทางสี ไดแก ใบหนาสีแดงก่ํา หนาแดงก่ํา แกมแดงก่ํา หนาแดง และหนาแดงระเรื่อ ดัง
ตัวอยางเชน 

   “ผมอยากรูวาหนาอกของผมละ เกลาจะชอบหรือเปลา ” 
   “มึงบาไปแลวหรอ ” 
   “ผมคงบาจริงๆ น่ันแหละ แคคําพูดผมก็ยังหึง ... ”ตอนน้ี 
   เน้ือตัวของเราแนบชิดสนิทกันโดยที่สิบสองต้ังใจใหมันเป็นแบบน้ัน  
   ผมหนาแดงก่ าใจเตนไมเป็นส่ํา... 

)รานบารแสุราลัย  : 241(  
  จากตัวอยางขางตนคําวา “หนาแดงกํ่า ”หมายถึง หนาแดงในลักษณะตางๆ )นววรรณ  พันธุเมธา ,2559 :  9 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง กันตแ
หรือสิบสองซึ่งอยูกับเกลาสองคน ตางไดสัมผัสรางกายกันแบบแนบชิด โดยที่กันตแดึงตัวเกลาเขาไปกอด ทําใหเกลาไมทันไดเตรียมระวังตัว จึงเกิด
อาการหนาแดง ซึ่งคําวา “หนาแดงกํ่า ”ในที่น้ีทําใหผูอานเห็นภาพใบหนาที่มีการเปลี่ยนเป็นสีแดงปรากฏอยูเล็กนอย ซึ่งเกิดจากความเขินอาย  
         1.4 กลวิธีการใชคําขยาย เป็นการนําคํามาใชเพื่อขยายความใหชัดเจนย่ิงขึ้น ทั้งดานความหมายและการจินตนาการภาพ พบ 2 
กลุม ไดแก 
          1.4.1 คําขยายเพื่อบอกปริมาณ จํานวน ไดแก โคตรพอโคตรแม ม฿ากมาก โคตรของโคตร ฉิบฉาย โคตรมีความสุข ตกใจ

เบอรแน้ัน เจี๊ยบ และโคตรคิดถึง ดังตัวอยางเชน  
   “ที่กูหึง กูหวง เพราะมึงเป็นแฟนกู และที่สําคัญคือกูรักมึง” 
   พูดจบมันก็กดจูบที่ขมับผมทีนึงแรงๆ 
   มันย้ิมกริ่ม ยกมือของผมขึ้นมาจูบเบาๆ “ โคตรมีความสุข 
   เลยวะ ถากูรูวาเป็นแฟนกับมึงแลวมีความสุขขนาดน้ี คงขอต้ังแต 
   เรียน ม.ปลาย แลว”  
        )เลนเพื่อน2 : 109(  

  จากขอความขางตนคําวา  “โคตร  ”หมายถึง มากอยางย่ิง   )พจนานุกรมคําใหมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2557  :   63  ( คําวา  “สุข ”
หมายถึง ความสบายกายสบายใจ )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  1241 ( ในบริบทน้ีกลาวถึง จ฿อบเมื่อสมหวังเรื่องความรักกับเตย

เพื่อนสนิทของตนเอง เขาจึงรูสึกมีความสุขกายสบายใจเป็นอยางมาก ซึ่งคําวา “โคตร ”นํามาขยายคําวา “มีความสุข ”จึงสื่อความหมายถึงการมี
ความสุขอยางมาก 
         1.4.2  คําขยายเพื่อความเดนชัด ไดแก เปรี้ยวจี๊ด หลับตาปี๋ โคตรใกล หลอขั้นเทพ หลอราย หลอเรี่ยราด หลอเหลือ
รับประทาน ฉิบหาย แข็งปใ๊ก โคตรอลังการงานสราง หลอโคตร สวยสัด สวางเจิดจา ตัวเบอเรอ โคตรพอโคตรแมหลอ และใสแจเว ดังตัวอยางเชน 

   “ถาเกลาไมไดเป็นคนใหตังคแผมเกาสิบหาบาทในวันน้ัน 
   ผมก็ยังจะชอบเกลาอยูดี ”  
   “ตอแหลแลว  ”ผมพูดติดตลก  
   “จริงๆ นะ  ”สิบสองย่ืนหนา มาใกลผมอีกครั้ง สายตาของ 
   มันกรุมกริ่มฉิบหาย... 
    “ก็ดูสิ ขาวขนาดน้ี หนาใสหนาเด็กขนาดน้ี นิสัยก็  
   นารักอีก ใครอยูใกลยังไงก็หลงตายหา”  

)รานบารแสุราลัย  : 239(  
  จากขอความขางตนคําวา “ฉิบหาย ”หมายความวา มากอยางย่ิง   )ใชในความประชด ) (พจนานุกรมคําใหมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,
2557 :  91  ( ในบริบทน้ีกลาวถึง สิบสองใชสายตามองเกลา หนุมคนรักของเขาดวยสายตากรุมกริ่ม คําวา “ฉิบหาย ”ในที่น้ีจึงหมายถึง มาก โดย
นํามาขยายคําวา “ สายตากรุมกริ่ม  ”สื่อความหมายถึงสายตาที่ฉายแววเจาชู เจาเลหแอยางมาก  

  2. กลวิธีการใชภาพพจนแ พบกลวิธีการใชภาพพจนแ ดังนี้ 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   46 

   2.1. การใชภาพพจนแอุปมา คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหน่ึง โดยที่มีลักษณะทางธรรมชาติแตกตางกัน แตมีลักษณะ
เดนบางประการรวมกันและใชคําที่มีความหมายวาเหมือนหรือคลายเป็นคําแสดงการเปรียบเทียบเพื่อเนนใหเห็นจริงวา เหมือนอยางไรใน
ลักษณะใด ดังน้ี 

   “ถาพี่รุกเขาหาเมฆบาง จะทําใหเมฆมั่นใจมากขึ้นงั้นเหรอ” 
    เด็กหนุมพยักหนา... 
   “แนใจนะวาได  ”ชายหนุมถามยํ้าอีกครั้ง สาย ตาของเขาเลื่อน 

    จากใบหนาทางดานขางของรุนนอง ผานลําคอ ลงมายังรางกายทอนบน 
    ที่เปลือยเปลา ยอดอกของเมฆแข็งเป็นไต สีชมพูนารัก ผิวกายขาวเนียน 
    ราวกับเด็ก... 

)เหนือเมฆ2  : 245(  
  จากขอความขางตนมีคําวา “ราว ”เป็นคําเปรียบเทียบ โดยบริบทน้ีกลาวถึงตัวละครชื่อพี่นํ้าไดเปรียบเทียบผิวพรรณของเมฆวาขาว
เนียนเหมือนกับผิวของเด็กแรกเกิดที่มีผิวขาว เนียนนุม แสดงใหเห็นวาเมฆเป็นคนดูแลผิวพรรณของตัวเอง 
   2.2. การใชภาพพจนแอุปลักษณแ คือการเปรียบเทียบดวยการกลาววาสิ่งหน่ึงเป็นอีกสิ่งหน่ึงโดยมักใชคําแสดงการ
เปรียบเทียบวา “เป็น” หรือ “คือ” หรือลักษณะรวมอื่นๆ โดยมีจะความหมายลึกซึ้งกวาอุปมา  ดังน้ี 

   ผมสะดุงวาบเมื่อรูสึกถึงออมแขนอบอุนที่โอบกอดจาก 
   ดานหลังผมหันไปมองกอนจะย้ิมนิดๆ 
   “มีอะไรครับ  ”ผมถาม  
   “ไมมีอะไร แคอยากกอดเมีย  ”รางส  ูงพูดขึ้น 

)พันธะรายนายสารเลว  : 226(  
 จากขอความขางตนคําวา “กอดเมีย ”เป็นคําเปรียบเทียบ ซึ่งคําวา “เมีย ”หมายถึง ภรรยา ,หญิงที่เป็นคูครองของชาย   )พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  920 ( ในที่น้ี “กอดเมีย ”หมายถึงกอดชายผูเป็นที่รัก ผูซึ่งเป็นเหมือนเมียหรือภรรยา  โดยบริบทน้ีกลาวถึงตัวละครชื่อโอดีน
ที่เขามาสวมกอดซอลจากทางดานหลังทําใหซอลสะดุงตกใจ ซึ่งโอดีนเปรียบซอลชายหนุมผูเป็นที่รักของเขาเป็นเหมือนเมียหรือภรรยาของตนเอง 

  2.3. การใชภาพพจนแสัญลักษณแ คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใชคําอื่นแทน คําที่ใชเรียกน้ันเกิดจากการเปรียบเทียบ
และตีความซึ่งใชกันมานานจนเป็นที่เขาใจกันโดยทั่วไป ดังน้ี 

   “พี่นํ้า อาทิตยแน้ีผมจะไดเกียรแกับเสื้อช็อปแลวนะ” 
   “แนใจรึวาจะได” 
   “โธ! ระดับนี้แลว พี่นํ้ารอดูเลย เอาไวผมจะเอามาอวด” 
   ดวงตาที่เป็นประกายสดใสแฝงไวดวยความมุงมั่นเชนน้ีละ 
   เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาในคราวแรก...  

)เหนือเมฆ1  : 328(  
จากขอความขางตนคําวา “เกียรแ ”หมายถึง กลอุปกรณแที่จะสงผานกําลังและการเคลื่อนที่จากสวนหน่ึง ไปยังอีกสวนหน่ึงของเครื่องกล 

)พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2556 :  150 ( ในที่น้ีเป็นการเปรียบเทียบที่แสดงถึงสัญลักษณแของกลุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรแ ซึ่ง
เกียรแหรือฟในเฟือง เป็นกลไกลในระบบการทํางานของเครื่องกล เหมือนกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรแ กวาที่จะไดเกียรแมาครอบครองตอง
ผานกิจกรรมตางๆ ที่ตองอาศัยความพรอม ความสามัคคีของทุกคนในคณะ 
   2.4  การใชภาพพจนแสัมพจนัย  คือ การกลาวถึงสวนยอยของสิ่งใดสิ่งหน่ึง แตตองการใหมีความหมายถึง  สวนเต็มหรือ
ทั้งหมด ที่พบมีดังน้ี 

  “เราลองมา...คบกันมั้ย”...  
   “มึงวาไรนะ ...เลนมุกออสัด”  
   “ไมเลนแลวเวย...ก็คบกันไง...แบบเป็นแฟนกันอะ จริงๆ จังๆ  
    มึงอยาปฏิเสธนะ กูเขินวะ  ”พอจับอกขางซายดูแลว รูสึกไดถึง กอนเนื้อ ภายในเตนตุบตับๆ... 

)Make it Right 2 : 131(  
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  จากขอความขางตนคําวา “กอนเน้ือ ” เป็นการเปรียบเทียบสวนยอยในรางกายที่อยูบริเวณอกขางซาย และมีการเตนเป็นจังหวะ ซึ่ง
เป็นอารมณแความรูสึกของลูกโมที่เอยขอหยกเป็นคบแฟน ในบริบทน้ีกอนเน้ือ จึงหมายถึง หัวใจของมนุษยแ ซึ่งเป็นสวนที่ควบคุมอารมณแความรูสึก
ทั้งหมดของรางกาย เชน อาการเขินอาย อาการต่ืนเตน การมีความรัก เป็นตน 
    2.5 การใชภาพพจนแอติพจนแ หรืออธิพจนแ คือ การกลาวเกินจริง เพื่อตองการยํ้าอารมณแความรูสึกที่มีตอความหมายน้ันให
หนักแนนขึ้น ที่พบมีดังน้ี 

  “ผมรักเสี่ยนะครับ รักที่สุดเลย เสี่ยรักผมปุะ เสี่ยไมไดบอกผมนานแลวนะเวย”   
    “ใหทาย”  
   “ตลอดแหละเสี่ย ใหผมทายตลอด  ”ผมพูดเสียงงอนๆ...  
   “แคน้ีงอนเหรอวะ  ”เสี่ยนอยพูดกอนจะมองหนาผมย้ิมๆ  
   “อืม รัก  ”เสียงทุมพูดออกมาดวยนํ้าเสียงจริงใจ  
   “รักมากปะ  ”ผมถาม  
   “มาก” 
   เสี่ยตอบกลับมาสั้นๆ แตทําหัวใจผมแทบระเบิดออกมา... 

)เสี่ยครับรับรักผมหนอย : 310-311(  
  จากขอความขางตน “หัวใจแทบระเบิด ”ซึ่งคําวา “ระเบิด ”หมายถึง ปะทุแตกออกไป )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,2556  : 

980  ( เป็นการเปรียบเทียบเกินความจริง เพราะหัวใจที่อยูในรางกายไมสามารถระเบิดแตกออกมานอกรางกายได ในบริบทน้ีจึงหมายถึง อาการ
ต่ืนเตน ดีใจอยางมีความสุข  ซึ่งกลาวถึงอารมณแความรูสึกของชามที่ไดยินเสี่ยนอยบอกรัก ชามจึงดีใจและมีความสุขเป็นอยางมาก จึ งเป็น
ภาพพจนแที่ทําใหผูอานจินตนาการภาพถึงอารมณแความรูสึกไดชัดเจนขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการศึกษากลวิธีการใชภาษาและภาพพจนแในนวนิยายวาย ปรากฏกลวิธีการใชคํา 4  กลวิธี ไดแก กลวิธีการใชคําเฉพาะกลุม กล

วิธีการใชคําแสดงอาการ กลวิธีการใชคําแสดงภาพหรือคําแสดงลักษณะ  และกลวิธีการใชคําขยาย สวนดานกลวิธีการใชภาพพจนแ มี  5  กลวิธี 
ไดแก การใชภาพพจนแอ ุปมา การใชภาพพจนแอุปลักษณแ การใชภาพพจนแสัญลักษณแ การใชภาพพจนแสัมพจนัย และการใชภาพพจนแอติพจนแหรืออธิ
พจนแ จากผลการศึกษาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1  .การอานนวนิยายวาย จําเป็นตองเขาใจกลวิธีทางภาษาดานการใชคําและการใชภาพพจนแเน่ืองจากผูแตงนวนิยายวายมีการ
เลือกสรรถอยคําที่ผูอานตองตีความหมายของคํา โดยอาศัยบริบทของขอความตามเน้ือหาของเรื่อง เพื่อจะไดเขาใจความหมายของเรื่องราวน้ัน
อยางชัดเจน    
  2 . กลวิธีการใชคําแสดงภาพหรือคําแสดงลักษณะ เป็นกลวิธีเดนที่ผูแตงนวนิยายมักใชคําที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมของตัวละครผานทาง
แววตา สายตา และปฏิกิริยาทางรางกายบงบอกความหมายถึงรูปรางหนาตาหนุม เชน หนาตาหลอ ใบหนาหลอ ผิวพรรณดี รวมถึงลักษณะสี
หนา ลักษณะแววตา ที่สื่ออารมณแตางๆ โดยเฉพาะความเขินอายเมื่ออยูใกลชิดกับชายหนุมผูเป็นที่รัก ดังน้ันจึงทําใหผูอานเกิดจินตนาการภาพ
หรือมโนภาพ และทําใหผูอานมีอารมณแความรูสึกรวมกับเรื่องราวน้ัน 

3. ผูเขียนเลือกใชภาพพจนแอุปมาและภาพพจนแอุปลักษณแเป็นสวนใหญ มักเปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะทางรางกาย และภาพพจนแอุป
ลักษณแมักเปรียบเทียบกับลักษณะรวมอื่นๆ ในการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศชาย สอดคลองกับความคิดของชไมพร พรเพ็ญพิพัฒนแ 

)2549 : 1 ( กลาววา “วรรณกรรมเป็นสื่อถายทอดความรูสึก นึกคิด จินตนาการเกิดเป็นภาพ โดยเป็นศิลปะอันงดงามทางภาษาและการใชภาษา 
อีกทั้งเน้ือหายังใหคติหรือสอดแทรกแงคิดอยูเสมอ ”ทั้งน้ีผูอานตองใชทักษะการตีความท างภาษาเพื่อทําความเขาใจบริบทเน้ือหา และผูอานจะ

เกิดจินตนาการภาพตามเรื่องราวในนวนิยายที่ผูเขียนถายทอดได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคแได ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยแที่ปรึกษาทั้ง 2  ทาน คือ อาจารยแ ดร .สุรียแรัตนแ 
บํารุงสุข และ อาจารยแ ดร .รุจิรา เสงเนตร ที่สละเวลาในการใหคําแนะนํา การตรวจทานแกไข ทําใหงานชิ้นน้ีสมบูรณแย่ิงขึ้น และขอขอบคุณคุณ

พอคุณแม ญาติพี่นองทุกคนที่มอบความรักและคอยเป็นกําลังใจใหกันเสมอมาจนทําใหการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จผลได  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที ่2 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบสบืเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับการเรยีนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
The study of achievement and attitude towards subject of high vocational certificale 2 students 

who learned by 7E learning cycle with the cooperative learning based on STAD technique 
 

เพ็ญประภา วงศแชนะ1 สมศิริ สิงหแลพ2 และปริญญา ทองสอน3 
Penprapa Whongchana Somsiri Singlop  and Parinya Thongsorn  

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแ กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอน
แบบรวมมือเทคนิค STAD ท่ีเกณฑแรอยละ70 ซึ่งกลุมเปูาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2561  จํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแ โดยใชการทดสอบคาที ( t-test) แบบ 
Dependent sample เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑแรอยละ 70 และใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ One sample 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการ
เรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น, การเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study of achievement, attitude towards science subject of high 
vocational certificate 2 students who learned by 7E learning cycle and the cooperative learning based on STAD 
technique The sample consisted of 33 high vocational certificate 2 students at Sriracha Technological College 
Chonburi. The research instruments were science subject lesson plans using the 7E learning cycle and achievement 
test, an attitude towards science test. The data were analyzed by using dependent sample t-test to compare the 
difference in learning achievement and attitude towards science before and after learning, one sample t-test to 
compare the difference in learning achievement and the set criterion of 70% The research findings were as follows, 

1.  The science subject learning achievement scores after learning by 7E learning cycle and the cooperative 
learning based on STAD technique was significantly higher than the set criterion of 70% (p < .05). 

2.  The attitude scores towards science subject after learning by 7E learning cycle and the cooperative 
learning based on STAD technique was significantly higher than the attitude scores before learning (p < .05). 

 

Keywords : 7E learning cycle, Cooperative learning based on STAD technique, Achievement 
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บทน า 
 วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปใจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรแเก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและ
การงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช และผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยแไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน
เหลานี้ลวนเป็นผลของความรูวิทยาศาสตรแผสมผสานกับความคิดสรางสรรคแและศาสตรแอ่ืนๆดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตรแ เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยแสรางสรรคแขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคแ 
และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) 
 จากการสังเกตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรแและสัมภาษณแครูผูสอนและผูเรียน พบวาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรแสวนใหญยังเนนการบรรยายใหความรู ขาดการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนท่ีดึงดูดกระตุนความสนใจของผูเรียน ทําให
ผูเรียนไมสนใจเอาใจใสในการเรียน เกิดความเบื่อหนาย มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมนอย มีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรแนอย
สงผลใหผูเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาของบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงยังไมดเีทาท่ีควร เห็นไดจากผลการคะแนนสอบของนักศึกษา
ในรายวิชาวิทยาศาสตรแในภาคเรียนท่ีผานมา จึงสะทอนถึงสภาพปใญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรแ การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ เป็นวิธีการที่สรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่เป็นท่ีตองการของโลกยุคปใจจุบันเนื่องจากเป็น
การสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง (วัฒนาพร ระงับทุกขแ, 2542) การจัดการเรียนการสอนในปใจจุบันจึงควรเปลี่ยนจากเนนผูสอน
มาเป็นเนนท่ีผูเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่คาํนึงถงึความตองการและความสนใจของผูเรียนเปิดโอกาสผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการ
สอนใหมากท่ีสุด สามารถสืบคน และสรางองคแความรูไดดวยตนเองไมเนนท่ีการจดจําเพียงเนื้ อหา แตเนนความรวมมือ ซึ่งเป็นทักษะท่ี
สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันในการจัดการเรยีนการสอนแบบเนนผูเรยีนเปน็สําคญัท่ีควรนํามาใชมีดวยกันหลายวิธ ีไดแก การเรียนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquirybased learning) การเรียนการสอนแบบรวมมือ (Cooperative learning) การเรียนการสอนแบบทํา
โครงงาน (Project work) การเรียนการสอนแบบประสบการณแ (Experiential learning) การเรียนแบบอภิปใญญา (Metacognition 
strategy) เป็นตน (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธนแ, 2554) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเป็นแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจโดยใหผู เรียนคนพบความจริงจากกระบวนการ
แสวงหาความรู มุงสงเสริมใหผูเรียนฝึกคดิหาเหตุผล ลงมือปฏิบัติ สํารวจตรวจสอบดวยตนเอง ครูเป็นเพียงผูจัดการใหเกิดประสบการณแการ
เรียนรู ตั้งคําถามใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิด จากขอมูลการศึกษาคนควา พบวามีการกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูไวหลายรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2546 ไอเซนคราฟทแ (Eisenkraft) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูไว 7 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) 2) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) 3) ขั้นสํารวจและคนหา 
(Exploration) 4) ขั้น อธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 5) ขั้นขยายความรู (Elaboration) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 7) ขั้นนํา
ความรูไปใช (Extention) หรือเรียกสั้น ๆ วา (7E) โดยมีเปูาหมายเพ่ือกระตุนใหเด็กไดมีความสนใจและสนุกกับการเรียนสามารถปรับ
ประยุกตแสิ่งที่ไดเรียนรูไปสูการสรางประสบการณแของตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพดานสติปใญญา มีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ี เรียน 
และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  เป็นตน การเรียนการสอนแบบรวมมือเป็นวิธีการเรียนท่ีมีการจัดกลุมสมาชิก สมาชิกใน
กลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับฟใงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล มีการชวยเหลือและพ่ึงพาอาศัยกัน มีความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ การเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD (Student teams achievement divisions) มีการจัดกลุม
สมาชิกคละกันตามความสามารถ มีท้ัง ผูเรียนท่ีเกง ปานกลาง และออน มีการใชแบบทดสอบสั้น ๆ ชวยทบทวนบทเรียนใหกับผูเรียน 
สมาชิกในกลุมจะตองชวยกันพัฒนาความรูของตนเองในเรื่องท่ีผูสอนกําหนด มีการชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุม ปฏิสัมพันธแด าน
การถามคําถามซ่ึงกันและกันการขยายความและการอธิบายเพิ่มเติมชวยใหสมาชิกไดเรียนรูเพ่ิมขึ้นพรอมท้ัง เขาใจบทเรียนไดเป็นอยางดี 
ผูเรียน จะรูสึกตื่นเตน และสนุกสนานเพราะไดปรึกษาชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการเรียนเป็นกลุมในเนื้อหาเดียวกัน สมาชิกในกลุมมีความ
รับผิดชอบ กระตือรือรนและตั้ง ใจทํางานรวมกันใหประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ มีความภูมิใจในความสําคัญของตนวาเป็นสวนหนึ่ง
ของกลุมเทาเทียมกับสมาชิกคนอ่ืน ลักษณะสําคัญเหลานี้จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอวิชาท่ีเรียน และพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกันได (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธนแ, 2554; สุคนธแ สินธพานนทแ, ฟองจันทรแ สุขย่ิง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร และพิวัสสา นภารัตนแ , 
2554) จากการศึกษาของ พเยา สุระเสียง (2550) รายงานวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการเรียน และความคงทนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแประยุกตแ 2 เรื่องสถิติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวานักเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และเนตรนภา เกียรติสมกิจ (2551) รายงานวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการ
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เรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมีสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
เชนเดียวกับการศึกษาของ วิชชุตา อวนศรีเมือง (2554) ท่ีพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค LT  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) และการเรียนการสอนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD  มาชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกท้ังยังสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรแ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 
 
วัตถุประสงคแชองการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิชาวิทยาศาสตรแ หลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD ท่ีเกณฑแรอยละ 70   
 2.  เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีไดรับการจัด 
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ  
 ใน ค.ศ. 2003 ไอนแเซนคราฟตแ (Eisenkraft, 2003, หนา 57-59) ไดพัฒนารูปแบบวัฏจักรการเรียนรูจาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น โดย
ใหเหตุผลวา ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 5 ขั้น เป็นขั้นตอนท่ีไมตอเนื่อง จึงเพ่ิมขั้นตอนการเรียนรูอีก 2 ขั้นตอน โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนไดมีความสนใจและสนุกกับการเรียน และยังสามารถปรับประยุกตแสิ่งท่ีไดเรียนรูไปสูการสรางประสบการณแของตนเอง 
การจัดการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เป็นการเรียนรูท่ีมุงเนนการถายโอนการเรียนรู และตรวจสอบ พ้ืนฐานความรูเดิมของ
นักเรียนทําใหครูคนพบวานักเรียนตองเรียนรูอะไร กอนท่ีจะเรียนรูในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ นักเรียนจะสามารถสรางความรูจากพ้ืนฐานท่ีมี
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเนนใหนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตแใชใหเกิด
ประโยชนแในชีวิตประจําวัน (Bransford, Brown and Cocking, 2000,หนา 5-7)การจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ (Eisenkraft, 2003) นั้น
มีรายละเอียดในแตละขั้นดังนี้ 
 1. ขั้นตรวจสอบความรูเดมิ (Elicitation Phase) ในขั้นนี้ครูจะตั้งคําถามนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิด
ท่ีเป็นความรูเดิมของตนเองออกมา และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไปยังประสบการณแที่นักเรียนมี ในสวนนี้จะทําใหครูทราบวานักเรียนแต
ละคนมีพ้ืนฐานความรูเดิมเป็นอยางไร ครูควรเติมสวนใดจะไดวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาสม และสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน 
 2. ขั้นเราความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการนําเขาสูเนื้อหาในบทเรียนเรื่องท่ีนาสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของ
นักเรียน โดยเรื่องท่ีนาสนใจนั้นอาจจะเปน็เรื่องท่ีมาจากเหตุการณแท่ีกําลังเกิดขึน้ในขณะนั้นหรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ีนักเรียน
ท่ีเพิ่งไดเรียนรู ครูจะตองคอยทําหนาท่ีกระตุนนักเรียนโดยอาจสรางคําถามเพ่ือย่ัวยุใหนักเรียนเกิดความอยากท่ีจะเรียนรู และคอยกําหนด
ประเด็นท่ีจะศึกษาแตครูไมควรบังคบัใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามท่ีครูกําลังสนใจเป็นเรื่องท่ีจะใชศึกษาเพื่อนําไปสูการตรวจสอบ
ในขั้นตอนตอไป 
 3. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration Phase) ในขั้นนี้จะตอเนื่องจากขั้นเราความสนใจเมื่อนักเรียนทําความเขาใจในประเด็น
หรือคําถามท่ีสนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทาง การสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเป็นไป
ได ลงมือปฏิบัติ เพื่อท่ีจะทําการเก็บขอมูล และรวบรวมขอมูล ขอสนเทศหรือปรากฏการณแตางๆ วิธีการตรวจสอบนั้นนกัเรียนสามารถทําได
หลายวิธี เชน ทําการทดลองทํากิจกรรมภาคสนามการใชคอมพิวเตอรแเพ่ือชวยสรางสถานการณแจําลอง (Simulation) การศึกษาหาขอมูล
จากเอกสารอางอิงแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเพียงพอ ครูจะทําหนาท่ีกระตุนใหนักเรียนตรวจสอบ ปใญหา และ
ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลดวยตนเองท่ีจะใชในขั้นตอไป 
 4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) เป็นขั้นท่ีนักเรียนไดขอมูลมาแลวนักเรียนก็จะนําขอมูลท่ีตนเองรวบรวมไดมาทําการ
วิเคราะหแ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีไดในรูปแบบตางๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรแ หรือรูปวาด สราง
ตาราง เป็นตน 
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 5. ขั้นขยายความรู (Elaboration Phase) เป็นการนําความรูท่ีสรางขึ้น มาเชื่อมโยงกับความรูเดิม หรือ แนวคิดเดิมท่ีนักเรียนได
ไปคนควาเพ่ิมเติม หรืออาจจะนําแบบจําลองตางๆ ไปใชอธิบายสถานการณแ หรือเหตุการณแ  ตางๆ ได ซึ่งก็จะชวยเชื่อมโยง เก่ียวกับ
เรื่องราวตางๆ และทําใหนักเรียนนั้นเกิดความรูกวางขวางขึ้น ครูจึงควรจัดกิจกรรมหรือสถานการณแที่จะเป็นการทําใหนักเรียนมีความรูมาก
ขึ้น และขยายกรอบแนวความคิดของตนเอง 
 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้นนี้เป็นการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วา นักเรียนรูอะไร และมาก
นอยเพียงใด ในขั้นนี้จะเป็นการชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูท่ีตนเองไดมาประมวลและปรับประยุกตแใชในเรื่องอ่ืนๆได ซึ่งครูควร
สงเสริมใหนักเรียนนําความรูใหมมาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม และสรางเป็นองคแความรูใหม 
 7. ขั้นนําความรูไปใช (Extension Phase) ครูจะตองมีการเปิดโอกาสใหนักเรียนนําความรูท่ีไดไปประยุกตแใชใหเหมาะสม และ
เกิดประโยชนแ โดยครูจะตองทําหนาท่ีกระตุนใหนักเรียนสามารถนําความรูไปสรางความรูใหมซึ่งจะเป็นการชวยใหนักเรียนสามารถถายโอน
การเรียนรูได   
  การเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD ( Student teams achievement division) 
 เทคนิค STAD  เป็นเทคนิคหนึ่งของการเรียนการสอนแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดย Robert E. Slavin เป็นวิธีการสรางสัมพันธแ
ระหวางนักเรียนเป็นการเรียนท่ีครบวงจร ผูเรียนเรียนรูได โดยลงมือ ปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยตนเอง เนนใหมีการแบงงานกันทําชวยเหลือกันมี
จุดประสงคแหลักเพ่ือท่ีจะจูงใจผูเรียนใหกระตือรือรน กลาแสดงออกชวยเหลือกันและกันในการทําความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ อยางแทจริง
เปิดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกันจนประสบผลสําเร็จตามเปูาหมาย รวมกัน มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและเป็นการฝึกทักษะการทํางาน
รวมกันใหแกผูเรียนทําใหมองเห็นคุณคาของ การรวมมือกัน ใชไดกับระดับการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย (ศศิธร เวียง
วะลัย, 2556) ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 1. การนําเสนอบทเรียน(Class presentation) ผูสอนนําเสนอสิ่งที่ผูเรียนตองเรียน อาจใช วิธีบรรยาย สาธิต อธิบาย ใชคําถาม
หรือทดลอง เป็นตน 
 2. การทํางานเป็นกลุม (Team) แบงผูเรียนออกเป็นกลุมแตละกลุมประกอบดวยผูเรียนประมาณ 4-5 คน ท่ีมีความสามารถ
แตกตางกันท้ังเพศชายและเพศหญิงทํางานท่ีไดรับมอบหมาย รวมกัน 
 3. การทดสอบยอย (Quizzes) หลังจากท่ีผูเรียนแตละกลุมทํางานเสร็จเรียบรอย ใหผูเรียน ทดสอบยอยโดยผูเรียนตางคนตางทํา
แบบทดสอบเพ่ือเป็นการประเมินความรูท่ีไดเรียนมา และเป็นการกระตุนใหรับผิดชอบตอตนเองการทดสอบยอย(Quizzes) หลังจากท่ี
ผูเรียนแตละกลุมทํางานเสร็จเรียบรอย ใหผูเรียนทดสอบยอยโดยผูเรียนตางคนตางทําแบบทดสอบเพ่ือเป็นการประเมินความรูท่ีไดเรียนมา 
และเป็นการกระตุนใหรับผิดชอบตอตนเองการตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ(Individual improvement score) ตรวจแบบทดสอบ แลว
รวมคะแนนนําคะแนนของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกันแลวเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุม 
 4. การรับรองผลงานของกลุม (Team recognition) เป็นการประกาศคะแนนกลุมใหแตละกลุมทราบ พรอมกับใหคําชมเชย หรือ
ใหประกาศนียบัตร หรือรางวัลกับกลุมท่ีมีคะแนนสูงสุด (วัฒนาพร ระงับทุกขแ,2542; สุคนธแ สินธพานนทแและคณะ, 2554) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน 3 สาขาวิชา ไดแก การบัญชี คอมพิวเตอรแ การจัดการโลจิสติกสแ   
จํานวน 68 คน 
  1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน 3 สาขาวิชา ไดแก การบัญชี คอมพิวเตอรแ การจัดการโลจิ
สติกสแ  จํานวน 33 คน โดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 33 คน 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD 
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  2.2  ตัวแปรตาม คือ 
   2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ 
   2.2.2  เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแ 
 3.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง การเจริญเติบโตและพันธุกรรม ในวิชาวิทยาศาสตรแ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับชั้นปีท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดแก 
  3.1  กระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 3.2  ลักษณะทางพันธุกรรม 
  3.3  การคนพบความรูทางพันธุศาสตรแ  3.4  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ 
  3.5  ลักษณะทางพันธุกรรมถายทอดไดอยางไร 3.6  ยีนและโครโมโซม 
  3.7  มิวเตชัน 
 4.  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2561 ใชเวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง โดยผูวิจัย
เป็นผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) มีกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวท่ีไดการจัดการเรียนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD  โดยเทียบกับเกณฑแรอยละ 70 มีการเก็บขอมูล
กอนและหลังการทดลองโดยผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2538, หนา249)  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

 1. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการ         
            สอนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ 
 3. แบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแ 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 1. แนะนําขั้นตอนการทํากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวม
การเรียนการสอนแบบรวมมือกับเทคนิค STAD 
 2. ทดสอบกอนเรียน Pretest โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแและแบบวัดเจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตรแที่ผานการตรวจสอบคุณภาพปรับปรุงและแกไขแลวมาใช 

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการ
สอนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในวิชาวิทยาศาสตรแ เรื่องการเจริญเติบโตและพันธุกรรม ใชเวลาสอน 12 ชั่วโมง โดยผูวิจัยเป็นผูดําเนินการ
สอนดวยตนเอง 
 4. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามกําหนดแลวทําการทดสอบหลังเรียนPosttest โดย ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรแ และแบบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแ (ฉบับเดิม) 
 5. นําผลคะแนนท่ีไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ แบบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแ 
มาวิเคราะหแโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ( 7E ) รวมกับ
การเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD ท้ังกอนดําเนินการทดลองและหลังดําเนินการทดลอง ซึ่งวิเคราะหแโดยใช การทดสอบคาที t ( 
test ) แบบ Dependent sample และ One sample   
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแของของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ( 7E ) รวมกับการเรียนการสอนแบบเทคนิค STAD กับเกณฑแรอยละ 70  ไดผลดัง 
ตารางท่ี 1 
  

 
 
 
จากตางรางท่ี 1 พบวาคาสถิติทดสอบมีคาเทากับ 8.834 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ

ของของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ( 7E ) 
รวมกับการเรียนการสอนแบบเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑแรอยละ 70 ( 21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ขอท่ี 1 

2. เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ( 7E ) รวมกับการเรียนการสอนแบบเทคนิค STAD ไดผลดังตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
จากการศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนคิ STAD มีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 

 
สรุปและอภิปรายผล  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ จากวิจัยนี้พบวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรแหลังเรียนสูงกวาเกณฑแท่ีกําหนด (รอยละ70) ผลการศึกษาดังกลาวอาจจะมีสาเหตุมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู7ขั้น (7E) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูพ้ืนฐานเดิมของผูเรียนทําใหครู
คนพบวาผูเรียนตองเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ รูปแบบการสอนนี้มีขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญใหผูคิดเรียนคนควา
หาขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแแปลผล สรุปผลทําใหผูเรียนไดสรางองคแความรูใหม นอกจากนั้นรูปแบบการสอนนี้ยังเนนใหผูเรียนนํา
ความรูท่ีไดจากการเรียน ไปประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแตอชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ พิมพันธแ เดชะคุปตแ (2544) ท่ีกลาววา การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูชวยพัฒนาศักยภาพดานสติปใญญา ทําใหผูเรียน ฉลาดขึ้น รูวิธีคนหาความรู สามารถแกปใญหาดวย
ตนเองชวยใหจดจําความรูไดนาน และสามารถ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธัญรียแ สมองดี (2556) ท่ี
ไดศึกษาผลการจัดกิจรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง การทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหแ และเจตคติทางวิทยาศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ท่ี
พบวานักเรียนท่ี ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น(7E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและการคิด
วิเคราะหแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรแของนักเรียนอยูในเกณฑแระดับมาก 

2.  เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแจากการวิจัยนี้พบวา เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับชั้นปีท่ี 2  ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู 7ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ผลการศึกษาดังกลาว อาจจะมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการ
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เรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีการจัดกลุมสมาชิกคละกันตามความสามารถ มีท้ังผูเรียนท่ีเกง ปาน
กลาง และออน ทํางานท่ีไดรับมอบหมายผูเรียนได ปรึกษาชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยผูเรียนท่ีเกงจะชวยเหลืออธิบายบทเรียนใหเพ่ือนใน
กลุมเขาใจ สวนผูเรียนท่ีไมเกงก็จะพยายามทําความเขาใจบทเรียนทําใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้งในน้ําใจของสมาชิกในกลุมและมีความ
ภาคภูมิใจในความสําคัญของตนวาเป็นสวนหนึ่งของกลุม  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนตาง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนการสอน
แบบรวมมือเทคนิค STAD ใหเขาใจเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2.  การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น(7E) รวมกับการเรียนการสอน แบบรวมมือเทคนิค STAD ใชเวลาใน
การจัดกิจรรมคอนขางมาก ควรกําหนดเวลาใหเหมาะสม  

3.  ควรแนะนํานักเรียนใหเขาใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองและไมเกิดปใญหา
ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงประโยชนแของการใหความรวมมือ เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา คุณกิติคุณ วงศแชนะ และครอบครัว ท่ีเป็นกําลังใจ และใหการสนับสนุนในการทําวิจัย 
ขอขอบพระคุณ ดร.สมศิริ สิงหแลพ และผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน ท่ีใหคําชี้แนะ คําปรึกษา ในการทํางานวิจัยจนลุลวงประสบความสําเร็จได
ดวยดี และขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ท่ีใหโอกาสในการใชเป็นสถานท่ีเก็บตัวอยางในงานวิจัย 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ที่มีตอการรูเร่ือง
วิทยาศาสตรแ เร่ืองระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Effect of learning using 7E inquiry cycle about ecology to enhance scientific literacy of 
Mathayomsuksa 3 students 

 
ดุษฎี  เจริญสุข1  และวารีรัตนแ  แกวอุไร2 

Dusadee  Charoensuk and Wareerat  Kaewurai 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กอนและหลังเรียน
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)  2) เพ่ือเปรียบเทียบการรูเรื่อง
วิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏ
จักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาน หนองหูชาง อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ  สถิติที่ใชทดสอบ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  ผลการวิจัย 
พบวา 1) นักเรียนมีระดับการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ กอนเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ข้ัน (7E) อยูในระดับตํ่าท้ัง 3 สมรรถนะและในภาพรวม สวนหลังเรียนนักเรียนมีระดับการรูเรื่องวิทยาศาสตรแเพ่ิมข้ึนจัดอยูใน
ระดับสูงทั้ง 3 สมรรถนะและในภาพรวม  2) การรูเรื่องวิทยาศาสตรแทั้ง  3 สมรรถนะและในภาพรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่เรียนโดยใชกระบวนการสืบเสาะ  หาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:  กระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) การรูเรื่องวิทยาศาสตรแระบบนิเวศ 
 
Abstract 
 This study aims as follows 1) To study scientific literacy of Grade 9 Students in both before and after 
learning using 7Es Inquiry 2) To compare students‖ scientific literacy of Grade 9 Students in both before and after 
learning with inquiry process using 7Es Inquiry. The samples of the study are seventeen Grade 9 Students of 
Bannonghuchang School in the second semester of 2018 academic year. The samples are selected as purposive 
sampling. The research instruments are lesson plan of Grade 9 using 7Es Inquiry Cycle on the topic of ecology 
and scientific literacy rating scale. The results are analyzed using mean, standard deviation, and t-test 
dependent. The results of this study are 1) Before learning with 7Es Inquiry Cycle, students have low scientific 
literacy in three competencies and overall progress. After learning with 7Es Inquiry Cycle, students have higher 
scientific literacy in three competencies and overall progress. 2) Scientific literacy in three competencies and 
overall progress of Grade 9 Students using 7Es Inquiry learning method is significantly higher than before studying 
at the level of .05. 
 
Keywords:  7E Inquiry Cycle, Scientific Literacy, Ecology 

                                                             
1 นิสิตหลักสูตร กศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร  E-Mail: KruMai2016@gmail.com  โทร. 0910270991 
2 รองศาสตราจารยแ ดร.  คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร  E-Mail: wareeratk@nu.ac.th  โทร. 0818884889 

mailto:wareeratk@nu.ac.th


 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   57 

บทน า 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม สงผลใหทุกประเทศทั่วโลกกําหนดทิศทาง การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตน
ใหมีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น สวนความตองการกําลังแรงงานที่ ไรฝีมือ และมีทักษะตํ่าจะถูกแทนที่ดวย
หุนยนตแและเทคโนโลยีใหม ๆ มากขึ้น การจัดการศึกษาในปใจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทาง   การผลิตและการพัฒนากําลังคน
ดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อใหไดทั้งความรูและทักษะที่จําเป็นตองใชในการดํารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 
หนา 15-16) วิทยาศาสตรแจึงมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปใจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรแเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเป็นสังคม
แหงการเรียนรู ดังน้ันทุกคนจึงจําเป็นตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรแ เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ มนุษยแ
สรางสรรคแขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคแ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 92) 

โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ ริเริ่มโดยองคแการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา มีวัตถุประสงคแเพื่อ
ประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียม   ความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จําเป็นตอการดํารงชีวิตใน
โลกที่มี  การเปลี่ยนแปลง การประเมินของ PISA ไมเนนการประเมินความรูตามหลักสูตรในโรงเรียน แตเนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียน
ในการใชความรูและทักษะเพื่อแกปใญหาในชีวิตจริงหรือที่เรียกวา “การรูเรื่อง” ใน 3 ดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตรแ และ
การรูเรื่องวิทยาศาสตรแ แตจากผลการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรแต้ังแตปี 2000–2006 พบวา มีคะแนนลดลงอยางตอเน่ือง (สุนียแ  คลายนิล 
และ คณะ, 2551, หนา 83) ในปี 2009–2012 จะเห็นวามีคะแนนเพิ่มขึ้น แตก็ยังตํ่ากวาคาเฉลี่ยที่ OECD กําหนด และในปี 2015 มีคะแนน
ลดลงจนเทากับการประเมินในปี 2006 ที่วิทยาศาสตรแเป็นวิชาหลัก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, 2560, หนา 1-4)  

จากความสําคัญของวิทยาศาสตรแตลอดจนผลการประเมิน PISA ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแที่ผานมาน้ัน
ไมสามารถนําพาผูเรียนไปสูเปูาหมายของการศึกษาวิทยาศาสตรแของประเทศ ผูสอนควรปรับเปลี่ยนความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ทําความเขาใจบทบาทของผูเรียนและผูสอนระหวาง   การจัดการเรียนรู โดยที่ผูสอนจัดบรรยากาศ
การเรียนรูใหเอื้อตอการปรับโครงสรางทางปใญญาใหผูเรียนไดเขาไปสัมผัสและสัมพันธแกับสิ่งที่เรียนรู ผูสอนพึงทําความเขาใจวาการสอนที่ดีตอง
เปิดโอกาสใหผูเรียนลงมือกระทํามากกวาการบอกเลาทฤษฎี ซึ่งการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแแบบสืบเสาะหาความรู เป็นแนวทางหน่ึงในการ
สงเสริมความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ และยังเป็นกระบวนการที่นําพาผูเรียนไปสูคุณลักษณะของผูที่ใฝุรูในยุคโลกาภิวัตนแ เรียนรูที่จะ
แสวงหาความรูตาง ๆ ดวยการต้ังคําถาม การคนควาหาคําตอบ และการใชวิจารณญาณเพื่อตัดสินใจ มีหัวใจนักปราชญแ สรางเสริมใหผูเรียน เกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต รูจักตนเอง ปรับความคิด ยอมรับกติกาของกลุม ลงมือตรวจสอบหาความรูดวยตนเอง และถายโยงการเรียนรูดวย
ปฏิสัมพันธแระหวางกลุมเพื่อน  กลาวไดวา การเรียนการสอนวิทยาศาสตรแไมใชเป็นเพียงการนําเสนอขอสรุปของนักวิทยาศาสตรแเมื่อมีการคนพบ
ความรูใหมเทาน้ันหรือที่เรียกวา “rhetoric of conclusions” สิ่งเหลาน้ีจะทําใหผูเรียนไมเห็นกระบวนการของวิทยาศาสตรแ เพียงแตเห็น
ผลลัพธแอันเกิดจากงานทางวิทยาศาสตรแ ดวยเหตุน้ี  นักการศึกษาวิทยาศาสตรแจึงไดพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแแบบสืบเสาะหาความรู 
และผลักดันใหเป็นรูปธรรมผานหองเรียนวิทยาศาสตรแ เพ่ือเตรียมเยาวชนใหมีความพรอมที่จะสามารถเรียนรูและปรับตัวใหเขากับโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงความรูอยางเป็นขั้นตอน (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2558, หนา 135-137) 

Eisenkraft (2003) ไดขยายการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ   สืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น ดังน้ี 1 ) 
ขั้นตรวจสอบความรูเดิม 2) ขั้นเราความสนใจ 3) ขั้นสํารวจคนหา 4) ขั้นอธิบาย 5) ขั้นขยายความรู 6) ขั้นประเมินผล และ7) ขั้นนําความรูไปใช 
เพื่อมุงเนนการถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูสอนคนพบวาผูเรียนต องเรียนรู
อะไรเสียกอน กอนที่จะเรียนรูในเน้ือหาบทเรียนน้ัน ๆ อีกทั้งยังสรางเสริมคุณลักษณะความเป็นนักวิทยาศาสตรแใหเกิดแกผูเรี ยนเปิดโอกาสให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเองเต็มตามศักยภาพและเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ ซึ่งเป็นเปูาหมายสําคัญของการเรียนเพื่อการรู
เรื่องวิทยาศาสตรแ 

จากเหตุผลและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 
7 ขั้น (7E) เรื่องระบบนิเวศ วาจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ อันเป็นทักษะที่มีความสําคัญที่จะตองไดรับการสงเสริมใ ห
เกิดขึ้นกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใหผูเรียนเป็นบุคคลที่รูเรื่องวิทยาศาสตรแ สูงขึ้น อันจะนําพาผูเรียนไปสูเปูาหมายของการศึกษา
วิทยาศาสตรแของประเทศตอไป 
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ

สืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
2.  เพื่อเปรียบเทียบการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 1.  การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  ที่พัฒนาโดย  Eisenkraft (2003)  
ประกอบดวย 7 ขั้น  ดังน้ี 
 1)  ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation)  ผูสอนจะตองทําหนาที่ในการต้ังคําถาม  เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดงความรูเดิม 
คําถามอาจจะเป็นประเด็นปใญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคมทองถิ่น หรือประเด็นขอคนพบทางวิทยาศาสตรแ การนําวิทยาศาสตรแมาใชใน
ชีวิตประจําวันและผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไปยังประสบการณแที่ตนมี ทําใหผูสอนไดทราบวาผูเรียนแตละคนมีความรูพื้นฐานเป็นอยางไร 
ผูสอนควรเติมเต็มสวนใดใหกับผูเรียน และผูสอนยังสามารถวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
 2)  ขั้นเราความสนใจ (Engagement)  ขั้นน้ีเป็นการนําเขาสูเน้ือหาในบทเรียนหรือเรื่องที่นาสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจ
ของผูเรียนหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม เรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณแที่กําลังเกิดขึ้นในชวงเวลาน้ันหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่ผูเรียนเพิ่งเรียนรู ผูสอนทําหนาที่กระตุนใหผูเรียนคิด แตไมควรบังคับใหผูเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ผูสอนกําลังสนใจ ย่ัวยุให
ผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น และกําหนดประเด็นที่จะศึกษาแกผูเรียน ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นที่นาสนใจอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ 
 3)  ขั้นสํารวจคนหา (Exploration)  เมื่อผูเรียนทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลวก็มีการ
วางแผนรวมกัน กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบต้ังสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เป็นไปได ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลขอสนเทศ
หรือปรากฏการณแตาง ๆ วิธีการตรวจสอบขอมูลอาจทําไดหลายวิธี เพื่อใหไดขอมูลอยางพอเพียง ผูสอนกระตุนผูเรียนตรวจสอบปใญหาและ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 4)  ขั้นอธิบาย (Explanation)  เมื่อผูเรียนไดขอมูลมาแลว ผูเรียนก็จะนําขอมูลเหลาน้ันมาวิเคราะหแ  แปลผล สรุปผล และ
นําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเป็นแผนภูมิ รูปภาพ แผนภาพ กราฟ หรือสื่ออื่น ๆ ประกอบการอธิบาย  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเห็น
แนวโนมหรือความสัมพันธแของขอมูลสรุป และอภิปรายผลการทดลอง โดยอางอิงประจักษแพยานอยางชัดเจนเพื่อนําเสนอแนวคิดตอไป ขั้นน้ีจะ
ทําใหผูเรียนไดสรางองคแความรูใหมเพิ่มขึ้น 
 5)  ขั้นขยายความรู (Elaboration)  ขั้นน้ีเป็นการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดเดิมที่ คนควา
เพิ่มเติมหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณแหรือเหตุการณแอื่น ๆ ถานํามาใชอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ไดมากก็แสดงวามีขอจํากัดนอย ซึ่งก็จะ
ชวยใหเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น ผูสอนควรจัดกิจกรรมหรือสถานการณแใหผูเรียนมีความรูมากขึ้น และ
ขยายกรอบแนวคิดของตนเองและตอเติมใหสอดคลองกับประสบการณแเดิม ผูสอนจึงควรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนต้ังประเด็นเพื่อ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 6)  ขั้นประเมินผล (Evaluation)  ขั้นน้ีเป็นการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการ ตาง ๆ วาผูเรียนรูอะไรบางอยางไรและมาก
นอยเพียงใด ขั้นน้ีจะชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาประมวลและปรับประยุกตแใชในเรื่องอื่น ๆ ได ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนนําความรู
ใหมที่ไดไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมและสรางเป็นองคแความรูใหม 
 7)  ขั้นนําความรูไปใช (Extension)  ผูสอนจะตองมีการจัดเตรียมโอกาสใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปปรับประยุกตแใชใหเหมาะสม
และเกิดประโยชนแตอชีวิตประจําวัน ผูสอนเป็นผูทําหนาที่กระตุนใหผูเรียนไดนําความรูเดิมไปเชื่อมโยงเพื่อสรางเป็นความรู ใหมชวยใหผูเรียน
สามารถถายโอนการเรียนรูได 
 2.  การรูเรื่องวิทยาศาสตรแ  หมายถึง  ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับประเด็นที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรแและแนวคิด
ทางวิทยาศาสตรแไดอยางไตรตรอง โดยบุคคลที่รูเรื่องวิทยาศาสตรแ (Scientifically literate person) จะสื่อสารพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีอยางเป็นเหตุเป็นผล จําเป็นตองใชสมรรถนะดังตอไปนี้  
 1)  การอธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแ  หมายถึง  มีความสามารถในการรับรู เสนอ และประเมินคําอธิบายที่เกี่ยวของ
กับปรากฏการณแทางธรรมชาติและเทคโนโลยี 
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 2)  การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรแ   หมายถึง  มีความสามารถในการอธิบายและ
ประเมินคุณคาของการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตรแ และนําเสนอแนวทางในการตอบคําถามอยางเป็นวิทยาศาสตรแ 
 3)  การแปลความหมายขอมูลและการใชประจักษแพยานในเชิงวิทยาศาสตรแ  หมายถึง  มีความสามารถในการวิเคราะหแและ
ประเมินขอมูล คํากลาวอางและขอโตแยงในหลากหลายรูปแบบ และลงขอสรุปทางวิทยาศาสตรแไดอยางเหมาะสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)  เพือ่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ที่มีตอการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี
วิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง    
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานหนองหูชาง อําเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ 

วิธีด าเนินการสรางเคร่ืองมือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแ เร่ืองระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีขั้นตอนการสราง ดังน้ี 
 1.1  ศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย มาตรฐาน และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 1.2  ศึกษา และวิเคราะหแเน้ือหาตามตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตรแ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ ซึ่งสามารถแบงเน้ือหาที่ใช
สอนในแตละแผน รวม 6 แผน แบบวัดกอนเรียนและหลังเรียน รวมเวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง 
 1.3  ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ สืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003) 
 1.4  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยแที่ปรึกษาตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใน
แตละขั้นตอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษาแลว เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  เพื่อ
ตรวจพิจารณาในดานความสอดคลองระหวางเน้ือหา ตรงตามจุดประสงคแ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล เวลา และความ
เหมาะสมของภาษา  จากน้ันจึงนําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมแลวนํามาตรวจใหคะแนน  ตามเกณฑแ นําผล
การประเมินของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมายขอมูลตามเกณฑแ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) โดยกําหนดเกณฑแขั้นตํ่าในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชคาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 
คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 คะแนน จึงจะถือวาเป็นแผนการจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสม  จากผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ  พบวา  แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.60)  
 1.6  ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองใชจริงกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง 
 2.  แบบวัดการรูเร่ืองวิทยาศาสตรแ  ตามกรอบโครงสรางการประเมินผลการรูเรื่องวิทยาศาสตรแของ PISA 2015 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแ  เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งมีขั้นตอนการสราง ดังน้ี 

2.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ในดานการใหคํานิยาม 
องคแประกอบ เกณฑแการใหคะแนน เพื่อนํามาเป็นแนวทางใน การสรางแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   60 

2.2  ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับวิธีการสรางแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ 
2.3  สรางแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ โดยกําหนดลักษณะแบบวัดเป็นแบบอัตนัย จํานวน 6 สถานการณแ เพื่อนําไปใช

จริง จํานวน 4 สถานการณแ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบโครงสรางการประเมินผลการรูเรื่องวิทยาศาสตรแของ PISA 2015 ประกอบดวย 3 
สมรรถนะ ไดแก  1) การอธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแ 2) การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรแ 
และ3) การแปลความหมายขอมูลและการใชประจักษแพยานในเชิงวิทยาศาสตรแ 
 2.4  โดยกําหนดสถานการณแในแตละประเด็นคําถามใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของหนวยการ
เรียนรูที่ 4 เรื่องระบบนิเวศ 

2.5  สรางเกณฑแการใหคะแนนของแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ โดยใหคะแนนไวทุกขอคําถาม หน่ึงขออาจจะมีคําตอบ
ใหหลายคําตอบก็ได ทั้งน้ีใหเป็นไปตามคําตอบที่รวบรวมไดทั้งหมด และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยแ ที่ปรึกษา แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา 

2.6  นําแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแและเกณฑแการใหคะแนนที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยแที่ปรึกษาตรวจพิจารณาความ
เหมาะสม 

2.7  นําแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษาแลว นําเสนอตอผูเชี่ย วชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจนถูกตอง และความสอดคลองระหวางขอสอบกับสมรรถนะดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตรแ เพ่ือทํา       การปรับปรุงแกไข โดยพิจารณาจากคา IOC ที่มีคาต้ังแต 0.50 ขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา   สายยศ, 2538, 
หนา 249)  จากผลการประเมินความสอดคลองของแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแกับสมรรถนะดานการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ พบวา แบบวัดการรู
เรื่องวิทยาศาสตรแทุกขอในแตละสถานการณแสอดคลองกับสมรรถนะดานการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ 

2.8  นําแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จํานวน 30 คน นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแการใหคะแนน จากน้ันนําผลที่
ไดมาปรับปรุงดานภาษาที่ใช ความเหมาะสมของเวลา หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงใหสมบูรณแย่ิงขึ้น 

2.9  นําผลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหแหาดัชนีคาความงายและดัชนีคาอํานาจจําแนก โดยใชสูตรของ Whitney and 
Sabers โดยกําหนดเกณฑแคุณภาพสําหรับดัชนีคาความงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และดัชนีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป (ลวน สายยศ 
และองัคณา สายยศ, 2538, หนา 199-201) ไดแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ จํานวน 4 สถานการณแ ที่มีดัชนีคาความงายระหวาง 0.40 -0.60 
และดัชนีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.30-0.80 

2.10   นําแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแทั้ง 4 สถานการณแ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนวชิรบา
รมีพิทยาคม จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหแหาความเชื่อมั่นของแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของคร อ
นบาค (Cronbach alpha coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 99)  ไดแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแที่มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.9664 

2.11  จัดพิมพแแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแฉบับสมบูรณแ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 
การด าเนินการวิจัย 

 1.  รูปแบบการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ใชแบบแผนการทดลองหน่ึงกลุม โดยมีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2551, หนา 138) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังน้ี 
 สอบกอน  ทดลอง  สอบหลัง 
      T1      X       T2 
  T1  แทน การรูเรื่องวิทยาศาสตรแ 
  X  แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
     ตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
  T2  แทน การรูเรื่องวิทยาศาสตรแ 
 2.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1  ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest)  โดยใชแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ 
 2.2  ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะ หาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
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 2.3  ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  โดยใชแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกับแบบวัดการรูเรื่อง
วิทยาศาสตรแกอนเรียน 

3.  การวิเคราะหแขอมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูลแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ผูวิจัยทําการวิเคราะหแขอมูล ดังนีh 
 1.  นําคําตอบจากแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรแมาวิเคราะหแใหคะแนนตามเกณฑแ 
 2.  หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนสอบกอนเรียน
และหลังเรียน 
 3.  วิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนการรูเรื่องวิทยาศาสตรแระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7E) เรื่องระบบนิเวศ โดยการทดสอบคาที (T-test 
Dependent) 
 4.  วิเคราะหแการรูเรื่องวิทยาศาสตรแตามเกณฑแ ดังน้ี 

ได 9-12 คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีการรูเรื่องวิทยาศาสตรแอยูในระดับสูง 
ได 5-8 คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีการรูเรื่องวิทยาศาสตรแอยูในระดับปานกลาง 
ได 1-4 คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีการรูเรื่องวิทยาศาสตรแอยูในระดับตํ่า 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)   
 
ตารางท่ี 1  แสดงระดับการรูเร่ืองวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวย      การจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 

สมรรถนะดานการรูเร่ืองวิทยาศาสตรแ 
กอนเรียน 

ระดับ 
การรูเร่ืองวิทยาศาสตรแ 

หลังเรียน ระดับ 
การรูเร่ือง

วิทยาศาสตรแ X  S.D. X  S.D. 

การอธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแ 4.41 0.62 ตํ่า 10.06 1.20 สูง 
การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรแ 

4.12 0.33 ตํ่า 8.12 1.93 สูง 

การแปลความหมายข อมูลและการใช
ประจักษแพยานในเชิงวิทยาศาสตรแ 

4.24 0.44 ตํ่า 10.12 1.50 สูง 

ภาพรวม 4.25 0.48 ต่ า 9.43 1.80 สูง 
 
จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนมีระดับการรูเรื่องวิทยาศาสตรแกอนเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู

ตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) อยูในระดับตํ่าทั้ง 3 สมรรถนะและในภาพรวม สวนหลังเรียนนักเรียนมีระดับการรูเรื่องวิทยาศาสตรแเพิ่มขึ้นจัด
อยูในระดับสูงทั้ง 3 สมรรถนะและในภาพรวม 

2.  ผลการเปรียบเทียบการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)   
 
 
 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   62 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเร่ืองวิทยาศาสตรแ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 

สมรรถนะดานการรูเร่ืองวิทยาศาสตรแ การทดสอบ 
คะแนน

เต็ม X  S.D. t 
Sig. 

(1-tailed) 
การอธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแ กอนเรียน 12 4.41 0.62 

25.00* 0.0000 
หลังเรียน 12 10.06 1.20 

การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรแ 

กอนเรียน 12 4.12 0.33 
8.38* 0.0000 

หลังเรียน 12 8.12 1.93 
การแปลความหมายขอมูลและการใชประจักษแ
พยานในเชิงวิทยาศาสตรแ 

กอนเรียน 12 4.24 0.44 
17.78* 0.0000 

หลังเรียน 12 10.12 1.50 

ภาพรวม 
กอนเรียน 36 12.76 1.20 

19.63* 0.0000 
หลังเรียน 36 28.29 3.80 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบวา การรูเรื่องวิทยาศาสตรแทั้ง 3 สมรรถนะและในภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ระดับการรูเรื่องวิทยาศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู  

7 ขั้น (7E) กอนเรียนอยูในระดับตํ่าหลังเรียนอยูในระดับสูงทุกสมรรถนะและในภาพรวม 
2.  การรูเรื่องวิทยาศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 

(7E) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกสมรรถนะและในภาพรวม 
อภิปรายผล 
1.  ผูเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักร การเรียนรู 7 ขั้น (7E)  มีพัฒนาการของการรู

เรื่องวิทยาศาสตรแดีขึ้นอยางมากจากระดับตํ่าไปสูระดับสูง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบรรยากาศในการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  ซึ่งประกอบดวย  ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) ขั้นที่ 2 เราความสนใจ (Engagement)  
ขั้นที่ 3 สํารวจคนหา (Exploration)  ขั้นที่ 4 อธิบาย (Explanation)  ขั้นที่ 5 ขยายความรู (Elaboration) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluation)  
และขั้นที่ 7 นําความรูไปใช (Extension) น้ันเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ดานของการรูเรื่องวิทยาศาสตรแ อันไดแก 1) สมรรถนะดานการ
อธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแ  โดยการจัดการเรียนรูในขั้น ที่ 4 อธิบาย น้ันไดชวยสงเสริมใหผูเรียนไดนําเสนอสมมติฐานเพื่อใชในการ
อธิบาย มีการสรางและใชแบบจําลองประกอบการอธิบาย ผูเรียนสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรแมาใชสรางคําอธิบายหรือพยากรณแการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตรแไดสมเหตุสมผล และสามารถอธิบายถึงศักยภาพของความรูทางวิทยาศาสตรแที่สามารถนําไปใชเพื่อสังคมได  2) 
สมรรถนะดานการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรแ โดยการจัดการเรียนรูในขั้นที่ 3 สํารวจคนหา น้ันไดชวย
สงเสริมใหผูเรียนไดระบุปใญหาที่ตองการสํารวจตรวจสอบ แยกแยะไดวาประเด็นปใญหาใดสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรแ เสนอ
และประเมินวิธีสํารวจตรวจสอบปใญหาทางวิทยาศาสตรแ พรอมทั้งบรรยายและประเมินวิธีการตาง ๆ ที่นักวิทยาศาสตรแใชในการยืนยันถึง    
ความนาเชื่อถือของขอมูล และความเป็นกลางและการสรุปอางอิงจากคําอธิบาย  และ3) สมรรถนะดานการแปลความหมายขอมูลและการใช
ประจักษแพยานในเชิงวิทยาศาสตรแ  โดยการจัดการเรียนรูในขั้นที่ 5 ขยายความรู น้ันไดชวยสงเสริมใหผูเรียนไดวิเคราะหแ แปลความหมายขอมูล
ทางวิทยาศาสตรแ และลงขอสรุป ระบุขอสันนิษฐาน ประจักษแพยาน และเหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรแ แยกแยะระหวางขอโตแยงที่มา
จากประจักษแพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ กับที่มาจากการพิจารณาจากสิ่งอื่น พรอมทั้งประเมินขอโตแยงทางวิทยาศาสตรแและประจักษแ
พยานจากแหลงที่มาที่หลากหลายได  ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการของการรูเรื่องวิทยาศาสตรแดีขึ้น 

2.  ผูเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจั กรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  มีการรูเรื่อง
วิทยาศาสตรแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งน้ี อาจเป็นเพร าะการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้น ดังน้ี 
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 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation)  ในขั้นน้ีผูสอนจะตองทําหนาที่ในการต้ังคําถาม  เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดงความรู
เดิม  คําถามอาจจะเป็นประเด็นปใญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคมทองถิ่น หรือประเด็นขอคนพบทางวิทยาศาสตรแ  การนําวิทยาศาสตรแมาใชใน
ชีวิตประจําวันและผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไปยังประสบการณแที่ตนมี  ทําใหผูสอนไดทราบวาผูเรียนแตละคนมีความรูพื้นฐานเป็นอยางไร  
ผูสอนควรเติมเต็มสวนใดใหกับผูเรียน  และผูสอนยังสามารถวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
 ขั้นที่ 2  เราความสนใจ (Engagement)  ขั้นน้ีเป็นการนําเขาสูเน้ือหาในบทเรียนหรือเรื่องที่นาสนใจ  ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจ
ของผูเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม  เรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณแที่กําลังเกิดขึ้นในชวงเวลาน้ันหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่ผูเรียนเพิ่งเรียนรู ผูสอนทําหนาที่กระตุนใหผูเรียนคิด แตไมควรบังคับใหผูเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ผูสอนกําลังสนใจ  ย่ัวยุ
ใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น  และกําหนดประเด็นที่จะศึกษาแกผูเรียน  ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นที่นาสนใจอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ  
เชน  หนังสือพิมพแ วารสาร  อินเทอรแเน็ต เมื่อผูเรียนแตละกลุมรวมกันระบุประเด็นปใญหาที่ตองการสํารวจตรวจสอบแลว ผูสอนจึงกระตุนให
ผูเรียนรวมกันวิเคราะหแเพื่อแยกแยะวาประเด็นปใญหาใดสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรแ เมื่อไดประเด็นปใญหาดังกลาวแลวจึง
เขาสูขั้นตอไป 
 ขั้นที่ 3  สํารวจคนหา (Exploration)  ในขั้นน้ีผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ต้ังแตการวางแผนการสํารวจ 
ออกแบบตารางบันทึกผลการสํารวจ เตรียมวัสดุอุปกรณแที่ใชในการสํารวจ แบงงานและความรับผิดชอบในกลุม แลวนําเสนอแผนการสํารวจ 
จากน้ันจึงออกภาคสนามสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับประเด็นปใญหาที่ศึกษา ตัวอยางเชน การจัดการเรียนรู เ รื่อง 
ความสัมพันธแของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม พบวา ผูเรียนสามารถระบุไดวาในบริเวณที่สํารวจน้ันประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตใดบาง สิ่ง
เหลาน้ันมีความสัมพันธแกันอยางไร ซึ่งในขั้นตอนน้ีจะทําใหผูเรียนมีขอมูลที่มีรายละเอียดถูกตอง เพื่อนําไปใชสนับสนุนขอสรุปเกี่ ยวกับประเด็น
ปใญหาที่ศึกษา ทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ ทศวรรณ  สิงหแเผน  (2555)  ที่ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการ
สืบเสาะตามวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7 ขั้น โดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเน่ืองกับวิทยาศาสตรแ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการระบุประเด็นทาง
วิทยาศาสตรแ เรื่องฟิสิกสแนิวเคลียรแ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบวา มีสมรรถนะการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตรแสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ขั้นที่ 4  อธิบาย (Explanation)  ในขั้นน้ีผูเรียนจะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจ มาอภิปรายรวมกันเพื่อเสนอสมมติฐานที่ใช
ในการอธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแ แปลผล และสรุปผลโดยใชแบบจําลองประกอบการอธิบาย ไมวาจะเป็น
แผนภูมิ รูปภาพ แผนภาพ กราฟ หรือสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเห็นแนวโนมหรือความสัมพันธแของขอมูลที่สรุป เกิดเป็นองคแความรูใหมทาง
วิทยาศาสตรแที่สามารถนําไปใชเพื่อสังคมได ตัวอยางเชน การจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธแระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พบวา ผูเรียน
สามารถนําผลการสํารวจสิ่งมีชีวิตที่ไดจากการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธแของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาอภิปรายรวมกันเพื่อ เสนอ
สมมติฐานที่ใชในการอธิบาย นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแ วาสิ่งมีชีวิตที่สํารวจไดน้ันมีความสัมพันธแกันอยางไร  สิ่งมีชีวิตใดไดประโยชนแ เสีย
ประโยชนแ หรือไมไดไมเสียประโยชนแจากความสัมพันธแดังกลาว แปลผลขอมูล  และสรุปผล โดยชวยกันออกแบบวิธีการนําเสนอประกอบการ
อธิบาย ไมวาจะเป็นแผนภูมิ รูปภาพ แผนภาพ กราฟ หรือสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธแของขอมูลที่สรุปไดชัดเจน และไดมาซึ่ง
องคแความรูใหมทางวิทยาศาสตรแที่สามารถนําไปใชประโยชนแเพื่อสังคมได ทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ สุมิตรา  ประชัน  (2556)  ที่ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรแเพื่อการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5Es เพื่อสงเสริมสมรรถนะ  การอธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแ เรื่อง 
สารและสมบัติของสาร ผลการวิจัย พบวา มีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณแในเชิงวิทยาศาสตรแหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 ขั้นที่ 5  ขยายความรู (Elaboration)  ในขั้นน้ีผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนนําองคแความรูและประจักษแพยานในเชิงวิทยาศาสตรแที่มี
ไปใชในการวิเคราะหแและแปลความหมายขอมูลในสถานการณแอื่น ๆ ที่ผูสอนสรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนเห็นวาตนสามารถนําองคแความรูไปใชไดอยาง
สมบูรณแในสถานการณแใหม ๆ อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่ตนไดเรียนรูมากย่ิงขึ้น โดยผูสอนไดขยายความรูของ
ผูเรียนโดยการนําขาวที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนมาใหผูเรียนศึกษา จากน้ันผูสอนต้ังประเด็นคําถามเกี่ ยวกับขาวดังกลาว ตัวอยางเชน การ
จัดการเรียนรู เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ พบวา ผูเรียนสามารถวิเคราะหแ แปลความหมายขอมูล และใชประจักษแพยานทางวิทยาศาสตรแ 
เพื่อลงขอสรุปไดวา ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เราอาศัยไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนอยางไรบาง แลวจะมีวิธีปูองกันไมใหเกิดภาวะโลก
รอนไดอยางไร ทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ อรพรรณ ธนะขวาง (2558) ซึ่งไดทําวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูอยางมีบริบทร วมกับ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7E ที่มีตอสมรรถนะการใชประจักษแพยานทางวิทยาศาสตรแ เรื่อง มนุษยแกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูอยางมีบริบทรวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7E มี
สมรรถนะการใชประจักษแพยานทางวิทยาศาสตรแ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 ขั้นที่ 6  ประเมินผล (Evaluation) ขั้นน้ีเป็นการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการ ตาง ๆ  วาผูเรียนรูอะไรบาง อยางไร และ
มากนอยเพียงใด  ขั้นน้ีจะชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาประมวลและปรับประยุกตแใชในเรื่องอื่น ๆ  ได ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนนํา
ความรูใหมที่ไดไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมและสรางเป็นองคแความรูใหม 
 ขั้นที่ 7  นําความรูไปใช (Extension)  ในขั้นน้ีผูสอนจะตองมีการจัดเตรียมโอกาสใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปปรับประยุกตแใชให
เหมาะสมและเกิดประโยชนแตอชีวิตประจําวัน ผูสอนเป็นผูทําหนาที่กระตุนใหผูเรียนไดนําความรูเดิมไปเชื่อมโยงเพื่อสรางเป็นความรูใหมชวยให
ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูได 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การรูเรื่องวิทยาศาสตรแสามารถพัฒนาไดโดยการจัด     การเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  ดังจะเห็นไดจากคะแนนการรูเรื่องวิทยาศาสตรแของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว 
 
กิตติกรรมประกาศ 
        ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงในความกรุณาของ รศ. ดร.วารีรัตนแ  แกวอุไร ประธานที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ที่ได
อุตสาหแสละเวลาอันมีคามาเป็นที่ปรึกษา พรอมทั้งใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี ดวยความเอาใจใส และ
ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.วิเชียร  ธํารงโสตถิสกุล ดร.สายฝน วิบูลรังสรรคแ ดร.กีรติ จันทรมณี ดร.วนิดา จันทรมณี และนางกันทิมา เจริญทวีทรัพยแ 
ซึ่งเป็นผูเชี่ยวชาญเป็นอยางสูง ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยครั้งน้ีสมบูรณแและ
มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 
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ปใจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  
สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

Factors affecting the affecting the public mind of Prathomsuksa 5 under the Khamphaengphet 
primary educational service area 1  

ธัญชนก อินหาดกรวด1 และปกรณแ ประจันบาน2  
Thanchanok Inhadgruad1 and Pakorn Prachanban 2 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยกับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 3) เพ่ือคนหาตัวแปรที่ดีที่สุดและสรางสมการพยากรณแจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 จํานวน 360 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Mutistage Stage sampling) เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีมี 1 ชุด แบงเป็น 3 ตอน ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ  3) แบบสอบถาม
ปใจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะ ไดแก การรับรูความสามารถของตน ลักษณะมุงอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศนแ เจตคติตอจิต
สาธารณะ คานิยมบุคคลทางครอบครัว และการสนับสนุนจากเพ่ือน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ขอมูลคือ การวิเคราะหแคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแระหวางตัวแปร และการวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา  
 1.ผลการศึกษาจิตสาธาณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 1 มีระดับจิตสาธารณะในระดับสูง ( ̅=3.85 ,S.D.=0.84) ปใจจัยที่ศึกษาอยูในระดับคอนขางสูง ไดแก การรับรูความสามารถของ
ตน (X1) ลักษณะมุงอนาคต (X2) เหตุผลเชิงจริยธรรม (X3) เจตคติตอจิตสาธารณะ (X5) คานิยมบุคคลทางครอบครัว (X6) มีคะแนน
เฉลี่ย 3.56±0.62, 3.11±0.48, 3.49±0.53, 3.58±0.57 และ 3.73±0.64 ตามลําดับ และตัวแปรที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก               
อัตมโนทัศนแ (X4) และการสนับสนุนจากเพ่ือน (X7) มีคาเฉลี่ย 3.07±0.83 และ 3.33±0.2 ตามลําดับ  

2.ความสัมพันธแระหวางปใจจัยกับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธแกับจิตสาธารณะอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนลักษณะมุงอนาคต 
 3.คนหาตัวแปรที่ดีที่สุดและสรางสมการพยากรณแจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแในรูปคะแนน
มาตรฐานของเหตุผลเชิงจริยะธรรม อัตมโนทัศนแ เจตคติตอจิตสาธารณะ สัมพันธแกับจิตสาธารณะเทากับ 0.205, -0.225, 0.152 
ตามลําดับ  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของตัวแปรพยากรณแในรูปคะแนนดิบเทากับ 3.722, -4.219, 2.776 ตามลําดับ  มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแพหุคูณ เทากับ 0.095  มีคาอํานาจในการพยากรณแรอยละ 9.5 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณแเทากับ 0.594  และคาคงที่ของสมการณแในรูปแบบคะแนนดิบเทากับ 2.931 ซึ่งสามารถเขียนสมการ
พยากรณแจิตสาธารณะในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังน้ี 
 สมการพยากรณแในรูปคะแนนดิบ 
 Y =2.931 + 0.240X3 – 0.168X4 + 0.166X5 
 สมการพยากรณแในรูปมาตรฐาน 
 Z = 0.205ZX3– 0.225ZX4 – 0.152ZX2 
 

ค าส าคัญ : จิตสาธารณะ, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, กําแพงเพชร เขต 1   
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Abstract 
 The purpose of this study were to study the relationships between self-efficacy, future orientation, 
moral reasoning, self-concept, attitude of public mind, family values, support from friends and public mind of 
Prathomsuksa 5 under The Office Kamphaengphet Primary Educational Service Area 1 tofine out the best 
variable wich affected toward public mind and creating models which can predict factors towards the public 
mind of Prathomsuksa 5 under The Office Kamphaengphet Primary Educational Service Area 1 enrolled in the 
first semester of academic year 2019. The samplings in this research are 360 students selected by the mutistage 
Stage sampling from schools. The instruments of the study were the public mind questionnaire and factors 
affecting the affecting the public mind questionnaire. And data anylyzing were mean, standard deviation, 
correlation analysis and stepwise multiple regression analysis 
 The research found that  
 1.The Public mind of Prathomsuksa 5 under The Office Kamphaengphet Primary Educational Service 

Area 1 had high level of public mind ( ̅=3.85 ,S.D.=0.84)  and factors affecting the affectin the public mind is 
self-efficacy, future orientation, moral reasoning, in hight levl ( 3.56±0.62, 3.11±0.48, 3.49±0.53, 3.58±0.57 and 
3.73±0.64)  . And self-conseft, and supporting from friend in normal level  (3.07±0.83 and 3.33±0.2) 

2.Correaltion between all factors and public mind of Prathomsuksa 5 under The Office 
Kamphaengphet Primary Educational Service Area 1 were significant at the level of 0.5 except the future 
orientation 

3.There were 3 best predictive variables of the factors affecting the public mind of Prathomsuksa 5 
under The Office Kamphaengphet Primary Educational Service Area 1 that were statistically significant at the 
level of .05. Value of Moral reasoning (X3),  self conseft (X4) and public mind attitude (X5). The predictive 
equations of the raw score and standard score could be presented respectively as follows: 
 Formulate in the raw scores 
  Y =2.931 + 0.240X3 – 0.168X4 + 0.166X5 
 Formulate in the standard 
  Z = 0.205ZX3– 0.225ZX4 – 0.152ZX2 

 
Keywords: Public mind, Prathomsuksa 5, The office Kamphaengphet Primary Educational Servic Area 2 
 
บทน า 

ในปใจจุบันเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีตาง ๆ มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกเรงพัฒนาตนเอง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  ประเทศไทยเองก็ตองเรงพัฒนาตนเอง  ซึ่งสงผลตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
คนไทย  เกิดการปรับตัวเพื่อการแขงขนั  มีคานิยมทางวัตถุมากขึ้น กลาวคือ แนวโนมท่ีบุคคลจะใหการครอบครองวัตถุและการไดมาซึ่งวัตถุ
เป็นศูนยแกลางของชีวิต  มองการครอบครองวัตถุเป็นหนทางสูความสําเร็จ และเป็นตัวบงชี้ความสําเร็จของตนเองและผูอ่ืน  เป็นสาเหตุให
สังคมมีคานิยมท่ีใหความสําคัญในการแสวงหาเงินทอง  แสวงหาอํานาจและบารมี มากกวาการใหความสําคัญทางดานจิตใจ  เกิดการเอารัด
เอาปรียบกัน มุงเนนผลประโยชนแสวนตนมากกวาประโยชนแสวนรวม เนนความสะดวกสบายของตัวเอง  สํานึกตอสวนรวมลดนอยลง  ขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ขาดระเบียบวินัย และเห็นแกตัว   

การยกระดับสังคมใหสูงขึ้นหลาย ๆ ดาน ตองมีการแขงขัน เมื่อมีการแขงขันสูงก็เกิดการเห็นแกตัว  เอารัดเอาเปรียบ โกงกิน  
เพื่อความอยูรอด ทําใหทุคนทําทุกอยางเพื่อตัวเองและพวกพอง (ฤา รากหญา, ม.ป.ป.) การใหความสําคัญกับวัตถุสูงขึ้นทําใหเกิดปใญหา
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ดานพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคแของคนไทย รวมไปถึงการเบียดเบียนและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การไมรูจักชวยรักษา
ทรัพยแสมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ  หรือการเพิกเฉยตอเหตุการณแที่ไมใชเรื่องของตน  (กรรยา พรรณนา, 2559)   

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดชี้ใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณแใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  
ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม                   
มีทักษะความรูและความสามารถปรับตวัเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตวัท่ีรวดเร็ว พัฒนาทุนมนุษยแใหมีคุณภาพสูงขึ้น และเป็นทุนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559, หนา 65) สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเป็นคนดี  มีปใญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการ
แขงขันในเวทีโลก(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หนา 1) มุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะหแ คิด
สรางสรรคแ  มีทักษะดานเทคโน โลยี  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน  และสามารถอยู รวมกับผู อ่ืนในสั งคมโลกไดอยางสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 2) อยางไรก็ตามถึงแมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหลายฉบับ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะเห็นถึงความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณแใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง  
ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม  มีทักษะความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวท่ีรวดเร็ว พัฒนาทุนมนุษยแใหมีคุณภาพสูงขึ้น และเป็นทุนสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559, หนา 65) แตจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ.255-2559 ท่ีผานมา พบวา มีจุดดอย
หลายประการหนึ่งในนั้น  คือ  เยาวชนไมไดใหความสําคัญกับการบําเพ็ญประโยชนแและการไดรับมอบหมายบทบาทหนาท่ีท่ีมีคุณคาและ
เป็นประโยชนแตอชุมชน  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสะทอนเรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะในการสรางประโยชนแเพ่ือสวนรวม  (เมธาวี จําเนียร , 
2554, อางใน สิรุยเดว ทรีปาตี, 2557)  จากผลการศึกษาของศูนยแวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเด็กและผูมีความตองการพิเศษ  
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พบวา คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีมีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลของเมืองขนาดใหญ คือ 
การขาดจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ การใหความสําคัญกับตนเองมากกวาสวนรวม (เมธาวี จําเนียร, 2554, หนา 53) และจาก
ผลการวิจัยพบวา เด็กไทยอยากเรียนเกง แตขาดจิตสาธารณะ ไมสนใจกิจกรรมและหลักคุณธรรม ชอบโกหก ทําใหชุมชนออนแอ  ซึ่งเป็น
ปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เด็กสวนใหญถูกหลอหลอมจากครอบครัวท่ีเนนเรื่องเรียนเป็นหลัก แตไมมีจิตสํานึกสาธารณะทําใหเด็กเป็น
เป็น 2 ขั้ว กลุมท่ีเรียนเกงจะเกาะกลุมกัน  เด็กท่ีเรียนไมเพงจะมีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสรางพ้ืนท่ีทางสังคมใหตนเอง (อุบลรัตนแ วงษแสามารถ 
อางใน สิรุยเดว ทรีปาตี, 2550)  นอกจากนี้คนไทยสวนใหญยังมีปใญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนักถึงความสําคญัของการมีวนิยั  
ความซื่อสัตยแสุจริต  และการมีจิตสาธารณะ  จากผลกสํารวจของศูนยแคุณธรรมรวมกับนิดาโพล ปี 2557 พบวาปใญหาดานคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีประชาชนมากกวารองละ 50 เห็นวาสําคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตยแสุจริต การทุจริตคอรแรัปชัน และประชาชนกวารอยละ 90 เห็นวา
จําเป็นตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยเร็วท่ีสุด (2559 ,หนา 43 อางในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 

จากเหตุผลดังกลาวของจิตสาธารณะซึ่งมีความสําคัญ ท่ีจะสงผลใหนักเรียนสามารถอยูรวมกันในสังคม อีกท้ังผูวิจัยได
ปฏิบัติงานสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นเวลาหลายปี จึงทําใหผูวิจัยมีประสบการณแในการณแเรียนรูนิสัยของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา พบวา นักเรียนขาดจิตสาํนึกสาธารณะหลานดาน อาทิ ทําลายสาธารณะสมบัติ ชอบท้ิงขยะไมเป็นท่ี ไมใหความรวมมือในการ
ทํางานเพื่อสวนรวม ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอ่ืน ไมใหความชวยเหลือเพื่อน เป็นตน พฤติกรรมไมดีของเด็กนกัเรียนดังกลาวลวนเกี่ยวของกับ
จิตสาธารณะและอาจเป็นพฤตกิรรมท่ีตดิตัวนักเรยีนตอไป  ซึ่งจะสงผลกระทบตอตัวนกัเรียนเองและสังคม  เพราะนักเรียนถือเป็นเยาวชนท่ี
เป็นอนาคตของชาติในวันขางหนา ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เพ่ือศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เพ่ือสรางสมการทํานายจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการสงเสริมใหมีการเขาใจถึง
ปใจจัยและสาเหตุท่ีสงผลตอการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และเป็นแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาใหนักเรียน
เป็นคนดี  เพื่อเป็นอนาคตและกําลังของประเทศตอไป 
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จุดมุงหมายของการศึกษา   
 1. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยกับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 3. เพื่อคนหาตัวแปรท่ีดีท่ีสุดและสรางสมการพยากรณแจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องปใจจยัท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 1.  จิตสาธารณะ  ไดศึกษาเรื่อง ความหมาย  ความสําคัญ  องคแประกอบ  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  และการวัดจิตสาธารณะ   
 2.  ปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะ 
  3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน  นํามาสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ผูวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ปีการศึกษา 2562  จํานวน 3,567  คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1                     
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 360 คน โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามการวิจัยเรื่องปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถม  ศึกษาปีท่ี 5 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผูวิจัยไดใชเครื่องมือทีพัฒนา ขึ้นจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเป็น 3 ตอน  
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ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  2) แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ  3) แบบสอบถามปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะ ไดแก การ
รับรูความสามารถของตน ลักษณะมุงอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศนแ เจตคติตอจิตสาธารณะ คานิยมบุคคลทางครอบครัว และ
การสนับสนุนจากเพื่อน   
 3. การดําเนินการทดลอง/การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 ศึกษาคนควาแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และวิเคราะหแปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะ 
  3.2  กําหนด แนวคิดและเนื้อหา ตามจุดประสงคแของการวิจัย ใหนิยามศัพทแเฉพาะ เพ่ือนํามาใชในการสราง
แบบสอบถาม 
  3.3  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุม และสอดคลองกับนิยามศัพทแเฉพาะ  แลวตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน เชน 
การสะกดคํา การพิมพแถูกพิมพแผิด จากนั้นนําเครื่องมือเสนอตออาจารยแท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกตอง  เหมาะสม  โดยสวนท่ียังไม
ถูกตองเหมาะสมผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยแท่ีปรึกษา  แลวตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแตละฉบับดวยการ
หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาจํานวน 5 ทาน  เพื่อทําการประเมินและคํานวณหาคาความตรงเชิงเนื้อหา โดยใชวิธีการ
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  ซึ่งคัดเลือกขอคําถามท่ีมมีคา IOC ตั้งแตง 0.50 ขึ้นไปจึงผานเกณฑแ 
  3.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยแท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความถูกตอง  จากนั้นนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  30  คน 
  3.6 จัดพิมพแแบบสอบถามแลวนําไปใชเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล
นักเรียนท่ีเป็นกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเสร็จแลวใหสงกลับคืนภายในเวลาท่ีผูวิจัยกําหนด จํานวน 360 

4. การวิเคราะหแขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรแ  SPSS for  

Windows Version 16 โดยแบงการวิเคราะหแมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การวิเคราะหแขอมูลดวยคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2) วิเคราะหแหาความสัมพันธแอยางงายระหวางตัวแปรพยากรณแกับตัวแปรเกณฑแ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของ
เพียรแสัน (Pearson‖s product moment correlation coefficient) 
  3) วิเคราะหแถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีการ  ดังนี้ การวิเคราะหแถดถอยพหุคูณ
แบบปกติ (Enter Regression) เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ และการวิเคราะหแถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise 
Regression) เพื่อคนหาตัวแปรท่ีดีท่ีสุดในการสรางสมการ พยากณแรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแคาสถิติพ้ืนฐานของจิตสาธารณะและปใจจัยที่ศึกษา 
ตาราง 1 คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  (n=360) 

ตัวแปร คาสถิติพ้ืนฐาน 

 ̅ S.D. แปลผล 
ดานการใช 4.08 0.58 สูง 
ดานการถือเป็นหนาท่ี 4.01 0.71 สูง 
ดานการเคารพสิทธ ิ 3.75 0.81 สูง 
ดานการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเปน็ประโยชนแตอสวนรวม 3.55 0.84 สูง 

คะแนนรวมจิตสาธารณะ 3.85 0.62 สูง 

จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มี

ระดับจิตสาธารณะในระดับสูง( ̅=3.85 ,S.D.=0.84) โดยจําแนกเป็นดานการใชอยูในระดับสูง  ( ̅=4.08, S.D.=0.58) ดานการถือเป็น
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หนาท่ีอยูในระดับสูง ( ̅=4.01, S.D.=0.71) ดานการเคารพสิทธิอยูในระดับสูง ( ̅=3.75 ,S.D.=0.81) และดานการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชนแตอสวนรวมอยูในระดับสูง ( ̅=3.55 ,S.D.=0.84)   
 
ตาราง 2 คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปใจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  (n=360) 

ตัวแปร  คาสถิติพ้ืนฐาน 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D. แปลผล 

การรับรูความสามารถของตน (X1) 5 3.56 0.62 คอนขางสูง 
ลักษณะมุงอนาคต (X2) 4 3.11 0.48 คอนขางสูง 
เหตุผลเชิงจริยธรรม (X3) 5 3.49 0.53 คอนขางสูง 
อัตมโนทัศนแ (X4) 5 3.07 0.83 ปานกลาง 
เจตคตติอจติสาธารณะ (X5) 5 3.58 0.57 คอนขางสูง 
คานิยมบุคคลทางครอบครัว (X6) 5 3.73 0.64 คอนขางสูง 
การสนับสนนุจากเพื่อน (X7) 5 3.33 0.62 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษากําแพงเพชร เขต 1  มีตัว
แปรท่ีอยูในระดับคอนขางสูง  ไดแก  การรับรูความสามารถของตน (X1)  ลักษณะมุงอนาคต (X2)  เหตุผลเชิงจริยธรรม (X3)  เจตคติตอ
จิตสาธารณะ (X5)  คานิยมบุคคลทางครอบครัว (X6)  มีคะแนนเฉลี่ย 3.56±0.62, 3.11±0.48, 3.49±0.53, 3.58±0.57 และ 3.73±0.64 
ตามลําดับ  และตัวแปรท่ีอยูในระดับปานกลาง  ไดกแก อัตมโนทัศนแ (X4) และการสนับสนุนจากเพ่ือน (X7) มีคาเฉลี่ย 3.07±0.83 และ 
3.33±0.2 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแภายในระหวางตัวแปร 
ตาราง 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแภายในระหวางตัวแปร 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

การรับรูความสามารถของตน (X1) 1.00        
ลักษณะมุงอนาคต (X2) .409** 1.00       
เหตุผลเชิงจริยธรรม (X3) .363** .323** 1.00      
อัตมโนทัศนแ (X4) .145** .145** .284** 1.00     
เจตคตติอจติสาธารณะ (X5) .398** .403** .351** .246** 1.00    
คานิยมบุคคลทางครอบครัว (X6) .262** .311** .387** .267** .367** 1.00   
การสนับสนนุจากเพื่อน (X7) .332** .338** .274** .309** .402** .374** 1.00  
จิตสาธารณะ (Y) .176** .440 .195** -.129* .168** .142** .114* 1.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากตาราง 11 พบวา คาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรท้ัง 7 ตัวแปร  รวมท้ังสิ้น 28 คา  มีคาบวก 27 คา  และมีคาลบ 1
คา  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 27 คา  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแมีคาอยูระหวาง 0.14 ถึง 0.409  คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแภายในระหวางตัวแปรพยากรณแที่มีคาสูงสุด  คือลักษณะมุงอนาคตกับการรับรูความสามารถของตน (r=0.409)   
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางตัวแปรพยากรณแแตละตัวกับตัวแปรเกณฑแ  พบวา  ตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธแกับจิตสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนลักษณะมุงอนาคต 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ เพ่ือการสรางสมการพยากรณแผลการจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ตาราง 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ  กําลังสองของคาสหสัมพันธแพหุคูณ  กําลังสองของคาสหสัมพันธแพหุคูณที่ปรับแก และคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

Model R R2
 Adjusted R2 Std.Error of 

the Extimate 
Enter 0.344 0.118 0.101 0.58911 

Predictors: (Constant), X7,X3,X4,X2,X6,X1,X5 
 จากตาราง 2 พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณมีคา 0.344  และกําลังสองของคาสหสัมพันธแพหุคูณ (คาสัมประสิทธิ์การ
กําหนด) มีคา 0.118  แสดงวา  ตัวแปรอิสระท้ังหมด รวมกันพยากรณแตัวแปรตาม (จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5)  ได 
รอยละ 11.8 
 
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหแถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ตัวแปร b SEb ß t 
เหตุผลเชิงจริยธรรม (X3) 0.240 0.064 0.205 3.722** 
อัตมโนทัศนแ (X4) -0.168 0.040 -0.225 -4.219** 
เจตคตติอจติสาธารณะ (X5) 0.166 0.060 0.152 2.776** 
R = 0.307 
SEest = 0.594 

R2 = 0.095 
a =2.931 

 F = 12.390 
 

 จากตารางแสดงวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแในรูปคะแนแนมาตรฐานของเหตุผลเชิงจริยะธรรม  อัตมโนทัศนแ  เจตคติตอจิต
สาธารณะ  สัมพันธแกับจิตสาธารณะเทากับ 0.205, -0.225, 0.152 ตามลําดับ  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของตัวแปรพยากรณแในรูปคะแนน
ดิบเทากับ 3.722, -4.219, 2.776 ตามลําดับ  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ เทากับ 0.095  มีคาอํานาจในการพยากรณแรอยละ 9.5 
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณแเทากับ 0.594  และคาคงท่ีของสมการณแในรูปแบบ
คะแนนดิบเทากับ 2.931 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณแจิตสาธารณะในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ 
 สมการพยากรณแในรูปคะแนนดิบ 
 Y =2.931 + 0.240X3 – 0.168X4 + 0.166X5 
 สมการพยากรณแในรูปมาตรฐาน 
 Z = 0.205ZX3– 0.225ZX4 – 0.152ZX2 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาจิตสาธาณะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 

1 มีระดับจิตสาธารณะในระดับสูง( ̅=3.85 ,S.D.=0.84) โดยจําแนกเป็นดานการใชอยูในระดับสูง  ( ̅=4.08, S.D.=0.58)  โดยมีดานการ

ถือเป็นหนาท่ีอยูในระดับสูง ( ̅=4.01, S.D.=0.71) ดานการเคารพสิทธิอยูในระดับสูง ( ̅=3.75 ,S.D.=0.81) และดานการปฏิบัติกิจกรรมท่ี

เป็นประโยชนแตอสวนรวมอยูในระดับสูง ( ̅=3.55 ,S.D.=0.84)  มีปใจจัยท่ีศึกษาอยูในระดับคอนขางสูง  ไดแก การรับรูความสามารถของ
ตน (X1)  ลักษณะมุงอนาคต (X2)  เหตุผลเชิงจริยธรรม (X3)  เจตคติตอจิตสาธารณะ (X5)  คานิยมบุคคลทางครอบครัว (X6) มีคะแนน
เฉลี่ย 3.56±0.62, 3.11±0.48, 3.49±0.53, 3.58±0.57 และ 3.73±0.64 ตามลําดับ และตัวแปรท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดกแก อัตมโน
ทัศนแ (X4) และการสนับสนุนจากเพื่อน (X7) มีคาเฉลี่ย 3.07±0.83 และ 3.33±0.2 ตามลําดับ 
 2.ความสัมพันธแระหวางปใจจัยกับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรท้ัง 7 ตัวแปร รวมท้ังสิ้น 28 คา  มีคาบวก 27 คา  และมีคาลบ 1 คา มี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 27 คา โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแมีคาอยูระหวาง 0.14 ถึง 0.409  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
ภายในระหวางตัวแปรพยากรณแที่มีคาสูงสุด คือลักษณะมุงอนาคตกับการรับรูความสามารถของตน (r=0.409) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแระหวางตัวแปรพยากรณแแตละตวักับตวัแปรเกณฑแ พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธแกับจติสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนลักษณะมุงอนาคต 
 3.คนหาตัวแปรท่ีดีท่ีสุดและสรางสมการพยากรณแจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแในรูปคะแนแนมาตรฐาน
ของเหตุผลเชิงจริยะธรรม อัตมโนทัศนแ เจตคติตอจิตสาธารณะ สัมพันธแกับจิตสาธารณะเทากับ 0.205, -0.225, 0.152 ตามลําดับ  คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของตัวแปรพยากรณแในรูปคะแนนดิบเทากับ 3.722, -4.219, 2.776 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ 
เทากับ 0.095 มีคาอํานาจในการพยากรณแรอยละ 9.5 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณแ
เทากับ 0.594 และคาคงท่ีของสมการณแในรูปแบบคะแนนดิบเทากับ 2.931 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณแจิตสาธารณะในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ 
 สมการพยากรณแในรูปคะแนนดบิ 
 Y =2.931 + 0.240X3 – 0.168X4 + 0.166X5 
 สมการพยากรณแในรูปมาตรฐาน 
 Z = 0.205ZX3– 0.225ZX4 – 0.152ZX2 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 ปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษ
กําแพงเพชร เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก การรับรูความสามารถของตน เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศนแ เจตคติ
ตอจิตสาธารณะ และคานิยมบุคคลทางครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสติท่ีระดับ 0.05 ไดแก การสนับสนุนจากเพื่อน  อภิปรายไดดังนี้ 
 1.การรับรูความสามารถของตน ความสัมพันธแเชิงบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  เนื่องจากผูท่ีรับรู
ความสามารถตนเองสามารถมีอิทธิพลตอการปฏิบัติพฤติกรรม (DH.Schunk,2001,online) ซึ่งสอดคลองกับ ปราณี ภูวนาถ (ม.ป.ป.
,online) ถาบุคคลมีความเชื่อวาตนสามารถอยางไร ก็จะแสดงออกพฤติกรรมนั้นออกมาตามเงื่อนไขของสิ่งแวดลอม (Bandura อางใน 
Romravin,2011,online) 
 2.เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธแเชิงบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  เนื่องจากผูท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรม  
จะมีลักษณะของการคิดท่ีบุคคลใชในการตัดสินใจวาจะกระทําหรือไม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539, หนา 174) 

3.อัตมโนทัศนแ ความสัมพันธแเชิงบวกกับจติสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  เนื่องอัตมโนทัศนแเป็นลักษณะพ้ืนฐานของ
ตัวบุคคลที่เกิดขึน้ภายในตัวเองตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม สอดคลองกับณัชชา (2537 หนา 53 อางใน ประสิทธิ์  ทองอุนล 2542 หนา, 37) 
ไดกลาวถึงองคแประกอบอัตมโนทัศนแประกอบดวย ความรูสึกถึงความสามารถของตน  และความรูสึกถึงคุณคาของตนเอง 

4.เจตคติตอจิตสาธารณะ ความสัมพันธแเชิงบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  เนื่องจากผูท่ีเจตคติตอจิต
สาธารณะ มีความรูสึก และปฏิกิริยาความพรอมท่ีจะกระทําในเชิงบวกหรือเชิง ลบท่ีมีตอวัตถุเปูาหมาย (บุคคล สิ่งของ เรื่อ งราว หรือ
สถานการณแ) (ประสิทธิ์  ทองอุน ,2542, หนา 29)   

5.คานิยมบุคคลทางครอบครัว  ความสัมพันธแเชิงบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  คานิยม  คือ ความเชื่อท่ี
บุคคลยึดถือ  เป็นเครื่องตัดสินใจและกําหนดการกระทําของบุคคล (จิราภรณแ  ตั้งกิตติภาภรณแ, 2559, หนา 6) คานิยมมี 3 ดาน คือ  ดาน
จริยธรรม คานสุนทรียภาพ  ดานสังคมการเมือง (ปรียาพร วงคแอนุตรโรจนแ, หนา 237) ซึ่งครอบครัวเป็นสังคมชั้นแรกท่ีทุกคนตองเจอ ลูก
จะจําและพิจารณาสังเกตดูสิ่งที่พอแมสั่งสอน ถาตรงกับความรูสึกศรัทธาของตนก็จะยึดถือไว  เชน สอนใหเป็นคนเมตตา  ซื่อสัตยแ  ไมพูด
โกหก  ไมเห็นแกตัว ฯลฯ  จะสังเกตเห็นวา ถาครอบครัวมีความเมตตา ลูกมักจะมีความเมตตาดวย เพราะไดรับรู สัมผัส กระทํา จนเห็น
คุณคา จึงยึดถือตามท่ีพอแมไดปฏิบัติมา 

6.การสนับสนุนจากเพื่อน ความสัมพันธแเชิงบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากมนุษยแเป็นสัตวแสังคม
ตองอยูรวมกันกับผูอ่ืน และมีการกระทําระหวางกันทางสังคม  มนุษยแปรารถนาท่ีจะมีชีวติอยูรวมกับ กลุมเพ่ือนมีอิทธิพลทางออมตอการขัด
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เกลาทางสังคมของบุคคลซึ่งเป็น เกิดจากบุคคลตองการที่จะไดรับการยอมรับจากกลุม บุคคลจึงมีปฏิสัมพันธแและรวม กิจกรรมตาง ๆ กับ
สมาชิกของกลุมและเรียนรูบรรทัดฐานทางสังคมโดยการถายทอดระหวางกันของสมาชิก  บุคคลปฏิบัติตามบรรทัดฐานโดยมีจุดหมายสําคัญ
คือ เพื่อใหเป็นท่ียอมรับจาก สมาชิกของกลุม กลุมเพ่ือนจึงทําหนาท่ีในการขัดเกลาทางสังคมโดยทางออม (วัชรา คลายนาทร, 2530 หนา 
115 อางใน อําไพ  หม่ืนสิทธิ์) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.1จากการวิเคราะหแผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา ตัวแปรพยากรณแท่ีสงผลตอจิตสาธารณะ คือเหตุผลเชิง
จริยธรรม  อัตมโนทัศนแ  เจตคติตอจิตสาธารณะ ดังนั้นผูเก่ียวของท่ีจะพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 สามารถใชผลการศึกษาดังกลาวเป็นขอมูลพ้ืนฐานในการท่ีจะพัฒนาให
นักเรียนมีการแสดงออกเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ 
 2. ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้ 
  2.1 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณแจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ิมเติม  
เพราะการแสดงออกเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะนั้นยังมีตัวแปรพยากรณแท่ีเคยมีผูศึกษาอีกหลายตัวแปร  เชน การสนับสนุนของครู  
แรงจูงใจ การมีวินัย ความรับผิดชอบ การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ เป็นตน   
  2.2 ควรมีการศึกษาในกลุมประชากรที่ตางกัน สังกัดหนวยงานตางกัน แลวนํามาเปรียบเทียบกันวาแตกตางกันหรือไม  
อยางไร  

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้  สําเร็จไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหแจากบุคคลหลายทานโดยเฉพาะอยางย่ิง ทาน รองศาสตราจารยแ 
ดร.ปกรณแ ประจันบาน อาจารยแท่ีปรึกษา ท่ีไดสละเวลาใหคําแนะนําตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเป็น
อยางย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแได ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไข และ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาจนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณแ  

เอกสารอางอิง 
จิราภรณแ ตั้งกิตตภิาภรณแ. (2559). จิตวิทยาบุคลิกภาพและพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2539). ทฤษฎีตนไมจริยธรรมการวิจัยและพัฒนาบุคคล. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณแมหาวทิยาลัย. 
ปรียาพร วงคแอนุตรโรจนแ. (2551). จิตวทิยาการศึกษา. กรงุเทพฯ: ศูนยแสื่อเสริมกรงุเทพ. 
เมธาวี จําเนียร. (2561). THAIJO. การสื่อสารณรงคแการมีจิตสาธารณะของเยาวชน.  (คณะมนษุยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน, บ.ก.) (3), หนา 53. เรียกใชเมื่อ 25 กุมภาพันธแ 2562 จาก: https://www.tci-thaijo.org/index.php  
/HUSO/article/view/145504/107466. 

ฤา รากหญา. (ม.ป.ป.). ปลูกจิตส านึก. เรียกใชเมื่อ 1 เมษายน 2562 จาก http://www.dent.psu.ac.th/ddent/article/mind.doc 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2551). เรียนรูหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. เรียกใช

เมื่อ 25 สงิหาคม 2562 จาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: http://www3.oae.go.th/rdpcc/ 
images/filesdownload/learningmultiplayerKing.pdf. 

สํานักงานคระกรรมการพันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564). สํานักนายกรัฐมนตรี. เรียกใชเมื่อ 24 มกราคม 2562 จาก ttps://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422. 

อุบลรัตนแ วงษแสามารถ. (2555). การสรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคแดานจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5. 
 มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php%20%20/HUSO/article/
https://www.tci-thaijo.org/index.php%20%20/HUSO/article/
http://www.dent.psu.ac.th/ddent/article/mind.doc
http://www3.oae.go.th/rdpcc/


 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   74 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความส าคญั  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

The development of learning activities package by SQ4R teaching method  to promote reading 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งน้ี  ซึ่งมีจุดมุงหมาย  คือ  1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอน
อานแบบ SQ4R เพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอน
อานแบบ SQ4R เพือ่สงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรรมการเรียนรูดวยวิธีการ
สอนอานแบบ SQ4R เพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการคนควาครั้งน้ีจํานวน 32 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  มีแบบแผนการวิจัย คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว
ทดลองกอนหลัง เครื่องมือที่ใชทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ  
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพื่อ
สงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทีแบบไมอิสระตอ
กัน (t-test Dependent) จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา   

1) ชุดกิจกรรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมากและประสิทธิภาพ 77.50/79.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑแ 75/75 2) นักเรียนที่
เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) นักเรียนมีความพึง
พอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด  
 

ค าส าคัญ :  ชุดกิจกรรมการเรียนรู, วิธีการสอนอานแบบ SQ4R, การอานจับใจความสําคัญ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study 3 were to consist of 1) To create and find the effectiveness of The Learning Activity 

Package By SQ4R Teaching Method To Promote Reading Comprehension Skills, Important For Thai Language Learning  
Strand For Prathomsusak 6 Students in respectively at the level of 75/75 2) To compare achievement before and after 
learning of Prathomsusak 6 students  which is learned with learning activities package by SQ4R teaching method to 
promote reading  comprehension skills, important. 3) To study the students' satisfaction with the learning activity package 
by SQ4R teaching method to promote reading comprehension skills, important for Thai Language learning  strand for 
Prathomsusak 6 students, The statistical devices used to analyze the data were mean (X ) Standard deviation (S.D.) and 
(E1/E2) with 32 students. The research tools were evaluation forms for students satisfaction towards the instructional 
package to promote reading comprehension using SQ4R. The statistical devices used to analyze the data were mean (X ) 
Standard deviation (S.D.).The findings revealed that  

1)The efficiency values of The Learning Activity Package By SQ4R Teaching Method To Promote Reading 
Comprehension Skills, Important For Thai Language Learning Strand For Prathomsusak 6 Students had the 
appropriateness to the opinions of 5 experts at the higher level. The average at 4.41. The efficiency with 9 students and 
30 students were 77.22/79.28 and 77.50/79.56 in respectively at the level of 75/75 2)The students posttest scores were 
higher than their pretest scores at the statistically significant level of .05 3)The students The Learning Activity Package 
satisfaction was at the highest level. The average at 4.56. 
Keywords: The Learning Activity Package, SQ4R Teaching Method, To promote Reading Comprehension Skills, Important  
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บทน า 
หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางและมาตรฐานการ

เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย สาระการอาน สาระการเขียน สาระการฟใง การดู และการพูด สาระหลักการใช
ภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม  โดยจัดใหเหมาะสมแกผูเรียนซึ่งสามารถใชภาษาสื่อสารไดเป็นอยางดี สามารถอานเขียน ฟใง 
พูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริงมีความคิดสรางสรรคแ คิดอยางมีเหตุผล คิดเป็นระบบ นําความรูความคิด
ไปตัดสินใจตัดสินใจแกปใญหาในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอาน การเขียน รูจักแสวงหาความรู ใชภาษาในการพัฒนาตน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคแและสรางสรรคแงานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษา รักความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชม
ในวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเป็นภูมิปใญญาของคนไทย สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามสถานการณแและบุคคลมีมนุษยสัมพันธแที่ดี และสรางความสามัคคีในความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 
วิสัยทัศนแโลกทัศนแที่กวางไกล(สํานักวิชาการ, 2551,หนา 2-4 ) ภาษาไทยถือไดวาเป็นภาษาท่ีสําคัญที่สุดสําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น
ที่จําเป็นตองเรียนภาษาไทยและฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ  ในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตองทั้งในการอานการเขียนไมใชเฉพาะแต
ในความรูภาษาไทย  แตยังเป็นพ้ืนฐานการศึกษาวิชาอื่นๆ (อัจฉรา เจตบุตร,2554,หนา2) การอานจับใจความสําคัญถือวาเป็นทักษะที่
จําเป็นเพราะขอมูลขาวสารในยุคโลกปใจจุบัน คนสวนใหญจะรับขอมูลขาวสารจากการอานไมวาการอานหนังสือพิมพแอานขอมูล
ขาวสารจากอินเทอรแเน็ต จากหนังสือเรียน บทความ วารสาร ลวนแตเกี่ยวของกับการอานจับใจความทั้งสิ้น  ซึ่งหากนักเรียนไมมี
ทักษะในการอานจับใจความแลวนักเรียนก็ไมสามารถบอกไดวา เมื่ออานแลวไดอะไรไมสามารถวิเคราะหแสรุปผลจากการอานได ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ครูผูสอนควรเพ่ิมทักษะในการอานจับใจความใหนักเรียนฝึกฝนอยางตอเน่ืองอยางสม่ําเสมอและ
เป็นระบบ ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญชวยใหอานหนังสือไดรวดเร็วจึงจําเป็นตองฝึกฝนอยูเสมอไมวาจะอานเรื่องอะไร
หรือจะอยูระดับไหนก็ตามเพราะถาไมสามารถจับใจความสําคัญไดก็ไมไดประโยชนแจากการอาน (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทยแ,2545,หนา
417) ซึ่งการสอนอานแบบ SQ4R มีจุดเดน  คือหลังจากอานเรื่องคราว ๆ แลวใหผูอานต้ังคําถาม ซึ่งคําถามจะทําใหนักเรียนมีความ
อยากรูอยากเห็นและชวยใหการอานเป็นไปอยางมีจุดมุงหมายและสามารถจับประเด็นสําคัญไดถูกตอง  มีการวิเคราะหแวิจารณแและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือเรื่องที่อาน(กรมวิชาการ,2545,หนา 42) จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับ
ใจความสําคัญพบวา การสอนอานแบบ SQ4R สามารถนําไปใชสอนไดในสาระการเรียนรูที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการฝึกอาน โดยปรับ
เน้ือหาใหเหมาะสมกับความสามารถความสนใจและความถนัดของผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานที่ดีข้ึน(สุคนธแ  สินธ
พานนทแ,2545,หนา 291) ซึ่งวิธีการสอนอานแบบ SQ4R จะมีข้ันตอนการสอนที่เป็นระบบชัดเจน โดยเริ่มจากการอานสํารวจอยาง
คราวๆ  (Survey) การต้ังคําถามเพ่ือหาคําตอบในการอาน(Question) การอานอยางละเอียดเพ่ือหาคําตอบ(Read) การจดบันทึก
คําตอบที่ได(Record) การสรุปใจความสําคัญของเรื่อง(Recite) การแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง (Reflect) ซึ่งวิธีการสอนดวยเทคนิค
การจัดการเรียนรูรูปแบบ SQ4R ทําใหนักเรียนสามารถเขียนสรุปและจดจําสิ่งที่อานไดดี และจดจําไดนานและยังพบวาเทคนิค SQ4R 
จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  เน่ืองมาจากสภาพปใญหาที่เกิดข้ึนจากการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ัน
พ้ืนฐาน(O – NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O – NET) ที่ผานมา พบวาปใญหาที่เกิดในโรงเรียนนิคมสรางตนเอง 2 (บอ
ทอง) นักเรียนมีปใญหาการอานจับใจความสําคัญซึ่งสงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ข้ันพ้ืนฐาน(O – NET)ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต้ังแตปีการศึกษา 2559-2560 สาระการอานมีผลคะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับดังน้ี 48.82 และ44.17 ตามลําดับ
(รายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานO – NET 2559,หนา 2, 2560,หนา 2) ผลคะแนนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ 
เป็นสาระที่โรงเรียนจําเป็นที่ตองเรงพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับรายงานของกรมวิชาการซึ่งปใญหาการอานมี 2 ประการ คือ อานไมออก
และอานไมเป็น การฝึกฝน และการแกปใญหาน้ีตองมีหลักการหรือรูปแบบของกระบวนการอานเป็นหลัก (กรมวิชาการ,2548,หนา 10)  
และจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวบงชี้ที่มี
คุณภาพตํ่ากวาระดับดี ไดแก ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนมีระดับปรับปรุง (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม,2554,หนา 7) จากปใญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจแกปใญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยมีคะแนนตํ่าดวยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพ่ือสงเสรมทักษะการอานจับใจความ
สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเป็นแนวทางในการแกปใญหาการอานจับใจความ
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สําคัญใหกับนักเรียนและใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R ในกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอานจับใจความสําคัญของผูเรียน
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยใหสูงข้ึน อันจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทยของผูเรียนใหสูงข้ึนตามเกณฑแที่กําหนดและบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1.เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑแ E1/E2 เทากับ  75/75 

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่เรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการ
อานจับใจความสําคัญ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. สรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑแ E1/E2 เทากับ  75/75  

 1.1  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
      ก.  ผูใหขอมูลในการสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล 

ดานหลักสูตรและการสอน  ดานการสอนภาษาไทย   
       ข.  ผูใหขอมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 1 ทุงโพธ์ิทะเล  จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 3 คน 9 คน และ 30 คน   
1.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
      1.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  สําหรับผูเชี่ยวชาญ  
      2.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
      3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการจับใจความสําคัญ 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่เรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ   

2.1  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 2 (บอทอง) จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 32 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู  

     2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนเรื่องการจับใจความสําคัญ   

2.3  แบบแผนการวิจัยที่ใชทดลองครั้งน้ี คือ แบบแผนการวิจัย One Group  
Pretest – Posttest Design  

3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะ
การอานจับใจความสําคัญ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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 3.1)  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค เรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 2 (บอทอง)จํานวน 32 คน   

3.2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 
ผลการวิจัย 

มีผลการวิจัยเสนอตามลําดับการดําเนินการวิจัยดังน้ี      
           ตอนที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการ
อานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยเป็น 2 
ประเด็น  ดังน้ี  

1.1 ดานความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรูพบวา มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   

1.2 ดานการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการการเรียนรู พบวา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ  
77.50/79.56  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 75/75  
  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่เรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ พบวา ผลการทดสอบคะแนน
กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 และมีผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.22 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ 
SQ4R เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา  
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  
 
สรุปผล 

1. ชุดกิจกรรมการประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบSQ4Rเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา 1.1) มีความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญอยู
ในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.41  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2) ผลการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการการเรียนรู พบวา  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เทากับ  77.50/79.56  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 75/75 
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู  พบวา  ผลการทดสอบคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.75  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.97 และมีผลการทดสอบคะแนน
หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
พบวา  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.16  
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อภิปรายผล 
1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับ

ใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการวิจัยครั้งน้ีไดชุดกิจกรรมการเรียนรูมี
จํานวน 4 ชุด ซึ่งไดสรางข้ึนตามเน้ือหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งทั้ง 4 ชุดมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑแที่กําหนด 75/75 โดย E1 เทากับ 77.50  E2 เทากับ 79.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑแที่กําหนด ทั้งน้ีเป็นเพราะการเรียนรูดวยวิธีการสอน
อานแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ วิธีการสอนอานแบบ SQ4R สอดคลองกับคํากลาวของสุคนธแ สินธพา
นนทแและคณะ (2545,หนา 290) วาประโยชนแของการสอนอานแบบ SQ4R ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานที่ดีกวาการอานโดย
ไมต้ังคําถามไวลวงหนา จะทําใหการอานไมมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาตองการอะไรในการอาน อานแลวจะจับจุดสําคัญหรืออานไปแลว
ใชจุดมุงหมายเหมือนกับการเหว่ียงแห ไมรูวาจับอะไร ไดอะไรหรือไม แตถามีการใชคําถามจะชวยใหผูเรียนไดแนวคิดจากคําถามและ
พยายามหาคําตอบเมื่อผูสอบถาม และการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูไดทดลองหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนของ               
ชัยยงคแ  พรหมวงคแ(2544,หนา 494-497 การหาประสิทธิภาพข้ันที่ 1 แบบหน่ึงตอหน่ึง (1:1) การหาประสิทธิภาพข้ันที่ 2 แบบกลุม
เล็ก (1:10) และการหาประสิทธิภาพข้ันที่ 3 แบบภาคสนาม (1:100) ปรากฏวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑแ 75/75 โดย E1 เทากับ 77.50 E2 เทากับ 79.56 ซึ่งแสดงวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑแ 75/75 ซึ่งมีประสิทธิภาพพรอมใช ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของธนภรณแ ขันคํานันต฿ะ(2555)   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ  โดยดําเนินการตามข้ันตอนที่
สอดคลองกับคํากลาวของสุคนธแ สินธพานนทแ และคณะ (2554,หนา 226-227) ไดเสนอข้ันตอนการสอนอานแบบ SQ4R พบวา จาก
ข้ันตอนการสอนอานแบบ SQ4R หลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญไทย พลคอ (2553)   

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมทักษะ
การอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางกรอบการ
ประเมินไว 3 ดาน คือ ดานปใจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 
0.16) สอดคลองกับทฤษฏีของมาสโลวแ (Maslow,1970,อางอิงใน วิไล รัตนพลที,2548,หนา 34-35) และยังสอดคลองกับคํากลาวของ
สถาพร  ดีย่ิง (2548,หนา 9) สอดคลองกับผลการวิจัยของสมัย ลาสุวรรณ (2559) จากการอภิปรายผลการวิจัยที่นําเสนอมาแลว
ขางตนน้ัน แสดงใหเห็นวาชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนอานแบบ SQ4R  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 77.50/ 79.56  สูงกวาเกณฑแที่กําหนดไวแสดงวาชุดกิจกรรมพรอม
ใชงาน การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ีสงใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ีในระดับมากท่ีสุด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี  สําเร็จไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหแจากบุคคลหลายทานโดยเฉพาะอยางย่ิง 
ทาน ผศ ดร.ปกรณแ  ประจันบาน อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนําตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความ
เอาใจใสเป็นอยางย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณแได ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา 
แกไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาจนทําใหการศึกษาคนควาครั้งน้ีสมบูรณแ ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ของโรงเรียนนิคมสรางตนเอง 1 ทุงโพธ์ิทะเล และโรงเรียนนิคมสรางตนเอง 2 บอทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปีการศึกษา 
2561 ทุกคนที่ต้ังใจศึกษาเลาเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูทําใหการศึกษาครั้งน้ีเป็นไปอยางเรียบรอยและสมบูรณแ ขอขอบคุณคณะ
ครูที่กรุณาใหคําชี้แนะและใหคําปรึกษา คอยเป็นกําลังใจในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี  ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนพ่ี เพ่ือน นองและทุกคนทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือ สนับสนุน และเป็นกําลังใจในการจัด
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ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีคุณคาและประโยชนแใดๆจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบเป็น
เครื่องบูชาคุณ พระรัตนตรัย คุณบิดามารดา และคุณครูอาจารยแทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธ์ิประสาทความรูแกผูศึกษา
คนควาดวยดีเสมอมา  
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การศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหา
ทางคณิตศาสตรแ เร่ืองสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

Studying of learning activity by using cognitively guided instruction to promote the ability to 

solve mathematical problems in statistics of mathayomsuksa I students 
 

ศวติา  ทุนพิรัตนแ1 และเอื้อมพร  หลินเจริญ2  
Sawita  Thunphirat and Ueamporn  Lincharoen 

บทคัดยอ 
 จุดมุงหมายของการศึกษา คือ 1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแกอนและหลังเรียน โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะ
ใหรูคิด (CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑแรอยละ 70 
กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนในอําสามเงา จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 33 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคดิ 
(CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบวัดความสามารถในการแกปใญหา
ทางคณิตศาสตรแ ใบกิจกรรม วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา  

1)  นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เรื่ อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                         
2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ : การสอนแนะใหรูคิด (CGI),  ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ   
 

Abstract 
 The purpose of education were 1) to compare ability to Solve Mathematical Problems before and after 
learning activity by using Cognitively Guided Instruction to promote the ability to Solve Mathematical Problems in 
statistics of Mathayomsuksa I students. 2)  to compare ability to Solve Mathematical Problems after learning activity 
by using Cognitively Guided Instruction to promote the ability to Solve Mathematical Problems in statistics of 
Mathayomsuksa I students with the determined criterion of 70 percent of the test score. The sample was 33 
Mathayomsuksa I students in the district, Samngao,Tak province in the second semester of 2018 academic year. The 
research instruments were lesson plans learning activity by using Cognitively Guided Instruction to promote the 
ability to Solve Mathematical Problems in statistics of Mathayomsuksa I students, ability to Solve Mathematical 
Problems Tests, worksheets. The data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test statistic. The research 
found that  

1) student‖s ability to Solve Mathematical Problems learning activity by using Cognitively Guided Instruction to 
promote the ability to Solve Mathematical Problems in statistics of Mathayomsuksa I students of is higher than before 
at .05 level of statistical significance. 2)  student‖s ability to Solve Mathematical Problems after learning activity by using 
Cognitively Guided Instruction to promote the ability to Solve Mathematical Problems in statistics of Mathayomsuksa I 
students  is higher than the determined criterion of 70 percent of the test score at .05 level of statistical significance. 
Keywords: Cognitively Guided Instruction,  ability to solve Mathematical Problems 
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บทน า 
แมวาคณิตศาสตรแจะเป็นวิชาท่ีมีความสําคัญ แตการเรียนการสอนคณติศาสตรแก็ยังเป็นปใญหาสําหรับครูและนักเรียนมาโดยตลอด 

ดังจะเห็นไดจาก ผลประเมินผลนักเรียนนานาชาติตามประโครงการ PISA 2012 (Program for International Student Assessment )
ขององคแกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือรูจักในนามของ OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) มีคณิตศาสตรแเป็นการประเมินหลัก และมีการอาน และวิทยาศาสตรแเป็นการประเมินรอง โครงสรางการประเมิน
ประกอบดวยหมวดเนื้อหา (Content) หมวดกระบวนการ (Process) และหมวดความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแ (Fundamental 
capabilities) ผลประเมินพบวา นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน ซึ่ง ต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD เกือบถึงหนึ่งระดับ และเมื่อเรียงตาม
คะแนนเฉลี่ยจะอยูท่ีตําแหนงประมาณ 50 (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, 2556 , หนา 
7 ) ประกอบกับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558-2560 วิชา
คณิตศาสตรแ ในสาระ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรแ พบวา นักเรียนท่ัวประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 32.40 , 29.31 และ26.30 คะแนน 
ตามลําดับ จากคะแนน 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษา , 2558-2560) จากขอมูลขางตนเมื่อพิจารณาแลว พบวา 
ปใจจัยท่ีทําใหผลการประเมินคอนขางต่ําอาจมาจากปใญหาในการจัดเรียนรูคณิตศาสตรแใน 3 ปใจจัย ไดแก บุคลิกภาพหรือลักษณะเฉพาะตัว
ของครูที่ไมเอ้ือตอความเป็นครูมืออาชีพ การวัดและประเมินผลที่ไมสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูที่ไมสงเสริมกระบวนการคิด (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี , 2555 , หนา 123-140) ไดแก 1) ประเด็นการ
แกปใญหา ครูมักจะใหนักเรียนแกโจทยแปใญหาโดยการนําเอาหลักสูตรและบทนิยามท่ีทองจําไวมาใชในการแกปใญหา ซึ่งลักษณะของโจทยแ
เป็นการฝึกใชสูตรและฝึกการทําตามขัน้ตอนท่ีครูสอนไวมากกวาฝึกกระบวนการการคิดและการแกปใญหา 2) ประเด็นการใหเหตุผลและการ
พิสูจนแ ครูมักใชวิธีอธิบายและแสดงเหตผุลในขั้นตอนตาง ๆ  แลวเขียนสิ่งที่อธิบายท้ังหมดใหนักเรียนดบูนกระดานดํา สิ่งที่นักเรียนไดจะเป็น
ความรูและความจําเทานั้น 3) ประเด็นการสื่อสาร นักเรียนจะสื่อสารกับครูผูสอนโดยการตอบคําถามกับครูเทานั้น บางครั้งตอบผิดนักเรียน
จะไมทราบเหตุผลวาผิดเพราะอะไร แตครูจะใชวิธีถามนักเรียนคนตอไปจนกวาจะไดคําตอบท่ีถูกตองท่ีครูตองการ 4) ประเด็นการนําเสนอ 
ครูจะใหนักเรียนใชเวลาสวนใหญในการทําแบบฝึกหัดท่ีเนนความจําลงในสมุดแบบฝึกหัด(กิตติ พัฒนตระกูลสุข , 2546 , หนา 54-58 )  
นอกจากนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี (2555 , หนา 1) รายงานการเรียนการสอนคณิตศาสตรแที่ผานมานั้น พบวา 
นักเรียนมีความรูความเขาในเนื้อหาดี แตยังมีนักเรียนบางสวนยังดอยความสามารถเกี่ยวกับการแกปใญหา การแสดงหรืออางอิงเหตุผล การ
สื่อสารหรือการนําเสนอทางคณิตศาสตรแ 

จากการศึกษาปใญหาในการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตรแดงักลาว พบวา การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแในสาระการวัด
ควรสอนใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรแกับชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนสามารถผสมผสานแนวคิดทางคณิตศาสตรแท่ีมี
ความสัมพันธแกันใหรวมเป็นองคแประกอบเดียวกัน ฝึกทักษะดวยประสบการณแจริง แกปใญหาและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 
เห็นคุณคาและประโยชนแของวิชาคณิตศาสตรแ (อัมพร มาคนอง, 2554 , หนา 13) ซึ่งการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหมีการฝึกใหผูเรียนคิดไดดวย
ตนเอง เนนทักษะการคิดของผูเรียน โดยครูเป็นเพียงผูชี้นําและใชคําถามใหเกิดการอภิปรายระหวางผูเรียนเทานั้น (เวชฤทธิ์ อังกนะภั ทร
ขจร , 2553 , หนา 1) ซึ่งการจัดการเรียนรูลักษณะนี้ สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (Cognitively Guided 
Instruction: CGI) เป็นนวัตกรรมหนึ่งท่ีมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
เกี่ยวกับองคแความรูและทักษะพ้ืนฐานในการแกปใญหา พัฒนาโดย คารแเพนเทอรแ และคณะ ในปี ค.ศ. 1980 (Carpenter et al. 2000 ,p.1 
อางอิงใน เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร , 2553 , หนา 1)โดยอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาท่ีวาความรูและความเชื่อของครูท่ีเกิดจากการทําความเขาใจ
การคิดเชิงคณิตศาสตรแของนักเรียน แลวนํามาพิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูมีผลตอการคิดของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ (1) ครูนําเสนอปใญหาตามจุดประสงคแและความมุงหมายท่ีตั้งไว (2) ครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปใญหา
และเปิดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปใญหา (3) นักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปใญหาพรอมเหตุผล (4) นักเรียนท้ังชั้นชวยกัน
อภิปรายคําตอบและวิธีการที่แตกตาง (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร , 2553 , หนา 1) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒนแ  อุยปาอาจ (2552) 
ไดศึกษาเก่ียวกับ ผลของการใชแนวการสอนแนะใหรูคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแท่ีมีตอความสามารถในการแกปใญหา
คณิตศาสตรแและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชแนวการ
สอนแนะใหรูคิดในการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรแมีความสามารถในการแกปใญหาคณิตศาสตรแสูงกวาเกณฑแขั้นต่ํา คือ รอยละ 50 ท่ี
กําหนดโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชแนวการสอนแนะใหรูคิดในการจัดกิจกรรมเรียนรู
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คณิตศาสตรแมีความสามารถในการแกปใญหาคณิตศาสตรแสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชแนวการสอนแนะใหรูคิดในการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรแมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแกอน
เรียนและหลังเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังงานวิจัยของสุรชัย วงคแจันเสือ(2555) ท่ีศึกษาความสามารถใน
การแกปใญหาทางคณิตศาสตรแและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวางกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิด DAPIC และCGI กับกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแแบบปกติ พบวา นักเรียนกลุมท่ีไดรับการการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด DAPIC และ CGI มีความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแสูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรแแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สอนโดยการสอนแนะใหรูคิด(CGI) ท่ีเนนความสามรถในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแกับชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดสรางองคแความรูใหมดวยตนเอง  
สนับสนุนใหนักเรยีนไดเรยีนรูที่จะหาแนวทางแกปใญหาดวยตัวเอง  ฝึกใหนักเรียนคิด  สามารถแกปใญหาและใหเหตุผลได โดยฝึกทักษะของ
นักเรียนดวยการปฏิบัติจริงหรือในสถานการณแท่ีเหมือนจริง นักเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถนําความรูมาประยุกตแใชในการเรียนรู
เนื้อหาใหม 

 
จุดมุงหมายของการศึกษา   
    1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแกอนเรียนและหลังเรยีน  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการ
สอนแนะใหรูคิด (CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
    2. เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังเรียน  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรู
คิด (CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑแรอยละ 70 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการเรียนคณิตศาสตรแ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   
 2.  การสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
 3.  การแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
 4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  กลุมเปูาหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนท่ีอยูในอําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 33 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    

2.2 แบบวัความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นขอสอบแบบอัตนัยจํานวน 5 ขอ 
 3. การดําเนินการทดลอง/การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมเปูาหมายโดยใชแบบวัดความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว และบันทึกผลคะแนนการวัดไวเป็นคะแนนกอนเรียน   
 3.2  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 4 แผน  กับนักเรียนกลุมเปูาหมาย 
จํานวน 33 คน ใชเวลาสอน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที โดยชี้แจงใหกลุมเปูาหมายทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) ท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง  
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 3.3  นําแบบวัดความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีผูศึกษาคนควาไดสรางขึ้น ไป
ทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุมเปูาหมาย  แลวนํามาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน  และหลังเรียน
กับเกณฑแท่ีตั้งไว 

4. การวิเคราะหแขอมูล 
 4.1  เปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน
แนะใหรูคิด (CGI) โดยนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใชสถิติทดสอบทีแบบไมอิสระ (t - test for dependent 
sample) 
 4.2  เปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังเรียน  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 
(CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑแรอยละ 70  โดยนํา
คะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชสถิติทดสอบทีแบบกลุมเดียว (t – test for one sample) 
 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 
 ไดแก  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบทีแบบไมอิสระ (t - test for dependent sample) และสถิติ
ทดสอบทีแบบกลุมเดียว (t – test for one sample) 

ผลการวิจัย 
ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่อง สถติิ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท้ังกอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคดิ (CGI)  

การทดสอบ n คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t Sig (1-tailed) 
กอนเรียน 33 20 10.82 3.78 

14.91* 0.0000 
หลังเรียน 33 20 17.24 2.17 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 จากตาราง 1 พบวา ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กอนเรียนและ
หลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 10.82 คะแนน และ 17.24 คะแนน  ตามลําดับ  
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรยีนและหลังเรียน  พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนกัเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคดิ 
(CGI) เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณติศาสตรแ เรื่อง สถติิ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑแรอยละ 70 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม  ̅ S.D. % of Mean t Sig (1-tailed) 
หลังเรียน 33 20 17.24 2.17 86.21 8.60* 0.0000 

* มีนัยความสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตาราง 10  พบวา  จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบการสอนแนะใหรูคิด  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 นักเรียนมีความสามรถในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแเรื่อง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.24 คะแนน คิดเป็นรอยละ 86.21 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑแรอยละ 70 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกวาเกณฑแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่อง 
สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  รายละเอียด  ดังนี้ 
 1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ  70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากการศึกษผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลอง
กับสมมุติฐานขอท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด  มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 ครูนําเสนอปใญหา ในขั้นนี้ครูจะนาํเสนอปใญหาตามวัตถุประสงคแและความมุงหมายท่ีตั้งไว ปใญหาท่ีเลือกมาควรมีความสอดคลองกับ
บริบทในชีวิตจริงของนกัเรียน ขั้นท่ี 2 ครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปใญหา และเปิดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปใญหา ขั้นท่ี  
3 นักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปใญหา ครูจะเลือกถามนักเรียนเป็นรายบุคคลถึงวิธีการท่ีพวกเขาใชในการแกปใญหาพรอมเหตุผล
เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียน และในระหวางท่ีนักเรียนรายงานคําตอบนั้นครูอาจใชคําถามเพ่ือใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเอง
ออกมา ขั้นท่ี 4 ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช  หลังจากท่ีนักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการ และเหตุผลของตนเอง
แลว นักเรียนท้ังชั้นชวยกันอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตางโดยครูจะเป็นผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบท้ังสอง
นี้เหมือนกันหรือตางกันอยางไร  มีใครแกปใญหาดวยวิธีท่ีแตกตางจากท่ีกลาวมานี้อีกหรือไม เป็นตน และครูควรเชื่อมการอภิปรายโดยถาม
คําถามท่ีอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ (เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร. 2553 หนา 4-5) ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของสุธารัตนแ  สมรรถการ 
(2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ผลการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมูท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในแกปใญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เรื่อง 
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และสอดคลองกับงานวิจัยของอํา
ภารัตนแ  ผลาวรรณแ (2556) ไดศึกษาเก่ียวกับ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เรื่อง ความนาจะเป็น ท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแ ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ความตระนักในการรูคิด และความมีวินัยในตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนแนะใหรูคิด สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01   
 2.  นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เรื่อง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานขอท่ี 2 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแนะใหรูคดิจะมุงเนนใหนักเรียนไดสรางองคแความรูใหมไดดวยตนเอง 
หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแนะใหรูคิดจะใชเวลาสวนใหญในวิธีการ และรูปแบบท่ีหลากหลายในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแท่ีมี
ความแตกตางกันไดตามศักยภาพของตน รวมท้ังการมีโอกาสไดพูดคุยและนําเสนอแนวคิดของตน ใหความสําคัญและการยอมรับจาก
เพื่อนๆ และครู  ในการนําเสนอแนวคิดหรือวิธีการท่ีนักเรียนแตละคน ใชในการหาคําตอบทางคณิตศาสตรแ  ครูจะไมสอนวิธีการในการ
แกปใญหาใด ๆ แกนักเรียน แตจะสนับสนุนใหนักเรียนไดพิจารณาแนวทางในการแกปใญหาดวยตนเอง ชวยเหลือนักเรียนใหไดคนพบ  
ขอผิดพลาดดวยตัวของนักเรียนเอง การจัดการเรียนการสอนจะขึ้นอยูกับลักษณะของนักเรียนแตละคน ทําใหนักเรียนรูสึกงาย และมี
แรงจูงใจในการเรียนรูดวยตัวเอง นักเรียนไดรับความรูหลายรูปแบบจากการรวมอภิปรายกับเพ่ือนๆ ซึ่งเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
(เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร. 2553 หนา 4) ซึง่สอดคลองกับผลวิจัยของชัยวัฒนแ อุยปาอาจ (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ผลของการใชแนวการ
สอนแนะใหรูคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแที่มีตอความสามารถในการแกปใญหาคณิตศาสตรแและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแ
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ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชแนวการสอนแนะใหรูคิดในการจัดกิจกรรมเรียนรู
คณิตศาสตรแมีความสามารถในการแกปใญหาคณิตศาสตรแสูงกวาเกณฑแขั้นต่าํ คือ รอยละ 50 ท่ีกําหนดโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารัตนแ  ดวงตา (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหแและความสามารถ
ในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ หนวยการเรียนรู การประยุกตแของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีท่ี 2 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  หนวยการเรียนรู  
การประยุกตแของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  
หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
 1.1  จากการกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคดิ (CGI) ในชวงแรกนักเรยีนไมคุนเคยกับกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน
แนะใหรูคิด  ทําใหนักเรียนไมสามารถคิดหรือตอบคําถามได  ดังนั้นครูจึงใหคําแนะนําและกระตุนใหนักเรียนคิด  โดยใชคําถามในทุก
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เชน การถามวาเคยแกปใญหานี้หรือปใญหาท่ีมีลักษณะคลายขอนี้มากอนหรือไม ลองแยกแยะปใญหา
ขอนั้น ๆ ออกเป็นปใญหายอย ๆ  เพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเอง 
 1.2  ครูผูสอนตองอดทนในการรอฟใงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
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การพัฒนาตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษที่  21 

Indicators development of student’s sitizen in the 21st century 
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บทคัดยอ 
จุดมุงหมายของการศึกษา คือ มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยทําการ

สังเคราะหแแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญดานสังคมศึกษา จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคแประกอบและตัวบงชี้โดยใชแบบสอบถามเพ่ือคัดเลือกองคแประกอบและตัวบงชี้ทักษะการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
จํานวน 1 ฉบับ และเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางขององคแประกอบและตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21           
ท่ีสรางขึ้น โดยเก็บขอมูลกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จํานวน 560 
คน ดวยแบบประเมินการเป็นพลเมืองดีในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะหแขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ และ
คํานวณคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอรแไทลแ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นทําการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองดวยโปรแกรมลิสเรล 

ผลการวิจัยพบวา 1) การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีองคแประกอบท้ังสิ้น 10 องคแประกอบ ไดแก  
องคแประกอบท่ี 1 รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ องคแประกอบท่ี 2 ความอดทน องคแประกอบท่ี 3 ความเมตตากรุณา องคแประกอบท่ี 4 ความ
ซื่อสัตยแสุจริต องคแประกอบท่ี 5 ความมีวินัย องคแประกอบท่ี 6 ความเคารพ องคแประกอบท่ี 7 จิตสาธารณะ องคแประกอบท่ี 8 อยูอยาง
พอเพียง องคแประกอบท่ี 9 รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และองคแประกอบท่ี 10 ความรับผิดชอบ โดยมีคาน้ําหนักองคแประกอบอยู
ระหวาง 0.42 – 1.56 ซึ่งทุกองคแประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21               
มีท้ังสิ้น 27 ตัวบงชี้ โดยมีคาน้ําหนักองคแประกอบอยูระหวาง 0.08 – 0.65 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกตัวบงชี้ 2) โมเดล
องคแประกอบและตัวบงชี้ทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ จึงมีความตรงเชิงโครงสราง 

 

ค าส าคัญ : ตัวบงชี้,  การเป็นพลเมืองดี,  การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน   
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to develop student‖s  good  citizen indicators  of 21st  century through 

developing  component  and  good  citizen  by  synthesized  the  conceptually  related  articles  and  subsequently 
had it evaluated  by 5 youth development  expert who specialize in 21st century good citizen using a volumes of  
questionnaires. The validity was checked and the assessment forms for good citizen indicators were utilized with  
560 phathom 6 in  Nan Primary Educational Service Area Office 1  Data  were  analyzed  by  using  the  statistics  as  
frequency  distribution,  median,  inter – quartile  rang,  percentage,  mean,  standard  deviation,  and  coefficient  of  
correlation  by  statistical  package  and  second – order  confirmatory  factor  analysis  by  LISREL  program. 

From  the  research  results,  the  appropriate  components  of  student‖s  good  citizen  in  21 st  centuty  
included 10 components which are Patriotic religious king, Patient,  Kindness, honest, Discipline, Respect,  Public 
Mind, Sufficiently, Love is Thailand, and Responsibility, with factor loading between  0.42 to 1.56  and statistically 
significant at the .05 level for all componts. So the appropriate indicators of student‖s  good  citizen in 21st  centuty  
included 27 indicators, with factor loading between  0.08 to 0.65  and statistically significant at the .05 level for all 
indicators. And the model of the components and in indicators fitted to the empirical data. 

 

Keywords: indicators,  sitizen,  confirmatory factor analysis 
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บทน า 
ปใจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและไมหยุดนิ่ง  จากสังคมกสิกรรมท่ีเนนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแ สูสังคม

อุตสาหกรรมทีมีความเจริญท้ังทางดานวทิยาศาสตรแและเทคโนโลยี  ประชากรในยุคนี้ถือวาเป็นทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด เพราะโลกในยุคแหง
การเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปลี่ยนจากการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูไปเป็นการนําความรู ความสามารถของประชาชนมาใชในการพัฒนา
ประเทศและพัฒนานวัตกรรม  ประเทศใดมีประชากรที่มีความรูและเป็นคนดี  ถือไดวาประเทศนั้นมีตนทุนท่ีมีคุณภาพ  การพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญอยางย่ังยืนพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นจําเป็นอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาคนใหเป็นคนท่ีสมบูรณแ  มีความรู             
มีคุณธรรม มีรางกายและจิตใจที่เขมแข็ง (รจรินทรแ  ผลนา, 2558, หนา 1) การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนจะตองใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแขง็และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษยแใหเขมแข็ง  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11  มุงเนน
การพัฒนาใหคนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ท้ังในเรื่องการศึกษา การทํางาน และการดําเนินชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุมกันสําคัญใน
การดํารงชีวิต และปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 (วิภาวี  ศิริลักษณแ, 2557, หนา 1) 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรแในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติใน
การเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนท่ีองคแความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัว
ผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปใจจุบัน  ซึ่งไดกําหนดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  ความรูเก่ียวกับโลก 
(Global Awareness)   ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตรแ ธุรกิจ และการเป็นผูประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy)  ความรูดานการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy)ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)  และความรูดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) (วิจารณแ พานิช, 2555, หนา 16-21) จะเห็นไดวาการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้นไดใหความสําคญั
ในการเป็นพลเมืองท่ีดีซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็ กไทย โดยสะทอนจาก
พัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น  
รวมท้ังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางระเบียบวินัย การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศ าสนา  
พระมหากษัตริยแ  และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดัง
กลาวคือ  การพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย  และพลเมืองโลก  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็น
วิสัยทัศนแของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กอปรกับในขณะนี้มีนโยบายดานการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตรแและหนาท่ีพลเมือง ท่ีสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชาติไดมีความรูความเขาใจในเรื่องประวัติศาสตรแ  ความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข  มีความ
ปรองดองสมานฉันทแ  เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย และกําหนดคานิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือสรางคนไทยท่ีเขมแข็งนําไปสูการสรางสรรคแประเทศ
ไทยใหเขมแข็ง (กระทรงศึกษาธิการ : 1) โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง  โดยเนน
การพัฒนาผูเรียนในเรื่อง ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริยแ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ความปรองดอง สมานฉันทแ และความมีวินัยในตนเอง เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมือง และคานิยมหลัก 12  ประการ 

เด็กวัยเรียนเป็นวัยแหงการเตรียมพรอมท้ังดานรางกาย อารมณแ สังคมและสติปใญญา ถาเด็กไดรับสิ่งแวดลอมท่ี ชวยสงเสริม
พัฒนาการของเด็กทุก ๆ ดาน เด็กก็จะสามารถปรับตัวใหเขากับประสบการณแใหมหรือสิ่งแวดลอมใหมไดอยางราบรื่น เด็กในวัยนี้จะมีการ
เรียนรูเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นวัยท่ีเขาโรงเรียน เด็กจะเริ่มเรียนรูในสิ่งที่อยูใกลตัวกอนแลวจึงคอยเป็นประสบการณแไปหาสิ่งแวดลอมท่ีอยูไกล
ตัวออกไป เด็กวัยเรียนนี้วุฒิภาวะทุกดานกําลังงอกงามเกือบเต็มท่ี ทําใหเด็กมีความสามารถเพ่ิมขึ้นอีกหลายดาน เป็นเพราะเด็กไดเรียนรู
กวางขวางขึ้นในชวงนี ้ทําใหเด็กสามารถท่ีจะคิดและแกปใญหาตาง ๆ  ดวยตัวของตัวเอง เด็กในวัยนี้จะเริ่มเรียนรูโลกกวางมากขึ้น ชอบความ
ตื่นเตน พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม จะหันเหไปสูการเรียนรูสิ่งตางๆ จากสิ่งแวดลอมนอกบาน เชน เรียนรูเก่ียวกับเพ่ือน ครู การเรียน การเลน
กับเพ่ือน (Freud : Psychoanalytic Theory , Latency stage) เด็กจะใฝุเรียนรูและพยายามกระทําสิ่งตางๆเพ่ือใหเห็นวาเขาสามารถทํา
ไดหรือประสบความสําเร็จ อยากใหผูอ่ืนยอมรับในความสามารถของตนเอง (Erikson : ทฤษฎีจิตสังคม ขั้นท่ี 4) จะสามารถเห็นไดวา ชวง
อายุของเด็กในวัยเรียน 6-12 ปีนั้น ถือเป็นชวงสําคัญของเด็กในการเรียนรูทักษะชีวิต และพัฒนาการตางๆทางด านสติปใญญา (higher 
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cognitive functions) เป็นชวงท่ีการทํางานของสมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและเต็มท่ี ดังนั้นธรรมชาติและพฤตกิรรมการเรียนรูของเด็ก
ในชวงวัยเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตท่ีคอนขางเดนชัดในแตละขวบปี (บุษกร โยธานัก,มปป.) 

จะเห็นไดวาเด็กในวัยเรียนนั้นเป็นชวงอายุท่ีสําคัญเหมาะท่ีจะปลูกฝใงความเป็นพลเมืองดีใหกับเด็กในวัยเรียน  และจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี  ผูวิจัยยังไมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีในนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21  ขึ้น  เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีถูกตอง  
ชัดเจน  และเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการกําหนดเปูาหมายและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
 
จุดมุงหมายของการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21 
2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดการเป็นพลเมืองดขีองนกัเรยีนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึ้นกับขอมูล

เชิงประจักษแ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาตัวบงช้ีการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษที่  21 

แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลในการของขั้นตอนการพัฒนาองคแประกอบและตวับงชี้การเป็นพลเมืองดขีองนักเรยีนในศตวรรษท่ี  21  ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5 ทาน   
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  ไดแก  ความเหมาะสมของตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในขั้นตอนการพัฒนาองคแประกอบและตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21   
การวิเคราะหแขอมูล 
ผูวิจัยคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21  มากถึงมากท่ีสุด  (คามัธย

ฐานตั้งแต  3.51 ขึ้นไป)  และมีความสอดคลองของกันความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญ (คาพิสัยระหวางควอรแไทลแไมเกิน  1.50)  ไวเพ่ือ
พัฒนาแบบประเมินการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21  สําหรับการเก็บขอมูลเชิงประจักษแตอไป 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอรแไทลแ  

ข้ันตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิง
ประจักษแ 

แหลงขอมูล 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานาน เขต 1 จํานวน 560 คน ซึ่ง

ไดมาจาการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random  Sampling)   
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เป็นแบบประเมินการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

จํานวน 1 ฉบับ   
การวิเคราะหแขอมูล 
1. การวิเคราะหแขอมูลเบื้องตน โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
2. การวิเคราะหแขอมูลเชิงโครงสรางขององคแประกอบและตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสรางขึ้นโดย

ใชโมเดลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองดวยโปรแกรมลิสเรล พิจารณาความตรงเชิงโครงสรางจากคาสถิติวัดระดับความ



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   90 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

กลมกลืน (Goodness of fit measures) ดังนี้ คาสถิติไคสแควรแ (Chi – square) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว(Adjused   
goodness  of fit index AGFI) ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root mean squared residul: RWR) ความคลาดเคลื่อนในการประคา 
(Root mean square error of approxmation: RMSEA)  

 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลเป็น  2 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาองคแประกอบและตัวบงช้ีการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษที่  21   
 เมื่อผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมขององคแประกอบและตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 แลว  
พบวา ตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีตัวบงชี้ที่ผานเกณฑแการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมในการบงชี้ทักษะของ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 จํานวนท้ังสิ้น 27 ตัวบงชี้ 
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางขององคแประกอบและตัวบงช้ีการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สราง
ข้ึนโดยใชโมเดลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับทีสอง  
ตาราง 1  แสดงคาน้ําหนักองคแประกอบ  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ําหนักองคแประกอบคาสถิติทดสอบ t และคาสัมประสิทธิ์การ

พยากรณแขององคแประกอบการเป็นพลเมืองดีของนกัเรยีนในศตวรรษท่ี 21 จากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง 

องคแประกอบ 
น้ําหนักองคแประกอบ 

   factor 
laoding 

SE t 

การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21     
1.รักชาติ  ศาสนแ  กษัตริยแ  0.71* 0.06 12.51 0.50 
2.ความอดทน   0.74* 0.10 7.70 0.54 
3.ความเมตตากรุณา   0.72* 0.11 6.38 0.51 
4.ความซ่ือสัตยแสุจริต   1.56* 0.12 13.20 2.44 
5.ความมีวินัย   0.90* 0.09 10.07 0.80 
6.ความเคารพ   0.42* 0.10 4.23 0.18 
7.จิตสาธารณะ    0.80* 0.06 12.93 0.64 
8.อยูอยางพอเพียง   0.93* 0.08 11.20 0.86 
9.รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย   0.84* 0.06 13.74 0.71 
10.ความรับผิดชอบ 0.88* 0.05 17.91 0.78 
  
  

จากตาราง 21 พบวา คาน้ําหนักองคแประกอบของการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 10 องคแประกอบ มีคาอยู
ระหวาง 0.42 – 1.56 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกองคแประกอบ แสดงวาองคแประกอบท้ัง 10 องคแประกอบเป็นองคแประกอบ
ของการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21   
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ตาราง 2  แสดงคาน้ําหนักองคแประกอบ  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ําหนัก องคแประกอบ  คาสถิติทดสอบ t  และคาสัมประสิทธิ์
การพยากรณแของตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดขีองนกัเรียนในศตวรรษท่ี  21  จากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนักองคแประกอบ 

   Factor laoding SE t 
รักชาติ  ศาสนแ  กษัตริยแ      

1. แสดงออกถึงความรักชาติ   0.45* <---> <---> 0.51 

2. ธํารงไวซึ่งความเป็นชาติไทย   0.33* 0.03 10.70 0.37 

3. ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา   0.50* 0.04 14.22 0.62 

4. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ 0.43* 0.04 9.99 0.32 

ความอดทน       

5. มีสติและควบคุมอารมณแไดดี   0.35* <---> <---> 0.21 

6. ทํางานดวยความเพียรและไมผัดวันประกันพรุง   0.43* 0.06 7.59 0.56 

7. พยายามตอสูอุปสรรคจนประสบผลสําเร็จ 0.20* 0.03 6.46 0.13 

ความเมตตากรุณา       

8. มีนํ้าใจตอผูอื่นดวยความเต็มใจ   0.32* <---> <---> 0.16 

9. แสดงออกทางกาย  วาจาตอผูอื่นอยางนุมนวล   0.58* 0.09 6.61 0.72 

10. ไมเห็นแกตัวและไมเอาเปรียบผูอื่น   0.35* 0.05 6.93 0.11 

11. รวมบริจาคทรัพยแสินเพื่อสวนรวม   0.34* 0.06 5.71 0.32 

ความซื่อสัตยแสุจริต       

12. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตอตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ   0.18* <---> <---> 0.12 

13. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ   0.08* 0.02 3.83 0.02 

ความมีวินัย       

14. ตรงตอเวลา   0.32* <---> <---> 0.22 

15. ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียน     0.34* 0.05 7.58 0.22 

16. เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร 0.32* 0.04 7.20 0.23 

ความเคารพ       

17. แสดงออกถึงความเคารพตอบุคคลอื่น   0.30* <---> <---> 0.21 

18. รับฟใงความคิดเห็นและการกระทําของบุคคลอื่น   0.65* 0.14 4.60 1.29 

จิตสาธารณะ        

19. ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจไมหวังผลตอบแทน   0.47* <---> <---> 0.49 

20. เขารวมกิจกรรมที่เป็นประโยชนแตอโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 0.42* 0.04 11.63 0.50 

21. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม   0.25* <---> <---> 0.25 

22. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสขุรัก
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย   

0.49* 0.05 10.21 0.49 

23. ภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย   0.32* <---> <---> 0.47 

24. เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม   

0.51* 0.05 11.19 0.38 
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ตาราง 2  แสดงคาน้ าหนักองคแประกอบ  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ าหนัก องคแประกอบ  คาสถิติทดสอบ t  และคา
สัมประสิทธ์ิการพยากรณแของตัวบงช้ีการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษที่  21  จากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง (ตอ) 

ตัวบงชี ้
น้ําหนักองคแประกอบ 

   Factor laoding SE t 
รักและภาคภูมิใจในความเปน็ไทย       

25. อนุรักษแและสืบทอดภูมิปใญญาไทย 0.60* 0.05 11.61 0.50 

ความรับผิดชอบ     

26. รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและตามบทบาทของตนเอง   0.58* <---> <---> 0.70 

27. รับผิดชอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและการกระทําของตนเอง 0.22* 0.04 5.53 0.08 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
<--->  ไมรายงานคา SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอรแบังคับ 

จากตาราง 2 พบวา คาน้ําหนักองคแประกอบของตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 27 ตัวบงชี้ มีคาอยู
ระหวาง 0.08 – 0.65 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกตัวบงชี้   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.ผลการพัฒนาตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทําใหไดองคแประกอบและตัวบงชี้ท่ีเหมาะสมในการบงชี้
การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 10 องคแประกอบ 27 ตัวบงชี้   
 2.ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21  ท่ีพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษแโดยใชโมเดลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง  สรุปไดดังนี้ 
 โมเดลองคแประกอบและตัวบงชี้การเปน็พลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit 
measurement) ดังนี้ คาสถิติไคสแควรแเทากับ 151.04 (P=0.48)ที่องศาอิสระเทากับ 151 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  เทากับ  
0.98  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.95 คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เทากับ  0.03  
และคาดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA)  เทากับ 0.00 หมายความวา โมเดลองคแประกอบและตัวบงชี้การ
เป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแ ท้ังนี้องคแประกอบการเป็นพลเมืองของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสรางขึ้นท้ึง 10 องคแประกอบ มีคาน้ําหนักองคแประกอบอยูระหวาง ซึ่งทุกองคแประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ และตัว
บงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสรางขึ้นท้ัง 27  ตัวบงชี้  มีคาน้ําหนักองคแประกอบอยูระหวาง 0.08 – 0.65  มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกตัวบงชี้ แสดงวา โมเดลองคแประกอบและตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21  ท่ีสราง
ขึ้นมีความตรงเชิงโครงสราง หมายความวา องคแประกอบและตัวบงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสรางขึ้นท้ัง  10 
องคแประกอบ 27 ตัวบงชี้  เป็นองคแประกอบและตัวบงชี้ที่สําคัญของการเป็นพลเมืองดีในศตวรรษท่ี 21 

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลดวยการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวัดท่ีใชในการพัฒนาตัว
บงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 10 องคแประกอบหลัก 27 ตัวบงชี้ พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษแ โดยคาน้ําหนักองคแประกอบของตัวบงชี้ทุกตวัมีคาเป็นบวกมีขนาดตัง้แต 0.08 ถึง 0.65 น้ําหนักองคแประกอบของตัวแปร
ทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แสดงวาตัวบงชี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวบงชี้ที่สําคัญของการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21    

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลดวยการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวัดท่ีใชในการพัฒนาตัว
บงชี้การเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกลาวมาขางตน เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคแประกอบของตัวบงชี้ พบวา คาน้ําหนัก
องคแประกอบของตัวบงชี้ที่มีคามากท่ีสุด ไดแก ความซ่ือสัตยแสุจริต อยูอยางพอเพียง ความมีวินัย ความรับผิดชอบ รักและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ ความอดทน ความเมตตากรุณา รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ และความเคารพ ตามลําดับ คาน้ําหนักองคแประกอบท่ีมาก
แสดงถึงความสําคัญท่ีนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 จําเป็นตองมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะดงักลาว  ความซ่ือสัตยแสุจริตเป็นองคแประกอบท่ีมีคา
น้ําหนักองคแประกอบสูงสุดเปน็อันดับท่ีหนึ่ง ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ คือ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตอตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ และ
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ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ แสดงวาในสังคมปใจจุบันการอยูรวมกันของในสังคมจําเป็นตองอาศัยคุณธรรม
ในการดําเนินชีวิต เพื่อท่ีทําใหสังคมท่ีอาศัยอยูสงบรมเย็นเป็นสุข ซึ่งคุณธรรมท่ีมักปลูกฝใงใหบุคคลทุกระดับจําตองมีคือความซื่อสัตยแสุจริต 
โดยเฉพาะการปลูกฝใงในวัยเด็ก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัคนุช  หมากผิน(2556, หนา 85)  ท่ีไดวิเคราะหแองคแประกอบจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา องคแประกอบความซ่ือสัตยแตอตนเองและผูอ่ืนของนักเรียนมีระดับจิตสาธารณะสูงสุด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหแจากบุคคลหลายทานโดยเฉพาะอยางย่ิง ทาน ผศ. ดร.น้ําทิพยแ  
องอาจวานิชยแ  อาจารยแท่ีปรึกษา ท่ีไดสละเวลาใหคําแนะนําตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเป็นอยางย่ิง 
ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  จนการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแได  
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การพัฒนาชุดการสอนทักษะการฟใงโดยใชบทเพลงภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

The Development of English Listening Skill Instructional Package by Using English Songs  
for Students Second Year of English Major at Sakon Nakhon Rajabhat University 

 

ธเนศพล  เจริญราษฎรแ1 
Thanetpol Charoenraj  

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1. พัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษดวยชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการ
สอนแบบ Listening Skill ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน การฟใง
ภาษาอังกฤษดวยชุดบทเพลงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการสอนแบบ Listening Skill 3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการ
สอนการฟใงภาษาอังกฤษดวยชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการสอนการฟใงแบบ Listening Skill  กลุมตัวอยางที่
ศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1/2561 
จํานวน 28 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือชุดการสอนบท
เพลงภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ชุด แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนการฟใงแบบ Listening Skill จํานวน 4 แผน 
แบบทดสอบทักษะการฟใงภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ  แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการฟใงภาษาอังกฤษดวยชุดการสอนบท
เพลงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการสอนการฟใงแบบ Listening Skill สวนการวิเคราะหแขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน สถิติที่ใชในการหา
คุณภาพของแบบทดสอบทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ และการทดสอบคา ที แบบสองกลุมไมอิสระตอกัน ( t-test แบบ Dependent 
Samples) ผลการวิจัยพบวา 
 1.การพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษดวยชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการสอนการฟใงแบบ Listening 
Skill สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑแ 82.81/80.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังเรียนการฟใงภาษาอังกฤษ ดวยชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการ
สอนการฟใงแบบ Listening Skill สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการฟใงภาษาอังกฤษดวยชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการสอนการฟใง
แบบ Listening Skill ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังเรียน
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณารายดาน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานเน้ือหา (X = 
4.45) และดานกิจกรรมการเรียนการสอน (X  = 4.48) 
 
ค าส าคัญ : ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ, การพัฒนาชุดการสอนเพลง, การฟใงภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were  1) development and examine the English learning activities by using 
English song to meet the standard efficiency of 75/75  2)  compare the students ‖ English listening ability before 
and after learning through the English Songs and  3) the students ‖ satisfaction toward the use of song activity.        
The participants were 28 students second year of English Major in Education Faculty at Rajabhat Sakon Nakhon 
University during the first semester of the academic year 2018. The instruments of this research were English 
learning activities listening ability test and attitudes assessment. The statistics used to analyze the data were 
means, standard deviation, percentage and t-test (Dependent Samples). This research finding were as follows : 

1. The efficiency of the developed English learning activities by using English song had a value at 
82.81/80.58 which was higher than the set value 75/75. 

2. After the intervention, the students had higher mean score of listening abilities than that of before at 
the .01 level of significance. 

3. The average score of students‖ satisfaction toward the developed English learning activities by using 
English song to enhance listening abilities was at the highest level = 4.35 

 
Keywords : Song Instructional Package, Song for EFL Teaching, Listening English Skills 
 
บทน า 
 เพลงมีคุณคาเหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสอนที่เป็นกระบวนการทักษะสรางบรรยากาศ สอดแทรกเขา
ไปในบทเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแทางการเรียนและยังเป็นสื่อกลางใหผูเรียนไดฝึกฝนดวยความสนใจและสนุกสนาน และ
เพลงเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาของคนทุกชาติ เป็นสื่อภาษาสากลทั่วโลกจะเขาใจกันไดโดยไมมีการขัดแยง ไมแบงเชื้อชาติ วรรณะ 
อายุ เพลงจึงเป็นสื่อในการสรางสัมพันธภาพระหวางมนุษยแ เพลงถือเป็นยอดศิลปะในการสื่อภาษา เป็นสวนหน่ึงของชีวิตที่มนุษยแ
ยอมรับโดยไมรูตัว เพลงชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษดีข้ึน เพลงสามารถนําไปใชในการสอนไดหลายข้ันตอน เชน 
การใชเพลงในการนําเขาสูบทเรียน การดําเนินการสอน การฝึกทักษะ การประเมินผล ใชเสริมประกอบตอนทายของการเรียน สราง
ความสนใจใหแกนักเรียนใชเพลงเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการสอน ที่ทําใหเกิดทักษะการใชเพลงในการสอนภาษาตางประเทศของ 
จอลลี่ (Jolly 1975 : 11) พบวาเพลงมีผลในการสอนการออกเสียงศัพทแ สํานวนและโครงสรางไวยากรณแ รวมทั้งความเขาใจใน
ความสัมพันธแของวัฒนธรรมและภาษาที่ใชในเพลง เพลงสามารถสรางบรรยากาศที่สนุกสนาน ลดความเบื่อหนายในหองเรียน 
การศึกษาอารมณแของเพลงทําใหเกิดความผอนคลาย เพลงสามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดานจิตวิทยา ซึ่งมีผลทําใหเกิดความ
อยากเรียนมากข้ึน 
 เรณู โกษินานนทแ (2540 : 112) กลาววา เพลงมีอิทธิพลตอสภาพรางกาย อารมณแและความรูสึก เพลงเป็นสิ่งจรรโลงใจทําให
บุคคลเกิดอารมณแคลอยตามไดงายที่สุด เพลงเป็นสื่ออยางหน่ึงที่ชวยใหมนุษยแมีความสุข ความรื่นเริง สนุกสนานเพลิดเพลิน เพลงมี
อิทธิพลตอชีวิตเป็นอยางย่ิง เพลงมีบทบาททางอารมณแความรูสึกของมนุษยแทุกเพศทุกวัย เพลงเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
ผูเรียน ในชีวิตประจําวันของคนเราน้ันเต็มไปดวยจังหวะและทํานองเพลงมากมาย เพลงมีความผูกพันตอมนุษยแอยางมาก เริ่มต้ังแต
ทารกในครรภแมารดาเมื่อไดยินเสียงดนตรี จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเสียงดนตรีข้ึนอยูกับความดังคอย เสียงสูงตํ่าและจังหวะของ
ดนตรี และเมื่อทารกคลอดออกมาจากครรภแมารดาแลวน้ัน ทารกจะรูสึกเพลิดเพลินชื่นชมและแสดงความพอใจจากการไดยินเสียงขับ
กลอมของมารดาเพลงกับเด็กเล็กวา โดยธรรมชาติเด็กสนใจเพลงและดนตรีต้ังแตเล็กๆ จะสังเกตไดจากพฤติกรรมแสดงความพอใจ 
เชน เคาะจาน ใชชอนเคาะโต฿ะและทําเสียงสูงๆ ตํ่าๆ บางครั้งก็เลียนเสียงเพลงที่ไดฟใงจากวิทยุ โทรทัศนแ เทป และทําทาทางประกอบ
ไปดวย ปฏิกิริยาท่ีเด็กเล็กมีตอเพลงข้ึนอยูกับวัยของเด็ก ความไพเราะและอารมณแรวมของเด็กและประเภทของเพลงในขณะน้ัน บาง
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คนแสดงออกดวยการเคลื่อนไหว บางคนแสดงออกดวยการรองเพลงแตที่ทุกคนแสดงออกเหมือนๆกันคือ มีใบหนาที่ย้ิมแยม มีทาทาง
ที่แสดงถึงความสุข ความพอใจ บางคนชอบและแสดงความรูสึกดวยการน่ังฟใงไดอยางเพลิดเพลินเป็นเวลานาน 
 เสงี่ยม โตรัตนแ (2542) กลาววา ผูเรียนจําเป็นที่จะตองฝึกฝนพฤติกรรมการแสวงหาความรูของผูเรียนโดยการฝึกฝนการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง เพราะนักเรียนแตละคนยอมมีความตองการที่แตกตางกัน และพบวาชุดการสอนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ดานการเรียนการสอน และชุดการสอนเป็นสิ่งที่ชวยเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นศูนยแกลาง เพ่ือใหผูเรียนศึกษาดวย
ตนเองพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของผูเรียนแตละคน ผูเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจ แกปใญหาความแตกตาง
ระหวางบุคคล นอกจากน้ีไดมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ใชชุดการสอนกับการเรียนแบบปกติ พบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากชุดการสอนเป็นการนําสื่อมาประสมหลากหลายเพ่ือจะ
ใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน เพลงภาษาอังกฤษมีประโยชนแในการกระตุนใหผูเรียนมีสุนทรียภาพสอดคลองกับสาระหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ชวงชั้นที่ 4 การพัฒนาชุดการสอนเพลงที่มีเน้ือหาเพลงภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมและแบบฝึกสอดคล องกับ
จุดประสงคแการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีแรงจูงใจในการเรียนทําใหการเรียน
มีชีวิตชีวา สนุกสนาน รวมทั้งเสริมสรางปฏิสัมพันธแภายในชั้นเรียน พรอมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาบรรลุวัตถุประสงคแที่วางไว 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยไว ดังน้ี 
1.เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงประกอบวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหไดตามเกณฑแ 75/75 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
 

ค าถามการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดคําถามของการวิจัยไว ดังน้ี 
1.การใชแบบฝึกเสริมทักษะการฟใงโดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑแ 75/75 หรือไม อยางไร 
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจั ยสรางข้ึน สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สูงกวากอนเรียนหรือไมอยางไร 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มี

ตอการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นอยางไร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุมประชากรและตัวอยาง 
1.ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 51 คน 
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2.กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 28 คน ไดมาโดยการสุมแบงกลุม (Cluster Random 
Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ชนิด ไดแก 
1.ชุดบทเพลงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ ชนิด 4 

ตัวเลือก และแบบเติมคํา จํานวน 40 ขอ 
3.แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยชุดบทเพลงภาษาอังกฤษ เป็นแบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ ตาม

วิธีของลิเคอรแท (Likert‖s Scale) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง แบบแผนในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบ One Group 
Pretest Posttest Design โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. การประเมินผลกอนเรียน โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการสอนบทเพลง
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนให
นักศึกษาทําแลวบันทึกคะแนนเก็บไวเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน (Post-test) 

2. ทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยผูวิจัยทดลองสอนดวยตนเอง ใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง สัปดาหและ 2 
ชั่วโมง 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน และใหนักศึกษา
ตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนบทเพลงภาษาองักฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การวิเคราะหแขอมูล 
1.หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาองักฤษโดยใชชุดการสอนบทเพลงภาษาองักฤษ ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหตามเกณฑแมาตรฐาน 75/75 
2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา กอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียน โดยใชชุดการสอนบทเพลง

ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
โดยใชการทดสอบคาที แบบสองกลุมไมอิสระกัน (t test แบบ Dependent Samples) 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
คณะครศุาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยการหาคาเฉลี่ยแลวเปรียบเทียบกับเกณฑแในระดับ มาก  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหแเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใชชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 40 ขอ 
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ตาราง 1 ตารางผลคะแนนทดสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษคณะครศุาสตรแ กอนเรียนและหลังเรียน 
การสอบ N คะแนนเต็ม 

X  S.D. 
กอนเรียน 28 40 14.06 4.32 
หลังเรียน 28 40 23.15 3.59 

 
 จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 23.15 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นรอย
ละ 80.58 ของคะแนนเต็ม ดังน้ันประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เทากับ 82.81/80.58  ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ท่ีต้ังไว จึงกลาวไดวา การพัฒนาความสามารถ
ดานทักษะการฟใงภาษาอังกฤษโดยใชบทเพลงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 
 
ตาราง 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ จําแนกตามรายดาน 

รายการ 
X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ดานเน้ือหา 4.48 0.71 มาก 
2.ดานสื่อการเรียนการสอน 4.46 0.73 มาก 
3.ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 4.44 0.72 มาก 

รวม 4.46 0.68 มาก 
 

จากตาราง 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนการฟใงภาษาอังกฤษดวยชุดบทเพลงภาษาอังกฤษ โดยใช
เทคนิคการสอนการฟใงแบบ Listening Skill สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พบวาโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดาน นักศึกษามีคว ามพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก ทุกดาน ไดแก ดานเน้ือหา ( X  = 4.48) ดานสื่อการสอน ( X  = 4.46) และดานกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 4.46)  
 
อภิปรายผล 
 1.จากการทดลองใชการพัฒนาความสามารถดานทักษะการฟใงภาษาอังกฤษโดยใชบทเพลงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
82.81/80.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน 75/75 ที่ต้ังไว ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ ( Listening 
Skill) สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.81/80.58 เป็นไปตามสมมติฐานขอที่ 1 หมายความวาผูเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน รอยละ 82.81 และนักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน รอยละ 80.58 แสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.1 การพัฒนาความสามารถดานทักษะการฟใงภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ (Listening 
skill) ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนอยางเป็นระบบ โดยเริ่มต้ังแตทําการศึกษาสาระและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1.2 คณะครุศาสตรแ วิเคราะหแสาระเพ่ือกําหนดขอบขายของหนวยการเรียนรู สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและ
จุดประสงคแการเรียนรู เป็นการพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษที่ตรงตามจุดมุงหมาย นอกจากน้ีการพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ 
การจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ (Listening Skill) ที่มีการออกแบบไวอยางครบถวน โดยออกแบบตามแผนการจัดการ
เรียนรูทั้ง 4 หนวย ซึ่งในการพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษของการวิจัยในครั้งน้ี แตละแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย เอกสาร
ความรู ใบงาน แบบฝึกหัดทายหนวยแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน   
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ดังน้ันจึงสรุปไดวา ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสรางข้ึนตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน จึงเป็นการสราง
แรงจูงใจในการเรียน ทําใหผูเรียนสนใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนอยางกระตือรือรน ทําใหความสามารถในการเรียนชุดการ
สอนเพลงภาษาอังกฤษของผูเรียนสูงข้ึน 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยใชการพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนบท
เพลงภาษาอังกฤษและใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ (Listening Skill) ซึ่งปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนหลังไดรับการสอนดวยการจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ (Listening Skill) สูงกวากอนไดรับการสอนดวยการ
จัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถ
อภิปรายผลไดดังน้ี 
 2.1 ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษน้ีไดสรางข้ึนโดยคัดเลือกเพลงที่สอดคลองกับไวยากรณแที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ เรียนแตละบทเรียนมีการเลือกประเด็นไวยากรณแ มีการใหกฎเกณฑแตัวอยางแบบฝึกจากการควบคุม
มากไปสูแบบฝึกอิสระและการวัดผล กรอบการวัดผลเนนการวัดไวยากรณแที่ผูเรียนไดศึกษา โดยผูเรียนไดมีโอกาสตรวจสอบความรูจาก
แบบทดสอบที่ตรงกับสิ่งที่เรียน 
 2.2 ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษฉบับน้ี ผูวิจัยสรางข้ึนโดยมีขอบเขตเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพความเป็นอยู ตลอดจน
ปใจจัยดานพ้ืนฐานความรูเดิม (Background Knowledge) ของผูเรียนเริ่มจะสงผลตอความสามารถดานการฟใงของผูเรียน การฟใงตอง
มีความต้ังใจเมื่อเพลงในระดับความเร็วปกติและฟใงอยางมีความหมาย ในดานภูมิหลังทางภาษาไดมีการวางฐานทางดานศัพทแ 
โครงสรางไวยากรณแในบทเพลงกอนการฟใง แบบฝึกของการฟใงมีความหลากหลายในการวัด ท้ังดานเน้ือหาเพลงและการฝึกฟใงคํา วลีใน
เพลง รูปแบบการวางบทเรียนเป็นระบบทําใหผูเรียนไมสับสน คาดเดาไดวากิจกรรมตอไปจะทําอะไร พิจารณาแนวทางการถายโอน
ขอมูลจากเพลง 
  3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟใง
ภาษาอังกฤษ (Listening Skill) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ พบวาโดยภาพรวมผูเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเรียนเทียบกับคะแนนที่ใชเป็นเกณฑแ (คาเฉลี่ย 
3.50) พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการฟใงภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 3.1 การพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ (Listening Skill) โดย
ใชชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเป็นแผนการจัดการเรียนรูที่มีสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่จัดไวอยางเป็นระบบ กิจกรรมการเรียน
การสอนกําหนดไวอยางเป็นลําดับข้ันตอน กิจกรรมการเรียนนําไปใชไดงาย เน้ือหาเรียงจากงายไปหายากและความเหมาะสมกับวัย
ผูเรียนและมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่หลากหลายพรอมกับเพลงและเน้ือเพลงไวใหผูเรียนฝึกทําและรองตามได ทําใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการฟใงและมีความสุขในการเรียน โดยความคิดเห็นของผูเรียนตอเน้ือหาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวมเทากับ 4.48               
(X  = 4.48, S.D. = 0.71) ซึ่งอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเน้ือหาเป็นรายขอพบวา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังน้ี ขอที่ 1 
ชุดการสอนน้ีมีความยากงาย เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน ( X = 4.46, S.D. = 0.52) ขอที่ 6 ชุดการสอนน้ีมีคําสั่งและคําชี้แจงที่
เขาใจงาย (X  = 4.72, S.D. = 0.74) ขอที่ 11 กิจกรรมกอนการฟใงทําใหผูเรียนคาดการณแลวงหนาวาจะเรียนรูอะไร ( X  = 4.52, S.D. 
= 0.70) และขอที่ 18 มีการฟใงเพลงทําใหผูเรียนภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง ( X  = 4.54, S.D. = 0.72) จะเห็นไดวา ทุกขอมี
ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑแ ดีมาก แสดงวานักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีตอเน้ือหาของบทเรียน กลาวคือเน้ือหาไวยากรณแโดยผานทาง
เพลงนาสนใจและเหมาะสมกับระดับความรู สอดคลองกับความตองการในการเรียน มีจํานวนเน้ือหาครบตามหลักสูตรและเรียงลําดับ
เน้ือหาตามความยากงาย ซึ่งตรงกับแนวคิดของ กริฟฟิทสแ (Griffiths 1995 : 50-51) เสนอไววา เน้ือหาของแบบฝึกหัด เรื่องเอกสาร
การสอนประกอบดวยศัพทแและไวยากรณแทางภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น อายุและวุฒิภาวะของผูเรียน นอกจากน้ันเน้ือหาไวยากรณแ
ในบทเรียนมีการอธิบายอยางชัดเจน และมีแบบฝึกหัดโดยที่เริ่มจากงายไปยากและมีจํานวนแบบฝึกหัดคอนขางเหมาะสมในแตละบท 
ทําใหผูเรียนเขาใจได 
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 3.2 การพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ (Listening skill) โดย
ใชชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธแที่ดีตอกัน โดยผูสอนคอยอํานวยความสะดวกชวยเหลือ และใหคําแนะนําผูเรียนอยางใกลชิด 
นอกจากน้ียังมีการใหกําลังใจผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถ อีกทั้งครูไดสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคแแกผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในดานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยแ ความมีระเบียบวินัยและการทํางาน
อยางเป็นระบบเพ่ือใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคแ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป นอกจากน้ีการเรียนดวยการจัดกา ร
เรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ (Listening Skill) โดยใชชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการฟใงบทสนทนา เพลง การทําแบบฝึกหัดและ
การเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน การทํางานเป็นกลุม มีการชวยเหลือกันทําใหบรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด ผูเรียนได
เรียนรูกระบวนการทํางานกลุม กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกปใญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึนได จึงสงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอชุดการสอนบทเพลงภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรูทักษะการฟใงภาษาอังกฤษ 
(Listening Skill) 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสรางและพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาเหมาะสมกับสภาพจริงของผูเรียน 
2.ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสรางและพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่ใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

และตอเน่ือง 
3.ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสามารถและการใชภาษาอังกฤษโดยแยกทักษะการฟใง การพูด การอานและการเขียน เพ่ือ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของแตละทักษะหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและการพัฒนาชุดการสอนเพลงในระดับชั้นตางๆ โดยปรับระดับภาษาและขอมูลให

สอดคลองกับระดับชั้นของผูเรียนและเป็นทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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การเพิ่มมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
The value added of the thai professional accounts, in the ASEAN Economic Community 

 
ธีรวัฒนแ  ธวัลรัตยแโภคิน1 

Theerawat Thawanratphokin 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปใจจัยดานความรูความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผล
ตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) เพ่ือศึกษาปใจจัยดานความรูความสามารถในภาษีอากร 
ที่มีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) เพ่ือศึกษาปใจจัยดานความรูความสามารถใน
กฎหมายแพงและพาณิชยแ ท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4) เพ่ือศึกษาปใจจัยดาน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุมประเทศอาเซียน ท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(5) เพ่ือศึกษาปใจจัยดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่มีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (6) เพ่ือศึกษาปใจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (7) เพ่ือศึกษาปใจจัยดานความสามารถในการเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหเขากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุม
ประเทศอาเซียน ท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีกลุมตัวอยางเป็นผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีจาก 3 สายงาน ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูสอบบัญชีภาษีอากร  และผูทําบัญชี ในประเทศไทย การวิจัยครั้งน้ีเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยไดนําขอมูลมาทําการวิเคราะหแโดยหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและใชวิธีการทางสถิติแบบพรรณนา ในการแปล
ผลและนําเสนอ  

ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุ มากกวา 45 – 55 ปี มีอาชีพเป็น ผูทําบัญชี ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณแทํางาน มากกวา 10 ปี และมีรายได มากกวา 20,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยที่มี
ผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดแก ดานความรูความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดานความรู
ความสามารถในภาษีอากร ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดานภาษาอังกฤษ 
และภาษาอื่นในกลุมประเทศอาเซียน ดานความรูความสามารถในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ และดานความสามารถในการ
เรียนรูเพ่ือปรับตัวใหเขากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน อยูในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธแเชิงบวก ตอการ
เพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ : การเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ,ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 อาจารยแประจํา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ABSTRACT  
This research aims to study (1) The knowledge ability of financial statement factor that affected to the 

accountant added value in the ASEAN Economic Community. (2) The knowledge in taxation factor that affected 
to the accountant added value the ASEAN Economic Community. (3) The knowledge ability of Commercial Civil 
law factor that affected to the accountant added value of the ASEAN Economic Community. (4) The English 
language and other languages of ASEAN factor that affected to the accountant added value of the ASEAN 
Economic Community. (5) The ethics of accountant factor that affected to the accountant added value of the 
ASEAN Economic Community. (6) An accounting information technology factor that affected to the accountant 
added value of the ASEAN Economic Community. (7) The ability of learning to adapt into the society and culture 
of ASEAN that affected to the accountant added value in of the ASEAN Economic Community.  

The populations of this research were five groups of accountants including the CPA, Tax auditors, and 
Accountant in Thailand. This research is quantitative. The researcher is to use questionnaire to collect data by 
400 persons. The research of quantitative data was analyzed by percentage, mean and standard deviation 
values. Using statistical and descriptive statistical methods.  

The results found that the mostly of accountants were females age over than 45 -55 years, occupation 
were accountant, education as bachelor degree, experience more than 10 years and income more than 20,000 
baht. They were comment for all the factors that affected to the accountant added value including the knowledge 
ability of financial statement factor, the knowledge in taxation factor, the knowledge ability of Commercial Civil law 
factor, the English language and other languages of ASEAN factor, the ethics of accountant factor, an accounting 
information technology factor and the ability of learning to adapt into the society and culture of ASEAN was at a 
high level.  

The hypothesis testing found that the affecting factors of the accountant added value were correlation as 
positive to the accountant added value in the ASEAN Economic Community as statistically significant at the 0.05 level.  

 
KEYWORD : the accountant added value, the ASEAN Economic Community 
 
บทน า 

ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  2558 ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย 
ตลอดจนแรงงานในสาขาวิชาชีพตางๆ ท่ีจะตองพัฒนาใหเทาเทียมนานาประเทศ สาขาวิชาชีพเหลานี้ ประกอบดวย วิศวกร แพทยแ 
พยาบาล นักบัญชี นักสํารวจ ทันตแพทยแ และผูประกอบวิชาชีพสถาปนิก เพราะสาขาวิชาชีพเหลานี้เป็นสาขาวิชาชีพของไทยท่ีมีความ
พรอมสูง มีสมาคมและการรวมตัวท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ีประจักษแ และเป็นสมาคมท่ีประชาคมอาเซียนไดยกมาเป็นกลุมแรกของไทยท่ีจะมี
การวางกฎเกณฑแขอบังคับตาง ๆ หากจะมีคนในประเทศสมาชิกเขามาทํางานในกลุมวิชาชีพท้ังเจ็ดนี้ในไทย แตในทางกลับกันหากคนไทยท่ี
ทํางานในกลุมวิชาชีพเหลานี้ยังไมพรอมในการปรับตัว ปใญหาก็จะตกมาสูพวกเขาเชนกัน ในประเด็นนี้ขอสรุป ก็คือ การเปิดใหผูประกอบ
อาชีพท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพสาขาตางๆ ท้ัง 7 สาขา (ASEAN Joint Coordinating Committee) และ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลวิชาชีพหรือองคแการระดับประเทศสมาชิกตางๆ  หรือสภาวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority) หรือ
กระทรวง/องคแการที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิก ขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพชาวตางชาติเขามาประกอบวิชาชีพ
ในประเทศอาเซียนได โดยตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบภายในประเทศนั้นๆ ในทํานองกลับกันหากคนไทยท่ีประกอบวิชาชีพเหลานี้ ก็
สามารถท่ีจะไปทํางานยังประเทศอ่ืนท่ีมีคาจางแรงงานท่ีสูงกวาไดเชนกัน ไมวาจะเป็นผูประกอบการไทย หรือแรงงานไทยก็จะมีโอกาส
ออกไปลงทุนหรือทํางานในตางประเทศมากขึ้น และไดรับคาตอบแทนท่ีสูงจากเดิม (กรมอาเซียน. 2561)  
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เป็นท่ีทราบกันดีวาประเทศในกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of Southeast 
Asian Nations; ASEAN) รวมท้ังประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) 
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงคแในการเปิดเสรีทางการคาและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมภูมิภาคใหมี
ความเขมแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนักับภูมิภาคอ่ืนๆภายใตแนวความคิดท่ีจะสรางฐานการผลิตและตลาดรวมเดียวกัน (Single 
Market and Production Base) ใหเกิดขึ้นในภูมิภาคการมุงไปสูการเป็น AEC กอใหเกิดการเคลื่อนยายของสินคาและบริการ การลงทุน 
เงินทุน และแรงงานฝีมืออยางเสรีในกลุมภูมิภาค การเคลื่อนยายแรงงานฝีมือวิชาชีพวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพท่ีอยูในขอตกลง
รวมกันวาดวยเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานฝีมือเสรี นั่นหมายความวาเมื่อประเทศไทยกาวเขาสูการเป็น AEC ในปี พ.ศ.2558 นักวิชาชีพ
บัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกลุมอาเซียนจะสามารถเขามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยไดอยางเสรี ในทางกลับกันนัก
วิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศกลุมอาเซียนไดอยา งเสรีเชนกัน โดยผานการจัดทําขอตกลงรวมกัน (MRA) 
สงผลกระทบตอวิชาชีพบัญชีกลุมประเทศอาเซียนอยางหลีกเลี่ยงไมได (สภาวิชาชีพบัญชี. 2556)  

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงปใจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเตรียมความพรอม 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถแขงขันกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุมประเทศอาเซียนได 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรอิสระ 
(Dependent variable)     (Independent variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย  

เพื่อศึกษาปใจจัยดานความรูความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดานความรูความสามารถในภาษีอากร ดานความรู
ความสามารถในกฎหมายแพงและพาณิชยแ ดานภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุมประเทศอาเซียน ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และดานความสามารถในการเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหเขากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุม
ประเทศอาเซียน ท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
วิธีการด าเนินวิจัย  

การก าหนดกลุมเปูาหมายในการวิจัย  
กลุมเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 6,193 คน , ผูสอบบัญชีภาษีอากร จํานวน 2,731 คน , 

หัวหนาฝุายการเงินและบัญชี (หนวยงานภาครัฐ) จํานวน 9,111 คน , อาจารยแสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน จํานวน 709 
คน และผูทําบัญชี  จํานวน 35,428 คน รวมท้ังสิ้น 54,172 คน ท้ังนี้ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยการใชสูตรจากตาราง  
Yamane : Sample Size for Specified Confidence Limits and Precision when Sampling Attributes in Percent 

ปัจจัยที่มีผลตอ่การเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี  
1. ความรู๎ความสามารถในมาตรฐานการรายงาน  ทางการเงิน  

2. ความรู๎ความสามารถในภาษีอากร  

3. จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญช ี 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญช ี 

5. ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุํมประเทศ อาเซียน  

6. ความรู๎ความสามารถในประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์  

7. ความสามารถในการเรียนรูเ๎พ่ือปรับตวัให๎เข๎ากับสงัคม และ 
วัฒนธรรมของกลุํมประเทศอาเซียน  

การเพ่ิมมูลคําของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนกลุมตัวอยางผูประกอบวิชาชีพบัญชีจาก 3 สายงาน 
(หนวย : ชุด) 

กลุมตัวอยาง จํานวนท่ีสงแบบสอบถาม จํานวนท่ีไดรับคืน จํานวนท่ีสมบูรณแ 
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  46 46 46 
2. ผูสอบบัญชีภาษีอากร  20 20 20 
3. ผูทาบัญชี  334 332 331 

รวม 400 398 397 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหแผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังตอไปนี้  
1. ดําเนินการสงแบบสอบถามใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี จาก 3 สายงาน ดวยตนเอง และทางอิเล็กทรอนิกสแ 
2. ดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดรับกลับคืนมา เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามท่ีตอบคําถามไดครบถวน สมบูรณแ มี

คุณคาเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะหแตอไป  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชเวลาเก็บขอมูล 3 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561   

 การวิเคราะหแขอมูล  
การวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) กับขอมูลในแบบสอบถาม โดยนําขอมูลมาทําการวิเคราะหแ

เพื่อหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยการคํานวณจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรแและใชวิธีการทางสถิติแบบพรรณนา (Description statistics) ในการแปลผลและนําเสนอ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป 

การทดสอบสมมติฐาน  
ปใจจัยดานความรูความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ดานความรูความสามารถในภาษีอากร ดานความรู

ความสามารถในกฎหมายแพงและพาณิชยแ ดานภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุมประเทศอาเซียน ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และดานความสามารถในการเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหเขากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุม
ประเทศอาเซียน มีผลตอการเพ่ิม มูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

โดยนําขอมูลมาทําการวิเคราะหแโดยใชสถิติในการวิจัย คือ การวิเคราะหแถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพ่ือ
วิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม โดยกําหนดคานัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุมากกวา 45 – 55 ปี มีอาชีพเป็น ผูทําบัญชี ระดับ การศึกษา ปริญญาตรี   
มีประสบการณแทํางาน มากกวา 10 ปี และมีรายได มากกวา 20,000 บาท  

2. ผูประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี อยูในระดับมาก  
ตารางที่ 2  แสดงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับปใจจัยที่มีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบ วิชาชีพบัญชี 

ปใจจัยที่มีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน การแปลผล 
1. ความรูความสามารถในมาตรฐานการรายงาน  4.02 0.387 มาก 
2. ความรูความสามารถในภาษีอากร  4.03 0.373 มาก 
3. จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี 4.05 0.403 มาก 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี 4.04 0.399 มาก 
5. ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุมประเทศอาเซียน  3.99 0.349 มาก 
6. ความรูความสามารถในประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชยแ  4.02 0.377 มาก 
7. ความสามารถในการเรียนรูเพื่อปรับตวัใหเขากับสงัคม และ 

วัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน  
 

4.10 
 

0.451 
 

มาก 
รวม 4.04 0.391 มาก 
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3. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.448  

4. จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปใจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 7 ดวยการวิเคราะหแการ ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชหนวย
วิเคราะหแท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง หรือ การวิเคราะหแขอมูลแบบรวม พบวาปใจจัยท้ัง 7 ดาน มีความสัมพันธแเชิงบวก ตอการเพ่ิมมูลคาของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะหแการถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชตัวแปรตามเป็นการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

Variable  
Standardized  

Coefficients Beta  
t-value  Sig.  

ความรูความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  0.129  2.196  0.029*  
ความรูความสามารถในภาษีอากร  0.100  2.012  0.045*  
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี 0.107  2.361  0.019*  
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี 0.130  2.516  0.012*  
ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุมประเทศอาเซียน  0.247  4.676  0.000*  
ความรูความสามารถในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ 0.175  3.743  0.000*  
ความสามารถในการเรียนรูเพื่อปรับตวัใหเขากับสงัคม และวัฒนธรรม
ของกลุมประเทศอาเซียน  

 
0.092 

 
2.145 

 
0.033* 

หมายเหต:ุ n = 397, R = 0.876 , Adjusted R2 = 0.762 , SE est = 0.185 , F = 182.515    
* มีนัยสาคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05   

 
อภิปรายผล  

1. ดานความรูความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ความรูความสามารถ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความสัมพันธแเชิงบวก ตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับบทความของ นรัญจแ พุมศิริ (2554) เรื่อง ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศมาปฎิบัติ กลาววา เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเชื่อมโยงตอกันเพ่ิมขึ้น ผูมี
สวนเกี่ยวของในตลาดทุนโดยการสนับสนุนของบริษัทขามชาติ และหนวยงานกํากับดูแลของประเทศตางๆ จึงไดมีการพิจารณาถึงการจัดทํา
รายงานทางการเงินใหเป็นรูปแบบเดียวกันมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหรายงานทางการเงินจากประเทศตางๆ สามารถท่ีจะเปรียบเทียบกันได  

2. ความรูความสามารถในภาษีอากร  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวาความรูความสามารถในภาษีอากร มีความสัมพันธแเชิง
บวก ตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
บทความของ ขนิษฐา นิลรัตนานนทแ (2559) เรื่องปใจจัยท่ีมีผลตอความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ทางดานความรูความสามารถทางภาษีอากรในประชาคมอาเซียน  ซึ่งการรวมตัวดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยทุก
ภาคสวน ไมวาจะเป็นเรื่องของสินคา บริการ การลงทุนการเคลื่อนยายเงินทุน และแรงงาน สวนเรื่องของภาษีอากรนั้นก็จะไดรับผลกระทบ
เชนกัน เนื่องจากการเคลื่อนยายสินคาบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออยางเสรี เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สงผล
ใหเกิดการแขงขันระหวางประเทศในกลุมเพ่ือเป็นศูนยแกลางของอาเซียน  ซึ่งจะสงผลกระทบตอโครงสรางและระบบภาษี ตลอดจนการ
บริหารจัดเก็บภาษีของแตละประเทศ 

3. ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
มีความสัมพันธแเชิงบวก ตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับ จรัสศรี โนมี (2558) ไดเขียนบทความเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบขอบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเวียดนามกลาววา ในปใจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ทําใหธุรกิจระหวางประเทศขยาย
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ตัวอยางรวดเร็ว ท้ังในดานการคาและการลงทุน ประเทศไทยจึงตองรวมทําขอตกลงวาดวยการเปิดเขตการคาเสรี  (Free Trade Area: 
FTA) กับองคแการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เพ่ือสรางโอกาสทางการคาและการลงทุนกับประเทศตางๆ ท่ัวโลก 
วิชาชีพบัญชีเป็นสาขาหนึ่งของการคาบริการสาขาธุรกิจวิชาชีพท่ีประเทศตางๆ มุงหวังท่ีจะใหมีการเปิดเสรีหรือมีการยอมรับคุณสมบัติซึ่ง
กันและกันมากขึ้น ผลของการเจรจาการคาหลายฝุายรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ทําใหเกิดความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาโลก ท้ังนี้
ปรากฏวา กวา 54 ประเทศไดย่ืนตารางขอผูกพันใหมีการเปิดตลาดดานบัญชี โดยเปิดเสรีใหบริษัทในประเทศสามารถใชบริการดานบัญชี
จากบริษัทในตางประเทศได ท้ังนี้ตองเป็นบริษัทในประเทศท่ียินยอมใหผูมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได ประเทศ
ไทยจึงมีความผูกพันตามขอตกลงดังกลาวขางตน ท่ีจะตองมีการเปิดเสรีวิชาชีพบัญชีเพ่ิมมากขึ้น ทําใหจําเป็นตองปรับปรุงจุดออนทางดาน
กฎหมายใหมีความรัดกุมมากขึ้น เพ่ือผลักดันใหมีมาตรฐานบัญชีและขอบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีท่ีรุดหนา  และสามารถแขงขันกับ
ประเทศอ่ืนได การพัฒนาทางการบัญชีและขอบังคับสําหรับนักวชิาชีพบัญชีในแตละประเทศนัน้ลวนแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ทางการบัญชีของแตละประเทศ ไดแก ดานการเมือง กฎหมาย การศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา ขอบังคับเก่ียวกับ
นักวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปรแ และประเทศอินเดียมีขอบังคับและพัฒนาการที่มากกวานักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย 

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี มี
ความสัมพันธแเชิงบวก ตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคลองกับบทความของ พัชรินทรแ  ใจเย็นและคณะ (2560) เรื่อง นักบัญชีกับเทคโนโลยียุคปใจจุบัน กลาววา นักบัญชีตองมีความรูดาน
แนวคิดการบริหารจัดการ มีความเขาใจพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังสามารถควบคุมการใชบริษัทท่ี
ปรึกษาภายนอกท่ีจําเป็น จึงจะสามารถวางระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหมีความสามารถเพียงพอท่ีจะคอยใหขอมูลสนับสนุนการบริหาร
จัดการตางๆ เหลานั้น รวมถึงจะตองรูจักการเรียกใชความสามารถของระบบสารสนเทศฯ  ดวย ถึงเวลาแลวท่ีนักบัญชีจะตองพยายาม
ปรับตัว ปรับรูปแบบการทํางาน เพื่อสรางมูลคาใหกับตนเองและองคแกร  

5. ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุมประเทศอาเซียน  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบวา ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนใน
กลุมประเทศอาเซียน มีความสัมพันธแเชิงบวก ตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับบทความของ ทักษแ อุดมรัตนแ (2557) เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตรแการสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศในประเทศอาเซียน.  กลาววา กฎบัตรอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be 
English” “ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคูภาษาท่ีหนึ่งอัน
เป็นภาษาประจําชาติของแตละคนสวนภาษาท่ีสามของชาวอาเซียนนั้นก็คือภาษาอ่ืนในอาเซียนภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากกวาหนึ่งภาษา 
เชน ภาษามาเลยแ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมรแ ภาษาเวียดนาม ภาษาพมา ภาษาฟิลิปปิโน ภาษาฮินดี และ ภาษาทมิฬ  

6.  ดานความรูความสามารถในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พบวา ความรูความสามารถ
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มีความสัมพันธแเชิงบวก ตอการเพ่ิมมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2556) เรื่องการจัดตั้งธุรกิจใน 10 ประเทศ
อาเซียน มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแของไทย รวมถึงกฎหมายทางดานธุรกิจ และกฎระเบียบตางๆ 
ของแตละประเทศในกลุมอาเซียน ในดานรูปแบบของธุรกิจ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ และการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจท่ีมีความแตกกัน ซึ่ง
หากผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรูความเขาใจ ก็จะทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได ตลอดจนสามารถให
คําแนะนาแกผูประกอบการในกลุมประเทศอาเซียนไดอยางถูกตอง 
 7. ความสามารถในการเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหเขากับสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน  ผลการทดสอบสมมติฐาน
ท่ี 7 พบวา ความสามารถในการเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหเขากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน  มีความสัมพันธแเชิงบวก ตอการ
เพิ่มมูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับบทความของ
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ (2553)  เรื่อง ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน คืออะไร และมีเปูาหมาย อยางไร กลาววา 
อาเซียนมุงหวังประโยชนแจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อใหประชาชนมีความอยูดีกินดีปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีความรูสึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเนนการสงเสริมความรูความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกในดานความ
เชื่อมโยงทางประวัติศาสตรแ มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณแระดบัภูมิภาครวมกัน ท้ังนี้ การเสริมสรางรากฐานและความเชื่อมโยงระหวาง
กันท่ีแข็งแกรงนําไปสูความเขาใจของการเป็นเพ่ือนบานท่ีดีการรูเขารูเรา และมีความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศสมาชิกภายใตสังคม
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ท่ีเอ้ืออาทร และเนนใหมีการสงเสริมปฏิสัมพันธแระหวางนักเขียน  นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสรางความตระหนักรู
เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน ท้ังนี้ ไทยจะไดประโยชนแอยางมากจากการที่รากฐานสําคัญของประชาคมอาเซียน
ท่ีประชาชนมีความเขาใจซึ่งกันและกัน และเขาใจถึงผลประโยชนแท่ีมีรวมกัน ซึ่งจะมีสวนชวยใหการสรางประชาคมอาเซียนสามารถประสบ
ความสําเร็จดวย 
 
ขอเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
2. ควรศึกษา กลุมตัวอยางอ่ืนๆ เชน ผูตรวจสอบภายใน นักวิชาการการเงินและบัญชี นักบัญชีตนทุน นักวิเคราะหแและออกแบบ

ระบบบัญชี นักวางแผนภาษีอากร นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน ท่ีปรึกษาดานการเงินและบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (กลต.) เป็นตน ซึ่งจะทําใหสามารถวิเคราะหแปใจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิม
มูลคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
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ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินที่มีตอ 
ความส าเร็จในการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจยานยนตแ 

Effects of Financial Practice Risk Management on Financial  
Operational Success of Automotive business 

 
ธีรวัฒนแ   ธวัลรัตนแโภคนิ1 

Theerawat Thawanratphokin 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพ่ือทดสอบผลกระทบของการบริหารความเสี่ ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินที่มีตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินของธุรกิจยานยนตแ โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากผูจัดการฝุาย
การเงินของธุรกิจยานยนตแจํานวน 103 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก การวิเคราะหแสหสัมพันธแแบบพหุคูณ การ วิเคราะหแ
การถดถอยอยางงายและการวิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน 
ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน ดานกิจกรรมควบคุม ดานสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธแและ
ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินโดยรวม ดังน้ัน ผูจัดการฝุายการเงินตองใหความสําคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินของธุรกิจยานยนตแ โดยนํามาใชในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทาง
การเงินของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรางความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน และนําขอมูลไปใชประโยชนแในการพัฒนา
แผนการบริหารความเสี่ยงขององคแกรและนําวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใชเพ่ือปูองกันการสูญเสียทรัพยากรขององคแกร
และสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงในองคแกรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินธุรกิจยานยนตแ 
 
Abstract 

This research aimed to examine the effects of financial practice risk management on financial 
operational success of Automotive business. Questionnaires were used as a tool for collecting data from 103 
Financial Manager of Automotive business. The statistics used for analyzing the collected data were multiple 
correlation analysis, simple regression, and multiple regression analysis. The study research found that financial 
practice risk management on finance risk assessment, control activities, information and communication, have 
relationships and positive effects on the financial operational success as the overall. The director of the finance 
division must pay more attention financial practice risk management by adopting a plan for risk management in 
the financial performance of personnel in order to increase your chances of making a financial operational 
success, to develop a risk management plan of the organization and to manage risks appropriately so as to 
protection for damage of resource and stimulate of risk management in organizational efficiency. 
 
Keywords : Financial Practice Risk Management, Financial Operational Success, Automotive business 
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บทน า 
 การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีนาํมาใชในการบริหารงานในองคแกรเพ่ือปูองกันความเสี่ยง 
และลดความผิดพลาดจากการดําเนินงานทางการเงิน หากองคแกรไมสามารถบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นไดก็จะเกิดความเสียหายตอองคแกร 
ดานแนวทางการปูองกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและปใญหาท่ีเป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติงานขององคแกรโดยเฉพาะอยางย่ิงการทุจริต
คอรแรัปชั่น ผูบริหารตองใหความสําคัญกับหนวยงานคลังขององคแกรซึ่งการบริหารความเสี่ยงในองคแกรนับเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญและมี
ประโยชนแในการบริหารจัดการระบบ การควบคุมภายในท้ังนี้เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (สิริลักษณแ 
เที่ยงธรรม และคณะ, 2553 : 51) 
 การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน (Financial Operational Practice Risk Management) เป็นกระบวนการ
ในการบริหารจัดการเพ่ือลดโอกาสหรือเหตุการณแที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานทางการเงินทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึง
ปใจจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณแ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฎิบัติงาน (นิรภัย จันทรแสวัสดิ์, 2551 : 21) ท้ังนี้ การ
นําหลักการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ERM มาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารความเสี่ยง
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางการเงิน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินมีองคแประกอบ 8 องคแประกอบ ไดแก 1) ดาน
สภาพแวดลอมขององคแกร (Environment of Organization) 2) ดานการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมาย (Objective and Goal) 3) 
ดานการระบุเหตุการณแความเสีย่งงานการเงิน (Finance Risk Event Identification) 4) ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน (Finance 
Risk Assessment) 5) ดานกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response Activities) 6) ดานกิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) 7) ดานสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบตัิงาน (Information and Communication) และ 8) ดานการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) (สิริลักษณแ เที่ยงธรรม, 2553 : 84) ดังนั้น การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานทางการเงิน มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองคแกรในหนวยงานการเงินของบริษัทฯการศึกษาก็จะทําใหภาระงานท่ีปฏิบัติ
อยูบรรลุตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายของบริษัทฯการศึกษาสงผลใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินขององคแกรมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน (Financial Operational Success) เป็นผลลัพธแท่ีเกิดจากการดําเนินงานของการ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินของธุรกิจยานยนตแซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายท่ีกําหนดไว การนําเครื่องมือการ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินมาชวยเสริมในการบรหิารจัดการในธุรกิจยานยนตแ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการ
ดําเนินงานทางการเงินในขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ และปูองกันความเสียหายของทรัพยากรในองคแกรและทําใหบุคลากรในหนวยงาน
การเงินของธุรกิจยานยนตแเกิดความม่ันใจในการปฏิบัตงิานมากขึ้น (ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย, 2547 : 27) โดยการนําเอาเครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินขององคแกรมาใช เพื่อใหเกิดความสําเร็จในการดําเนนิงานทางการเงินซึ่งมีองคแประกอบ 4 
องคแประกอบ ไดแก 1) ดานการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแ (Achieving Goals and Objectives) 2) ดานลดโอกาสท่ีจะเกิดการ
สูญเสียจากการดําเนินงาน (Decreasing Chances of Operational Loss) 3) ดานการปูองกันความเสียหายของทรัพยากร (Protection 
for Damage of Resource) และ 4) ดานการสรางความม่ันใจในการปฏิบัตงิาน (Confident of Operational) (เจนเนตร มณีนาค, 2548: 
9-14) ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินจะชวยใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
การศึกษามากย่ิงขึ้น 
 ธุรกิจยานยนตแ (Automotive business) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหญท่ีมีความสําคัญอยางมากในภาคธุรกิจของโลก ความ
ตองการในอุตสาหกรรมยานยนตแในปใจจุบันมีเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม. ยกตัวอยางเชน , รถยนตแมีการแบงระดับชั้นท่ีมากขึ้นและลึกลงไปถึง
รายละเอียด ตั้งแตน้ําหนักไปจนถึงความปลอดภัยและความทนทาน. ย่ิงไปกวานั้น ผูผลิตยานยนตแและผูจัดสงวัตถุดิบยังตองตอบสนองตอ
ความตองการที่มากขึ้นเหลานั้น ภายใตอุปกรณแอํานวยการผลิตท่ีมีอยูใหมีความปลอดภัยขึ้นและเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน 
เพ่ือสรางความมั่นใจวาสถานท่ีทํางานนาอยูสําหรับบุคลากรและตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนตแ เราตองควบคุมควันและ
ละอองน้ํามันท่ีเกิดจากการเชื่อม,การตัด,การเจียร. เรานําเสนอทางออกท่ีทําใหสถานท่ีทํางานเผชิญกับสภาวะควันจากการเชื่อมและตัดดวย
เลเซอรแใหอยูภายใตในระดับท่ีกฏหมายกําหนด, สอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล (บริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จํากัด. 2561) 
 จากเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินท่ีมีตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานทางการเงินของธุรกิจยานยนตแ  
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วัตถุประสงคแการวิจัย 
เพื่อทดสอบผลกระทบของการบริหารความเสีย่งในการปฏิบัตงิานทางการเงินท่ีมีตอความสําเรจ็ในการดาํเนินงานทางการเงินของ

ธุรกิจยานยนตแ  
 
ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ 

สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนแในการพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงขององคแกรและนําวิธีการจัดการกับความเสี่ยงท่ี
เหมาะสมมาใชเพ่ือปูองกันการสูญเสียทรัพยากรขององคแกรและสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงในองคแกรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินไดถูกกําหนดใหเป็นตัวแปรอิสระและมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน จากวัตถุประสงคแขางตนสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดผลกระทบของการบริหารความเส่ียง 
ในการปฏิบัติงานทางการเงินที่มีตอความส าเร็จในการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจยานยนตแ 

 
 การบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงานทางการเงิน 
 การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการเพ่ือลดโอกาสหรือเหตุการณแท่ีจะ
ทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานทางการเงินทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปใจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ อุปกรณแ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน (สิริลักษณแ  เท่ียงธรรม, 2553 : 84-90) 
ประกอบดวย 
 2.1.1  ดานสภาพแวดลอมขององคแกร (Environment of Organization) หมายถึง ปใจจัยและองคแประกอบท่ีอยูรอบๆ องคแกรทั้งท่ี
มีชีวิตและไมมีชีวิตท่ีแวดลอมผูปฏิบัติงานในหนวยงานการเงินซึ่งมีผลกระทบตอบุคคลในหนวยงาน ท้ังในดานรางกาย จิตใจ อารมณแ สังคม 
 2.1.2  ดานการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมาย (Objective and Goal) หมายถึง สิ่งท่ีตองการใหเกิดผลสําเร็จในแตละ
กิจกรรมของการปฏิบัติงานทางการเงิน ซึ่งอยูในกรอบของการตั้งความมุงหมายท่ีองคแกรกําหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องชี้แนวทางในการ
ดําเนินงานทางการเงินขององคแกรใหประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไว 
 2.1.3  ดานการระบุเหตุการณแความเสี่ยงงานการเงิน (Finance Risk Event Identification) หมายถึง กระบวนการพิจารณา
เหตุการณแที่นําไปสูความเสียหายในการปฏิบัติงานทางการเงิน โดยระบุปใจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือใหทราบถึง
เหตุการณแที่เป็นความเสี่ยงซึ่งจะสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคแและเปูาหมายขององคแกร 

การบริหารความเส่ียงในการปฏิบัตงิานทางการเงิน  
1.  ด๎านสภาพแวดล๎อมขององค์กร  
2.  ด๎านการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
3.  ด๎านการระบุเหตุการณ์ความเสีย่งงานการเงิน  
4.  ด๎านการประเมนิความเสี่ยงงานการเงนิ  
5.  ด๎านกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง  
6.  ด๎านกิจกรรมการควบคุม 
7.  ด๎านสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน  
8.  ด๎านการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล  

ความส าเร็จในการด าเนินงานทางการเงิน  
1.  ด๎านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
2.  ด๎านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการ  
ดําเนินงาน  
3.  ด๎านการป้องกันความเสียหายของทรัพยากร  
4.  ด๎านการสร๎างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
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 2.1.4  ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน (Finance Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะหแความเสี่ยงของเหตุการณแทั้ง
ภายในและภายนอกองคแกร แลวพิจารณาความนาจะเป็นของเหตุการณแท่ีจะเกิดขึ้นวามีผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอการ
ปฏิบัติงานทางการเงินเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการนํามาวิเคราะหแวาจะจัดการกับความเสี่ยงขององคแกร 
 2.1.5  ดานกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทําเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงงานการเงินท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ตองพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงท่ีเกิดกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
 2.1.6  ดานกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง การกระทําท่ีสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานทางการเงินให
เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และคําสั่งตาง ๆ ท่ีผูบริหารกําหนดซึ่งจะตองเป็นการกระทําท่ีถูกตองและในเวลาท่ีเหมาะสม จะเพ่ิม
ความม่ันใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคแการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินท่ีองคแกรกําหนด 
 2.1.7  ดานสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน (Information and Communication) หมายถึง การระบุจัดการและ
สื่อสารขอมูลท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานทางการเงิน โดยมีรูปแบบและชวงเวลาท่ีสามารถทําใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบได 
และองคแกรจะตองมีระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงใหเป็นไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติท่ีองคแกรกําหนด 
 2.1.8  ดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตรวจาอบ
วาการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงงานการเงิน ในแตละขั้นตอนยังคงมีประสิทธิภาพอยูหรือไมโดยผูบริหาร และเป็นการ
ประเมินผลการควบคุมตนเองโดยรวมกันระหวางผูบริหาร บุคลากร และผูตรวจสอบภายในและมีการจัดทํารายงานการบริหาร ความเสี่ยง
งานการเงินหรือสรางระบบรายงาน เพื่อจะไดทราบสถานะของแตละความเสี่ยงท่ีไดระบุไว เมื่อเวลาเปลี่ยนไปหรือภายหลังดําเนินการตาม
กิจการควบคุมแลว 
 ความส าเร็จในการด าเนินงานทางการเงิน (Financial Operational Success) 
 ความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน หมายถึง ผลลัพธแท่ีเกิดการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทาง
การเงินของธุรกิจยานยนตแซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน จะ
ชวยใหองคแกรสามารถบรรลุเปูาหมาย ในขณะท่ีการลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังที่อาจเกิดขึ้น และการปฏิบัติเพ่ือปูองกันความเสียหาย
ตอทรัพยากรขององคแกร ตลอดจนสรางความม่ันใจในการรายงานและปฏิบัติตามระเบียบการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น การบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินท่ีมีผลใหองคแกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน 4 ประการ ดังนี้ ประกอบดวย 1)  ดาน
การบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแ (Achieving Goals and Objectives) หมายถึง การที่องคแกรสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานทางการเงิน ใหประสบผลสําเร็จไดตามเปูาหมายและวัตถุประสงคแท่ีกําหนดไวขององคแกร 2)  ดานการลดโอกาสที่จะเกิดการ
สูญเสียจากการดําเนินงาน (Decreasing Chances of Operational Loss) หมายถึง การที่องคแกรสามารถลดเหตุการณแหรือปใจจัยท่ีจะทํา
ใหหนวยงานเกิดความสูญเสีย ท้ังในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน รายได ชื่อเสียง ผูรับบริการและผลการดําเนินงาน  3)  ดานการ
ปูองกันความเสียหายของทรัพยากร (Protection for Damage of Resource) หมายถึง ผลของการบริหารจัดการองคแกรเพ่ือลดความ
เสียหายหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรตาง ๆ ทางการบริหาร ไดแก การลดเวลาการทํางานของบุคลากร การลดความสูญเสียท่ีเกิด
ขึ้นกับทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและการดําเนินงานทางการเงินไดอยางมีประสิทธิผล และ4)  ดานการสรางความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน (Confident of Operational) หมายถึง การที่องคแกรมีความเชื่อม่ันวาจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบความสําเร็จไดตามท่ีตั้งใจไว 
แมจะเกิดอุปสรรคจากการปฏิบัติงานทางการเงินในองคแกรแตยังคงสามารถทําสิ่งนั้น ๆ ตอไปไดโดยมีความเชื่อมั่นวาจะกระทําสิ่งนั้นให
สําเร็จลุลวงไปไดดวยความถูกตอง และกอใหเกิดผลลัพธแท่ีดีตอผูบริหารขององคแกร และผูมีสวนเกี่ยวของ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 กระบวนการและวิธีเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูจายการฝุายการเงินของธุรกิจยานยนตแ จํานวน 121 คนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม จํานวน 121 ฉบับ 
ไดรับแบบสอบถามตอบกลับมา 76 ฉบับ ผูวิจัยจึงไดดําเนินการสงแบบสอบถามถึงผูจายการฝุายการเงินของบริษัทในธุรกิจยานยนตแกลุม
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เดินท่ียังไมตอบอีกครั้งไดรับแบบสอบถามตอบกลับม จํานวน 27 ฉบับ รวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาและมีความสมบูรณแท้ังหมด
จํานวนท้ังสิ้น 103 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 85.12 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามท่ีสงไปยังกลุมตัวอยาง ซึ่งถือวาอยูในระดับท่ียอมรับได
ตามทฤษฏีของ Aaker, Kumer, and Day (2001) ไดนําเสนอวาการสงแบบสอบถามตองมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 จึงถือวา
ยอมรับได 
 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 8 ดาน ไดแก 1) ดานสภาพแวดลอมขององคแกร
ประกอบดวย 5 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคล รวมท้ังการกําหนดโครงสรางองคแกรและ
ความรับผิดชอบของพนักงานอยางชัดเจนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิบัติงาน 2) ดานการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมาย 
ประกอบดวย 5 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจใหมีความสอดคลองกับ
การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานทางการเงินเพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัตงิานทางการเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกันได 3) 
ดานการระบุเหตุการณแความเสี่ยงงานการเงิน ประกอบดวย 5 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการวิเคราะหแโอกาสและอุปสรรคแท่ีมาจาก
ภายนอกองคแกร เพื่อนํามาใชเป็นแนวทางในการระบุความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกองคแกรและหาแนวทางปูองกันการปฏิบัติงานทาง
การเงิน 4) ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน ประกอบดวย 5 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการวิเคราะหแถึงเหตุการณแที่อาจจะทําให
การปฏิบัติงานทางการเงินประสบกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับองคแกรและหาแนวทางแกไขและปรับปรุงภารกิจใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน 5) ดานกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบดวย 5 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการพิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม
กับปใญหาการปฏิบัติงานทางการเงินเพ่ือนํามาใชในการแกไขปใญหาและลดความสูญเสียท่ี เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางการเงิน 6) ดาน
กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย 4 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการวางแผนควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินและการมี
กระบวนการที่ทําใหผูบริหารมีความม่ันใจเมื่อตองการนําขอมูลไปใช 7) ดานสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 5 
คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับระบบขอมูลคอมพิวเตอรแเพ่ือชวยในการตัดสินใจไดทันเวลาและการสื่อสารระหวางการปฏิบัติงานในองคแกร
ใหเกิดประสิทธิภาพ และ 8) ดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ประกอบดวย 4 คําถามโดยครอบคลุมเก่ียวกับการประเมินผล
วิธีการจัดการแกไขปใญหาในการดําเนินงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนเพื่อนํามาพัฒนาระบบงาน 
 ความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน เป็นตัวแปรตามซ่ึงสามารถจําแนกออกเป็น 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบรรลุเปูาหมาย
และวัตถุประสงคแประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการนําแผนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินมาชวยให
องคแกรการบรรลุเปูาหมายตามภารกิจและแผนการปฏิบัติงานทางการเงิน 2) ดานการลดโอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 4 คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการลดเหตุการณแ หรือปใจจัยท่ีทําใหเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงานในองคแกรโดยนําเอา
มาบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินมาใช 3) ดานการปูองกันความเสียหายของทรัพยากร ประกอบดวย 4 คําถาม โดย
ครอบคลุมเก่ียวกับการวางแผนการใชทรัพยากรในองคแกรและการจัดกิจกรรมควบคุมในการปฏิบัติงานทางการเงินใหเป็นไปตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินตามขั้นตอนท่ีกําหนด และ 4) ดานการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 
คําถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถปูองกันความเสียหายและการทุจริตจากการปฏิบัติงานทาง
การเงินและสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อใหผลการดําเนินงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด 
 คุณภาพของเคร่ืองมือวัด 
 ผูวิจัยมีการทดสอบความเท่ียงตรงโดยผานการพิจารณาเนื้อหาขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญและหาคาอํานาจจําแนกเป็นรายขอ 
(Discriminant Power) โดยใชเทคนิค Item-total Correlation ซึ่งการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ไดคาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.574-0.837 และความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินไดคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.644-0.838 ซึ่ง
สอดคลองกับ Nunnally (1978 : 245) ไดนําเสนอวาการทดสอบคาอํานาจจําแนกเกินกวา 0.40 เป็นคาท่ียอมรับได และการหาคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.775-0.926 และความสําเร็จในการดําเนินงานทาง
การเงินมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.741-0.895 ซึ่งสอดคลองกับ Nunnally and Bernstein (1994) ไดนําเสนอวา การทดสอบ
คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ เกินกวา 0.70 เป็นคาท่ียอมรับได 
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 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหแการถดถอยแบบพหุคูณ ทดสอบความสัมพันธแระหวางการบริการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ทางการเงินกับความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมของธุรกิจยานยนตแ ซึ่งเขียนสมการไดดังนี้ 

 สมการ  FOS = β0+ β1FEO+ β2FOG+ β3FRE+ β4FRA+ β5FAA+ β6FCT+ β7FIC+ β8FME+ε 
เมื่อ FOS แทน   ความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน 
 FEO แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานสภาพแวดลอมขององคแกร 

FOG แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมาย 
FRE      แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานการระบุเหตุการณแความเสี่ยงงานการเงิน 
FRA แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน 
FAA แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง 
FCT แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานกิจกรรมการควบคุม 
FIC แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน     
FME แทน   การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

 
ผลลัพธแการวิจัยและการอภิปรายผล 
ตาราง 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินโดยรวมและเป็นรายดานของธุรกิจยานยนตแ 

การบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงานทางการเงิน (FNT) คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ดานสภาพแวดลอมขององคแกร (FEO) 
2.  ดานการก าหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมาย (FOG) 
3.  ดานการระบุเหตุการณแความเส่ียงงานการเงิน (FRE)  
4.  ดานการประเมินความเส่ียงงานการเงิน (FRA) 
5.  ดานกิจกรรมการตอบสนองความเส่ียง (FAA) 
6.  ดานกิจกรรมการควบคุม (FCT) 
7.  ดานสารสนเทศและการสือ่สารในการปฏิบัติงาน (FIC) 
8.  ดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (FME)  

โดยรวม 

4.16 
4.05 
3.99 
3.94 
3.97 
4.04 
3.89 
3.99 
4.00 

0.56 
0.60 
0.65 
0.64 
0.68 
0.59 
0.69 
0.64 
0.53 

มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 

*คาเฉลี่ย = 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 จากตาราง 1 พบวา ผูจัดการฝุายการเงินของธุรกิจยานยนตแ มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานทางการเงินโดยรวม ดานสภาพแวดลอมขององคแกร ดานการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมาย ดานการระบุเหตุการณแความเสี่ยง
งานการเงิน ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน ดานกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ดานกิจกรรมการควบคุม ดานสารสนเทศและการ
สื่อสารในการปฏิบัติงานและดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล อยูในระดับมาก เนื่องจากการมีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ทางการเงินมีความสําคัญตอหนวยงานการเงิน ของธุรกิจยานยนตแซึ่งผูบริหารและคณะกรรมการตองใหทําการวางแผนและกําหนดนโยบาย
ของบริษัทฯใหชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทางการเงินของหนวยงานเขาใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน 
เพ่ือเป็นการปูองกันทรัพยแสินและลดมูลเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายในอนาคตตอองคแกรใหอยูในระดับท่ีองคแกรยอมรับได รวมท้ังเพิ่มโอกาส
ใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน ขององคแกร สอดคลองกับแนวคิดของ COSO ERM : The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission Enterprise risk management (2007 : 4) กลาววา การบริหารความเสี่ยง เป็น
กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคแกร เพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธแและดําเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบงชี้เหตุการณแท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคแกร และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคแกรสามารถยอมรับได เพ่ือใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุตามวัตถุประสงคแขององคแกร 
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ตาราง 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมและเป็นรายดานของธุรกิจยานยนตแ 
ความส าเร็จในการด าเนินงานทางการเงิน (FOS) คาเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ดานการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแ (AGO) 
2.  ดานการลดโอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน (DCO) 
3.  ดานการปูองกันความเสียหายของทรัพยากร (PDR)  
4.  ดานการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน (CFO) 

โดยรวม 

4.00 
3.88 
3.93 
4.03 
3.96 

0.54 
0.58 
0.62 
0.66 
0.53 

มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 
มาก* 

*คาเฉลี่ย = 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 จากตาราง 2 พบวา ผูจัดการฝุายการเงินของธุรกิจยานยนตแ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความสําเร็จในการดําเนินงานทาง
การเงิน ดานการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแ ดานการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน ดานการปูองกันความเสียหาย
ของทรัพยากร ดานการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารตองใหความสําคัญและคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯเพราะจะสงผลตอความนาเชื่อถอืของผูที่มีสวนเก่ียวของและผูท่ีมีสวนไดเสียตอองคแกรและผูบริหารจะนํา
ผลการดําเนินงานทางการเงิน ไปใชในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาองคแกรใหบรรลุ
ตามนโยบายและเปูาหมายท่ีวางไว สอดคลองกับแนวคิดของ มนชยา สภานุชาต (2554 : 35) กลาววา ความสําเร็จในการดําเนินงาน เป็น
การบริหารจัดการใหองคแกรมีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแท่ีกําหนดไว ซึ่งนํามาถึงความสําเร็จใหองคแกรสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาใหสูกับคูแขงขันตลอดจนเกิดความย่ังยืนของธุรกิจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชาญ แสงสุขวาว (2555 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยแในประเทศไทย พบวา ผูบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยแในประเทศไทย มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงสมัยใหมโดยรวมและเป็นรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแดานการสรางความ
มั่นคงและลดความผันผวนของรายได ดานการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงานดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ดาน
การสนับสนุนการวางแผนภายใน และดานการแกไขปใญหาไดทันการและผูบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยแในประเทศไทยมีความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีความสําเร็จในการดําเนินงานโดยรวมและเป็นรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเจริญเติบโตของยอดขาย ดานการ
เจริญเติบโตของกําไรดานการบรรลุวัตถุประสงคแของธุรกิจ และดานความพึงพอใจของผูบริหาร 
 
ตาราง 3  การวิเคราะหแสหสัมพันธแของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินกับความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน

โดยรวมของธุรกิจยานยนตแ 
ตัวแปร FOS FEO FOC FRE FRA FAA FCT FIC FME VIF 

คาเฉลี่ย 3.96 4.16 4.05 3.99 3.94 3.97 4.04 3.89 3.99  
S.D. 0.53 0.56 0.60 0.65 0.64 0.68 0.59 0.69 0.64  
FOS  0.562* 0.675* 0.691* 0.758* 0.669* 0.787* 0.717* 0.752*  
FEO   0.793* 0.620* 0.572* 0.599* 0.519* 0.449* 0.535* 2.954 
FOC    0.772* 0.717* 0.624* 0.630* 0.515* 0.572* 4.491 
FRE     0.802* 0.646* 0.667* 0.589* 0.684* 3.980 
FRA      0.782* 0.717* 0.530* 0.705* 4.933 
FAA       0.687* 0.570* 0.725* 3.341 
FCT        0.764* 0.734* 3.688 
FIC         0.763* 3.360 
FME          3.860 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 3 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธแกันซึ่งอาจเกิดเป็นปใญหา Multicollinearity ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวาคา VIF ของตัวแปรอิสระการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัตงิานทางการเงิน มีคาตั้งแต 
2.954-4.933 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธแกันแตไมมีนัยสําคัญ (Black, 2006 : 585) 
 
ตาราง 4  การทดสอบความสัมพันธแของสัมประสิทธิ์การถดถอยการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินกับความสําเร็จในการ

ดําเนินงานทางการเงินโดยรวมของธุรกิจยานยนตแ 

การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน 
ความส าเร็จในการด าเนินงานทางการเงิน 

t p-Value 
สัมประสิทธิ์การถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงที่ (a) 0.565 0.228 2.474 0.015* 
ดานสภาพแวดลอมขององคแกร (FEO) 0.017 0.084 0.206 0.838 
ดานการกําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมาย (FOG) 0.137 0.097 1.420 0.159 
ดานการระบุเหตุการณแความเสี่ยงงานการเงิน (FRE) -0.063 0.085 0.742 0.460 
ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน (FRA) 0.290 0.096 3.033 0.003* 
ดานกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง (FAA) -0.059 0.074 0.796 0.428 
ดานกิจกรรมการควบคุม (FCT) 0.218 0.090 2.435 0.017* 
ดานสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน (FIC) 0.168 0.073 2.300 0.024* 
ดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (FME) 0.143 0.084 1.698 0.093 
F = 35.285 p = 0.000 AdjR2 = 0.729     

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 4 พบวา 1) การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงินมีความสัมพันธแ
และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมและเป็นรายดาน ไดแก ดานการปูองกันความเสียหายของ
ทรัพยากรและ ดานการสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานการประเมิน
ความเสี่ยงงานการเงิน ชวยใหองคแกรสามารถวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในหนวยงานการเงิน เพื่อใชในการพิจารณาและจัดอันดับ
ความสําคัญของปใญหาท่ีมีอยูโดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบ และชวยใหสามารถดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงและสราง
ความม่ันใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมกับการวางแผนมาตรการสํารองไว เพื่อลดความเสี่ยงและปูองกัน
ความผิดพลาดจากการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของจริยา แมนญาติ (2557 : บทคัดยอ) พบกวา การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธแ 
ดานการระบุความเสี่ยง ดานการติดตามประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานโดยรวม 
ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธแ ดานการ
ประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานโดยรวม ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน 
และดานการเรียนรูและพัฒนา ท้ังนี้การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธแสามารถนําไปใชในการวางแผน กําหนดกลยุทธแ การติดตามควบคุม 
และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกองคแกร สงผลใหองคแกรมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 2) การ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทางการเงิน ดานกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จใ นการ
ดําเนินงานทางการเงินโดยรวมและเป็นรายดาน ไดแก ดานการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานทางการเงิน ดานกิจกรรมการควบคุมชวยใหองคแกรสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยง และสรางความม่ันใจวากิจกรรมท่ีกําหนด
ขึ้นในองคแกรสามารถจัดการกับความเสี่ยงไดอยางถูกตอง และทําใหการดําเนินงานขององคแกรบรรลุตามเปูาหมาย ปูองกันและลดระดับ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคแกรยอมรับได สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร พ่ึงพรพรหม (2557 : บทคัดยอ) พบวา การบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน ดานการควบคุมความเสี่ยงมีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวม ดานประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน และดานความเชื่อถือทางการเงิน สําหรับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ดานการติดตามทบทวนความเสี่ยงมีความสัมพันธแ
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพองคแกรโดยรวมและดานความคุมคา 3) การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินดาน
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติ งาน มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงินโดยรวม
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และเป็นรายดานไดแก ดานการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงใ นการปฏิบัติงานทางการเงิน ดาน
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏบิัติงาน เป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณาในการดําเนนิการบรหิารความเสี่ยงตามกรอบและขั้นตอน
ของการปฏิบัติท่ีองคแกรกําหนดขึ้นเพื่อใหองคแกรมีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถรายงานขอมูลต าง ๆ  ท่ี
สําคัญจากระบบในระดับหนวยงาน แผนก ฝุาย ไดอยางรวดเร็วชัดเจนถูกตอง และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริหารในการรายงานผลการ
ดําเนินงานทางการเงินตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินขององคแกรอยางตอเนื่อง 
 การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ดานการประเมินความเสี่ยงงานการเงิน ดานกิจกรรมการควบคุม ดาน
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน ดังนั้น 
ผูบริหารและผูจัดการฝุายการเงินของธุรกิจยานยนตแตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน โดยมีการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงและกําหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน รวมท้ังวัตถุประสงคแและ
เปูาหมายท่ีชัดเจนเพื่อใหผูบริหารธุรกิจยานยนตแและบุคลากรในหนวยงานการเงินเขาใจไปในทิศทางเดียวกันและนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัย
ครั้งนี้ไปใชประโยชนแในการพัฒนาแผนกการบริหารความเสี่ยงขององคแกรรวมท้ังใชเป็นแนวทางในการวางแผนการปูองกันการสูญเสีย
ทรัพยากรขององคแกร มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง การควบคุมกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงและการนําระบบสารเทศในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นเพื่อสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงในองคแกรบรรลุเปูาหมายท่ีวางไวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
1.  ควรทําการศึกษาผลกระทบหรือปใจจัยอ่ืน ท่ีมีตอความสําเร็จในการดําเนินงานทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการนํามาใชใน

การวางแผนปูองกัน แกไขปใญหาและอุปสรรคตางในการดําเนินงานขององคแกรและนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปประยุกตแใชใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคแกร 

2.  ควรมีการวิจัยเพิ่มกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยเก็บขอมูลทั้งหมดของธุรกิจยานยนตแ เชน วิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อใหการวิจัยมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และมีความชัดเจนมากขึ้น 
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การศึกษาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการส านักงานบัญชีในเขตภาคเหนอืตอนลาง  
The Study of Tax Incentive of Accounting Office Entrepreneurs in Northern Region of Thailand 

 

กรกฎ  วังคีรี1 และ ชนิดา ยาระณะ2 
Korrakot Wangkeeree1 and Chanida  Yarana 

บทคัดยอ 
 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง  มี
วัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง งานวิจัยน้ี
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชีที่จดทะเบียนนิติบุคคลในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง จํานวน 13 ราย ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง ไดใชสิทธิประโยชนแทางภาษี
โดยการเพ่ิมคาลดหยอนหรือเพ่ิมคาใชจายเพ่ือชวยลดการชําระภาษี สิทธิประโยชนแทางภาษีที่ผูประกอบการสํานักงานบัญชีใชมากท่ีสุด 
คือ คาใชจายในการฝึกอบรม รองลงมาคือ การจางนักศึกษาฝึกงานและการบริจาคจะเป็นสวนนอยทั้งน้ีพบวา ผูประกอบการสํานักงาน
บัญชีจะตองแนบหลักฐานการจายทุกครั้ง รวมถึงตองศึกษาเงื่อนไขสิทธิประโยชนแทางภาษีแตละขอเพ่ือประกอบการพิจารณาใชสิทธิ
ประโยชนแทางภาษี 
 

ค าส าคัญ :  สิทธิประโยชนแทางภาษี  ภาษีอากร  สํานักงานบัญชี 
 

Abstract 
 This research is The Study of The Tax Incentive of Accounting Office Entrepreneurs in The Northern of 
Thailand. The purpose of this research was to study of an application of Tax Incentive of Accounting Office 
Entrepreneurs in Northern Region of Thailand. This research was qualitative research. The sample of this research 
were 13 person who are tax accounting office entrepreneurs in Norther Region of Thailand selected by using 
purposive sampling. The research instrument was semi-structures interview. The results revealed that the 
entrepreneurs have used the tax incentives to increase the allowances or increase expenses in order to reduce 
tax payments. The most applied tax incentive were training expenses, and hiring internship students. The least 
applied tax incentive was donation. Furthermore, the entrepreneurs have to attach payment document as 
evidence when utilizing tax incentives. Also, accounting office entrepreneurs usually consider the each regulation 
before utilizing the tax incentive.  
 

Keywords :  Tax Incentive, Taxation, Accounting Offices 
 

บทน า 
 การบริหารและพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ จะสงผลให
ประชาชนในชาติดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังนี้การที่รัฐบาลจะบรรลุเปูาหมายในการบริหารและพัฒนาประเทศชาติ
ไดนั้น นอกจากจะตองใชความรู ความสามารถภายใตคุณธรรมท่ีดีงามแลว ยังจําเป็นจะตองใชเม็ดเงินจํานวนมหาศาล นั่นหมายความวา
รัฐบาลจะตองมีแหลงรายไดอันเป็นท่ีมาของเม็ดเงินจํานวนมากเหลานั้น ซึ่งแหลงรายไดท่ีสําคัญของรัฐบาลก็คือ “ภาษีอากร” รายไดจาก
การจัดเก็บภาษีเงินไดเป็นแหลงรายไดหลักของประเทศเป็นแหลงรายท่ีสําคัญของรัฐบาล (ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ, 2560)  ซึ่งหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ีในการเรียกเก็บภาษีเงินได คือ กรมสรรพากร ซึ่งตองเรียกเก็บภาษีเงินไดท้ังจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและหนวยงานตางๆ ท้ังจาก
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ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีอากรแสตมปและภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีตาง ๆ ท้ังนี้ประเทศไทยไดนําเงินภาษีท่ีไดรับไปใช
ในการพัฒนาประเทศ  
 ผูประกอบการสํานักงานบัญชีเป็นสื่อกลางระหวางสรรพากรแตละจังหวัดกับผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ เนื่องจากผูประกอบการ
สวนใหญจางสํานักงานบัญชีจัดทําบัญชีใหกับกิจการและใหสํานักงานบัญชีเป็นผูย่ืนเสียภาษีใหกับกรมสรรพากรในซึ่งผูประกอบการสวน
ใหญไมมีความรูเกี่ยวกับการทําบัญชี และภาษีอากร (นภา นาคแยม, 2560) ดังนั้น ผูประกอบการสํานักงานบัญชีจําเป็นตองมีความรูสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีอากร และมีความรูดานการจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงความรูเรื่องภาษีอากร และสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีในแตละปีท่ีมีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชนแตามท่ีสรรพากรประกาศมาใชในการดําเนินธุรกิจ และแนะนําลูกคาท่ีมาใช
บริการผูประกอบการสํานักงานบัญชีสามารถประกอบกิจการท้ังบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และเป็นผูมีเงินไดตามมาตรา 40 (6) ในฐานะ
ผูประกอบการสํานักงานบัญชีเป็นผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดเชนเดียวกับกิจการอ่ืน  ผูประกอบการสํานักงานบัญชีควรมีการวางแผนในการท่ี
จะใชสิทธิประโยชนแทางภาษีเพ่ือใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอกิจการ ในขณะเดียวกันจะตองปฏิบัติหนาท่ีทางภาษีอากรไดอยางถูกตอง 
ครบถวนตามกฎหมาย (กรมสรรพากร, 2560 : ออนไลนแ) หากผูประกอบการสํานักงานบัญชีไมมีการใชสิทธิประโยชนแทางดานภาษีแลว จะทํา
ใหในปีภาษีนั้นมีการจายภาษีมาก ในทางตรงกันขามหากผูประกอบการสํานักงานบัญชีใดท่ีมีการใชสิทธิประโยชนแหรือมีการวางแผนภาษีก็จะ
ทําใหมีการหักลดหยอนไดมากขึ้น สงผลใหเสียภาษีนอยลงและเป็นประโยชนแตอการประกอบกิจการ ซึ่งสิทธิประโยชนแทางภาษี เป็น
ประโยชนแท่ีไดตามหลักเกณฑแและเงื่อนไข เป็นผลดีตอบุคคลหรือกิจการที่ไดระบุไวในกฎหมายและเป็นมาตรการจูงใจทางดานภาษีเพ่ือใหมีการ
กระตุนเศรษฐกิจสงเสริมการลงทุน โดยการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรสูงสุดไมใชการหลบเลี่ยง (สุเทพ พงษแพิทักษแ,  2561).   

การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติเก่ียวกับภาษีอากรของบุคคลและองคแกร ตองเป็นไปโดยถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑแ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร จุดประสงคแท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือใหมีการเสียภาษีอากรเป็นจํานวนนอยท่ีสุดหรือ
ประหยัดท่ีสุด โดยใชสิทธิประโยชนแทางภาษีท่ีมีและไดกําหนดไวในประมวลรัษฎากร เชน การใชสิทธิทางภาษีอากรจากการบริจาคสําหรับ
กรณีผูบริจาคเป็นนิติบุคคล สิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการ SMEs สิทธิประโยชนแในทางภาษีเป็นประเด็นสําคัญท่ีผูประกอบการ
นํามาพิจารณาโดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย หรือโดยอาศัยสิทธิประโยชนแทางภาษีอากร ตามมาตรการภาษีของรัฐบาลอัตราภาษีอากรท่ี
แตกตางกันเปน็ปใจจัยสําคัญในการวางแผนภาษี เพ่ือใชสิทธิประโยชนแทางภาษีเพ่ือลดตนทุนในการประกอบการ  

ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการสํานกังานบัญชี ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง” ขึ้น 
 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย  

เพื่อศึกษาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 1.  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความรูและการน าไปใช 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเรียนรู ซึ่งหากมีการเรียนรูแลวจะสามารถนําความรูท่ีไดรับนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือการ
แกปใญหาได สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของบลมู (Bloom) (1956 อางใน พรรณศมล คําสวน, 2557 : 10) ไดแบงการเรียนรูออกเป็น 6 
ระดับ ไดแก 1) ความรูท่ีเกิดจากความจํา (knowledge)  2) ความเขาใจ (Comprehend)  3) การประยุกตแ (Application) 4) การ
วิเคราะหแ (Analysis)  5) การสังเคราะหแ (Synthesis) และ 6) การประเมินคา (Evaluation)  
  1.1 ข้ันตอนการเรียนรูของบลูม (Bloom) 
   1.1.1 ความรูความจํา ความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณแตาง ๆ จากการท่ีไดรับรูไวและระลึกถึงสิ่งนั้นไดเมื่อ
ตองการ  
   1.1.2 ความเขาใจ เป็นความสามารถในการจับใจความสําคัญของสือ่ และ สามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ 
การตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรือการกระทําอ่ืน ๆ 
   1.1.3 การนําความรูไปใช เป็นขั้นท่ีผูบริโภคสามารถนําความรูประสบการณแ ไปใชในการแกไขปใญหาในสถานการณแตาง 
ๆ ได ซึ่งจะตองอาศัยความรูความเขาใจ จึงจะสามารถนําไปใชได 
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   1.1.4 การวิเคราะหแ ผูบริโภคมีความสามารถในการคิด หรือ การแยกแยะ เรื่องราวสิ่งตางๆ ออกเป็นสวนยอย เป็น
องคแประกอบท่ีสําคัญได และมองเห็นความสัมพันธแของสวน ท่ีเกี่ยวของกัน ความสามารถในการวิเคราะหแจะแตกตางกันไปแลวแตความคิด
ของแตละคน  
   1.1.5 การสังเคราะหแ คือ ความสามารถในการท่ีผสมผสานสวนยอยๆ เขา เป็นเรื่องราวเดียวกันไดอยางมีระบบ เพ่ือใหเกิด
สิ่งใหมท่ีสมบูรณแและดีกวาเดิม อาจเป็นการถายทอด ความคิดออกมาใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย การกําหนดวางแผนวิธีการดําเนินงานขึ้นใหมหรือ
อาจจะเกิด ความคิดในอันท่ีจะสรางความสัมพันธแของสิ่งท่ีเป็นนามธรรมขึ้นมาในแบบท่ีเป็นรูปแบบหรือแนวคิดใหม  
   1.1.6 การประเมินคา เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุป เกี่ยวกับคุณคาของสิ่งตาง ๆ ออกมาในรูปของ
คุณธรรมอยางมีกฎเกณฑแท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตาม เนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑแท่ีสังคมยอมรับ 
 2. ความส าคัญและความรูทางภาษีของผูประกอบการส านักงานบัญชี  
  2.1 ความส าคัญของส านักงานบัญชี สํานักงานบัญชีเป็นสํานักงานท่ีจัดทําบัญชีใหหนวยงานธุรกิจตาง ๆ ซึ่งสํานักงานบัญชีมิใช
มีแคบทบาทในการจัดทําบัญชีเพียงอยางเดียวแตตองใหคําแนะนําการวางระบบบัญชี บริการดานภาษีอากร จัดวางแผนภาษีอากรอยางถูกตอง
เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ ใหคําปรึกษาปใญหาภาษีอากร การจัดเก็บเอกสาร การคํานวณเพ่ือเตรียมแบบภาษีท่ีตองย่ืนในแตละเดือนรวมถึงการ
ประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปี รวมถึงการจดทะเบียนใหแกผูประกอบธุรกิจรายใหม ๆ นอกจากจะจัดทําบัญชีแลวยังตองบริการงานตรวจ
บัญชีที่ไดมาตรฐานดวย สํานักงานบัญชีตองจัดทําขอมูลทางการบัญชีใหโปรงใส ถูกตอง และนาเชื่อถือ ซึ่งถือวาเป็นความรับผิดชอบถูกตองและ
ทันตอเหตุการณแ (ประไพพิศ สวัสดิ์รัมยแ, 2559 : 51)  ดังนั้นสํานักงานบัญชีจึงมีสวนสําคัญในการประกอบธุรกิจตาง ๆ 
 3. สิทธิประโยชนแทางภาษีที่เก่ียวของกับการประกอบการส านักงานบัญชี 
 สิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการสํานักงานบัญชีมีท้ังสิทธิประโยชนแทางภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้จะเนนเรื่องสิทธิประโยชนแทางภาษีของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งกรมสรรพากรมีการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ 
SMEs เชน การจางนักศึกษาฝึกงานสามารถหักรายจายได คาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา และจางผูสูงอายุสามารถนําสิทธิประโยชนแทาง
ภาษีมาใชในการหักลดหยอนหรือเพ่ิมคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ เป็นตน (กรมสรรพากร, 2560 : ออนไลนแ) งานวิจัยนี้เลือกศึกษาสิทธิ
ประโยชนแทางภาษี SMEs เพราะสํานักงานบัญชีสวนใหญเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
  3.1 อัตราการเสียภาษีเงินไดของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
  อัตราภาษี คือ บัญชีอัตราภาษีของนิติบุคคลท่ีรัฐบาลกําหนดใหตามพระราชกฤษฎีกา ท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไมเกิน 30 ลาน
บาท คํานวณจากกําไรสุทธิหลังจากหักคาใชจาย ซึ่งสามารถสรุปอัตราการเสียภาษีเงินไดของนิติบุคคล ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  แสดงอัตราภาษเีงินไดของนิติบคุคล  

ชวงก าไรสุทธิ อัตราภาษ ี
ไมเกิน  300,000 บาท 0% 
300,001 – 3,000,000 15% 

ตั้งแต 3,000,000 ขึ้นไป 20% 
ที่มา : (กรมสรรพากร, 2561)  
  
  3.2 สิทธิประโยชนแทางภาษีอากรตามมาตรการภาษีของรัฐบาล 
  สิทธิประโยชนแทางภาษี หลักเกณฑแและเงื่อนไข ท่ีสามารถใชสิทธิประโยชนแทางภาษีได ซึง่สามารถสรุปสิทธิประโยชนแทางภาษี
อากรตามมาตรการภาษีของนิติบุคคล ดังตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2  แสดงสิทธิประโยชนแตามมาตรการภาษขีองนติบิุคคล(SMEs)  
อัตราการหักลดหยอน รายจายทีส่ามารถหักลดหยอนได 
หักรายจายได 2 เทา 

แตไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ ิ
1. รายจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. รายจายคาใชจายสรางและบํารุง สนามเด็กเลนสวนสาธารณะ สนามกีฬาเอกชน   
3. รายจายบริจาคใหกองทุนพัฒนาคร ูคณาจารยแ และบุคลากรทางการศึกษา   
4. รายจายใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดตั้งหรือสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก 
5. รายจายบริจาคใหโครงการฝึกอบรมอาชีพ และกิจกรรมเก่ียวกับการบําบัด แกไข ฟ้ืนฟู และ
สงเคราะหแเด็กและเยาวชน 
6. รายจายบริจาคใหศูนยแฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม   
7. รายจายบริจาคใหแกสถานศึกษา 
8. รายจายบริจาคให กกท/กีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย/กรม
พลศึกษากองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิ
9. รายจายเพื่อทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรม   
10. คาจางคนพิการ สามารถหักรายจายได 2 เทากับจํานวนเงนิท่ีจางจริง 
11. สิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ 
12. บริจาคการศึกษา และการกีฬา   
13. บริจาคใหกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ   
14. รายจายคาจางนักศึกษาทําบัญชี สามารถหักรายจายได 2 เทากับจํานวนเงนิท่ีจางนักศึกษา
ฝึกงานในแผนกบัญช ี
15. รายจายเพื่อสงเสริมการดําเนนิกิจการของ SME   

หักรายจายได 1 เทา 
แตไมเกิน 2% ของกําไรสุทธ ิ

1. รายจายบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ 
2. รายจายบริจาคเพื่อการสาธารณะประโยชนแ   
3. รายจายบริจาคใหกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ   
4. รายจายบริจาคใหกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติคนพิการ กองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม กองทุนคุมครองเด็ก 
5. รายจายบริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ผานบริษัทหรือนิติบุคคล   
6. รายจายบริจาคใหกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 
7. รายจายในการสงลูกจางเขาอบรมการศึกษาและฝึกอบรม 
8. รายจายคาธรรมเนียมในการใหคําแนะนําและปรึกษา 

หักรายจายได 1.5 เทา 
ของกําไรสุทธ ิ

1. เงินบริจาคใหผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคใต   
2. คาเสื่อมประเภทคอมพิวเตอรแ หักไดใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับแตไดมาหักไดรอยละ 40 ใน
วันท่ีไดมา สวนท่ีเหลือทยอยหัก ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี 

ที่มา : (กรมสรรพากร, 2561)   
 
 6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วราพร เปรมพาณิชยแนุกุล (2561) ไดวิจัย เรื่อง ผลกระทบของความรอบรูในการวางแผนภาษีท่ีมีตอประสิทธิภาพการวางแผน
ของผูบริหารฝุายธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย พบวา 1) ความรอบรูในการวางแผนภาษี ดานการรูคาใชจายท่ีหักภาษีได ดานการรูวิธีการ
คํานวณภาษี และดานการรูชองทางการย่ืนภาษี 2) ดานความครบถวนของระบบภาษี 3) ดานการใชประโยชนแดานภาษีสูงสุด 4) ดานการ
หลีกเลี่ยงโทษปรับ 5) ดานการลดการตรวจสอบจากภาครัฐ และ 6) การสนับสนุนจากฝุายบริหารมี ผลกระทบตอความสัมพันธแระหวาง
ความรอบรูในการวางแผนภาษีกับประสิทธิภาพการวางแผนภาษี โดยรวม ดังนั้น ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ควรสนับสนุนใหบุคลากรทุก
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ฝุาย โดยเฉพาะอยางย่ิง ฝุายบัญชีใหมีความรูและมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับภาษีอากร เพ่ือใหการวางแผน
ภาษีของธุรกิจเป็นไปอยางถูกตอง ครบถวนและสามารถใชสิทธิประโยชนแทางภาษีไดสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ  พรรณราย อูทอง (2557) 
ไดศึกษาคนควา เรื่อง ความรูความเขาใจกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลวิจัยพบวา ผูทําบัญชีใน
เขตจังหวัดปทุมธานีมีความรูความเขาใจกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก และมีความรูความเขาใจดานการย่ืนรายการ
และชําระภาษีเป็นอันดับท่ี 1  ปาริชาติ มณีมัย และคณะ (2559) ไดวิจัย เรื่อง คุณภาพตอการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีขนาดกลางและ
ขนาดยอมของไทย ซึ่งผลวิจัยพบวา สํานักงานบัญชีไทยมีผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติดานการควบคุมคุณภาพโดยรวมทุกองคแกร
ประกอบอยูในระดับมาก ไดแก ทัศนคติของลูกคาตอคุณภาพของสํานักงานบัญชี สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ และการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลในการสงเสริมใหเกิดคุณภาพในการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติดานการควบคุมคุณภาพของ
สํานักงานบัญชี Yayuk, N. R., Margono, S., Eka A. T.,  and Sudjatno. (2017) ไดศึกษา เรื่อง บทบาทของผูเสียภาษีอากรและความเขาใจ
เก่ียวกับภาษีอากร วัตถุประสงคแเพ่ือศึกษา ความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากรความตองการของรัฐบาลตอการพัฒนาสังคม ความสําคัญตอการจาย
ภาษีอากร และความรูความเขาใจของผูเสียภาษอีากรเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ดานประชากรศาสตรแยังขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร ท่ีแตกตางกัน ความรูความเขาใจกฎหมายภาษีอากรสงผลตอการเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาล ความรู
ความเขาใจของผูเสียภาษีอากรสงผลโดยตรงตอการเสียภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญ ความรูความเขาใจกฎหมายภาษีอากรสงผลโดยตรงตอการ
เสียภาษี Clement, O. O., Abiodun R. A., and Abiola P. A. (2017)  ไดศึกษา เรื่อง ขอมูลการบริหารภาษีและความรูเก่ียวกับกฎหมายภาษี
ของผูเสียภาษี พบวา ผลกระทบขอมูลการบริหารภาษีและความรูเก่ียวกับกฎหมายภาษีมีผลตอการเสียภาษีอยางมีนัยสําคัญ 0.05  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกอนหนานี้พบวาผูวิจัยเนนศึกษาเรื่องการศึกษาความรูความเขาใจทางดานภาษีอากรของผูมี
หนาท่ีเสียภาษีมากกวา การศึกษาถึงการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีในทางปฏิบัติดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการใชสิทธิประโยชนแของผู
หนาท่ีเสียภาษีของสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลางประโยชนแทําใหทราบวาผูประกอบการสํานักงานบัญชีใชสิทธิประโยชนแตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหอยางไร 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ผูประกอบการสํานักงานบัญชีท่ีไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยแจํานวน 91 ราย ขอมูลภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบดวยสํานักงานบัญชีจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 
32 ราย สํานักงานบัญชีจดทะเบียนบุคคลธรรมดา จํานวน 59 ราย  
  1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพจะเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (หทัยชนก 
พรรคเจริญ, 2555) เป็นการเลือกกลุมตัวอยางโดยการติดตอโดยตรงของผูใหสัมภาษณแและยินดีจะใหสัมภาษณแ การสัมภาษณแจะใชการ
สัมภาษณแแบบก่ึงโครงสราง กลุมเปูาหมายในการสัมภาษณแ คือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชีท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง รวมเปูาหมายในการสัมภาษณแ ท้ังหมด 13 ราย ดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2561) 

จ านวนประชากร จ านวนกลุมตัวอยาง 
ล าดับ จังหวัด บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวม นิติบุคคล รวม 

 1 กําแพงเพชร 12 1 13 1 1 
2 ตาก 6 3 9 2 2 
3 นครสวรรคแ 14 7 21 0 0 
4 พิษณุโลก 9 11 20 3 3 
5 เพชรบูรณแ 12 3 15 3 3 
6 สุโขทัย 2 5 7 2 2 
7 อุตรดิตถแ 4 2 6 2 2 

รวม 59 32 91 13 13 
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 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณแก่ึงโครงสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 การสรางแบบสัมภาษณแ แบบสัมภาษณแก่ึงโครงสรางเกี่ยวกับการใชสิทธิประโยชนแทางดานภาษีอากรในสํานักงานบัญชี
ในเขตภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวยคําถามสําคัญ ดังนี้ 
   2.1.1 ผูประกอบการสํานักงานบัญชีใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรอะไรบาง? 
   2.1.2 ผูประกอบการสํานักงานบัญชีมีการเลือกใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรอยางไร? 
  2.2 การหาคุณภาพแบบสัมภาษณแ แบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของขอ
คําถามจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแก 1) ผูประกอบการสํานักงานบัญชีท่ีมีประสบการณแตั้งแต 10 ปีขึ้นไป  2) ผูเชี่ยวชาญสังกัด
กรมสรรพากรมีประสบการณแดานภาษีตั้งแต 10 ปีขึ้นไป และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนรายวิชาเกี่ยวกับภาษีอากร มีประสบการณแตั้งแต 
10 ปีขึ้นไป 
  2.3 การด าเนินการสัมภาษณแและการเก็บรักษาแฟูมขอมูล 
   2.3.1 การสัมภาษณแกึ่งโครงสรางเนนคาํถามท่ีผูใหสัมภาษณแไดแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับสิทธิประโยชนแทาง
ภาษี และเกณฑแการเลือกใชสิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการสํานกังานบัญชี โดยผูวิจัยไดดําเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยแ เลขท่ีโครงการ 0059/2562 และปฏิบัติตามระเบียบวิธีวจิัยรวมท้ังรักษาความลับของผูใหสัมภาษณแอยางเครงครัด โดยในแบบบันทึก
ขอมูลจะไมมี identifier ท่ีจะระบุถึงตัวอาสาสมัคร และใชรหัสในการแทนตัวอาสาสมัคร และจะมีการทําขอมูลโดยการลบขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแและขอมูลท่ีบันทึกเสียง หลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นจํานวน 3 ปี 
 3. วิธีการวิเคราะหแขอมูล 
 โดยการวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแแบบก่ึงโครงสรางจากผูใหการสัมภาษณแ คือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขต
ภาคเหนือตอนลางท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตภาคเหนือตอนลาง รวมจํานวนผูใหสัมภาษณแ  13 ราย เพ่ือใหทราบถึงการใชสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการสํานักงานบัญชี โดยการมีขั้นตอนการวิเคราะหแขอมูล คือ การถอดเทป การจัดเตรียมขอมูล การ
ใหรหัส และการวิเคราะหแ ตีความ เพ่ือสรุปผลการวิจัย (โกศล จิตวิรัตนแ, 2560) 
  3.1 การใหรหัสขอมูล (Coding/Indexing Categories) คือการกระบวนการลดทอนหรือแยกยอย ขอมูลใหอยูในรูปของ
แนวคิด เพื่อความสะดวกในการจําแนก จัดกลุมและจัดหมวดหมูขอมูล การใหรหัสแบบเปิด การใหรหัสตามแนวคิดท่ีสัมพันธแกัน (โกศล จิต
วิรัตนแ, 2560) 
  3.2 การวิเคราะหแ ตีความ คือ กระบวนการจัดระบบ แยกแยะ และจัดกลุมขอมูล เพื่อเป็นหนวยยอยเพ่ือใชเป็นหนวยยอย 
ในการวิเคราะหแ และการตีความเบื้องตน ผูวิจัยจะตองเปลี่ยนขอมูลดิบใหเป็นขอมูลท่ีแสดงถึงแบบแผนพฤติกรรมแบบแผนสัมพันธแ (เบญจา 
ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจแและกาญจนา ตั้งชลทิพยแ, 2552, 37-38) มีกระบวนการวิเคราะหแขอมูล ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงกระบวนการวิเคราะหแขอมูล 
ที่มา : ศาสตรแและศิลปแหงการวิจัยเชิงคณุภาพ : (เบญจา ยอดดําเนนิและคณะ, 2552) 
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ผลการวิจัย 
 1. การใชสิทธิประโยชนแทางภาษีของส านักงานบัญชี 
  1.1 สิทธิประโยชนแทางภาษีในมุมมองของผูประกอบการส านักงานบัญชี 
  ผูใหการสัมภาษณแสวนใหญมองวา สิทธิประโยชนแทางภาษี คือ คาใชจายหรือรายจายท่ีสามารถในการหักลดหยอนภาษีเพ่ือ
ชวยใหกิจการเสียภาษีนอยลง และเป็นการประหยัดภาษี และสวนใหญคิดวาเป็นสิทธิประโยชนแทางภาษี เป็นนโยบายของกระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีของรัฐบาลจึงมีการประกาศใชสิทธิประโยชนแ และมองวาระยะเวลาในการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีเ อ้ือประโยชนแ
ในการประหยัดรายจายทางภาษีในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ดังเชน ผูใหสัมภาษณแ A1 กลาววา “เป็นรายจายท่ีกิจการไดจายจริง และ
สามารถนํามาใชในทางภาษีไดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร” 
  1.2 ความส าคัญของสิทธิประโยชนแทางภาษีตอส านักงานบัญชี 
  ผูประกอบการสํานักงานบัญชีสวนใหญมองวาสิทธิประโยชนแทางภาษีมีความสําคัญตอสํานักงานบัญชี เนื่องจากเป็นกฎหมาย
ท่ีทางกรมสรรพากรไดมีการกลั่นกรอง ออกกฎหมายและประกาศใชอยางถูกตอง โดยผูใหการสัมภาษณแระบุวาหากมีการนําสิทธิใช
ประโยชนแทางภาษีมาใชจะศึกษารายละเอียดของสิทธิประโยชนแแตละรายการ ขึ้นอยูกับสิทธิประโยชนแวารายการใดสามารถนํามาเป็น
คาใชจายในการคํานวณภาษีไดมากและถูกตองตามกฎหมาย ดังเชน ผูใหการสัมภาษณแ A1 กลาววา “สิทธิประโยชนแทางภาษีมีความสําคัญ
กับองคแกรและสําหรับธุรกิจ SMEs และมองวาเป็นรายจายท่ีจําเป็นก็จะจาย” แตอยางไรก็ตาม มีผูใหการสัมภาษณแ 1 รายท่ีมีความเห็นไม
สอดคลอง กลาวคือ มองวาสิทธิประโยชนแทางภาษีไมมีความสําคัญและจําเป็นตอสํานักงานบัญชี เพราะขนาดของกิจการเป็นธุรกิจขนาดเลก็ 
และไมตองการสรางภาพลักษณแใหผูมีสวนไดเสียแตอยางใด ดังเชน ผูใหสัมภาษณแ A2 กลาววา “ ไมมีความสําคัญกับสํานักงานเพราะมอง
วาไมจําเป็นตองหาสิทธิประโยชนแทางภาษีอ่ืนมาเพิ่มเติมจากคาใชจายท่ีมี”  
  1.3 การน าสิทธิประโยชนแทางภาษีมาปรับใชในธุรกิจส านักงานบัญชี 
  ผูประกอบการสํานักงานบัญชีสวนใหญ ไมไดนําสิทธิประโยชนแทางภาษีมาปรับใชกับสํานักงานบัญชี แตจะทราบวามีสิทธิ
ประโยชนแตามท่ีกฎหมายกําหนดใหผูประกอบการสํานักงานบัญชี ท้ังนี้หากพิจารณาตองใชสิทธิประโยชนแทางภาษีผูประกอบการสํานักงาน
บัญชี จะดูเงื่อนไขและศึกษาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีท่ีรัฐบาลกําหนดกอนเลือกใชสิทธิประโยชนแตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังเชน มีผูให
สัมภาษณแ A1 กลาววา “ไมไดมีการนําสิทธิประโยชนแมาปรับใชในสํานักงานบัญชีแตจะดูวาอะไรที่สามารถใชไดตามมาตรา 65 ตรี ก็ใช เชน 
การอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูในแตละปีภาษีนั้น” 
  1.4 เกณฑแการเลือกใชสิทธิประโยชนแทางภาษีของส านักงานบัญชี 
  ผูใหการสัมภาษณแสวนใหญ จะศึกษาเกณฑแตามท่ีกฎหมายกําหนด และศึกษาสิทธิประโยชนแทางภาษีวามี รายจายสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีเกณฑแไหนท่ีสามารถหักลดหยอนได 2 เทา หรือ 1 เทา เชน การอบรม การจางนักศึกษาฝึกงาน การบริจาค 
ผูประกอบการการเลือกใชสิทธิประโยชนแทางภาษี วารายจายทางดานไหนตรงตามขอกําหนดของกฎหมาย อยางไรก็ตาม ในสวนการบริจาค
ผูประกอบการสํานักงานบัญชีไมไดเจาะจงวาจะบริจาคสถานท่ี ท่ีสามารถหักลดหยอนได 2 เทา แตจะบริจาคตามโอกาสและตามความ
สะดวกมากกวา ซึ่งผูประกอบการสํานักงานบัญชีไมไดมองถึงรายจายท่ีสามารถ หักภาษีได 1 เทา หรือ 2 เทา แตจะมองถึงความสะดวกใน
การใชสิทธิประโยชนแและหลักฐานท่ีมี ณ ตอนท่ีจะย่ืนเสียภาษีและการเก็บหลักฐาน ดังเชน มีผูใหสัมภาษณแ A3 กลาววา “ก็จะดูวาสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีตัวไหนท่ีกิจการใชไดบางและจะดูขอกําหนดตามกฎหมายหรือประกาศของสรรพากรวาสามารถใชสิทธิประโยชนแทาง
ภาษีไหนไดบาง ซึ่งไมไดมองวาคาใชจาย หรือการบริจาคสถานท่ีไหน ถึงจะสามารถหักลดหยอนได 1 เทา หรือ 2 เทา  แตจะดูตามท่ีโอกาส
ก็จะบริจาค และมีหลักฐานเอกสารในคาใชจายนั้น” อยางไรก็ตาม มีผูใหสัมภาษณแ A4 กลาววา “การท่ีจะใชสิทธิประโยชนแทางภาษีตอง
ศึกษาเงื่อนไขทางภาษีใหละเอียดถึงจะมีการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีในขอนั้น เชน การจางผูสูงอายุในการปฏิบัติงาน จะตองดูเงื่อนไขวา
ผูสูงอายุทานนั้นมีการขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงานไวหรือไม และการจางนักศึกษาฝึกงานก็จะตองจายคาใชจายเป็นรายเดือน และมีหลักฐาน
การปฏิบัติงานถึงจะสามารถนํามาหักลดหยอนหรือเพิ่มคาใชจายได ตามกฎหมายกําหนด”  
  1.5 การรับรูของผูประกอบการส านักงานบัญชีตอสิทธิประโยชนแดานการหักรายจายทางภาษี 
  ผูใหสัมภาษณแสวนใหญ กลาววา การรับรูสิทธิประโยชนแทางภาษีเก่ียวกับรายจายทางภาษี ผูใหสัมภาษณแ รับรูวามีรายจาย
ดานไหนท่ีสามารถหักรายจายได ซึ่งการรับรูของผูประกอบการสํานักงานบัญชีรับรูทางชองทางเว็บไซดแของกรมสรรพากร แอพพลิเคชั่นไลนแ
ของผูประกอบการสํานักงานบัญชี และท่ีสําคัญรับรูจากการอบรมตาง ๆ ซึ่งรายจายท่ีผูประกอบการสํานักงานบัญชีรับรูและศึกษาเงื่อนไข
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สิทธิประโยชนแทางภาษีท่ีเก่ียวของ และทราบสิทธิประโยชนแท่ีทางรัฐบาลใหมา แตมองวาสิทธิประโยชนแตางๆ ท่ีจะนํามาใชมีเงื่อนไข
คอนขางมากจึงไมเลือกใชสิทธิประโยชนแทางภาษีเพราะเป็นการยุงยากในการเ ก็บหลักฐาน ดังมีผูใหสัมภาษณแ A2 กลาววา “รับรูสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีท่ีทางรัฐบาลใหมา แตมองวาสิทธิประโยชนแทางภาษีตางๆ ที่จะนํามาใชมีเงื่อนไขมากถาเราไมมีหลักฐานท่ีเพียงพอก็จะไม
สามารถใชสิทธิประโยชนแเรื่องนั้นได” เชน การจางผูสูงอายุ หรือบุคคลที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมองวาไมคุมคาสําหรับสํานักงานและผูท่ีมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐหากมีรายไดประจําเขาจะเสียผลประโยชนแท่ีทางรัฐบาลกําหนดใหซึ่งมองวาไมคุมคาจะทําใหผูท่ีถูกจางเดือดรอนและ
อยากใหสรรพากร เขียนเงื่อนไขใหชัดเจนมองเห็นไดชัดเจนและเขาใจมากขึ้นเพราะจะไดอธิบายใหลูกคาใหเขาใจมากขึ้น อยางไรก็ตาม 
ผูประกอบการสํานักงานบัญชีจะทราบสิทธิประโยชนแทางภาษีหรือขาวสารกอนผูประกอบการอ่ืน ดังท่ีผูใหสัมภาษณแ A5 กลาววา “ รับรู
สิทธิประโยชนแทางภาษีของกรมสรรพากรอยูแลวคะเพราะพ่ีมีเครือขายท่ีพอจะทราบสิทธิประโยชนแทางภาษีและยังเป็นวิทยากรเพ่ือให
ความรูแกนักศึกษา และลูกคาท่ีมารับบริการอีกดวย” 
 2. สิทธิประโยชนแทางภาษีที่ผูประกอบการส านักงานบัญชีเลือกใช 
  2.1 สิทธิประโยชนแทางภาษีที่เก่ียวของกับธุรกิจส านักงานบัญชีในมุมมองของผูประกอบการส านักงานบัญชี 
  ผูใหสัมภาษณแสวนมากมองวา สิทธิประโยชนแทางภาษีอากรท่ีเก่ียวของกับสํานักงานบัญชีมากท่ีสุดคือ การอบรม รองลงมา
การจางนักศึกษาฝึกงาน การบริจาค เพราะผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีจะตองมีการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงตอปี 
ดังนั้น สิทธิประโยชนแในเรื่องการอบรม ผูประกอบการสํานักงานบัญชีไดใชทุกสํานักงานและมองวาเป็นสิ่งจําเป็นในการเพ่ิมพูนความรูและ
พบปะเพื่อนรวมอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และไดมาปรับปรุงสํานักงานบัญชีของตนเอง ซึ่งสํานักงานบัญชีสวนมากไดทําความรวมมือ
กับสถานศึกษาในจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสใหนักศึกษามาฝึกงานในสํานักงานงานบัญชี ในสวนการบริจาคผูประกอบการสํานักงานบัญชีมีการ
บริจาคและนํามาใชแตไมไดคํานึงถึงวาเงินท่ีบริจาคไปจะสามารถเป็นรายจายทางภาษีไดก่ีเทา และผูประกอบการสํานักงานบัญชีจะตองมี
หลักฐานเอกสารใหครบถึงมีการใชสิทธิประโยชนแตามกฎหมายท่ีกําหนด ดังมีผูใหสัมภาษณแ A5 กลาววา “สิทธิประโยชนแท่ีสรรพากรประกาศ
หรือกําหนดสวนมากท่ีธุรกิจบริการของสํานักงานบัญชีจะใชมากท่ีสุดคือ การอบรม การจางนักศึกษาฝึกงาน การบริจาคใหสถานศึกษา 
เพราะเรามีการทํา MOU กับสถานศึกษา แตในสวนการจางผูสูงอายุและคนพิการผูใหสัมภาษณแมองวา ไมจําเป็นตองจางเพื่อท่ีจะนํามาเป็น
คาใชจายในการใชสิทธิประโยชนแ และตองดูเงื่อนไขตามมาตรา 65  ตรี” อยางไรก็ตามผูใหสัมภาษณแยังกลาวถึง อัตราภาษีเงินไดของนิติ
บุคคล SMEs วาเป็นประโยชนแตอธุรกิจ SMEs  
  2.2 สิทธิประโยชนแเพ่ิมเติมที่เก่ียวของกับธุรกิจส านักงานบัญชีในมุมมองของผูประกอบการส านักงานบัญชี 
  ผูใหสัมภาษณแสวนมากตองการสิทธิประโยชนแเพิ่มเติมดังนี้ 
   2.2.1 ผูใหสัมภาษณแตองการสิทธิประโยชนแทางภาษี การลงทุนดานซอฟทแแวรแท่ีพัฒนาโดยกรมสรรพากรและเป็นท่ี
ยอมรับของสรรพากร ดังผูใหสัมภาษณแ A3 กลาววา “ก็จะเป็นในเรื่องโปรแกรมท่ีสรรพากรรับรอง ซึ่งจะไดใหสํานักงานบัญชีใชโปรแกรม
เดียวกันและมีการหักคาโปรแกรมได 2 เทา”  
   2.2.2 ผูใหสัมภาษณแตองการสิทธิประโยชนแทางภาษี รายจายคาเดินทาง เชน คาน้ํามันเดินทาง  ท้ังรถยนตแนั่งและรถ
กระบะเพิ่มเติมเพราะจําเป็นตองใชรถยนตแนั่ง ไมใชรถกระบะเพียงอยางเดียวเพ่ือสรางความนาเชื่อถือของลูกคา ดังมีผูใหสัมภาษณแ A2 
กลาววา “อยากไดสิทธิประโยชนแเกี่ยวกับคาน้ํามันเดินทางเพิ่มเติมเพราะนอยเกินไปท้ังๆ ท่ีเราไมไดใชรถกระบะแตเราใชรถยนตแนั่ง เพ่ื อ
ความนาเชื่อถือของลูกคาดังนั้นเราตองสรางภาพใหมีความนาเชื่อถือ” 
   2.2.3 ผูใหสัมภาษณแตองการ แบบฟอรแมในการย่ืนภาษีท่ีระบุผูรับบริจาคมากกวา การบริจาคใหพรรคการเมืองอยาง
เดียว เชน ระบุบริจาคใหคนชรา หรือระบุวาใหกองทุนตางๆ ดังเชน มีผูใหสัมภาษณแ A4 กลาววา “ยากใหมีหนาแบบย่ืนภาษีวาจะบริจาคให
ใครก็บริจาคไดใหใสชื่อลงไปวาจะใหใคร เชน บริจาคใหคนชรา หรือกองทุนระบุชื่อลงไปดีกวาไปบริจาคใหพรรคการเมือง” 
   2.2.4 ผูใหสัมภาษณแตองการสิทธิประโยชนแทางภาษีในเรื่องบัญชีชุดเดียว ยังมีผูใหสัมภาษณแ A2 กลาววา “อยากไดสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีเรื่องบัญชีชุดเดียวเพราะมองวาถามีหลายบัญชีก็จะมีการตกแตงบัญชี”  
   2.2.5 ผูใหสัมภาษณแตองการสิทธิประโยชนแลดอัตราภาษี หัก ณ ท่ีจายเงินปในผล ดังเชนมีผูใหสัมภาษณแ A6 กลาววา 
“อยากไดสิทธิประโยชนแภาษีอากรเก่ียวกับเงินปในผลและอัตราการเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย มองวา 10% มองวาสูงเกินไปนาจะลดอัตราการ
เสียภาษีเงินปในผล” 
  นอกจากนั้น ผูใหสัมภาษณแ มีความตองการใหสรรพากรยอมรับหลักฐานเอกสารที่สํานักงานบัญชีมีใหตรวจสอบ  
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สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ คือ การที่ผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลาง จะใชสิทธิประโยชนแทางภาษีตองศึกษาเงื่อนไขตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเขาใจในสิทธิประโยชนแทางภาษี เป็นผูท่ีมีความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนแทางดานภาษี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
พรรณราย อูทอง (2557) ซึ่งกลาวไววา ผูทําบัญชีในเขตจังหวัดปทุมธานีมีความรูความเขาใจกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และมีความรูความเขาใจดานการย่ืนรายการและชําระภาษีเป็นอันดับท่ี 1   
 ผูประกอบการสํานักงานบัญชีใชสิทธิประโยชนแทางภาษี ดานการฝึกอบรม รองลงมาการจางนักศึกษาฝึกงาน การบริจาค 
กอน ที่ผู ป ระกอบสํานักงานบัญชีจะใชส ิทธิประโยชนแทางภาษีด าน ใดจะตองศึกษาเ งื ่อน ไขตาม ท่ีกฎหมายกําหนดหรือ
กรมสรรพากรประกาศใชมีและตองมีหลักฐานตามเงื่อนไขกําหนด ซึ่งการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากร เป็นเพ่ิมคาใชจายเพ่ือเป็นการ
ประหยัดรายจายในการเสียภาษีในปีนั้นไดสูงสุด  
  ขอคนพบจากการวิจัย ผูประกอบการสํานักงานบัญชีมีความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรเป็นอยางดี จาก
การศึกษาทฤษฎีของ การเรียนรูของบลูม (Bloom) ประกอบดวย 
ความรูความจํา  ความเขาใจ การนําความรูไปใช การวิเคราะหแ การสังเคราะหแ การประเมินคา ซึ่งผูประกอบการสํานักงานบัญชี ความรู
ความจํา ความเขาใจ คาใชจายประเภทใดท่ีสามารถนํามาคํานวณเป็นรายจายในการคํานวณภาษีได และสามารถนํามาหักเป็นรายจายใน
การคํานวณภาษีไดมากกวาปกติ จะชวยใหกิจการสามารถบรรเทาภาระภาษีได และมีการวิเคราะหแเก่ียวกับสิทธิประโยชนแทางภาษีแลววา
จะใชสิทธิประโยชนแทางภาษีหรือไม และมีกระบวนการในการสังเคราะหแ การประเมินคาในสิทธิประโยชนแทางภาษีแลวพบวาสิทธิประโยชนแ
ทางภาษีมีความสําคัญสามารถเพิ่มรายจายและลดการจายชําระภาษีได แตผูประกอบการสํานักงานบัญชีเลือกไมใชสิทธิประโยชนแทางภาษี
อากรท่ีกฎหมายกําหนดใหเพราะมีความซับซอนของเงื่อนไข กฎหมาย ความยุงยากของระบบการเอกสารหลักฐาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย (พรทิพยแ ผินกลับ) 2559 ท่ีกลาวไววา   มีปใญหาการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีจากการลงทุน LTF ในระดับปานกลาง โดย
มีปใญหาสูงสุด ในดานกฎระเบียบ รองลงมา ดานการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และ ดานเอกสารหลักฐาน  ท้ังนี้  หากมีการ
ตรวจสอบเอกสารไมครบถวน สมบูรณแหรือการพิสูจนแการรับเงินจริง เอกสารเป็นเท็จหรือเป็นรายจายตองหาม ผูประกอบการจะมีความผิด
และตองเสียภาษีและเงินเพ่ิม รอยละ 1.5 ตอเดือน  
  อยางไรก็ตามผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือตอนลางมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ มีความตองการโปรแกรม
สําหรับการทําบัญชีที่พัฒนาโดยกรมสรรพากรหรือเป็นท่ียอมรับของสรรพากรเพ่ือจะไดปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
 ขอจ ากัด 
 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงซึ่งผูวิจัยไดติดตอโดยตรงกับผูให
สัมภาษณแในเขตภาคเหนือตอนลาง ซึ่งอาจไมเป็นกลุมตัวอยางท้ังหมดของสํานักงานบัญชีท้ังประเทศ ดังนั้นการวิเคราะหแจึงไมสามารถ
อธิบายครอบคลุมถึงกลุมตัวอยางของสํานักงานบัญชีทั้งประเทศได 
 2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาการนําสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรของธุรกิจ SMEs สําหรับผูประกอบการสํานักงาน
บัญชีในเขตภาคเหนือตอนลางเทานั้น  
 3. การทําวิจัยเชิงคุณภาพกับผูประกอบการสํานักงานบัญชี ควรจะดําเนินการเก็บขอมูลใหเสร็จสิ้นภายในเดือน กุมภาพันธแ หาก
เกินจากนี้ผูประกอบการสํานักงานบัญชีไมสะดวกในการใหสัมภาษณแ 
 ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรจะศึกษาธุรกิจอ่ืนท่ีไมใชผูประกอบการสํานักงานบัญชีวามีการใชสิทธิประโยชนแทางดานภาษีอากรอยางไรเพ่ือใหทราบ
มุมมองของผูประกอบการทางดานอ่ืนๆ 
 2. ควรขยายพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลเพ่ือมีความหลากหลายในการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีอากรแตละพ้ืนท่ี  
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รูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ  
สาขา ศูนยแการคาแอมพารแค เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

The strategies and system of board game café business marketing  
at More than a game, Pathumwan, Bangkok 

  สุริยะ อินทรเทศ1 
 Suriya Intharates 

บทคดัยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษารูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ เขต ปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณแระดับเชิงลึก ผูใหขอมูลหลักไดแก ผูประกอบการรานบอรแดเกมมอรแ
แดนอะเกมคาเฟุ พนักงาน และผูที่มาใชบริการ เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ  

ผลการศึกษาพบวา กลยุทธแที่ผูประกอบการรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ไดนํามาใชดังน้ีคือ กลยุทธแการใหบริการที่มี
คุณภาพและเขาถึงคนทุกเพศทุกวัย กลยุทธแการต้ังราคาโดยคํานึงถึงผูที่มาใชบริการ กลยุทธแชองทางการจัดจําหนายที่เขาถึงงาย กล
ยุทธแการสงเสริมการตลาดที่หลากหลาย กลยุทธแการคัดเลือกพนักงานที่มีใจรักในงาน กลยุทธแสรางความแตกตางการออกแบบสถานที่ 
และกลยุทธแใสใจกระบวนการที่สําคัญ  
 
ค าส าคัญ: รานบอรแดเกม ธุรกิจบริการ กลยุทธแทางการตลาด  
 
Abstract  
 The research entitled  ―Marketing Model and Strategies of More than a game café, Pathumwan, Bangkok‖ 
is a qualitative research by using in-depth interviews method, which key participants are More than a game café 
Entrepreneur, staff, customer. The aim is to examine the strategies and system of board game café business 
marketing at More than a game café including the market's management obstacles.  

The result found that the strategies the market executive uses are providing quality services and 
reaching people of all ages; Pricing is based on customer, Distribution channels are easy to access, Pricing is 
based on customer, advertising and promoting sales in several ways, and Important process-conscious.   

 
Keywords: Board game cafe, Service business, The strategies and system 
 
บทน า 
             ปใจจุบันการเลนบอรแดเกม (Board game) ในประเทศไทยกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้น เพราะไดรับกระแสความนิยมจากทวีป
ยุโรปและอเมริกา บอรแดเกมสมัยเกา เชน เกมเศรษฐี บันไดงู ท่ีมีกฏการเลนเขาใจงาย ไมซับซอน และเนนการใชดวง ไมไดรับความนิยมอีก
ตอไป เมื่อเวลาผานไปบอรแดเกมสมัยใหมไดถูกสรางขึ้นมากมาย แลวจุดเริ่มตนของกระแสความนิยมมาจากบอรแดเกมสมัยใหมท่ีชื่อ นัก
บุกเบิกแหงคาทาน (The Settlers of Catan) เป็นบอรแดเกมท่ีไดรับความนิยมในทวีปยุโรปและอเมริกา กอนท่ีจะแพรหลายและเป็นท่ีนิยม
ไปท่ัวโลก  จนทําใหบอรแดเกมกลับมาไดรับความสนใจอีกครั้ง (สฤณี อาชวานันทกุล,2559 )                   
            บอรแดเกมสมัยใหมท่ีถูกสรางมานั้นมีมากมายหลายประเภท ทําใหมีเกมท่ีเหมาะกับผูเลนทุกวัย มีระบบการเลนท่ีหลากหลาย เชน 
บอรแดเกมท่ีเนนการวางแผน บอรแดเกมท่ีเนนพูดคุยเจรจา บอรแดเกมท่ีเนนการใชจินตนาการ เป็นตน ทําใหผูท่ีเลนบอรแดเกมไดฝึกการใช
ความคิดท่ีไมนาเบื่อ ทําใหคนทุกเพศทุกวัยไดมีกิจกรรมท่ีรวมกันซึ่งเป็นสเนหแท่ีสําคัญของบอรแดเกม แตบอรแดเกมสวนใหญเป็นเกมท่ีตอง
นําเขามาจากตางประเทศ ทําบอรแดเกมมีราคาท่ีสูง และตองมีทักษะในการอานภาษาตางประเทศ เพ่ือทําความเขาใจกฏการเลนจากคูมือ

                                                             
1 นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด Email: rzele75@gmail.com โทร. 0819297056 
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เกม เป็นอุปสรรคสําคัญท่ีปิดก้ันคนไทยใหเขาถึงบอรแดเกมยากขึ้น จึงทําใหเกิดธุรกิจรานบอรแดเกมคาเฟุขึ้น เพ่ือชวยใหคนไทยมีโอกาศได
ลองเลนบอรแดเกมมากขึ้น 
            ปใจจุบันธุรกิจบอรแดเกมคาเฟุในประเทศไทยกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นไดจากการมีรานบอรแดเกมเปิดใหมเพ่ิมขึ้น
มากกวา 50 รานในกรุงเทพมหานคร (แลนดแมารแคบอรแดเกมคาเฟุ,2560) บอรแดเกมคาเฟุจึงเป็นธุรกิจท่ีนาสนใจ ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมี
ความประสงคแจะศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ เพ่ือนําประโยชนแท่ีไดจากการศึกษาไป
ปรับใช และพัฒนาธุรกิจบอรแดเกมคาเฟุใหมีประสิทธิมากย่ิงขึ้น แลวยังเป็นประโยชนแใหกับผูท่ีมีความสนใจในธุรกิจบอรแดเกมอีกดวย   
 
วัตถุประสงคแของการวจิัย   
 1.ศึกษาความเปน็มาของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ 
 2.วิเคราะหแรูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ  

3.เพื่อเป็นแนวทางใหผูประกอบการที่สนใจเปิดรานบอรแดเกม  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
             ในการศึกษารูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ สาขา ศูนยแการคาแอมพารแค เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดคนควาและรวบรวม แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจรานบอรแดเกม 
ในมุมมองของนักพัฒนาท้ังดานวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้   
 1.แนวคิดเก่ียวกับรานบอรแดเกม  
               “บอรแดเกม” คือ สถานท่ีใหบริการยืมเลนบอรแดเกมภายในราน คาบริการคิดเป็นชั่วโมง อัตราราคาตอชั่วโมงไมเหมือนกันในแต
ละราน โดยมีพนักนงานท่ีสามารถแนะนําบอรแดเกมท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา สอนกฏการเลน และคอยใหคําแนะนําในระหวาง
การเลน นอกจากนี้ยังมีบริการเครื่องดื่ม อาหาร และขนม เพื่อรับประทานระหวางเลนได แลวถาชอบหรือถูกใจบอรแดเกมท่ีเลน มีบอรแดเกม
ท่ีอยากได หรืออุปกรณแเสริมท่ีตองการ ก็สามารถเลือกซื้อได (ภัคพล พีระบูล และภานพ ทัศนแวัฒนแ 2559)     
 2.แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธแการตลาดและบริการ  
               การกําหนดกลยุทธแการตลาดสําหรับธรุกิจบริการ (Marketing Strategy and Service) จะแตกตางจากธรุกิจท่ีไมใชธรุกิจ
บริการ รวมท้ังการวางแผนกลยุทธแการตลาดก็ยังแตกตางกันในแตละธุรกิจท่ีไมวาจะเปน็ธรุกิจบริการหรือธุรกิจอ่ืน ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภณัฑแบริการจะเป็นตัวกําหนดแนวทางในการกําหนดแนวทางในการกําหนดกลยุทธแการตลาดบริการ ซึ่งลักษณะเฉพาะดังกลาวไดแก  
               2.1อิทธิพลของลักษณะท่ีจับตองไมไดของธุรกจิบริการ อาจทําใหทางเลือกใน การแขงขันเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคทําไดยากมากขึ้น  
               2.2ในธุรกิจบริการผูใหบริการจะไมสามารถแยกออกจากผูบริการได และการใหบริการจะถูกจํากัดท้ังดานสถานท่ีและลักษณะ
ของการบริการที่เสนอใหผูบริโภค 
               2.3บริการไมสามารถเก็บรักษาไวได ทําใหมีความเสี่ยงและความไมแนนอนเกิดขึ้นในตลาดบริการ  
               2.4ความไมแนนอนในการใหบริการแตละครั้ง ซึ่งลักษณะท่ีไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูใหบริการเป็นใคร จะใหบริการที่ไหน เมื่อไร 
อยางไร  
 3.แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  
               องคแประกอบท่ีสําคัญอยางย่ิงในกลยุทธแการตลาดก็คือสวนประสมการตลาดกระบวนการในการกําหนดสวนประสมใหเหมาะสม
นั้น จะเป็นเอกลักษณแของแตละธุรกิจและผลิตภัณฑแสวนการวางแผนการตลาดนั้นจะมีขั้นตอนท่ีไมแตกตางกันเทาใดนักในแตละธุรกิจ
บริการ แตถาพบวาสิ่งที่ปรากฎขึ้นแตกตางจากบริการอ่ืนนั้น แสดงวาเกิดขึ้นจากการใชสวนประสมการตลาดท่ีแตกตางกัน สวนประสม
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการประกอบดวยปใจจัย 7 ประการ ดังตอไปนี้    
                          3.1 ผลติภัณฑแ (Product) 
                          3.2 ราคา (Price) 
                          3.3 การจัดจําหนาย (Place) 
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                          3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
                          3.5 บุคลากร (People) 
                          3.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
                          3.7 กระบวนการ (Process) 
              กระบวนการสรางสวนประสมทางการตลาดก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนปใจจัยหรือองคแประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณแและ
ความจําเป็นของตลาดท่ีมีการเปลีย่นแปลง และเป็นท่ีแนนอนวาองคแประกอบของสวนประสมการตลาดแตละตวัอาจมีซ้ําซอนกันอยูบาง เรา
จึงไมสามารถท่ีจะทําการตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยองคแประกอบใดองคแประกอบประกอบหนึ่งเทานั้น 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 เคร่ืองมือในการวิจัย  
 เครื่องมือในการวิจัยคือการสัมภาษณแ (Interview) การสัมภาษณแเป็นการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนํามาใชประกอบในการวิจัย การ
สัมภาษณแถือเป็นวิธีการเก็บขอมูลท่ีสําคญัมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกการสัมภาษณแเชงิลึก (Depth Interview) โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณแแบบ
ไมมีโครงสราง (Non-structured) เป็นวิธีท่ีผูศึกษาวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะเตรียมคําถามแนวกวางๆไว โดยใชคําถามท่ีกําหนดขึ้น
เป็นแนวทางในการสัมภาษณแแบบไมมีโครงสรางเป็นการสมัภาษณแที่ตองการขอมูลท่ีละเอียดลึกซ้ึง เป็นการสัมภาษณแแบบเปิดกวาง ไมจํากัด
คําตอบ บางครั้งจึงเรียกวา การสัมภาษณแแบบเปิดกวาง ไมจํากัดคําตอบ บางครั้งจึงเรียกวา การสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการ เนื่องจากเป็น
การสัมภาษณแที่มีความยืดหยุนสูง  

ผูใหขอมูลและการเก็บขอมูล 
 สําหรับขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาบรเิวณรานมอรแแดนอะเกมคาเฟ ุผูใหขอมูลหลัก
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก   

1. ผูประกอบการรานมอรแแดนอะเกมคาเฟ ุจํานวน 1 คน         
2. พนักงานรานมอรแแดนอะเกมคาเฟุ จํานวน 5 คน 
3. ผูใชบริการรานมอรแแดนอะเกมคาเฟุ จํานวน 10 คน    
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

 การรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยไดมีขั้นตอนในการรวบรวม ดังนี้  
1.รวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยในชวงแรกของการรวบรวมขอมูลนัน้ มาจากหนังสือ วิทยานิพนธแ เว็บไซดแ เพื่อศึกษาแนวทางใน

การวิจัย  
2.การเก็บขอมูลภาคสนามรอบแรกเพ่ือวิเคราะหแขอมูลเบื้องตน  
3.ศึกษาขอมูลเพ่ิม จากการเก็บขอมูลภาคสนามครั้งแรก  
4.การเก็บขอมูลภาคสนามเพ่ิมเติม 
การวิเคราะหแขอมูล 

 ผูศึกษาวิจัยวิเคราะหแขอมูลโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการลงพื้นท่ีภาคสนามมาในแตละครั้งมาจัดลําดับเหตุการณแ เรียบเรียง เพ่ือ
พรรณาวิเคราะหแ สําหรับขอมูลสวนใดท่ียังบกพรอง ผูวิจัยไดเก็บเพ่ิมเติมในระยะท่ีสองและสามโดยขั้นตอนการวิเคราะหแขอมูล  
 1.สรุปประเด็นสําคัญโดยตอบคําถาม การเกิดขึ้นของกลยุทธแทางการตลาดการประกอบการตลาดนัด  
 2.เรียบเรียงขอมูลตางๆและหาขอมูลเพ่ิมเติม และเขียนในเชิงพรรณนาวิเคราะหแจากนั้นผูศึกษาวิจัยปรึกษาอาจารยแท่ีปรึกษา
เพื่อใหการเขียนพรรณนาถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 3.นําขอเสนอแนะของอาจารยแท่ีปรึกษามาแกไข และลงพ้ืนท่ีเพิ่มเติม ผูศึกษาวิจัยพบวามีขอบกพรอง ตองลงพ้ืนท่ีอีกครั้ง เพื่อนํา
ขอมูลมาเพิ่มเติมและแกไขใหถูกตอง 
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ผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง รูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพดวยปรากฏการณแวิทยา ผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณแแบบเชิงลึก โดยใชลักษณะคําถามแบบไมมีโครงสราง รายละเอียดของคําถาม
เกี่ยวของกับรูปแบบและกลยุทยแทางการตลาด และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมเพ่ือทําการศึกษารูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของมอรแ
แดนอะเกมคาเฟุ ท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จในการประกอบการ การสัมภาษณแขอมูลนําเสนอในครั้งนี้ สามารถแบบออกไดเป็น 4 ตอน ดังนี้   

1.ความเป็นมารานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟ ุ
2.กลยุทยแการบริหารจัดการรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ 
3.ปใญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ 
4.แนวทางในการแกไขปใญหา    
ตอนที่ 1 ความเป็นมารานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ 

 จากการสัมภาษณแผูเป็นหุนสวนรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ไดเลาถึงจุดเริ่มตนท่ีเป็นแรงบันดาลใจการทําธุรกิจบอรแดเกม ไว
วา ตนทํางานเก่ียวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผูนําสําหรับเด็ก แลวพบวาเด็กสามารถท่ีจะเรียนรูทักษณะชีวิตจากการเลนบอรแดเกม นอกจาก
เด็กแลว วัยรุน และผูใหญ ก็สามารถพัฒนาทักษะชีวิตผานความสนุกของบอรแดเกมได จึงเกิดเป็นความตั้งใจที่จะทํารานบอรแดเกม เพื่อใหเกิด
การเลนท่ีสนุกควบคูไปกับการเรียนรูดวย จึงไดกอตั้งรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ท่ีเป็นรานบอรแดเกมแหงแรกในประเทศไทย 

ตอนที่ 2 กลยุทยแการบริหารจัดการรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคดิการวิเคราะหแสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P) มาใชในการอธิบายกลยุทธแทางการตลาดท่ี
ใชในการดําเนนิงานของรานมอรแแดนอะเกมคาเฟุ โดยมีผลการศึกษา ดงันี ้  
 2.1 กลยุทธแดานผลิตภัณฑแบริการ  
 จากการศึกษาพบวารานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ มีบอรแดเกมใหบริการในรานมากกวา 300 เกม พรอมพนักงานท่ีชวยสอน
กฏการเลน มีพนักงานท่ีชวยสอนกฏการเลน (Game master) ท่ีชวยแนะนําบอรแดเกมท่ีนาสนใจ ชวยสอนกฏการเลน ชวยตอบขอสงสัยท่ี
เกี่ยวของกับบอรแดเกม และยังมีหนาท่ีชวยดําเนินเกมท่ีจําเป็นตองมีคนกลางในการดําเนินเกม(Moderator) หรือชวยดําเนินเกมใหผูท่ียังไม
คุนเคยกับการบอรแดเกม ใหเลนบอรแดเกมไปอยางราบรื่น พนักงานยังมีทักษะดานภาษาอังกฤษท่ีดีมาก ทําการใหบริการลูกคาชาวตางชาติ
เป็นอยางดี  

มีเมนูอาหาร(พาสตา สเต็ค บาบีคิว สลัด) ของหวาน(วาฟเฟิล ไอศครีม) และเครื่องดื่ม(กาแฟ ชา น้ําปใ้น)ใหบริการหลากหลาย
ประเภท เมนูอาหารและเครื่องดื่มจะถูกทําโดยพนักงานท่ีเป็นเชฟมืออาชีพ เมนูอาหารและเครื่องดื่มของรานบอรแดเกมมอแฑ็นอะเกม จึงมี
ความโดดเดนท่ีแตกตางจากรานบอรแดเกมท่ัวไป  

รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ จําหนายบอรแดเกม อุปกรณแเสริม(ลูกเตเา ซองการแด)ในรานหรือฝากสั่งซื้อเกมจากตางประเทศ 
สามารถสั่งซื้อท่ีรานไดโดยตรง ทางโทรศัพทแ ทางเว็บไซตแและเฟสบุ฿คของมอรแแดนอะเกมคาเฟุ พรอมบริการจัดสงทางไปรษณียแ บริการฝาก
ขายบอรแดเกมมือสองกับทางราน และหากตองการนําเลนกับครอบครัว หรือเพื่อนท่ีไมสะดวกท่ีจะมาใชบริการท่ีราน แตอยากท่ีจะแบงปใน
ความสนุกของการเลนบอรแดเกม รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ มีบริการเชาบริการเชาบอรแดเกมกลับไปเลนไดเป็นเวลา 1 วัน คาเชา 
100 บาทตอเกม รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ เปิดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 11.00-21.00 น. มีผูใชบริการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ผูใหญวัยทํางาน และเด็กท่ีมากับผูปกครอง จะมาใชบริการเป็นกลุม 3-5 คน ใชบริการเป็นเวลา 2-5 ชั่วโมงตอวัน       

จึงกลาวไดวา รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ไดใชกลยุทธแการใหบริการที่มีคุณภาพและเขาถึงคนทุกเพศทุกวัย ดวยพนักงาน
ท่ีชวยสอนกฏการเลนท่ีมีความรูเรื่องบอรแดเกม เมนูอาหารและเครื่องดื่มจะถูกทําโดยพนักงานท่ีเป็นเชฟมืออาชีพ และบรรยากาศท่ีผอน
คลาย จึงทําใหผูมาใชบริการเกิดความประทับใจ แลวอยากกลับมาใชบริการ   

2.2 กลยุทธแดานราคาบริการ 
 จากการศึกษาพบวาการกําหนดราคาการบริการตอคน ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงท่ี 2 40 บาท ชั่วโมงท่ี 3 เป็นตนไป 30 บาท    
 รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ มีผูมาใชบริการหลากหลายวัย จึงตองใชกลยุทธแการตั้งราคาโดยคํานึงถึงผูที่มาใชบริการ โดย
การตั้งอัตราคาบริการที่ผูมาใชบริการทุกกลุมสามารถจายได ผูมาใชบริการที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษามาใชบริการเป็นกลุมประมาณ 4-6 
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คน มักจะมาใชบริการ 2-3 ชั่วโมงตอวัน คาใชจายจะอยูท่ีประมาณ 50-120 บาท เป็นราคาท่ีไมแพงเกินไปสําหรับนักเรียน หรือนักศึกษา 
สวนผูใหญวัยทํางานท่ีมีกําลังในการจาย และเด็กท่ีมากับผูปกครองท่ีจายคาบริการให จะไมปใญหาดานคาบริการ  
   2.3 กลยุทธแดานการจ าหนาย  
 จากการศึกษาพบวา สถานท่ีตั้งของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ตั้งอยูในศูนยแการคาแอมพารแค ท่ีตั้งอยูติดถนน
จุฬาลงกรณแ 22 จึงสามารถโดยสารรถไฟฟูาไปท่ีสถานรีถไฟฟูาบีทีเอสสนามกีฬาแหงชาติ หรือโดยรถไฟฟูาใตดินไปท่ีสถานีรถไฟฟูาเอ็มอาที
สามยาน แลวจึงโดยสารรถจักรยานยนตแรับจาง หรือรถแท็กซี่ตอเพื่อเดินทางเขาไปถนนจุฬาลงกรณแ 22 ไปท่ีศูนยแการคาแอมพารแค สามารถ
ขับรถยนตแสวนตัวมาไดตามถนนรามา4 และถนนรามา1 ท่ีเชื่อมตอถนนจุฬาลงกรณแ 22 เพ่ือไปศูนยแการคาแอมพารแคมีท่ีจอดรถคอย
ใหบริการ ยังมีบริการสั่งซื้อบอรแดเกมทางอินเตอรแเน็ตผานเว็บไซตแ และเฟสบุ฿คของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ 
 รานบอรแดเกมรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุไดใช กลยุทธแชองทางการจัดจําหนายท่ีผูใชบริการเขาถึงงาย โดยการใชทําเลท่ี
ตั้งอยูใกลสถานีรถไฟ และหางสรรพสินคา รานตั้งอยูในศูนยแการคาท่ีมีลานจอดรถจึงเป็นขอไดเปรียบในการแขงขัน ทําใหผูท่ีมาใชบริการ
เดินทางไดสะดวก เป็นการดึงดูดใหผูใชบริการเลือกมาใชบริการรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ และการสั่งซื้อสินคาท่ีสะดวกรวดเร็ว
ผานเว็บไซตแและเฟสบุ฿คของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ มีการแจงจํานวนสินคารายละเอียดสินคา และการสงเ สริมการขาย ทํา
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ แลวกลับมาใชบริการอีก 
     2.4 กลยุทธแดานการสื่อสารการตลาดบริการ   
 จากการศึกษาพบวา รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ไดสงเสริมทางการตลาด โดยการแจกแผนพับและออกบูธสินคาตาม
โรงเรียน หางสรรพสินคา และงานกิจกรรม ทําใหผูที่ชื่นชอบการเลนบอรแดเกม และคนท่ัวไปท่ีไมรูจักบอรแดเกมไดทดลองเลนบอรแดเกม ทํา
ใหรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ไดเป็นท่ีรูจักอยางรวดเร็ว มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาคาบริการ ลดราคาบอรแดเกม และกิจกรรม
พิเศษอยางตอเนื่อง เชน การแขงขันบอรแดเกม การจัดงานเลี้ยง และกิจกรรมตามเทศกาล เพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ  

กลยุทธแการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลายของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ทําใหรานเป็นท่ีรูจักอยางแพรหลาย ท้ังผูท่ีชื่น
ชอบการเลนบอรแดเกม  และผูท่ีไมรูจักบอรแดเกม อาจทําใหเกิดความสนใจแลวมาใชบริการที่รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ 

2.5 กลยุทธแดานบุคลากร   
 ในการคัดเลือกพนักงานเจาของกิจการไดใช กลยุทธแการคัดเลือกพนักงานท่ีมีใจรักในงาน โดยคัดเลือกจากความรักในการบริการ 
และความชอบในการเลนบอรแดเกม ทําใหพนักงานมีความชอบในการทํางาน มีการติดตามขาวสารที่เก่ียวกับบอรแดเกม และชอบเรียนรูกฎ
การเลนบอรแเกมใหมๆโดยไมเกิดความเบื่อหนาย พนักงานจะตองมีเป็นมิตรกับลูกคาเพ่ือรักษา พัฒนา และสรางความสัมพันธแอันตอเนื่อง
และยืนยาวกับลูกคา พนักงานของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ มีการใหบริการที่เป็นกันเองกับผู ท่ีมาใชบริการ และผูท่ีมาใชบริการ
ไดมีปฏิติสัมพันธแกับผูท่ีมาใชบริการคนอ่ืนๆ ทําใหการมาใชบริการครั้งตอไปเกิดความคุนเคยกัน แลวท่ีจะมาใชบริการที่รานนี้เป็นประจํา    

2.6 กลยุทธแดานลักษณะทางกายภาพ   
 รานบอรแดมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ไดใชกลยุทธแสรางความแตกตางการออกแบบสถานท่ี โดยการออกแบบ และตกแตงรานท่ีทันสมยั 
ใช ”ทฤษฏีภูมิทัศนแบริการ”(The Servicescape Theory) วิเคราะหแไดดังนี้  
 2.6.1 บรรยากาศในสถานท่ีบริการ (ambient condition) 
จากการศึกษาพบวา ลักษณะทางกายภาพของรานบอรแดเกมแหงนี้มีแสงสวางท่ีเหมาะสม มีการระบายอากาศท่ีดี การเปิดเพลงท่ีชวยสราง
บรรยากาศท่ีผอนคลาย และอุณหภูมิภายในรานท่ีเหมาะสม การตกแตงรานมีความสวยงาม และพนังหนาเป็นกระจกท่ีทําใหเห็นภายนอก
รานชวยทําใหรูสึกวาหองมีความกวางขึ้นและทําใหรูผอนคลาย ไมรูสึกอึดอัด   
 2.6.2 พ้ืนท่ีการใหบริการ (space and function)   
 จากการศึกษาพบวา มีการจัดพ้ืนท่ีการใหบริการ พ้ืนท่ีทํางานของพนักงาน และพ้ืนท่ีจัดวางสินคาไดเหมาะสมกับสถานท่ีบริการ 
มีการจัดเฟอนิเจอรแในพ้ืนท่ีการใหบริการไมแออันจนเกินไป มีการเวนพ้ืนท่ีใหผูใชบริการและพนักงานไดเดินอยางสะดวก จัดพ้ืนท่ีวางสินคา
ไดโดดเดนและเป็นระเบียบ ไมขวางทางเดินภายในราน เฟอรแนิเจอรแภายในรานมีขนาดท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับขนาดของพ้ืนท่ี โต฿ะมี
ขนาดใหญพอท่ีจะเลนบอรแดเกมไดสะดวก                   

2.6.3 ปูาย สัญลักษณแ และสิ่งของตกแตง (signs, symbols and artifacts)  
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 จากการศึกษาพบวา บริเวณประตูทางเขามีตัวอักษรชื่อท่ีเป็นชื่อรานขนาดใหญ ทําใหผูมาใชบริการสังเกตเห็นไดงาย ท่ีประตู
รายละเอียดเวลาปิดเปิดราน ราคาคาบริการ และกิจกรรมท่ีทางรานจะจัดขึ้น ทําผูมาใชบริการไดรับขาวสารกอนเขาราน บนโต฿ะ ท่ีให
ผูใชบริการนั่งเลนบอรแดเกมมีปูายแนะนําเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ทําใหผูใชบริการเกิดความสนใจ แลวสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มมา
รับประทาน    

2.7 กลยุทธแดานกระบวนการ  
 ผูประกอบการรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ ใหความความสําคัญในเรื่องของกระบวนการ โดยแบงออกเปน็ 2 กระบวนการ   

1.กระบวนการการตอนรับและดูแลผูใชบริการ  เมื่อลูกคาเขามาใชบริการภายในราน พนักงานจะเขาไปตอนรับดวยความเป็น
มิตร ดูแลและใหบริการแลวเสริมสรางความสัมพันธแอันดีอยางตอเนื่องและยืนยาวกับลูกคา  พนักงานของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคา
เฟุ มีการใหบริการที่เป็นกันเองกับผูท่ีมาใชบริการ และผูท่ีมาใชบริการไดมีปฏิติสัมพันธแกับผูท่ีมาใชบริการคนอ่ืนๆ ทําใหการมาใชบริการ
ครั้งตอไปเกิดความคุนเคยกัน แลวท่ีจะมาใชบริการที่รานนี้เป็นประจํา   
 2.กระบวนการซื้อบอรแดเกมทางอินเตอรแเน็ตของผูใชบริการ  เว็บไซตแของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ มีรายการสินคา
ท้ังหมด ทําใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการคนหาสินคาท่ีตองการ ทําใหผูใชบริการท่ีไมสะดวกมาท่ีรานสามารถสั่งซื้อสินคาทางไกล
ผานอินเตอรแเน็ตได และมีบริการจัดสงสงสินคาทางไปรษณียแ        
 
บทสรุปและการอภิปรายผลการศึกษา   
 จากผลการวิจัย รูปแบบและกลยุทธแทางการตลาดของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ พบวา รานบอรแดเกมแหงนีไ้ดกอตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2558 ตั้งอยูในศูนยแการคาแอมพารแค ท่ีตั้งอยูติดถนนจุฬาลงกรณแ 22 มีบอรแดเกมใหบริการมาก 300 เกม มีเครื่อง ดื่ม และอาหาร
ใหบริการ มีบอรแดเกมใหซื้อ และสามารถฝากซื้อบอรแดเกมท่ีตองการได มีบริการจัดสงทางไปรษณียแ อัตราคาบริการตอชั่วโมงท่ีเหมาะสม 
บริเวณใกลเคียงมีสถานศึกษา ทําใหเวลาชวงเย็นจะมีนักเรียนมาใชบริการกับกลุมเพ่ือนอยูบอยครั้ง และชวงเวลาค่ําผูท่ีมาใชบริการสวน
ใหญจะเป็นกลุมนักศึกษา และกลุมคนวัยทํางาน โดยผูท่ีมาใชบริการสวนใหญมาใชบริการท่ีรานนี้เพราะ ราคาการใหบริการไมแพงมาก 
และทําเลใกลที่เรียน ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัย ทําใหเดินทางมาสะดวก แลวนัดกลุมเพ่ือนมาไดงาย ผูใชบริการรานบอรแดเกมมีปใจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกรานบอรแดเกมคาเฟุ โดยคํานึงถึง ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานสถานท่ี และปใจจัยดานกลุมเพ่ือน ตามลําดับ จากการศึกษาสรุป
เป็นกลยุทธแทางการตลาด ดังนี้  

1.กลยุทธแการใหบริการท่ีมีคุณภาพและเขาถึงคนทุกเพศทุกวัย  รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุมีบอรแดเกมหลากหลาย
ประเภทท่ีเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย พนักงานท่ีชวยสอนกฏการเลนท่ีมีความรูเรื่องบอรแดเกมและมีความเป็นมิตร ชวยใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือในการเลนบอรแดเกม มีเมนูอาหารที่ทําโดยพนักงานท่ีเป็นเชฟมืออาชีพ การตกแตงและบรรยากาศภายในรานท่ีใหผอนคลาย 
จึงทําใหผูที่มาใชบริการทุกเพศทุกวัยเกิดความประทับใจ  

2.กลยุทธแการตั้งราคาโดยคํานึงถึงผูที่มาใชบริการ เป็นการตั้งราคาโดยประเมินกําลังในการจายของผูมาใชบริการ และระยะเวลา
ท่ีมาใชบริการของลูกคาแตละกลุม โดยการตั้งอัตราคาบริการที่ผูมาใชบริการทุกกลุมสามารถจายได  

3.กลยุทธแชองทางการจัดจําหนายท่ีเขาถึงงาย  รานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุตั้งอยูในศูนยแการคาแอมพารแคท่ีมีท่ีจอดรถ
ใหบริการ ทําใหผูที่มาใชบริการสามรถเดินทางมาดวยรถยนตแสวนตัวโดยไมตองกังวลวาจะไมมีท่ีจอดรถ ศูนยแการคาแอมพารแคตั้งอยูใกล
สถานีรถไฟฟูาบีทีเอสสนามกีฬาแหงชาติ และสถานีรถไฟฟูาเอ็มอาทีสามยาน จึงทําใหผูที่มาใชที่อาศัยอยูไกลสามารถบริการเดินทางมาใช
บริการไดสะดวก และมีบริการสั่งซื้อบอรแดเกมทางอินเตอรแเน็ตผานเว็บไซตแและเฟสบุ฿คของรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุ  ทํา
ผูใชบริการสั่งซื้อสินคาไดโดยไมตองเดินทางมาท่ีราน     

4.กลยุทธแการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย มีการสงเสริมการตลาดดวยการ ออกบูธตามโรงเรียน หางสรรพสินคา และงาน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบอรแดเกม และมีชองทางการประชาสัมพันธแในสื่อออนไลนแ สงผลใหรานมอรแแดนอะเกมคาเฟุเป็นท่ีรูจักกับผูท่ีมีความ
สนใจบอรแดเกม และผูท่ีไมรูจักบอรแดเกมไดเกิดความสนใจที่จะมาลองเลนบอรแดเกม การสงเสริมทางการตลาดโดยใชหลากหลายวิธีจึงเขาถึง
กลุมเปูาหมายท่ีหลากหลาย และมีผูพบเห็นการสงเสริมทางการตลาดหลายชองทาง 
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5.กลยุทธแการคัดเลือกพนักงานท่ีมีใจรักในงาน ใหความสําคัญการรักในงานบริการ และความมีความชอบบอรแดเกม ติดตาม
ขาวสารที่เกี่ยวกับบอรแดเกมและชอบเรียนรูกฎการเลนบอรแเกมใหมๆ หากทํางานดวยใจที่รักการบริการ ทําการบริการมีความใสใจและการ
สอนเกมท่ีเขาใจงาย จะทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

6.กลยุทธแสรางความแตกตางการออกแบบสถานท่ี มีการใช”ทฤษฏีภูมิทัศนแบริการ” ทําในการออกแบบและตกแตงมีผลตอความ
ผอนคลายของผูที่อยูในราน ทําใหมีการใชบริการที่นานขึ้น และดึงดูดใหกลับมาใชบริการอีกครั้ง     

7.กลยุทธแใสใจกระบวนการที่สําคัญ ความประทับใจแรกของผูบริโภคเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเป็นตัวตัดสินการกลับมาใชบริการอีกครั้ง 
กระบวนการการตอนรับและการดแูลผูใชบริการจึงเป็นสิ่งที่ตองใหความสําคัญมากท่ีสุด ถาผูใชบริการรูสึกไมเกิดความประทับใจในครั้งแรก 
มีโอกาศนอยมากท่ีจะกลับมาใชบริการอีกครั้ง และกระบวนการซื้อสินคาทางอินเตอรแเน็ตของผูใชบริการ จะตองมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว
จากผูขายและมีวิธีการที่ไมซับซอน ทําผูใชบริการรูสึกอยากกลับมาใชบริการอีก   

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อใหการบริหารจัดการและการประกอบการรานบอรแดเกมมอรแแดนอะเกมคาเฟุมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น และ
ตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการ ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวความคิดเห็นดังนี้  
 1.จากผลการศึกษาปใญหาท่ีเกิดจากภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจ ความนิยมท่ีเปรียนแปลงของผูบริโภค 
เป็นตน ผูประกอบการควรติดตามขาวสาร เพื่อท่ีจะไดวางแผนปูองกันและเตรียมตัวตอการเปรียนแปรงท่ีจะเกิด 
 2.จากผลการศึกษาปใญหาท่ีเกิดจากภายใน ปใญหาพนักงานและจํานวนโต฿ะท่ีใหบริการไมสามารถใหบริการผูมาใชบริการไดท่ัวถึง 
ในวันท่ีมีผูมาใชบริการมากกวาปกติ พนักงานลองชวนผูมาใชบริการรวมเลนเกมกับผูใชบริการอ่ืน เพื่อใหผูมาใชบริการไดทําความรูจัก สราง
ความสนิทสนม เกิดเป็นสังคมของผูที่ชื่นชอบบอรแดเกม และทําใหจัดสรรโต฿ะท่ีใหบริการไดมากขึ้น        
  
กิตติกรรมประกาศ 

การจัดทางานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแไดดวยความกรุณาจากทานอาจารยแและผูมีพระคุณหลายทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พิทักษแ ศิริวงศแ ท่ีไดใหเกียรติเป็นอาจารยแท่ีปรึกษาหลัก โดยใหคําแนะนําขอคิดเห็น และคําแนะนํา พรอมท้ังชี้ แนะ
ขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดะทายท่ีสุดนี้ความดีและประโยชนแใดๆอันเกิดจากการวิจัยฉบับนี้ขอมอบแด
ผูมีอุปการะทุกทาน ท่ีกลาวมาขางตนท่ีไดมอบท้ังโอกาสและวิชาความรูแตหากงานวิจัยฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไว 
แตเพียงผูเดียว 
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ความรูความเขาใจและการพัฒนาความรูเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ในหนวยกองพนัทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 

Understanding and Knowledge Development regarding Personal Income Tax of Soldiers  
in the Infantry Battalion 14 Infantry Regiment 2 

 
ณธกฤต  มณีแกว1 และ ชนดิา  ยาระณะ2  

Natakit Maneekaew and Chanida Yarana 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความรูความเขาใจและการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในหนวยกอง
พันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาความรูความเขาใจและการพัฒนาความรูความเขาใจของกําลังพลใน
หนวยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กําลังพลในหนวยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 14 จํานวน 205 ราย สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง  

ผลการวิจัย พบวา กําลังพลในหนวยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 มีระดับความรูอยูในระดับปานกลางถึงนอย 
และมีความตองการพัฒนาความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางดานการลดหยอนเงินไดบุคคลธรรมดาเพ่ือประโยชนแในการ
ลดหยอนเงินไดพึงประเมิน 
   
ค าส าคัญ  :  ความรูความเขาใจ  การพัฒนาความรู ภาษีบุคคลธรรมดา 
 
Abstract 
          This research, “Understanding and Knowledge Development regarding Personal Income Tax of Soldiers in 
Infantry Battalion 14 Infantry Regiment 2”, aims to study knowledge, understanding and development Personal 
Income Tax of Soldiers in Infantry Battalion 14 Infantry Regiment 2. The research samples are soldiers in the 
Infantry Battalion 14 Infantry Regiment 2 205. Research tools are questionnaires and semi-structured interview.  
 Research results reveals that understanding and knowledge regarding Personal Income Tax of the 
Soldiers in Infantry Battalion 14 Infantry Regiment 2 is in the medium to low level. Participants require to 
develop their knowledge regarding Personal Income tax deduction in order to reduce individual assessable 
income.  
 
Keywords :  Understanding and Knowledge , Knowledge Development , Personal Income Tax  
 
บทน า 
 รัฐบาลมีหนาท่ีหลักท่ีสําคัญ คือ การบริหารและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาความ
มั่นคงของประเทศ  ซึ่งจะสงผลใหประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและดํารงชีวิตอยางมีความสุข ท้ังนี้การบริหารและพัฒนาประเทศ
ใหบรรลุเปูาหมายไดนั้น จําเป็นตองใชจํานวนเงินมหาศาล ซึ่งหมายความวารัฐบาลจะตองมีแหลงรายไดอันเป็นท่ีมาของจํานวนเงินเหลานั้น 
โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ถือเป็นแหลงรายไดสําคัญแหลงหนึ่งของประเทศ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเงินไดตามมาตรา 39 แหง
ประมวลรัษฎากร เป็นการจัดเก็บภาษีในอัตรากาวหนา โดยภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนวยภาษี
ท่ีมีลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑแท่ีกําหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายไดท่ีเกิดขึ้นในปีใดๆ ผูมี
                                                             
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร mail : mine_love_room@hotmaill.com  โทร.0875454859  
2 ดร., อาจารยแที่ปรึกษางานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร mail : chaniday@nu.ac.th  โทร.0850407089  
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รายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สําหรับผูมีเงิน
ไดบางกรณีกฎหมายยังกําหนดใหย่ืนแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สําหรับรายได ท่ีเกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปีแรก เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษี
ท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดท่ีจายบางสวน เพื่อใหมีการทยอยชําระภาษี
ขณะท่ีมีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย (อางอิง กรมสรรพากร, 2561)  

ในปี 2559 กําลังพลในหนวยกองพันทหาราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 14 ถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ไว 204,790.31 บาท เปรียบเทียบ
ขอมูลการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในปี 2560 ถูกหักภาษี ถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ไว 59,325.99 บาท ( กรมบัญชีกลาง ,2560) แต
ตางกันมากเนื่องจากปี 2559 ไมไดหักคาลดหยอนไปในระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง เกิดจากการขาดความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดอยางถูกตอง ซึ่งการเสียภาษีเงินไดเป็นหนาท่ีของผูมีเงินไดพึงประเมินท่ีจะตองย่ืนแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แต
หากกําลังพลในหนวยมีความรูในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็จะทําใหเสียภาษีเงินไดลดลง ดังนั้น เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแตอ
ประเทศชาติและสรางความรูสึกท่ีดีในการเสียภาษีนั้น จากเหตุการณแดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจในการศึกษาความรูความเขาใจและความ
ตองการของกําลังพลในการพัฒนาความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย  

1. ศึกษาลักษณะประชากรศาสตรแ ( อายุ , สถานภาพ , ระดับการศึกษา , รายได ) ท่ีสงผลตอระดับความรูความเขาใจภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของกําลังพลในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 14  

2. ศึกษาความตองการการพัฒนาความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 14 ใน
ดานตางๆ  

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการวิจัยคร้ังน้ีไดสรุปไวดังน้ี (ตารางที่ 1)  

หัวขอ ผูวิจัย แหลงขอมูล/
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผลการศึกษา/สาระส าคัญ 

(1)ทฤษฎแีละแนวคดิ
เกี่ยวกับความรูความเขาใจ 

วันเพ็ญ(2549) -หนังสือ 1.ความรู หมายถึงความจําจากการเรียนรู 
2.ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการสื่อ
ความหมายจากสิ่งที่เรียนรู 

สมศรี(2550) -หนังสือ 1.ความรู หมายถึงความสามารถในการจดจําขอเท็จจริง  
2.ความเขาใจ หมายถึงการนําความรู มาแปลความ 
ตีความ และสรุปความ 

(2)ทฤษฎีเก่ียวกับความ
ตองการพัฒนาความรู 

ทิศนา (2547) 
 

-หนังสือ มนุษยแทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวแปใญญาไปตามมลําดับ
ขั้น จากการมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งแวดลอมและการคดิเชงิ
ตรรกะ 

(3)ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงนิได
บุคคลธรรมดา 
 

กุสุมา(2561) -เชิงผสมผสาน 1.ความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง 
2.สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ ไดแก การยกเวน
ภาษีเงนิได , การหักคาใชจาย การหักลดหยอนเพื่อ
ประกันชวีิต ฯลฯ และไมเคยฟใงคําบรรยายหรือไดรับการ
อบรมทางดานความรูทางภาษ ี

วิภาดา (2558) -เชิงปริมาณ 1.ความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง 
2.ปใจจัยดาน เพศ อายุ อาชีพ ท่ีตางกัน  มีผลใหความรู
ความเขาใจตางกัน 

พนิตนาถ(2560) -เชิงปริมาณ 1.ผุมีเงินไดประเภทเงินเดือนมีความรูและทัศนคติอยูใน
ระดับปานกลาง  
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หัวขอ ผูวิจัย แหลงขอมูล/
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผลการศึกษา/สาระส าคัญ 

2.ระดับการศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพทางรายได มี
ความสัมพันธแกับความสนใจขาวสารเก่ียวกับภาษีอากร 
3.สถานภาพทางรายได มีความสัมพันธแกับ ทันคติ
เกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

(4)ปใญหา+สาเหตุการเสีย
ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

อนันธิต-รา(2560) -เชิงปริมาณ 1.ปใญหาดานจําแนกประเภทเงนิได 
2.ปใญหาดานการคํานวณอัตราภาษี  
3.ปใญหาดานการรับบริการดานสถานท่ี 
4.ปใญหาดานขัน้ตอนการย่ืนแบบ 

สุภาภรณแ(2561) -เชิงผสมผสาน พนักงานสวนใหญไมคอยมีเวลาศึกษา หาความรูเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับภาษีอากร 

(5)ปใจจัยท่ีมีผลตอการ
จัดเก็บภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดา 

ชวฤทธิ์ (2560) -เชิงปริมาณ 1.เพศหญิงมีความรูความเขาใจ สูงกวาเพศชาย 
2.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญา
ตรี มีความรูความเขาใจสูงกวาระดับต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนตน 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร คือ กําลังพลในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 14 จํานวน 375 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณจะเลือกตัวอยางโดยใชวธิีสุมตวัอยาง จากการใชสูตรการคํานวณขนาด

ตัวอยางแบบรูจํานวนประชากร ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ตามแนวคิดของทาโรยามาเน (Taro Yamane) 𝑛  
𝑁

   𝑁𝑒2 
   แทนคาใน

สมการจะได                  𝑛  
   

                
  = 194.08 ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน 195 คน 

  1.3 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพจะเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงตาม
ชั้นยศ   
  ประชากรทั้งหมด 375 คน โดยแบงตามช้ันยศไดดังน้ี (ตารางที่ 2) 

ช้ันยศ จ านวน 
พันโท 1 คน 

รอยเอก 2 คน 
รอยโท 8 คน 
รอยตร ี 25 คน 

จาสิบเอก 173คน 
จาสิบโท 36 คน 
จาสิบตร ี 34 คน 
สิบเอก 78 คน 
สิบโท 50 คน 
สิบตร ี 68 คน 

  จากตารางท่ี 2 เลือกกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง โดยเลือกกลุมตัวอยางอยางละ 1 คน รวมจํานวน 10 คน เพื่อใชในการสัมภาษณแ
ถึงความตองการพัฒนาความรูดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของกําลังพลกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 14  
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 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแกึ่งโครงสราง โดยมีโครงสรางและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ดังตอไปนี้ 

   2.1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาของกําลังพลในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 
กรมทหารราบท่ี 14 แบงออกเปน็ 3 ตอน ดงันี ้
    ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา โดยแบบสอบถามตามการประเมิน
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธขีองลิเคิรแท (Likert) โดยมีเกณฑแการใหคะแนนดังนี ้
     ตอนท่ี 3 เป็นคําถามปลายเปิด เกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะ 
     โดยมีขึน้ตอนการสรางเครื่องมือดังนี ้

        2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี บทความ วารสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูความเขาใจภาษาเงินไดบุคคล
ธรรมดา เพื่อเป็นขอมูลสําหรับกําหนดตัวแปรท่ีใชในการวิจัยและเป็นแนวทางในการสรางเครื่องมือ  

        2.1.2 กําหนดแนวคิด และนิยามตัวแปรท่ีจะศึกษา              
        2.1.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหอาจารยแท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจากกรมสรรพากรซึ่งมีประสบการณแการทํางานมาก

วา 10 ปี วิเคราะหแและตรวจสอบ จํานวน 3 คน โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามในแตละขอ วัดความสอดคลองหรือตรงกับ
วัตถุประสงคแหรือไม (Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยมีเกณฑแการใหคะแนนดังนี้  

ใหคะแนน  1  หมายถึง แนใจวามีความสอดคลองหรอืตรงกับวัตถุประสงคแ   ใหคะแนน  0  หมายถึง ไมแนใจวา
มีความสอดคลองหรือตรงกับวัตถุประสงคแ     ใหคะแนน  -1  หมายถึง แนใจวามีความสอดคลองหรือตรงกับ
วัตถุประสงคแ 

   หลังจากนั้น นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับ
วัตถุประสงคแจากสูตร 

    
  

 
 

      โดย      หมายถึง   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  
   N     หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ    
  เกณฑแการพิจารณาคา IOC ถามีคา 0.50 ขึ้นไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามวัตถุประสงคแ แสดงวาขอคําถาม
นั้นใชได   

        2.1.4 นําเครื่องมือท่ีไดการวิเคราะหแและตรวจสอบจากอาจารยแท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม 
                 

        2.1.5 ปรับปรุงแบบสอบถามเป็นฉบับแบบสมบูรณแ นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
    2.2 แบบสัมภาษณแ (Interview) เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเป็นคําถามแบบก่ึงโครงสราง เก่ียวกับความ

ตองการพัฒนาความรูดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รวมท้ังปใญหาท่ีผูใหสัมภาษณแไมสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ เก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาได ซึ่งมีขึ้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้ 

         2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี บทความ วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความตองการการพัฒนาความรูภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นแนวทางในการสรางเครื่องมือในแบบสัมภาษณแกึ่งโครงสราง 

         2.2.2 สรางแบบสัมภาษณแเก่ียวกับการพัฒนาและปใญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยมีหัวขอ
คําถามสําคัญ ดังนี้ 

2.2.2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
2.2.2.2 ความตองการพัฒนาความรูภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

         2.2.3 นําแบบสัมภาษณแท่ีสรางขึ้นใหอาจารยแท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจากกรมสรรพากรซึ่งมีประสบการณแการทํางานมาก
วา 10 ปี จํานวน 3 คน เพื่อวิเคราะหแเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของขอคําถาม 
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 3. วิธีการวิเคราะหแขอมูล 
  3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนนิการวเิคราะหแขอมูล มขีั้นตอนดังนี้  
     3.1.1 การตรวจสอบขอมลูความครบถวนของขอมูล (Editing)  
     3.1.2 การลงเลขรหัส (Coding) เป็นกําหนดตัวเลขแทนขอมูลจริงเพ่ือกรองลงในโปรแกรมสถิต(ิSPSS) 
     3.1.3 การประมวลผล (Processing) ใชโปรแกรมสถติิ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
     3.1.4 แปลผลที่ไดจากการการประมวลผลและสรปุอภปิลายผลจากการวิเคราะหแขอมูล 
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีขัน้ตอนดังนี ้
     3.2.1 การถอดเทปสนทนา และบันทึกบทสนทนา  
     3.2.2 การทําดัชนหีรือกําหนดรหสัขอมูล 
     3.2.3 การกําจัดขอมูลหรือสรางขอสรุปชัว่คราว  
     3.2.4 การสรางบทสรุป 
     3.2.5 การพิสูจนแความนาเชื่อของผลการวิเคราะหแ 
 

ผลการวิจัย 
1.ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

 ตารางที่ 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) คิดเปน็รอยละ 

1. อายุ 
          นอยกวา 26 ปี                                                    
          26 - 35 ปี     
          36 - 45 ปี 
          46 - 55 ปี 
          มากกวา 55 ปี                                                      

 
55 
64 
40 
27 
9 

 
28.2 
32.8 
20.5 
13.8 
4.6 

2. สถานภาพ 
         โสด 
         สมรส 
         หยาราง 

 
73 
111 
11 

 
37.4 
56.9 
5.6 

3. ระดับการศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
         ปวส. 
         ปริญญาตร ี

 
87 
61 
47 

 
44.6 
31.3 
24.1 

4. รายได 
         ต่ํากวา 150,000 บาท 
         150,000 - 250,000 บาท 
         250,001 - 350,000 บาท 
         350,001 - 450,000 บาท   

 
56 
67 
45 
27 

 
28.7 
34.4 
23.1 
13.8 

 
จากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุนอยกวา 26 - 35 ปี  จํานวน 64 คน คดิเปน็รอยละ 32.8 มีสถานภาพสมรส 

จํานวน 111 คน คิดเป็นรอยละ 56.9 มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 87 คน คดิเปน็รอยละ 44.6 และมีรายได 
150,000 - 250,000 บาท จํานวน 67 คน คดิเปน็รอยละ 34.4 
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 ตารางที่ 4 ระดบัความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 
ระดับความรูความเขาใจ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

เงินไดประเภทที่ 1 จํานวนผูตอบ 0 73 106 12 4 
% 0 37.4 54.4 6.2 2.1 

เงินไดประเภทที่ 2 จํานวนผูตอบ 0 87 99 7 2 
% 0 44.6 50.8 3.6 1 

เงินไดประเภทที่ 3 จํานวนผูตอบ 4 104 78 7 2 
% 2.1 53.3 40 3.6 1 

เงินไดประเภทที่ 4 จํานวนผูตอบ 3 107 72 11 2 
% 1.5 54.9 36.9 5.6 1 

เงินไดประเภทที่ 5 จํานวนผูตอบ 4 106 75 10 0 
% 2.1 54.4 38.5 5.1 0 

เงินไดประเภทที่ 6 จํานวนผูตอบ 4 110 71 9 1 
% 2.1 56.4 36.4 4.6 0.5 

เงินไดประเภทที่ 7  จํานวนผูตอบ 5 113 66 11 0 
% 2.6 57.9 33.8 5.6 0 

เงินไดประเภทที่ 8 จํานวนผูตอบ 10 118 56 11 0 
% 5.1 60.5 28.7 5.6 0 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจในเงนิไดพึงประเมนิอยูในระดับปานกลางถึงนอย โดยเงนิ
ไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางมีจํานวนมากท่ีสดุ จํานวน 106 คน คดิเปน็รอยละ 54.4 และเงินไดพึง
ประเมินประเภทท่ี 8 มคีวามรูความเขาใจอยูในระดับนอย มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 118 คน คิดเป็นรอยละ 60.5 

 
ตารางที่ 5 ระดบัความรูความเขาใจเก่ียวกับการหักคาใชจายเงินไดพึงประเมนิประเภทท่ี 1-8 

ระดับความรูความเขาใจการหักคาใชจาย นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การหักคาใชจาย 
เงินไดประเภทที่ 1,2 

จํานวนผูตอบ 5 87 89 12 2 
% 2.6 44.6 45.5 6.2 1 

การหักคาใชจาย 
เงินไดประเภทที่ 3 

จํานวนผูตอบ 5 105 72 12 1 
% 2.6 53.8 36.9 6.2 0.5 

การหักคาใชจาย 
เงินไดประเภทที่ 4 

จํานวนผูตอบ 9 115 58 11 2 
% 4.6 59 29.7 5.6 1 

การหักคาใชจาย 
เงินไดประเภทที่ 5 

จํานวนผูตอบ 11 114 58 11 1 
% 5.6 58.5 29.7 5.6 0.5 

การหักคาใชจาย 
เงินไดประเภทที่ 6 

จํานวนผูตอบ 9 124 54 8 0 
% 4.6 63.6 27.7 4.1 0 

การหักคาใชจาย 
เงินไดประเภทที่ 7 

จํานวนผูตอบ 10 119 55 10 1 
% 5.1 61 28.2 5.1 0.5 

การหักคาใชจาย 
เงินไดประเภทที่ 8 

จํานวนผูตอบ 10 118 56 11 0 
% 5.1 60.5 28.7 5.6 0 

จากตารางท่ี 5  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมคีวามรูความเขาใจการหักคาใชจายเงินไดพึงประเมินอยูในระดบัปานกลาง
ถึงนอย โดยการหักคาใชเงนิไดพึงประเมินประเภทท่ี 1,2 มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 89 คน คิด
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เป็นรอยละ 45.5 และการหักคาใชจายเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 6 มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 124 
คน คดิเปน็รอยละ 63.6 

 
ตารางที่ 6 ระดบัความรูความเขาใจเก่ียวกับการหักคาลดหยอน 

ระดับความรูความเขาใจ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
การหักคาลดหยอนของตนเอง จํานวนผูตอบ 4 27 107 52 5 

% 2.1 13.8 54.9 26.7 2.6 
การหักคาลดหยอนของสามีหรือภรรยา จํานวนผูตอบ 1 27 112 50 5 

% 0.5 13.8 57.4 25.6 2.6 
การหักคาลดหยอนบุตร จํานวนผูตอบ 1 31 108 51 4 

% 0.5 15.9 55.4 26.2 2.1 
การหักคาลดหยอนเบี้ยประกันภัย จํานวนผูตอบ 4 98 67 23 3 

% 2.1 50.3 34.4 11.8 1.5 
การหักคาลดหยอนเงนิสะสมท่ีจายเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

จํานวนผูตอบ 2 74 87 31 1 
% 1 37.9 44.6 15.9 0.5 

การหักคาลดหยอนดอกเบี้ยเงนิกูยืม จํานวนผูตอบ 4 101 63 26 1 
% 2.1 51.8 32.3 13.3 0.5 

การหักคาลดหยอนเงนิสมทบท่ีจายเขา
กองทุนประกันสังคม 

จํานวนผูตอบ 4 110 63 17 1 
% 2.1 56.4 32.3 8.7 0.5 

การหักคาลดหยอนคาอุปการะบิดามารดา
รวมท้ังของสามีหรือภรรยา 

จํานวนผูตอบ 5 48 92 48 2 
% 2.6 24.6 47.2 24.6 1 

หักลดหยอนผูดแูลวาดวยการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ 

จํานวนผูตอบ 1 57 86 48 3 
% 0.5 29.2 44.1 24.6 1.5 

การหักคาลดหยอนเงนิบริจาค จํานวนผูตอบ 6 67 86 34 2 
% 3.1 34.4 44.1 17.4 1 

จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจในการหักลดหยอนอยูในระดับปานกลางถึงนอย โดยการ
หักคาลดหยอนสามีหรือภรรยา มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 112 คน คิดเป็นรอยละ 57.4 และการ
หักคาลดหยอนดอกเบี้ยเงินกูยืม มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 101 คน คิดเป็นรอยละ 51.8 

 
ตารางที่ 7 ระดบัความรูความเขาใจเก่ียวกับการคํานวณภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

ระดับความรูความเขาใจ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
การคํานวณภาษีเงนิไดทุกประเภทตลอดท้ังปภีาษี จํานวนผูตอบ 1 61 106 25 2 

% 0.5 31.3 54.4 12.8 1 
อัตราการคํานวณภาษเีป็นอัตรากาวหนา จํานวนผูตอบ 2 75 89 29 0 

% 1 38.5 45.6 14.9 0 
เงินไดเหลือสุทธิ ตั้งแต 150,000 บาท ไดรับการ
ยกเวนภาษ ี

จํานวนผูตอบ 4 48 101 38 4 
% 2.1 24.6 51.8 19.5 2.1 

การคํานวณภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาครึง่ป ี จํานวนผูตอบ 41 110 34 10 0 
% 21 56.4 17.4 5.1 0 
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จากตารางท่ี 7  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจในคํานวนภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาอยูในระดบัปานกลาง
ถึงนอย โดยการคํานวณภาษีเงนิไดทุกประเภทตลอดท้ังปี มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 106 คน คดิ
เป็นรอยละ 54.4 และการคํานวณภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาครึ่งปี มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 110 คน 
คิดเปน็รอยละ 56.4 
          
  ตารางที่ 8 เปรียบเทียบระดบัความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาของกําลังพลในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 กรม
ทหารราบท่ี 14 ตามตัวแปร ระดบัการศึกษา 

 ตัวแปร แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS     F Sig. 

ระดับการศึกษา  ระหวางกลุม 4.125 2 2.063 8.237 0.000** 
  ภายในกลุม 48.079 192 0.25   
  รวม 52.205 194    

จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาของกําลังพลในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 กรม
ทหารราบที 14 ตามตัวแปรระดับการศึกษา แตกตางกันท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

เมื่อนําผลการวเิคราะหแไปเปรียบเทียบความแตกตางเป็นรายคู ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสตูรตามวธิ ี Least Significant 
Difference (LSD) ดังตอไปนี ้
     

ตารางที่ 9 การทดสอบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาของกําลังพลในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 
กรมทหารราบท่ี 14 ตามตวัแปรระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. - 0.18861* 0.36038* 
ปวส. - - 0.17178 
ปริญญาตร ี - - - 
 จากตารางท่ี 9 พบวา ระดับความรูความเขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในหนวยกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 14 ตาม
ตัวแปรระดับการศึกษา แตกตางกันท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีระดับความรูความ
เขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตกตางระดับ ปวส. และปริญญาตรี ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และผูมีการศึกษาระดับปวส. มีระดับ
ความรูความเขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไมแตกตาง ระดับปริญญาตรี ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
        2.ผลการวิจัยเชงิคุณภาพ 
    จากขอมูลผูใหสัมภาษณแ จํานวน 10 คน สามารถใหขอสรุปในแตละดานไดดังนี้ 

   2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูใหสัมภาษณแสวนใหญทราบวา การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปน็
หนาท่ีท่ีประชาชนท่ีมีเงินไดทุกคนตองเสียภาษีและหวงกําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบเสียภาษีชวงเดอืนมีนาคมของปีถัดไป เชน A1 กลาววา 
“การเสียภาษีคือการที่เราทุกคน เป็นหนาท่ีของประชนท่ีจะตองไปเสียภาษีในทุกๆปี เพราะเป็นหนาท่ีของเรา” 

   2.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการหักคาใชจายเงินไดพึงประเมิน ผูใหสัมภาษณแสวนใหญ ไม
ทราบเกี่ยวกับการหักคาใชจายของเงินไดพึงประเมิน และมีผูใหสัมภาษณแจํานวน 2 คน เขาใจผิดเกี่ยวกับการหักคาใชจาย คิดวาเป็นการหัก
คา เชน A2 กลาววา “ก็พอรูบางครับ แตจะใหเจาะลึกลงไปแลวนี้ก็เกี่ยวกับครอบครัว บุตร ภรรยาครับ ก็ไดครับ สวนการลงรายละเอียดนี้
ผมก็ไมสามารถลงรายละเอียดได แตก็จะรูวา บุตร ภรรยานี่แหละครับ ท่ีสามารถนําไปลดหยอนไดครับ” 

   2.3 ความรูความเขาใจเก่ียวกับคาลดหยอน ผูใหสัมภาษณแสวนใหญทราบวาการหักคาลดหยอนนั้น หักได พอ แม ลูก ภรรยา 
แตไมสามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการหัก เชน A5 กลาววา “พอ แม ลูก เมีย แตไมสามารถลงรายละเอียดได” 
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  2.4 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรม ผูใหสัมภาษณแสวนใหญทราบวาสามารถย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดท่ีกรมสรรพากร และทางอินเทอรแเน็ตของกรมสรรพากร เชน A7 กลาววา “1.ท่ีเว็บแบบ
ออนไลนแ 2.ก็ท่ีกรมสรรพากรที่หนาคาย มี 2 ท่ี ท่ีผมอ่ืน” 

  2.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงคแของการจัดเก็บภาษี หัก ณ ท่ีจาย ผูใหสัมภาษณแมีความคิดเห็นตรงกันอยู 3 กลุม 
กลุมละ 3 คน คือ กลุมท่ี 1 ผูใหสัมภาษณแทราบวาเงินดังกลาวถูกจัดเก็บไวเพ่ือใชบริหารประเทศ กลุมท่ี 2 ผูใหสัมภาษณแทราบว าเงินได
ดังกลาวจะสามารถลดภาระในการจายภาษีตอนสิ้นปี ไมตองจายคราวละมากๆ กลุมท่ี 3 ไมทราบเลยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี หัก ณ ท่ีจาย 
เชน A4 กลาววา “ก็ตามความคิดของผมคิดวานาจะอา เก็บไวเพ่ือเหมือนเป็นวนลูบเอากลับไปพัฒนาประเทศ กลับมาเป็นรายไดของ
ขาราชการอีกสวนหนึ่ง” A2 กลาววา “ภาษีท่ีถูกจัดเก็บไวจะเป็นเงินท่ีวาเอาไวจายในรายเดือนเพื่อในหนึ่งปีเนี๊ยครับ จะไดจายภาษีนอยลง 
แตถาเราจายไปแลว หักรายเดือนไปแลวเนี๊ย สิ้นปีมาเงินเราเกินมา ก็ทางเคาก็จะคืนเงินใหเรา” และ A3 กลาววา “ไมรู” 

  2.6 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการรับเงินคืน สามารถขอคืนไดท่ีไหน ผูใหสัมภาษณแสวนใหญทราบวาสามารถขอรับเงินคืนท่ี
สรรพากรพ้ืนท่ี เชน A9 กลาววา “จากกรมสรรพากรครับ” 

  2.7 ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเรื่องไหนท่ียังไมทราบ ผูใหสัมภาษณแสวนใหญยังมีอีกหลายเรื่องท่ียังไม
ทราบและไมสามารถระบุเรื่องได เชน A7 กลาววา “สวนใหญรูแตภาพกวางๆครับ แตยังไมรูรายละเอียด” 

  2.8 ความตองการการพัฒนาความรูเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูใหสัมภาษณแสวนมากมีความตองการ พัฒนาความรู
เกี่ยวกับทางดานการลดหยอน เพื่อใหลดการจายภาษี รวมท้ังรายละเอียดของคาลดหยอนในแตละรายการ เชน A5 กลาวววา “เรื่องการย่ืน
แบบ การลดหยอนภาษี เกี่ยวกับการนําพวกรายไดมาลดหยอนภาษี คือใหจายภาษีนอยท่ีสุด ประมาณนั้นครับ” 

 
สรุปผลและการอภิปรายผล 
 กําลังพลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลางถึงนอย เรื่องท่ีผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจระดับปานกลางมากท่ีสุดคือเรื่องการหักคาลดหยอนภาษีเงินได กําลังพลผูใหสัมภาษณแสวนมากยังมีอีก
หลายเรื่องท่ียังไมทราบและสวนมากมีความตองการการพัฒนาความรูทางดานการหักคาลดหยอน ซึ่งปใจจุบันยังไมเคยมีหนวยงานใดเขามา
อบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 จากผลการศึกษา พบวาผูใหการสัมภาษณแจํานวน 2 คน เขาใจผิดเรื่องการหักคาใชจายเงินไดพึงประเมิน คิดวาเป็นการหักคา
ลดหยอน ซึ่งการหักคาใชจายนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญไมทราบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพรณแ (2561) โดยกลาววา ผูตอบแบบ
สัมภาษณแนั้นไมเขาใจวาคาใชจายนั้นขึ้นอยูกับประเภทของเงินไดพึงประเมิน และไมทราบถึงหลักเกณฑแการคาใชจายในการหักอยางไร จึง
ทําใหสวนรายการหักคาใชจายไดนอยกวาความเป็นจริง นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. มี
ระดับความรูความเขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตกตางระดับ ปวส. และปริญญาตรี ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ท้ังนี้เนื่องจากแผนการ
เรียนการสอนในปใจจุบัน ไมมีการบรรจุการเรียนการสอนเก่ียวกับความรูภาษีอากรเบื้องตนในระดับมัธยมปลาย กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551) ซึ่งมีเฉพาะบางสาขาในระดับ ปวช. ซึ่งเป็นขอสังเกตและขอแตกตางระหวาง ปวส. และระดับปริญญาตรี ซึ่งคอนขางมีวิชาเก่ียวกับ
ภาษี โดยเป็นปใจจัยหนึ่งซึ่งกอใหเกิดความรูความเขาใจที่ตางกัน  
  
ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

1.ในอนาคตควรมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรูภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาขัน้พ้ืนฐานบรรจุในแผนการเรียนการสอนทุกระดับ
เพื่อใหประชาชนมคีวามรูความเขาใจมากย่ิงขึ้น 

2.ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปใจจัยดานอ่ืนๆท่ีสงผลกระทบเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา 
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การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก 
A Study of Knowledge and Understanding of Entrepreneur’s  

Inheritance tax in Maesot District, Tak Province. 
 

พัชรินทรแ  นิลจันทรแ1  และ ชนิดา ยาระณะ2 
Patcharin  Ninjan¹  and Chanida  Yarana² 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ตามลักษณะประชากรศาสตรแ เชน เพศ  อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และ 3) เพ่ือศึกษาปใญหา
และแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูประกอบการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่มีอายุต้ังแต 20 - 59 ปี จํานวน 400 ราย เครื่องมือวิจัย 
ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย T-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบวา  

1) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก อยูในระดับนอยที่สุด 2) 
ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตามลักษณะประชากรศาสตรแ เชน อายุ 
ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน มีระดับความรูความเขาใจที่ตางกัน และ 3) การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาและแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ไดแก ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกนอย และใหมีการประชาสัมพันธแที่เกี่ยวกับภาษีมรดกตามสื่อตาง ๆ ใหมากข้ึน 
ค าส าคัญ : ลักษณะทางประชากรศาสตรแ กองมรดก ภาษีกองมรดก ภาษีการรับมรดก 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the level of knowledge and understanding on the 

inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province, 2) to compare the level of knowledge and 
understanding on the inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province according to 
demographic characteristics such as gender, age, education level, business, and monthly average income. and 3) 
to study the problems and guidelines to develop knowledge and understanding on the inheritance tax of 
entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province.The sample group was consisted of 400 entrepreneurs in the Tak 
Special Economic Zone, Mae Sot District, Tak Province who were 20 to 59 years old. Research instrument was a 
questionnaire. Data were analyzed using percentage, mean, t-test and one way ANOVA. Research findings 
revealed that  

(1) the level of knowledge and understanding about the inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot 
District, Tak Province was at the least level. (2) Level of knowledge and understanding on inheritance tax of 
entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province, according to demographic characteristics such as age, education 
level business, and monthly average income were different. (3) In terms of problems and suggestions to develop 
knowledge and understanding on the inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province, 
interviewees suggested than people have little knowledge and understanding on inheritance tax, thus there 
should be public relations regarding inheritance tax via various media. 
Keyword : Demographic characteristics, Estate, Estate Taxes, Inheritance Tax 
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บทน า 
ภาษีมรดกเป็นภาษีท่ีเกาแกประเภทหนึง่ซึ่งเริม่มีการจัดเก็บมาตั้งแตสมัยโบราณ แมจะเป็นภาษีท่ีนํารายไดมาสูรฐัเป็นจํานวนนอย 

แตกลับเป็นท่ีนิยมจัดเก็บในประเทศท่ีพัฒนาแลว เพราะเป็นภาษีท่ีจัดเก็บตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) และไมมี
ผลกระทบตอผูเสียภาษี เนื่องจากภาษีดังกลาวจะจัดเก็บก็ตอเมื่อมีความตายเกิดขึ้นเทานั้น (กมลทิพยแ ทองพิชัย, 2551 หนา, 26-27) ภาษี
มรดกมีลักษณะเป็นการจัดเก็บจากผูรับมรดกโดยตรง ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจึงไมสามารถผลักภาระทางภาษีได เนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษี
จากผูท่ีมีความม่ังคั่งทางทรัพยแสิน โดยแทจริง โดยการจัดเก็บภาษีมรดกท่ีใชในแตละประเทศสามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ภาษี
กองมรดก (Estate Taxes) และ (2) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Taxes)   

อําเภอแมสอด เป็นอําเภอหนึ่งทางตอนกลางของจงัหวัดตาก มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,986 ตารางกิโลเมตร เป็นอําเภอท่ีอยูติดชายแดน
และเป็นท่ีตั้งจุดผานแดนถาวรดานพรมแดนแมสอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพมา และเมื่อ พ.ศ. 2560 อําเภอแมสอดไดรับการ
สนับสนุนใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามหนึ่งในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก โดยเป็นศูนยแกลางคาท่ีติดตอกับเมือง
เมียวดีในประเทศพมาดวย (อําเภอแมสอด  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  2561) ซึ่งกอนเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นท่ีสังเกตวาราคาท่ีดินใน
อําเภอแมสอดพุงสูงเกือบ 10 เทา เนื่องจากอําเภอแมสอดมีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกและใกลกับเมืองยางกุงของพมา และจากขอมูล
ธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีจํานวนนิติบุคคลท่ีตั้งใหมในอําเภอแมสอดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 เป็น
จํานวนมาก ซึ่งผูประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจใหมนี้ ถือไดวาบุคคลกลุมนี้เป็นกลุมบุคคลที่มีทรัพยแสินท่ีมีมูลคาสูง มีท่ีดิน มีสังหาริมทรัพยแและ
อสังหาริมทรัพยแมาก รวมถึงมีผลกําไรจากการประกอบธุรกิจดวย จะเห็นไดวาอําเภอแมสอดเป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผูประกอบการ
ลงทุนประกอบกิจการเป็นจํานวนมาก และมีผูประกอบการจัดตั้งธุรกิจใหมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากตั้งแตปี  พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 แต
จากผลการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตาก ปีงบประมาณ  2550–2560 กลับไมมีรายไดจากการชําระภาษีการรับมรดกเลย 
(ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรภาค 7, 2550 - 2560) เป็นตน และเมื่อพูดถึงเรื่อง “ภาษีมรดก” หลายคนอาจจะมองวาเป็นเรื่องท่ีไกลตัว  
ทําใหไมคอยมีผูใดสนใจและใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากนัก ซึ่งในความเป็นจริงแลวการศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องภาษีมรดกไว 
อาจจะเป็นประโยชนแตอประชาชนท่ัวไปในอนาคตได ดังนั้น เพื่อกอใหเกิดประโยชนแตอประเทศชาติและสรางความรูสึกท่ีดีในการเสียภาษี
มรดกนั้น ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของไมวาจะเป็นกรมสรรพากร ผูทําหนาท่ีจัดเก็บภาษี หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่มีหนาท่ีในการใหบริการ
วิชาการสูสังคม จึงควรมีสวนรวมอยางตั้งใจและจริงจังท่ีจะใหความรูและขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการเสียภาษีมรดกท่ีถูกตอง ครบถวนและ
เป็นธรรม ในขณะเดียวกันผูประกอบการธุรกิจท่ีไดรับมรดกซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีก็ควรจะเปิดใจเรียนรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการเสีย
ภาษีมรดกดวยเชนกัน 

จากความสําคัญและท่ีมาของปใญหาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของ
ผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก วามีความรูความเขาใจอยูในระดับใด รวมถึงปใญหาและแนวทางท่ีจะพัฒนาความรูความ
เขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกอยางไร  เพื่อเป็นขอมูลเสริมและเป็นประโยชนแใหกับประชาชน ภาครัฐ และผูท่ีสนใจไดศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอ แมสอดจังหวัดตาก 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตามลักษณะ

ประชากรศาสตรแ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
3. เพื่อศึกษาปใญหาและแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

1. ทฤษฎีเร่ืองความรู  (KNOWLEDGE)  และความเขาใจ  (UNDERSTANDING)  
สุรพงษแ โสธนะเสถียร (2553) ใหความหมายวา ความรู เป็นการรับรูเบื้องตน ซึ่งบุคคลสวนมากจะไดรับผานประสบการณแโดย

การเรียนรูจากการตอบสนองตอสิ่งเรา แลวจัดระบบเป็นโครงสรางของความรูสรางสรรคแใหระหวางความจํา (ขอมูล) กับสภาพจิตวิทยา 
ความรู เป็นพฤติกรรมเบื้องตนท่ีผูเรียนสามารถจดจําได หรือระลึกไดโดยการมองเห็นหรือการไดยิน ซึ่งความรูในท่ีนี้ คือ ขอเท็จจริง กฎเกณฑแ 
คําจํากัดความ สุตชาติ วงษแหุน (2539) สวน สุวิทยแ อภิชัยดิษฐแ (2545) ใหความหมายวา ความรู หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีมนุษยแไดรับ
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จากการศึกษาหรือการสังเกตแลวนาํมารวบรวมเป็นความจําเก็บสะสมไว แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีระลึกได และ Bloom el al. (1956) 
กลาววา ความรู เป็นสิ่งที่เกี่ยวของกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่องหรือเรื่องท่ัวๆ ไป ถึงวิธีการ กระบวนการหรือสถานการณแตาง ๆ สวนความ
เขาใจ หมายถึง บุคคลสามารถทําบางสิ่งบางอยางไดมากกวาขอมูลท่ีไดรับ สามารถเขียนเรียบเรียงใหมพรอมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
แปลความ  เปรียบเทียบความเห็นอ่ืน ๆ ได สวน อรวรรณ ปิลันธนแโอวาท (2549) กลาววา ความเขาใจ หมายถึง  ขั้นตอนของความรู 
ขั้นตอนนี้จะตองใชความสามารถทางสมองและทักษะท่ีสูงขึ้นจนถงึกับท่ีสื่อความหมาย และธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2534) ใหความหมายวา 
ความเขาใจ คือ ความเชื่อหรือความนึกคิด หรือการสําเหนียกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเป็นไปไดในทางดีและไมดี 

สรุปไดวา ความรูและความเขาใจ เป็นกระบวนการรับรูเรื่องราวหรือขอมูลตางๆ เขาสูตัวมนุษยแอยางเป็นลําดับ ขั้นตอน โดยมี
ระบบความรู สมองจัดความรูนั้นเป็นหมวดหมู สามารถรวบรวมเรื่องเดียวกันไวดวยกันและแยกแยะเรื่องท่ีตางกันออกจากกัน นอกจาก
รวบรวมและแยกแยะเป็นหมวดหมูยังสามารถจัดลําดับขั้นตอนได โดยมนุษยแตองเกิดความรูกอนจึงจะเขาใจ เป็นตน 

 2. แนวความคิดและหลักเกณฑแในการจัดเก็บภาษีมรดก  
 วราภรณแ สามโกเศศ (2525) กลาววา ภาษีมรดก คือ “ภาษีท่ีเรียกเก็บจากความตาย” ดังนั้น แตละประเทศจึงเรียกชื่อภาษีมรดก
แตกตางกันออกไป เชน ภาษีความตาย ภาษีกองมรดก ภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีการรับมรดก เป็นตน สําหรับ ศานิต รางนอย (2541) ได
กลาวถึงการจัดเก็บภาษีมรดกสามารถจําแนกประเภทของบุคคลผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีตามความสัมพันธแระหวางเจามรดกหรือผูรับมรดกกับรัฐ
ดวยหลักเกณฑแดังนี้ 1.หลักภูมิลําเนา 2.หลักสัญชาติ และ 3. หลักถิ่นท่ีอยู และสุธีรา ชูบัณฑิต (2558) สรุปวา รูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกท่ีมี
การนํามาใชแพรหลายในปใจจุบันมี  2 รูปแบบ คือ ภาษีการรับมรดก และภาษีกองมรดก โดยจะจัดเก็บภาษีมรดกควบคูไปกับภาษีการให  

3. งานวิจัยที่เก่ียวของ  
ภรณแทิพา หงษแกุลทรัพยแ (2558)  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทย : ศึกษากรณี  ฐาน อัตรา และมาตรการบรรเทา

ภาระภาษี  จากการศึกษาและพิจารณาตามหลักเกณฑแการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และ อดุลยแ มีสมน
นัย (2560) ไดศึกษาปใญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ทําใหทราบ
ถึงปใญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 วามีปใญหาใดบาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลดวยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียแไปยัง
ผูประกอบการที่อยูในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  โดยใหผูประกอบการตอบแบบสอบถามและสงกลับคืนมายังผูวิจัย และผูวิจัยลงพ้ืนท่ี  
ไปยังอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใหผูประกอบการตอบแบบสอบถามเอง หลังจากกรอกเสร็จ ผูศึกษาจะทําการรวบรวมผลเอาไวทันที 
และนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา และทดลองใช (Try Out) จํานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียง
แบบอัลฟุาครอนบาค (Cronbach‖s Alpha) เทากับ 0.93 ทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประชากรในงานวิจัย คือ ผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีกําหนดใหเป็นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีท้ังหมด  8 
ตําบล ประกอบดวย ตําบลแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลทาสายลวด ตําบลแมตาว ตําบลแมกาษา ตําบลแมปะ ตําบลแมกุ และ
ตําบลมหาวัน ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น  1,348  ราย 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูที่ประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีมีอายุตั้งแต 20 - 59 ปี มีการ
กําหนดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (Yamane, 1967) โดยมีระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.05 หรือรอยละ 95 หรือเกิด
ความผิดพลาดไดรอยละ 5 คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจะไดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยจํานวน 400 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามท่ีมีลักษณะคําถามปลายเปิด และปลายปิดชนิดเลือกตอบและแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะประชากรศาสตรแของผูตอบแบบสอบถาม ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการ
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปใญหาและแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผู
ประกอบธุรกิจในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 สําหรับการแปรความหมาย มีดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด, คาเฉลี่ย 1.81- 2.60 หมายถึง นอย, คาเฉลี่ย 2.61- 
3.40 หมายถึง ปานกลาง, คาเฉลี่ย 3.41- 4.20 หมายถึง มาก, คาเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหแขอมูลตามลักษณะประชากรศาสตรแกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชายจํานวน 212 คน คิดเป็นรอยละ 53.00 มีอายุระหวาง 31-40 ปี จํานวน 190 ราย คิดเป็นรอย

ละ 47.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 340 คน คิดเป็นรอยละ 85.00 ประกอบธุรกิจการขายปลีก จํานวน 114 คน คิด เป็นรอย
ละ 28.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 191 คน คิดเป็นรอยละ 47.75 

2. ผลการวิเคราะหแขอมูลระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการ 
ในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก  
ตารางท่ี 1 : แสดงระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตากในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป – 
หมวดท่ี 6 บทกําหนดโทษ 
 
ระดับความรูความเขาใจที่เก่ียวกับภาษีมรดกของ                         จ านวน                 รอยละ                  แปลผล 
ผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
หมวดที่ 1 บททั่วไป 
1. ภาษีมรดก คือ ภาษีท่ีเก็บเมื่อมีการโอนทรัพยแสนิจากผูตาย                  150                    37.50                  ปานกลาง 
ไปยังผูรับมรดกหรือทายาท 
2. การจดัเก็บภาษีการรับมรดกเปน็หนาท่ีของกรมสรรพากร                    144                    36.00                 ปานกลาง              
3. ภาษีมรดกแบงได 2 ประเภท คือ ภาษีกองมรดก                              162                     40.50                นอยท่ีสดุ 
และภาษีการรับมรดก 
4. ภาษีกองมรดก คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากกองมรดก                                173                     43.25                นอยท่ีสดุ 
กอนการแบงมรดกใหแกทายาท 
5. ภาษีการรับมรดก คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากผูที่ไดรับมรดก                        169                       42.25               นอยท่ีสุด 
แตละคน คดิตามมูลคาทรัพยแสินท่ีไดรับจากเจามรดกเดียวกัน 
และมีมูลคาเกิน 100 ลานบาท 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 1 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 150 คน คิดเป็นรอยละ 37.50 ระดับความรูความเขาใจในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 2 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 144 คน คิด
เป็นรอยละ 36.00 ระดับความรูความเขาใจในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 3 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 162 คน คิดเป็นรอยละ 40.50 
ระดับความรูความเขาใจในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 4 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 173 คน คิดเป็นรอยละ 43.25 และระดับความรูความ
เขาใจในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 5 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 169 คน คิดเป็นรอยละ 42.25 
 
ระดับความรูความเขาใจที่เก่ียวกับภาษีมรดกของ                                      จ านวน           รอยละ            แปลผล 
ผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
หมวดที่ 2 การเสียภาษี 
1. ผูมหีนาท่ีเสียภาษีการรับมรดก คือ บุคคลที่มี สัญชาตไิทย และไดรับมรดก            160            40.00              ปานกลาง 
เป็นทรัพยแสนิท่ีอยูในประเทศไทย 
2. ผูที่ตองเสียภาษีมรดก คือ ผูที่ไดรับมรดกรวมกัน                                          168             42.00               นอยท่ีสุด 
เกิน 100 ลานบาท จากเจามรดกรายเดียวกัน 
3. มรดกท่ีเจามรดกยกใหเพ่ือใชประโยชนแในกิจการศาสนา กิจการศึกษา                 188               47.00             นอยท่ีสุด 
หรือกิจการสาธารณประโยชนแไมตองเสียภาษีการรับมรดก 
4. ผูที่ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมรดก คือ                                                    194               48.50               นอยท่ีสุด 
คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายกับเจาของมรดก 
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ระดับความรูความเขาใจที่เก่ียวกับภาษีมรดกของ                                      จ านวน           รอยละ            แปลผล 
ผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
5. มรดกท่ีตองเสียภาษ ีมี 5 ประเภท ไดแก อสังหาริมทรัพยแ หลักทรัพยแ                  176               44.00               นอย 
เงินฝาก ยานพาหนะและทรัพยแสินทางการเงนิตามท่ีกฎหมายกําหนด 
6. ผูที่ไดรับมรดกท่ีมิใชบุพการีและผูสืบสันดานเสีย                                          173               43.25              นอยท่ีสุด 
ภาษีในอัตรารอยละ 10 ของสวนท่ีเกิน 100 ลานบาท 
7. บุพการีและผูสืบสันดานท่ีไดรับมรดกเสีย                                                   181               45.25               นอยท่ีสุด 
ภาษีอัตรารอยละ 5 ของสวนท่ีเกิน 100 ลานบาท 

 
จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 2 ขอท่ี 1 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

จํานวน 160 คน คิดเป็นรอยละ 40.00 ระดับความรูความเขาใจในหมวดท่ี 2 ขอท่ี 2 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 168 คน คิด
เป็นรอยละ 42.00 ระดับความรูความเขาใจในหมวดท่ี 2 ขอท่ี 3 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 188 คน คิดเป็นรอยละ 47.00 ระดับ
ความรูความเขาใจในหมวดท่ี 2 ขอท่ี 4 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 194 คน คิดเป็นรอยละ 48.50 ระดับความรูความเขาใจใน
หมวดท่ี 2 ขอท่ี 5 สวนใหญอยูในระดับนอย จํานวน 176 คน คิดเป็นรอยละ 44.00 ระดับความรูความเขาใจในหมวดท่ี 2 ขอท่ี 6 สวนใหญอยู
ในระดับนอยท่ีสุด จํานวน  173 คน คิดเป็นรอยละ 43.25 และระดับความรูความเขาใจในหมวดท่ี 2 ขอท่ี 7 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด 
จํานวน 181 คน คิดเป็นรอยละ 45.25 

 
ระดับความรูความเขาใจที่เก่ียวกับภาษีมรดกของ                                      จ านวน            รอยละ               แปลผล 
ผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
หมวดที่ 3 การย่ืนแบบ การช าระภาษี 
และการประเมินภาษี 
1. ผูที่ไดรับมรดกตองเสียภาษีการรับมรดก (ภ.ม.60)                                        201                 50.25                นอย 
และชําระภาษีภายใน 150 วันนับแตวันไดรับมรดก  
2. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมรดกสามารถผอนชําระภาษไีด                                        206                 51.50              นอยท่ีสดุ                     
ภายในเวลาไมเกิน 5 ปี โดย 2 ปีแรกไมเสียเงินเพิ่ม 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 3 ขอท่ี 1 สวนใหญอยูในระดับนอย จํานวน 201 
คน คิดเป็นรอยละ 50.25 และมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 3 ขอท่ี 2 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 206 คน 
คิดเป็นรอยละ 51.50 
 
ระดับความรูความเขาใจที่เก่ียวกับภาษีมรดกของ                                      จ านวน            รอยละ               แปลผล 
ผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
หมวดที่ 4 การอุทธรณแและขอคืนภาษี 
1. ผูเสียภาษีท่ีไมเห็นดวยกับผลการประเมินภาษี ของเจาพนักงานประเมิน              207                 51.75               นอยท่ีสุด 
มีสิทธิอุทธรณแตอคณะกรรมการอุทธรณแไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 
2. ผูที่ชําระภาษีการรับมรดกไวเกินสามารถ  ย่ืนคํารอง                                     235                  58.75              นอยท่ีสุด 
ขอคืนภาษีไดภายใน 5 ปี นับแตวันท่ีชําระภาษีท้ังหมด 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 4 ขอท่ี 1 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 207 
คน คิดเป็นรอยละ 51.75 และมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 4 ขอท่ี 2 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 235 คน คิดเป็น
รอยละ 58.75 
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ระดับความรูความเขาใจที่เก่ียวกับภาษีมรดกของ                                  จ านวน            รอยละ               แปลผล 
ผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
หมวดที่ 5 เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 
1. ผูที่ไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมรดกภายใน กําหนดเวลา                          207                  51.75            นอยท่ีสุด 
จะตองเสียเบี้ยปรับอีก1 เทาของเงินภาษีท่ีตองชําระ 
2. ผูที่ย่ืนแบบภาษีมรดกไมครบถวนหรือไม ตรงตอความเปน็จริง                      242               60.50                นอยท่ีสดุ 
ทําใหจํานวนภาษีท่ีตอง เสียขาดไปตองเสียเบี้ยปรับอีก 0.5 เทาของ 
เงินภาษีท่ีตองเสียเพิ่ม 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 5 ขอท่ี 1 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด 
จํานวน 207 คน คิดเป็นรอยละ 51.75 และมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 5 ขอท่ี 2 สวนใหญอยู ในระดับนอย
ท่ีสุด จํานวน 242 คน คิดเป็นรอยละ 60.50 
 
ระดับความรูความเขาใจที่เก่ียวกับภาษีมรดกของ                                    จ านวน            รอยละ               แปลผล 
ผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
หมวดที่ 6 บทก าหนดโทษ 
1. ผูทีไ่มย่ืนแบบภาษีมรดก มีโทษปรบั ไมเกิน 500,000 บาท                           201                50.25                 นอยท่ีสดุ 
2. ผูทีไ่มปฏิบตัติามหมายเรียกหรือคําสั่ง ของเจาพนักงานประเมิน                     231                57.25                 นอยท่ีสุด 
หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมิน มีโทษ 
จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
3. ผูที่หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก มีโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป ี                               224                 56.00                 นอยท่ีสุด 
หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 6 ขอท่ี 1 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด 
จํานวน 201 คน คิดเป็นรอยละ 50.25 ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 6 ขอท่ี 2 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด 
จํานวน 231 คน คิดเป็นรอยละ 57.25 และมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 6 ขอท่ี 3 สวนใหญอยูในระดับนอยท่ีสุด 
จํานวน 224 คน คิดเป็นรอยละ 56.00 
3. ผลการวิเคราะหแขอมูลเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ตามลักษณะประชากรศาสตรแ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตารางท่ี 2.1 : สรุปผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรแ ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได
เฉลี่ตอเดือน แตกตางกัน มีผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม                                             แตกตาง                              ไมแตกตาง                        
ลักษณะประชากรศาสตรแ 
1.1 เพศ                                                                                                                                                                                                               
1.2 อายุ                                                                          
1.3 ระดบัการศึกษา                                                            
1.4 การประกอบธุรกิจ                                                         
1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน                                                        
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จากตารางท่ี 2.1 แสดงใหเห็นถึงลักษณะประชากรศาสตรแดานตาง ๆ เชน อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดก อยางเป็นนัยสําคัญ ยกเวนเพศ ซึ่งไมแตกตาง  
ตารางท่ี 2.2 : การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตามลักษณะ
ประชากรศาสตรแ ทางดานอายุ ระดับการศึกษา  การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน 
การทดสอบความแตกตางตาม    
  ลักษณะประชากรศาสตรแ                                  F                                   Sig.                      ผลการทดสอบ       
ดานอายุ                                                        5.945                            (0.001**)                     แตกตาง 
ดานระดับการศึกษา                                         26.356                             (0.000**)                      แตกตาง 
ดานการประกอบธุรกิจ                                      7.117                              (0.000**)                     แตกตาง 
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน                                   15.603                             (0.000**)                      แตกตาง     
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จากตาราง 2.2 พบวา ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทางดาน
อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
4.4 ผลการวิเคราะหแขอมูลดานปใญหาและแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอ าเภอแม

สอด จังหวัดตาก  
ตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปใญหาและแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 
ปใญหาและแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจ                                      จ านวน              รอยละ               แปลผล 
ที่เก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการ                  
ในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
ปใญหาที่เก่ียวกับภาษีมรดก 
1. ประชาชนมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกนอย                               275                  68.75            เหน็ดวยมากท่ีสุด 
2. กรมสรรพากรมีการเผยแพร  ใหความรู                                                225                  56.25           เห็นดวยมากท่ีสุด 
และประชาสัมพันธแเกี่ยวกับภาษีมรดกนอย  
3. การกําหนดมูลคาฐานภาษีมรดกท่ีไดรับการยกเวน 100 ลานบาทสูงเกินไป       173                  43.25           เห็นดวยปานกลาง 
4. การกําหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ในสวนท่ีเกิน 100 ลานบาท    164                  41.00           เห็นดวยปานกลาง 
10% และ 5% ในกรณีที่ผูรับมรดกเปน็บุพการีหรือผูสืบสนัดานสูงเกินไป 
5. ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดกโดย                                           186                46.50              เห็นดวยมาก 
การโอนทรัพยแสินใหทายาทกอนท่ีจะเสียชวีิต 
6.การจัดเก็บภาษีการรับมรดก เปน็การจัดเก็บภาษีท่ีซ้ําซอน                         192                48.00           เหน็ดวยปานกลาง 
เชน มรดกกองเดียวแตตองเสียภาษีหลายครั้ง  
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปใญหาภาษีมรดกใน ขอท่ี 1 สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 
275 คน คิดเป็นรอยละ 68.75 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาภาษีมรดกใน ขอท่ี 2 สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 225 คน คิด
เป็นรอยละ 56.25 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาภาษีมรดกใน ขอท่ี 3 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 173 คน  คิดเป็นรอยละ 
43.25 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาภาษีมรดกใน ขอท่ี 4 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 164 คน คิดเป็นรอยละ 41.00 แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาภาษีมรดกใน   ขอท่ี 5 สวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 186 คน คิดเป็นรอยละ 46.50 และแสดงความคิดเหน็
เก่ียวกับปใญหาภาษีมรดกใน ขอท่ี 6 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 192 คน คิดเป็นรอยละ 48.00 
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ปใญหาและแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจ                                       จ านวน              รอยละ               แปลผล 
ที่เก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการ                  
ในเขตอ าเภอแมสอด จังหวัดตาก                             
แนวทางพัฒนาความรูความเขาใจ 
1. ใหมีการประชาสัมพันธแท่ีเกี่ยวกับภาษีการรับมรดกตามสือ่ตาง ๆ ใหมากขึน้       302                 75.50           เห็นดวยมากท่ีสุด 
2. ใหกรมสรรพากรจัดโครงการอบรมใหความรู ประชาชนเก่ียวกับภาษี                    236                  59.00             เห็นดวยมากท่ีสุด 
การรับมรดกใหมากขึน้ 
3. ใหหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนใหความรู                                               202                50.50            เห็นดวยมาก 
เกี่ยวกับภาษีมรดกกับเจาหนาท่ีใหมากขึ้น 
4. ใหสถานศึกษาจัดโครงการอบรมใหความรู เกี่ยวกับภาษมีรดก                       154                38.50            เหน็ดวยมาก 
แกนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจใหมากขึ้น 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกใน ขอท่ี 1 สวน
ใหญอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 302 คน คิดเป็นรอยละ 75.50 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี
มรดกใน ขอท่ี 2 สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 236 คน คิดเป็นรอยละ 59.00 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาความรู
ความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกใน ขอท่ี 3 สวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 202 คน คิดเป็นรอยละ 50.50 และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกใน ขอท่ี 4 สวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 154 คน คิดเป็นรอยละ 38.50  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกอยูในระดับนอย
ท่ีสุด และการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจดานลักษณะทางประชากรศาสตรแ พบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามท่ีแตกตางกัน ไมมี
ผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดก ในขณะท่ีอายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และการมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดก ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และผูประกอบการ
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก    มีความคิดเห็นวา ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกนอย เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีไกลตัว 
รองลงมา คือ กรมสรรพากรมีการเผยแพร ใหความรู และประชาสัมพันธแเกี่ยวกับภาษีมรดกนอย สําหรับแนวทางพัฒนาความรูเกี่ยวกับภาษี
มรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก คือ ผูประกอบการตองการใหมีการประชาสัมพันธแท่ีเกี่ยวกับภาษีการรับมรดกตาม
สื่อตาง ๆ ใหมากขึ้น และตองการใหกรมสรรพากรจัดโครงการอบรมใหความรูประชาชนเกี่ยวกับภาษีมรดกใหมากขึ้น  

จากผลการวิจัยพบประเด็นสําคัญ คือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกนอยท่ีสุด เพราะ
ประชาชนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษมีรดก และขาดความสนใจ โดยคิดวาภาษีมรดกเป็นเรื่องท่ีไกลตัว อีกท้ังกฎหมายท่ีมีอยูนั้นทํา
ใหผูอาน รับรู และทําความเขาใจไดยาก เมื่อไมมีความรู จึงไมศึ กษา และไมมีความเขาใจ และไมสามารถเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติได 
สอดคลองกับ ทฤษฎีความรูความเขาใจของ สุวิทยแ อภิชัยดิษฐแ (2545) ใหความหมายของความรู  หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีมนุษยแไดรับ
จากการศึกษาหรือการสังเกตแลวนํามารวบรวมเป็นความจําเก็บสะสมไว แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีระลึกได หรือสิ่งท่ีจดจําออกมาให
สังเกตและวัดได โดยอาศัยความสามารถและทักษะทางสติปใญญาเพื่อกอใหเกิดความเขาใจแลวแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของการการ
แปรความ และอรวรรณ ปิลันธนแโอวาท (2549, หนา 40) ไดกลาววา ความเขาใจ หมายถึง ขั้นตอนของความรู ขั้นตอนนี้จะตองใช
ความสามารถทางสมองและทักษะท่ีสูงขึ้นจนถึงกับท่ีสื่อความหมาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ และความเขาใจนี้
จะแสดงออกในรูปของทักษะตางๆ ซึ่งแยกไดเป็น 3 ลักษณะ (1) การแปลความหมาย (2) การตีความหมาย และ (3) การขยายความเป็น
ตน 

อีกประการหนึ่งจากการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกของผูประกอบการในเขตอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ตามลักษณะประชากรศาสตรแ ทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา เพศ ไมมีผลตอ
ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีทําเกี่ยวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเชนกันของ 
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พิมพแลภัส สุขสวัสดิ์ (2558) ท่ีพบวาเพศ ไมมีผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเตอรแเน็ตของ
ประชนชนในจังหวัดปทุมธานี ในขณะท่ี อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ ซึ่งสอดคลองกับ สายสมร สังขแเมฆ (2553) ท่ี
พบวาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนใน จังหวัดภูเก็ต ตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี  

หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะกรมสรรพากรซึ่งเป็นหนวยงานหลักในการจัดเก็บภาษี อากรของประชาชนควรจัดอบรม
ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกใหกับประชาชน อีกท้ังควรมีการประชาสัมพันธแเพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมรดกใหกับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยผานชองทางตาง ๆ เชน Facebook, Line, Instagram เว็บไซดแ และรายการวิทยุอยางตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาดวยการวิเคราะหแระดบัความรูความเขาใจของกลุมตวัอยางเพียงกลุมเดยีว และการเก็บแบบสอบถาม
จากผูประกอบการเพียงพ้ืนท่ีเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแกลุม เพื่อใหไดคําตอบเชิงลึก 
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การศึกษาการเปดิเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษดีานการบริจาคเพือ่สังคมและและสิง่แวดลอมของบริษทัที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัยแแหงประเทศไทยที่มีรายช่ือหลกัทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100 

A study on the disclosure of corporate social responsibility of donation tax incentives of 
companies listed in the Stock Exchange of Thailand in the index group SET 100. 

 

กนกจันทรแ  จันทราช1 และ ชนิดา ยาระณะ2 
Kanokchan Chantharat and Chanida  Yarana 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100  และศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
มาตรการภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม เป็นการศึกษาดวยวิธีวิเคราะหแเน้ือหาซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมบริษัทเปิดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมมีการ
เปิดเผยในปี 2559 จํานวนคําเฉลี่ย 1,098 คํา และปี 2560 มีการเปิดเผยจํานวนคําเฉลี่ยเทากับ 1,124 คํา โดยเปิดเผยขอมูลเป็นจํานวนคําเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 26 คํา (คิดเป็น 3%)  เปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะเผยมากที่สุดจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69 คํา (คิดเป็น 20%)  
สําหรับดานการบริจาคเพื่อการกีฬามีการเปิดเผยลดลงจํานวนคําเฉลี่ย 70 คํา (คิดเป็น 52%) การเปิดเผยขอมูลขอมูลดานการบริจาคเพื่อการ
กุศลสาธารณะมากที่สุดคืออุตสาหกรรมบริการมีจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 184 คํา (คิดเป็น 76%) การเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพื่อการ
สาธารณะประโยชนแมีการเปิดเผยขอมูลมากที่สุดคืออุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 123 คํา (คิดเป็น 96%) ดานการบริจาค
เพื่อการศึกษามีการเปิดเผยมากที่สุดคือกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 141 คํา (คิดเป็น 42%) และการเปิดเผยขอมูลดาน
การบริจาคเพื่อการกีฬามากที่สุดคือกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 50 คํา (คิดเป็น 100%) โดยแตละกลุมอุตสาหกรรมสวน
ใหญใหความสําคัญในเรื่องการเปิดเผยขอมูลดานบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะมากที่สุดมีจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 305 คํา (คิดเป็น 13%) เ น้ือหา
ที่บริษัทเปิดเผยเป็นเรื่องการสงเสริมและพัฒนาสังคม การทํานุบํารุงศาสนา  
ค าส าคัญ :  การเปิดเผยขอมูล  การบริจาค  มาตรการภาษี 
 

Abstract 
 This study aims 1) to examine social and environmental disclosure of listed companies in the Stock Exchange of 
Thailand (SET) which are in the list of securities in the SET 100 Index , 2) to study trends of changes in tax measures 
disclosure regarding social and environmental donations. Content analysis method and qualitative approach are applied 
to conduct the research. 
 The findings reveal that overall the companies disclosed social and environmental donations. In 2016, the 
average number of disclosed words were 1,098 words, whereas in 2017, the average number of disclosed words were 
1,124 words. The average disclosed words were 26 words (3%). The majority disclosure was from public charity 
donations. In 2017, the average number of words increased by 69 words (20%). The disclosure of donations for sports 
decreased by an average of 70 words (52%). In terms of social and environmental disclosure by industries, it is revealed 
that public charitable donations were the most disclosure so far. The service industry had the highest average number of 
disclosed with184 words (76%). Public charity donations were the most disclosure in financial business industry with the 
average number of 123 words (increased by 96% in 2017). The donation for education was the most disclosure in 
financial industry with an average number of 141 words (42%). Sport donations were popular among the resource 
industry with an average number of 50 words (100%). Overall, each industry mostly disclosed public charity donation 
with the average number of 305 words (13%).The content analysis indicated that the companies focused on promoting 
social development and religious donations. 
Keywords :  Disclosure, Donation, Tax incentives 
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บทน า 
ในปี 2540  ประเทศไทยประสบปใญหาวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู ทําใหรัฐบาลตองนําเงินภาษีอากรมาใชจายเพ่ือการชวยเหลือ 

แบงปใน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ภายใตนโยบายท่ีรัฐบาลจัดสวัสดิการใหแกประชาชนฟรีหรือดวยตนทุนท่ีต่ํามาก  เชน  ดานการ
คมนาคม  ดานการศึกษา  ดานสารธารณสุข และนโยบายเอื้ออาทรตางๆ ซึ่งมาตรการทางภาษีอากรเพ่ือการชวยเหลือและแบงปใน นับไดวา
เป็นเครื่องมือสําคัญในการสรางสังคมท่ีดี สนับสนุนและกอใหเกิดการรวมทุกขแรวมสุข ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมใหแกผูดอยโอกาส 
ผูประสบภัยพิบัติท่ีไมเพียงแตเฉพาะสังคมไทยยังชวยเหลือเชื่อมโยงไปสูประเทศอ่ืนๆ ดวย ประกอบกับคานิยมและทัศนคติของคนใน
สังคมไทยท่ีประชาชนนับถือศาสนาพุทธเชื่อวาสิ่งสําคัญท่ีสุดคือการไดอยูรวมกันอยางมีความสุข สังคมพุทธเป็นสังคมแหงการใหและการ
แบงปใน การจะสรางสังคมมีสุขไดนั้นจะตองมาจากจิตสํานึก และทัศนคติท่ีดีของคนในสังคมนั่นเอง โดยตองมีการสนับสนุน และสงเสริมให
คนในสังคมไดตระหนักรูและเห็นความสําคัญของการมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหเกิดสังคมมีสุขไดอยางแทจริง 
(รายงานประจําปี 2555 กรมสรรพากร : 68)  

มาตรการทางภาษีอากรของประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีเปูาหมายสําคัญในการจัดเก็บภาษีและนํารายไดเขาสูรัฐแลว  ยังมี
เปูาหมายเพื่อชวยเหลือผูเสียภาษีท่ีไดรับความเดอืดรอนเสียหายจากเหตกุารณแอันไมเป็นปกต ิซึ่งสังคมควรย่ืนมือเขาชวย กรมสรรพากรไดมี
มาตรการเพ่ือชวยเหลือในกรณีดังกลาว โดยใหสามารถนําเงินหรือมูลคาทรัพยแสินท่ีบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยนํามาหักเป็นคา
ลดหยอนหรือหักเป็นรายจายในการคํานวณภาษีตางๆ ไดซึ่งการใชมาตรการภาษีเพ่ือชวยเหลือผูเสียภาษีท่ีไดรับความเดือดรอนและดอย
โอกาสจึงเป็นการ “ให” กลับคืนสูสังคมอยางย่ิงใหญ (Philip Constable and Nooch Kuasirikun, 2018) อันเป็นการบรรเทาความทุกขแ
ยากของประชาชน และกระตุนเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวอันเนื่องมาจากเหตุการณแไมปกติ (รายงานประจําปี 2555 กรมสรรพากร : 80) 

อยางไรก็ตามยังขาดการศึกษาการเปิดเผยขอมูลที่เชื่อมโยงไปสูการนํามาตรการทางภาษีท่ีกรมสรรพากรประกาศกําหนด ดานการ
บริจาคของบริษัทฯ ไมวาจะเป็นดานการกุศลสาธารณะ ดานการศึกษา และดานการกีฬา ซึ่งถือเป็นสวนหนึ่งของการดําเนินการดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม (มณีรัตนแ ตุลยแสถิตศักดิ์, 2555 : 33 – 35)  และยังไมมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อเขาใจลึกซึ้งถึงลักษณะของการเลือกใช
มาตรการทางภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและและสิ่งแวดลอม ดวยเล็งเห็นความสําคัญของปใญหาดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยท่ีนําสิทธิประโยชนแทางภาษีไปประยุกตแใชกับเรื่องภาษีอากรดานใดและมีการเปิดเผย
ขอมูลอยางไร  เพ่ือเป็นการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมดานภาษีอากร และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแของระบบภาษีอากรอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย  
 1  ศึกษาลักษณะการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100 ในภาพรวม 
 2  ศึกษาลักษณะการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพ่ือสังคมและและสิ่งแวดลอมแยกตามอุตสาหกรรม
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100 
 3  ศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและและสิ่งแวดลอมของบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100 ท้ังในภาพรวมและระหวางปี 2559 ถึงปี 2560 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ไดสรุปไวดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 : สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

หัวขอ แหลงที่มา ผลการศึกษา/สาระสําคัญ 
1) วัตถุประสงคแการเก็บภาษี ศิริรตันแ เจนศริิศักดิ์

,2559 
1) วัตถุประสงคแในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการหารายไดของรัฐบาลใน
การนํามาพัฒนาประเทศ และสนองนโยบายของรัฐบาล 
2) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงเสริมการเจริญเติบโตทางการคา 
และควบคุมการใชจายของประชาชน 
3) เป็นเครื่องมือในการกระจายรายไดและทรัพยแสินอยางเป็นธรรม 
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หัวขอ แหลงที่มา ผลการศึกษา/สาระสําคัญ 
2) ลักษณะสังคมพุทธกับการ
บริจาคเพื่อสังคม 

ตวงเพชร สมศรี และ
ประพันธแ ศุภษร, 2560 
 
ศิ ริ รั ต นแ  เ จนศิ ริ ศั ก ดิ์
,2559 

สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธโดยยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักคํา
สอนใหทําความดี ทําบุญ หรือทําทาน จึงมีความเชื่อวาการบริจาคเป็น
การสะสมบุญ 
การบริจาคถือเป็นคาลดหยอนท่ีผูมีเงินไดสามารถนํามาหักลดหยอนใน
การคํานวณภาษีได และยังเป็นสวนหนึ่งในการตอบแทนสังคม 

3 )  มาตรการภาษี เ ก่ี ยว กับ
รายจายการกุศลสาธารณะ 
รายจ าย เ พ่ือการสาธารณะ
ป ร ะ โ ย ช นแ   ร า ย จ า ย เ พ่ื อ
การศึกษา และรายจายเพ่ือการ
กีฬา 

บทบัญญัติตามมาตรา 
65 ตรี (3) แหงประมวล
รัษฎากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิทธิประโยชนแทางภาษี 
 

1) รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ ไดแก รายจายในการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยแสินใหแก รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
องคแการบริหารราชการสวนทองถิ่น โรงพยาบาล วัดวาอาราม 
สภากาชาดไทย มูลนิธิหรือสมาคม องคแการสาธารณกุศล 
2)  รายจายเ พ่ือการสาธารณะประโยชนแ  ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 44) เรื่อง กําหนดรายจาย
เพ่ือการสาธารณะประโยชนแ รายจายเพ่ือการศึกษาและรายจายเพ่ือ
การกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร 
1) รายจายการบริจาคสามารถนํารายจายหักได 2 เทาแตไมเกินรอยละ 
10 ของกําไรสุทธิ 
2) รายจายการบริจาค สามารถนํารายจายหักได 1 เทา แตไมเกินรอย
ละ 2 ของกําไรสุทธิ 
3) รายจายการบริจาค สามารถนํารายจายหักได 1.5 เทา 

4) แนวคิดดานการวางแผนภาษี ดร .ปิยะฉั ตร  จารุ ธี ร
ศานตแ, 2552 

การวางแผนภาษีเป็นวิธีการท่ีมีจุดประสงคแเพ่ือใหเสียภาษีนอยท่ีสุด 
รวมท้ังการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีสูงสุด โดยไมอาศัยการทุจริต
หลีกเลี่ยงภาษีอากร 

5) แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

บริษัท แกรนทแ ธอรแน
ตัน จํากัด, 2551 

ผูประกอบการยุคใหมใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอสังคม โดยหัน
มาดําเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีรับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมขึ้น โดยนโยบาย 
CSR ในประเทศไทยนั้นมีหลักการสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการสํารวจของ บริษัท แกรนทแ ธอรแนตัน จํากัด เมื่อปี 
2551 พบวารอยละ 94 ของผูประกอบการไทยระบุวาการลดหยอน
ภาษีเป็นปใจจัยหลักในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  

6) ทฤษฎีวาดวยความสัมพันธแ
ของสั งคมชาว พุทธ กับการ
ปฏิบัติทางดานบัญชี 

Philip Constable 
and Nooch 
Kuasirikun, 2018 

ผลการศึกษาพบวาไดนําวิถีชาวพุทธท่ีมีการให การทําบุญ การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในสังคม แสดงออกมาในรูปแบบการ
บริจาคเพ่ือการกุศล การทํากิจกรรมสาธารณกุศล เพ่ือเป็นการตอบ
แทนสังคม 

7) แนวคิดเกี่ยวกับเงินบริจาค Serge-Chrisotophe 
Klom 

การบริจาคแบงเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1) การเอาไป (Takin) 
2) การแลกเปลี่ยน (Exchange) 
3) การชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Reciprocity) 
4) การบริจาคหรือการทําทาน (Giving) 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีจะนํามาศึกษาไดใชบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ท่ีมีรายชื่อ
หลักทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100 จํานวน 88  ราย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลของปี 2559 และปี  2560   
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) ในแบบแสดงรายการ ขอมูลประจําปี (แบบ 56-1) ซึ่งไดเผยแพร
ไวในเว็บไซตแ www.set.or.th โดยผูวิจัยจะทําการแยกแยะเนื้อหา ขอความของการสื่อสารตางๆ โดยบันทึกไวในกระดาษทําการ ผูวิจัยจะ
วิเคราะหแจากลักษณะการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม โดยทําความเขาใจถึงลักษณะของ
การเปิดเผยขอมูล ประเภทของนโยบายดานภาษีเกี่ยวกับการบริจาคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม และทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผย
ขอมูล โดยเนนการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

ในการวิเคราะหแเนื้อหาจากการบริจาคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแใช จากนั้นสรางกรอบ
เนื้อหาท่ีเปิดเผยในไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปี (แบบ 56-1) ซึ่งไดเผยแพรในเว็บไซตแ www.set.or.th ท้ังนี้รวมถึงแหลงขอมูลท่ี
อางอิงการเปิดเผยขอมูลเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมไวในแบบ 56 -1  เชน  รายงานประจําปี รายงานแหงความย่ังยืน รายงานความ
รับผิดชอบตอสังคม และเว็บไซตแของบริษัท โดยกําหนดลักษณะการทํากิจกรรม หรือโครงการท่ีเก่ียวของกับดานสังคมและสิ่งแวดลอมใช
การจัดทํากระดาษทําการ วิเคราะหแเนื้อหา  การตีความ  ลงรหัส (Coding Sheet)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาและแยกแนวคิดของขอมูลเรื่องเกี่ยวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
ท่ีแตละบริษัทเปิดเผยไวในรายงานประจําปี  โดยแยกเนื้อหาตามแนวคิดท้ัง 4 ดาน ดังตอไปนี้ 
 1. การบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ เชน บริจาคเงินหรือทรัพยแสินใหกับ รัฐบาล โรงพยาบาลของรัฐบาล สภากาชาดไทย วัดวา
อาราม 
 2. การบริจาคเพ่ือการสาธารณประโยชนแ เชน นโยบายสงเสริม อนุรักษแ รักษาพันธุแสัตวแปุา นโยบายคุมครองและรักษาปุา  
นโยบายรักษาสิ่งแวดลอม นโยบายในการควบคุม ปูองกัน แกไข ลดมลพิษ นโยบายสงเสริมและอนุรักษแศิลปะ วัฒนธรรม โบราณวัตถุ  
โบราณสถาน 
 3. การบริจาคเพื่อการศึกษา เชน มอบทุนการศึกษา บริจาคเงินหรือสิ่งของใหกับโรงเรียน โครงการกอสรางโรงเรียน หองสมุด
ของโรงเรียน 
 4. การบริจาคเพื่อการกีฬา เชน บริจาคเงินหรือสิ่งของใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย บริจาคใหกรมพลศึกษาเพื่อจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียน บริจาคใหกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพื่อสงเสริมกีฬาจังหวัด และบริจาคใหกับสมาคมกีฬาสมัครเลน 
 3. วิธีการวิเคราะหแขอมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูลจะแบงออกเป็นแตละสวนดังนี้ 
 3.4.1  ศึกษาขอมูลตามแนวคิดเรื่องการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวน  4  
ดาน  โดยวิธีการนับคําในการเปิดเผยขอมูลของแตละบริษัท จัดทํากระดาษทําการแสดงการเปิดเผยขอมูลจากนั้นนําผลรวมของปริมาณการ
เปิดเผยขอมูลในแตละบริษัทมาคํานวณหาคาเฉลี่ย  และนําคาเฉลี่ยการเปิดเผยขอมูลท่ีคํานวณไดไปศึกษาวิเคราะหแตามแนวตั้งสําหรับ
แนวคิดท้ัง 4 ดาน 
 3.4.2  ศึกษาขอมูลตามแนวคิดเรื่องการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวน  4  
ดาน แยกตามกลุมอุตสาหกรรม จัดทํากระดาษทําการแสดงการเปิดเผยขอมูล จากนั้นนําปริมาณการเปิดเผยขอมูลในของแตบริษทัแยกตาม
กลุมอุตสาหกรรมมาคํานวณหาคาเฉลี่ย  และนําคาเฉลี่ยการ เปิดเผยขอมูลของแตละกลุมอุตสาหกรรมมาเปรียบเทียบเพ่ือจัดอันดับ
อุตสาหกรรมตามปริมาณการเปิดเผยขอมูลในแตละดาน 
 3.4.3  ศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยขอมูลตามแนวคิดเรื่องการเปิดเผยขอมูลเก่ียวกับมาตรการภาษีดานการ
บริจาคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวน  4  ดาน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ โดยเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการ
เปรียบเทียบการเปิดเผยขอมูลในปี 2559  และปี  2560 จากนั้นนําคาเฉลี่ยท่ีไดจากการเปิดเผยขอมูลตามแนวคิดท้ัง 4 ดานของแตบริษัท
แยกตามกลุมอุตสาหกรรม ไปวิเคราะหแเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเปิดเผยขอมูล โดยวิเคราะหแตามแนวนอน 
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ผลการวิจัย 
1. จากการรวบรวมขอมูลบริษัทท่ีมีรายชื่อในกลุมดัชนี SET 100 จํานวน 88 บริษัท โดยบริษัทท่ีเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพ่ือสังคม
และสิ่งแวดลอมครบทั้ง 4 ดาน ของปี 2559 มีจํานวน 2 บริษัท และปี 2560 มีจํานวน 3 บริษัท 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงปริมาณการเปดิเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการภาษีตามแนวคดิการบริจาคเพื่อสังคมและสิง่แวดลอมแยกเป็นการ
บริจาค 4 ดาน ของป ี2559 - 2560 จํานวน 88 บริษัท 
แนวคิดการบริจาคเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมตามมาตรการภาษี 

จํานวนคําเฉลี่ย (Mean) จํานวนคํารวม (Total) 
2559 2560 เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 
% การ

เปลี่ยนแปลง 
2559 2560 เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 
% การ

เปลี่ยนแปลง 
1) การบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ 354 423 69 20% 25,482 32,548 7,066 28% 
2) การบริจาคเพื่อการสาธารณะ
ประโยชนแ 

234 241 7 3% 8,879 13,220 4,341 49% 

3) การบริจาคเพื่อการศึกษา 374 394 20 6% 27,662 28,354 692 3% 
4) การบริจาคเพื่อการกีฬา 136 66 (70) (52%) 541 261 (280) 52% 
ผลรวมการเปิดเผยขอมูล 1,098 1,124 26 3% 62,564 74,383 11,819 19% 

ตารางที่ 2 แสดงการเปิดเผยขอมูลมาตรการภาษีที่เกี่ยวกับการบริจาคดานสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทที่มีรายชื่อหลักทรัพยแใน
กลุมดัชนี SET 100 จํานวน 88 บริษัท ตามแนวคิด 4 ดาน  ขอมูลตามตารางแสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวบริษัทเปิดเผยขอมูลในปี 2559 เทากับ 
1,098 คํา  และปี 2560 เทากับ 1,124 คํา โดยจะเห็นไดวาจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากั บ 26 คํา (คิดเป็น 3%) การบริจาคเพื่อการกุศล
สาธารณะมีการเปิดเผยมากที่สุดโดยเพิ่มขึ้นจากปีกอนเป็นจํานวนคําโดยเฉลี่ย 69 คํา (คิดเป็น 20%) การบริจาคเพื่อการศึกษามีการเปิดเผย
รองลงมาจํานวนคําโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20 คํา (คิดเป็น 6%)  ลําดับการเปิดเผยรองลงมาเป็นการบริจาคเพื่อการสาธารณะประโยชนแจํานวนคําโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7 คํา (คิดเป็น 3%)  สําหรับการบริจาคเพื่อการกีฬามีการเปิดเผยลดลงจํานวนคําโดยเฉลี่ยลดลง 70 คํา (คิดเป็น 52%) 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงปริมาณการเปิดเผยขอมูลตามแนวคิดการบริจาคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม แยกตามกลุมอุตสาหกรรม  สําหรับปี 2559 
และปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปิดเผยขอมูลมาตรการภาษีท่ีเก่ียวกับการบริจาคดานสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทท่ีมีรายชื่อในกลุมดัชนี SET 
100 แยกตามกลุมอุตสาหกรรม ขอมูลตามตารางจะเห็นไดวากลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ
มากท่ีสุดจํานวนคําโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 43 คํา (คิดเป็น 9%) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพ่ือการกีฬามากท่ีสุด
จํานวนคําโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 50 คํา (คิดเป็น 100%)  

กลุมอุตสาหกรรมบริการมีการเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะมากท่ีสุดจํานวนคําโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 184 คํา (คิด
เป็น 76%) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีการเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะมากท่ีสุดจํานวนคําโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 175 คํา 
(คิดเป็น 36%) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยขอมูลลดลงทุกดาน กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแและกอสรางมีการ
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เปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพื่อการศึกษามากท่ีสุดจํานวนคําโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4 คํา (เพ่ิมขึ้นคิดเป็น 2%)  และกลุมอุตสาหกรรมสินคาและ
อุตสาหกรรมมีการเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพื่อการศึกษามากท่ีสุดจํานวนคําโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 136 คํา (คิดเป็น 317%)2. สําหรับการ
วิเคราะหแเนื้อหาของปี 2559 และปี 2560 ตามแนวคิดการบริจาคท้ัง 4 ดาน โดยเรียงลําดับตามจํานวนคาํท่ีเปิดเผยจากมากไปหานอย ดังนี้ 
 1) การบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ  โดยจะกลาวถึงการทํานุบํารุงศาสนา สง เสริมดานศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการพัฒนา
สังคมไทย การสงเสริมและพัฒนาดานสุขภาพ  จากการวิเคราะหแขอมูลท่ีมีการเปิดเผยจะเห็นไดวาบริษัทไดจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ 
ดวยเล็งเห็นวาการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมผานการสนับสนุน
การดําเนินงานเพื่อสังคมขององคแกรสาธารณกุศลตางๆ  เชน  สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทยแจักรีนฤบดินทรแ มูลนิธิรามาธิบดี ดวย
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบการดําเนินการดานการสาธารณสุข   
 2) การบริจาคเพื่อการศึกษา  โดยจะกลาวถึงการมอบโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาสเพ่ือสงเสริมใหรับการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย  จากการวิเคราะหแขอมูลท่ีมีการเปิดเผยจะเห็นไดวาบริษัทไดมอบทุนการศึกษาใหกับโรงเรียน
ตางๆ อีกท้ังสนับสนุนเงินชวยเหลือในการกอสรางอาคารเรียนและปรับปรุงสถานศึกษา อีกท้ังมอบอุปกรณแการเรียนตางๆ ซึ่งบริษัทเล็งเห็น
วาการใหการศึกษาสามารถนํามาตอยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอีกท้ังเป็นพลังที่ย่ังยืนในการพัฒนาประเทศ 
 3) การบริจาคเพ่ือการสาธารณะประโยชนแ  โดยจะกลาวถึงการอนุรักษแสิ่งแวดลอม การอนุรักษแโบราณสถาน ตลอดจ นการ
ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ จากการวิเคราะหแขอมูลท่ีมีการเปิดเผยจะเห็นไดวาบริษัทไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม
ดวยตระหนักและใสใจในความรับผิดชอบตอสังคม โดยมุงปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการปูองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม อีกท้ัง
ตองการสรางความสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นการสรางความสามัคคีรวมมือรวมใจกันในการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภัย 
 4) การบริจาคเพื่อการกีฬา โดยจะกลาวถึงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา พัฒนาคุณชีวิต และเสริมสรางสุขภาพพลานามัย  จากการ
วิเคราะหแขอมูลท่ีมีการเปิดเผยจะเห็นไดวาบริษัทไดสนับสนุนสมาคมมวยสากลแหงประเทศไทย ดวยเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมการ
กีฬาของรัฐบาลทั้งในระดับพ้ืนฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยมีเปูาหมายเพื่อพัฒนากีฬาไปสูความสําเร็จและนําชื่อเสียงมาสู
ประเทศไทยในระดับสากล 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาการเปิดเผยขอมูลเก่ียวกับการบริจาคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม และศึกษาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยขอมูลเก่ียวกับมาตรการภาษีดานการบริจาคเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทยท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100 สําหรับปี 2559 และปี 2560 โดยใชวิธีวิเคราะหแเนื้อหา ผล
การศึกษาพบวาทิศทางการเปิดเผยขอมูลเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะของบริษัทท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยแในกลุมดัชนี SET 100 ใน
ภาพรวมบริษัทเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะมากท่ีสุดจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69 คํา (เพ่ิมขึ้นคิดเป็น 20%) เมื่อเก็บ
ขอมูลแยกแตละกลุมอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะเพ่ิมขึ้นเชนกันโดยมีจํานวนคําเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 305 คํา (เพ่ิมขึ้นคิดเป็น 13%)  

จากผลการศึกษาพบวาแนวคิดการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ ในประเทศไทยนอกจากจะทําใหเกิดการลดตนทุนทางดานภาษี
อากรในบริษัทแลว ยังสามารถแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางเดนชัด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีวาดวยความสัมพันธแของสังคม
ชาวพุทธกับการปฏิบัติทางดานการบัญชีของ Constable and Kuasirikul (2018) ท่ีกลาวถึงการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติทางดานการ
บัญชีในสังคมธุรกิจของไทยวามีความสัมพันธแกับแนวคิด ความเชื่อทางพุทธศาสนา สังคมชาวพุทธ ในประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องการให 
(Gifting) โดยเฉพาะการใหทาน (การกุศล)  นําไปสูการหลุดพนจากวัฏสงสาร (Recursion) ดังนั้นจึงหลอหลอมเป็นวัฒนธรรมทางธุรกิจของ
สังคมไทยท่ีการบริจาค การให การทําทาน (การกุศล) เป็นการแสดงออกซึ่งความซ่ือตรง และความรับผิดชอบตอสังคม จึงสงผลโดยการแสดง
การเปิดเผยขอมูลในรายงานประจําปี (Annual Report) และการรายงานเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Reports) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ (Constable and Kuasirikul, 2018, p.17) อยางไรก็ตาม เป็นท่ีนาสังเกตวาการเปิดเผยขอมูลดานการบริจาคเพื่อการกีฬา
กลับมีการเปิดเผยขอมูลลดลงโดยมีการเปิดเผยขอมูลในภาพรวมลดลงเป็นจํานวนคําเฉลี่ย 70 คํา (ลดลงคิดเป็น 52%) และแตละกลุม
อุตสาหกรรมจํานวนคําเฉลี่ยลดลง 256 คํา (ลดลงคิดเป็น 56%) ท้ังนี้เป็นเพราะมาตรการภาษีเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกีฬากําหนดใหตอง
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บริจาคใหกับการกีฬาแหงประเทศ คณะกรรมการกีฬาจังหวัด ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อสงเสริมกีฬาใน
จังหวัด กรมพลศึกษาเพ่ือการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน และสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยท่ีจัดตั้งขึ้นโดยไดรับอนุญาต
จากการกีฬาแหงประเทศไทย เพ่ือการกีฬา (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษเีงินได (ฉบับท่ี 44) โดยการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวอาจทํา
ใหเกิดความยุงยาก อีกท้ังการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมีหลายดานบริษัทสวนใหญจึงเลือกวิธีการที่ไมซับซอนแลวยังสามารถนํารายจาย
นั้นมาหักเป็นรายจายในการคํานวณภาษีอากรได เป็นผลใหบริษัทสวนใหญเลือกแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยการบริจาคท่ีสามารถนํามา
หักเป็นรายจายได 2 เทา  เชน การบริจาคเพ่ือการศึกษา และการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ (การบริจาคใหกับโรงพยาบาล)  
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือทําการศึกษาปใจจัยเสี่ยงในการสงออกสินคาทางเรือไปทวีปเอเชีย กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี 

จํากัด มหาชน  โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรที่ใชในการศึกษา คือพนักงานในสวนการสงออกสินคา
ประกอบดวยแผนก Order แผนก Traffic แผนก export  แผนก  Government แผนก Shipping จํานวน 90 คนโดยใชสูตรของเครจซี่
และมอรแแกน ในการเลือกกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 73 คน จากการวิเคราะหแคาคะแนนความเสี่ยงดวยการวิเคราะหแความลมเหลวและ
ผลกระทบ(FMEA) ผลการศึกษาพบวาความเสี่ยง 5 อันดับแรกไดแก ปใจจัยความเสี่ยงภายในคือ 1. ดานบุคลากรในการจัดทําเอกสาร
ผิดพลาดมีคา RPN อยูท่ี 218.20 คะแนน  2. ดานการดําเนินงานในการตรวจสอบเอกสารท่ีประเทศปลายทาง มีคา RPN อยูท่ี 209.71 
คะแนน ปใจจัยความเสี่ยงภายนอกคือ 3. การใหบริการของสายเรือ มีคา RPN อยูท่ี 121.40 คะแนน จากนั้นทําการเลือกปใจจัยดานบุคลกร
ในการจัดทําเอกสารผิดพลาดมาทําการบริหารความเสี่ยง ลําดับแรกทําการหาสาเหตุของความเสี่ยงโดยใชวิธีการวิเคราะหแแผนผังและ
สาเหตุพบวา พนักงานมีการทํางานท่ีไมตรงกัน มีบางจุดท่ีพนักงานทํางานไมเหมือนกัน เป็นตน 
 ผูศึกษาไดนําหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk management) มาใชในการบริหารความเสี่ยง ดังกลาว โดยความเสี่ยงจากการท่ี
เอกสารในการสงออกสินคามีความผิดพลาด ใชการลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยการจัดทําคูมือในการปฏิบัติเพื่อใหปฏิบัติงานเหมือนกัน เพ่ือ
ปูองกันความผิดพลาด โดยในความเสี่ยงท่ีมีคาคะแนนอยูในลําดับท่ี 2 และ 3 ผูวิจัยไมสามารถนํามาบริหารความเสี่ยงได เนื่องจากเป็น
ปใจจัยภายนอกไมสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได   
ค าส าคัญ : การสงออก ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 
 

Abstract 
 The purpose of this study is to study the risk factors for the export of marine products to Asia, in the case of 
ABC Company Limited, using questionnaires as a tool to collect demographic data used in the study. Namely, 
employees in the export of goods, consisting of department, department order, traffic department, export 
department, government department, shipping department, number of 90 people, using the formulas of Craze and 
Morgan. In the selection of the sample group, a total of 73 people from the risk score analysis by failure and impact 
analysis (FMEA). The results showed that the top 5 risks are Internal risk factors are: 1. Personnel in the preparation 
of wrong documents with RPN is at 218.20 points. 2. The operation in the examination of documents that the 
destination country has RPN value is 209.71 points. External risk factors are 3. The service of the vessel has RPN at 
121.40 points, then selects personnel factors for documenting mistakes to manage risk. First, find the cause of the 
risk by using the map analysis and the cause. Employees have mismatched work. There are some points that 
employees do not work for, etc. 

The researcher has implemented the risk management principles in managing such risks, with the risk of 
document errors in the export of products. Use risk reduction / control by creating a manual in practice to perform 
the same tasks. To prevent errors In the risk that the score is ranked in the second and the third, the researcher is 
unable to manage the risk. Because it is an external factor, unable to manage risk 
Keyword : Export, Risk, Risk Management 
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บทน า  
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแถูกจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทย เพ่ือชวยขับเคลื่อนทางดานความรูและ
เทคโนโลยี อีกท้ังดานความคิดสรางสรรคแและการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและบริการมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศ (พาณุวงศแ 
คัมภิรารักษแ และ แกวตา โรหิตรัตนะ, 2561) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนแมบทกาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
และไดกําหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ดังกลาวดวยเชนกัน พาณุวงศแ คัมภิรารักษแ และ แกวตา โรหิตรัตนะ (2561) พบวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแจัดเป็นอุตสาหกรรมท่ีสงออก
สินคามากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 5 ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก จึงนับไดวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคัญตอ
ประเทศและเหมาะสมตอการทํางานวิจัย อีกท้ังสินคาอิเล็กทรอนิกสแในปใจจุบันมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑแอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมใหมๆ ที่ถูกนําเขาสูตลาดตอเนื่อง (โอปอ อัครชัยพานิชยแ, 2549) อีกประการหนึ่งคือการ
แขงขันของผูประกอบการเก่ียวกับสินคาอิเล็กทรอนิกสแมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแใหมๆ และมีประสิทธิภาพท่ีสูงกวาคูแขง
ตอเนื่อง (โอปอ อัครชัยพานิชยแ, 2549)  
 ธุรกิจเก่ียวกับสินคาอิเล็กทรอนิกสแจึงมีการเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศไทย (โอปอ อัครชัยพานิชยแ , 2549) การ
ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับสินคาอิเล็กทรอนิกสแมีความจําเป็นอยางย่ิงท่ีจะตองมีการจัดการการหมุนเวียนของผลิตภัณฑแภายในคลังเพ่ือรักษา
สมดุลการดําเนินการไดอยางราบรื่น (โอปอ อัครชัยพานิชยแ, 2549)  การมีการเก็บรักษาวัตถุดิบมากเกินไปหรือนอยเกินไปกอใหองคแกรเกิด
ปใญหาทางธุรกิจ เชน การมีตนทุนท่ีสูงเกินไป การเสื่อมสภาพของสินคา ความลาสมัยของสินคา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นอยางย่ิงท่ีองคแกรตอง
นําระบบการบริหารจัดการสินคาคงคลังที่ดีมาประยุกตแใชเพ่ือตอบสนองความตองการของธุรกิจสินคาอิเล็กทรอนิกสแ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังสินคาอิเล็กทรอนิกสแ กรณีศึกษา บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด 
บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณแคอมพิวเตอรแ และอุปกรณแไอทีตาง ๆ ชั้นนําของประเทศ ท่ีมีประสบการณแ
ใหบริการมากกวา 17 ปี  

บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ เป็นพอคาคนกลางในการทําหนาใหบริการแกผูบริโภคคนสุดทาย โดยการรับสินคาจากบริษัทท่ีนําเขา
อุปกรณแไอที สินคาอิเล็กทรอนิกสแ เขามาภายในประเทศ โดนการท่ีบริษัทนําเขาจะทําการจัดสงสินคาไปยัง คลังสินคาของ บริษัท ABC 
คอมพิวเตอรแ จํากัด และทางบริษัทจะทําการกระจายสินคาไปยังสาขาตาง ๆ เอง โดยท่ีทางสาขาของ บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด จะ
ทําการเบิกสินคาตามจํานวนสินคาภายในราน เพ่ือใหพอตอความตองการขายของแตละสาขานั้น ๆ  บริษัท ABC คอมพิวเตอรแมีจํานวน
สินคาท่ีเก็บอยูท้ังสิ้น 19,381,352 รายการ คิดเป็นมูลคาประมาณ  78,699,860,380  บาท โดยสินคาแบงออกเป็น 9 ประเภท คือ 

1. สินคา VGA CARD จํานวน 924,180 รายการ มูลคา 28,187,490,000 บาท คือเป็น 35.82 % 
2. สินคา BOARD จํานวน 2,880,400 รายการ มูลคา 16,101,436,000 บาท คือเป็น 20.46 % 
3. สินคา CPU จํานวน 1,886,050 รายการ มูลคา 13,183,489,500 บาท คือเป็น 16.75 % 
4. สินคา RAM จํานวน 2,780,160 รายการ มูลคา 8,896,512,000 บาท คือเป็น 11.30 % 
5. สินคา MONITOR จํานวน 1,478,097 รายการ มูลคา 5,454,177,930 บาท คือเป็น 6.93 % 
6. สินคา HARDDISK จํานวน 1,727,900 รายการ มูลคา 2,056,201,000 บาท คือเป็น 2.61 % 
7. สินคา MEMORY CARDS จํานวน 3,524,845 รายการ มูลคา 1,797,670,950 บาท คือเป็น 2.28 % 
8. สินคา FLASH DRIVE จํานวน 3,507,950 รายการ มูลคา 1,578,577,500 บาท คือเป็น 2.01 % 

9. สินคา POWER SUPPLY จํานวน 671,770 รายการ มูลคา 1,444,305,500 บาท คือเป็น 1.84% 

เนื่องจาก บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด ไดมีการสั่งซื้อสินคามาสต็อกเป็นจํานวนมาก จึงทําใหสินคาบางตัว ตนทุนสินคาจม
หรือขาดทุน จากการศึกษากระบวนการทํางานภายในแผนกจัดซื้อและแผนกเบิกจายสินคานั้น พบปใญหาคือ สินคาอุปกรณแไอที มีจํานวน
มาก หลายชนิด หลายรุน ทางบริษัทไดมีการจัดเก็บสินคาไวเป็นจํานวนมาก เนื่องจากทางแผนกจัดซื้อไมไดมีการพยากรณแหรือวางแผนไว
ลวงหนาวาในแตละครั้งนัน้จะมีความตองสินคาจํานวนเทาใด จึงทําใหเกิดสินคาคงเหลือเป็นจํานวนมาก และใชเวลานานในการปลอยสินคา
ชุดนั้น ซึ่งสงผลทําใหเกิดตนทุนของสินคาคงคลัง และเกิดความเสียหายจากการลดราคาของตัวสินคาเอง ดังนั้นจึงตองมีหลักในการสั่งซื้อท่ี
เหมาะสมกับ ปริมาณความตองการ จะชวยใหการสั่งซื้อใหมีประสิทธิภาพ 
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จากปใญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดนําทฤษฎีการพยากรณแท่ีเหมาะสมของสินคาใหบริการ เพ่ือใหเกิดสินคาคงเหลือนอยท่ีสุดแ ละ
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค โดยนําทฤษฎี ABC Classification System มาพิจารณาจากการสั่งซื้อสินคาครั้งกอน ๆ ท่ีมีจํานวน
มากท่ีสุด และสินสินคาท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด ยอนหลัง 2 ปีมาใชในการพยากรณแ  เพื่อพยากรณแปริมาณความตองการซื้อสินคา 

 
วัตถุประสงคแ 

1.  เพือ่วิเคราะหแปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม  
2. เพื่อเสนอแนวทางในการลดตนทุนการจัดเก็บสินคา  

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทฤษฎีการพยากรณแ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสั่งซื้อสินคา กรณีศึกษาบริษัท ABC 
คอมพิวเตอรแ จํากัด ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนํามาใชอางอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทฤษฎี ABC Classification System 
การจัดกลุมสินคาตามวิธี ABC Classification System เป็นวิธีการจัดกลุมสินคาตามความสําคัญของสินคา โดยมุงเนนให

ความสําคัญกับกลุมสินคาท่ีมีจํานวนนอยแตมีมูลคามาก ซึ่งสินคาคงคลังจะถูกจัดเป็น 3 กลุมตามลําดับของมูลคาขายประจําปีมากท่ีสุดไป
นอยท่ีสุด ดังนี้ 

• กลุม A หมายถึง กลุมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดเป็นกลุมสินคาท่ีมีปริมาณสินคาคงคลังนอยประมาณ 15-20 เปอรแเซ็นตแของ
รายการสินคาคงคลังทั้งหมดและมูลคาขายสูงที่สุดประมาณ 80 เปอรแเซ็นตแ  

• กลุม B หมายถึง กลุมท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากกลุม A เป็นกลุมสินคาท่ีมีปริมาณสินคาคงคลังประมาณ 30 เปอรแเซ็นตแของ
รายการสินคาคงคลังทั้งหมดและมีมูลคาขายประมาณ 15 เปอรแเซ็นตแของมูลคาสินคาคงคลังท้ังหมด 

• กลุม C หมายถึง กลุมท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากกลุมB เป็นกลุมสินคาท่ีมีปริมาณสินคาคงคลังประมาณ 50 เปอรแเซ็นตแของ
รายการสินคาคงคลังทั้งหมดและมีมูลคาขายโดยประมาณ 5 เปอรแเซ็นตแของมูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด 
ตารางที่ 1 การจัดกลุมสินคาตามวิธี ABC Classification System 

กลุมสินคา มูลคาในการใช/สั่งซ้ือ ปริมาณสินคาคงคลัง 
A 75-80 % แรกของมูลคา 15-20 % 
B 10-15 % ถัดมาของมลูคา 30-40 % 
C 3-5 % สดุทายของมูลคา 50-60 % 

ที่มา: สุชาติ, 2547 : 115 
จากตารางท่ี 1: แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกับมูลคาของสินคาแตละกลุม 
2. ทฤษฎีการพยากรณแ (Forecasting) 
 การพยากรณแ หมายถึง การคาดการณแ (Predict) เกี่ยวกับลักษณะหรือแนวโนมของสิ่งที่ สนใจที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใชเป็น
สารสนเทศ (Information) ประกอบการตัดสินใจซึ่งการพยากรณแจะตอง ดําเนินการเป็นสวนแรกสุดท่ีจะตองทํากอนการวางแผน หรือการ
เตรียมการที่จะเริ่มทํา อะไรเพ่ือความ ถูกตองและแมนยํา ในการตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการดําเนินงานทางธุรกิจ สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของ ลูกคาไดเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจ ลดตนทุนและความสูญเสียตาง ๆ เป็นตน  
สําหรับในการวิจัย เพ่ือพยากรณแความตองการของลูกคา ผูวิจัยไดเลือกวิธีการพยากรณแมา 3 วิธี คือ  Moving average, Weighted 
Moving Average และ Exponential smoothing เนื่องจากเป็นวิธีการพยากรณแท่ีคอนขางมีความเท่ียงตรงสูง สามารถปรับตัวเขากับ
ขอมูลไดดีจึงเลือกใชสาหรับการทําวิจัย ในครั้งนี้ 

2.1. วิธีพยากรณแแบบ Moving average คือ การหาคาเฉลี่ยของยอดผลิตใน อดีตติดตอกัน ตามจํานวนท่ีผูพยากรณแตองการแลว
หารดวยจํานวนเวลา ผลลัพธแท่ีได คือ คาพยากรณแ ของเวลาถัดไปดังสมการณแ ดังนี้ 

    Ŷt+1   =     (Yt+Yt−1+Yt−2+⋯+Yt−k+1)  
         K 
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เมื่อ  Yt = คําหรือข๎อมูล ณ เวลาปัจจุบนั                  

Ŷt = คําหรือข๎อมูลพยากรณ์ ณ ปจัจุบนั        
k = จํานวนของข๎อมูลท่ีใช๎ในการเฉลี่ย 

2.2. วิธีพยากรณแแบบ Weighted Moving Average คือ การหาคาเฉลี่ยของยอดผลผลิตในอดตีตดิตอกัน โดยมีการใหคาน้ําหนัก
ตามความสําคัญแกยอดขายท่ีใกลปใจจุบันท่ีสุดแลวลดหลั่นไปตามอดีต โดยการถวงน้ําหนักของยอดขายในคาบเวลาแลวหารดวยผลรวบของ
ตัวเลขท่ีนํามาถวงน้ําหนักผลลัพธแท่ีไดคือ คาพยากรณแของคาบเวลาถัดไปดังสมการดังนี้ 

Ŷt+1 = W1Yt + W2Yt−1 + ⋯ + W3Yt−k+1 
   เมื่อ   0 ≤ Wi ≤ 1  และ ∑i Wi = 1 

2.3. วิธีพยากรณแแบบ Exponential Smoothing คือ การพยากรณแที่ใหความสําคัญกับขอมูลเกาทุกคา โดยใหความสําคัญคาท่ี
ใกลปใจจุบันมากท่ีสุดลดหลั่นลงไปตั้งแตคาท่ี 1 จนถึงคาลาสุด และถวงน้ําหนักขอมูลโดยใชสัมประสิทธิ์การปรับเรียบ ดังนี้  

    Ŷt+1 = Ŷt+∝ (Yt -Ŷt)                                  

                เมื่อ  0 ≤∝≤ 1   
ที่มา: วาสนา, 2558 : 10 

3. ทฤษฎีสินคาคงคลัง 
สินคาคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินคาตางๆ ที่เก็บไวเพื่อใชประโยชนแในการดําเนินงานอาจเป็นการดําเนินงานผลิต 

ดําเนินการขาย หรือดําเนินงานอ่ืนๆ การบริหารสินคาคงคลัง (INVENTORY MANAGEMENT) เป็นเรื่องของการเก็บทรัพยากรไวใชใน
ปใจจุบัน หรือ ในอนาคต เพื่อใหการดําเนินการของกิจการดําเนินไปอยางราบรื่น ผานการวางแผนกําหนดปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม 
การกําหนดปริมาณของสินคาคงคลังที่เหมาะสม 

3.1. ปริมาณการสั่งซื้อท่ีมีตนทุนต่ําท่ีสุด (Economic Order Quantity: EOQ) ในแตละครั้ง ซึ่งถาผูประกอบการสามารถ
คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีทําใหท้ังตนทุนในการสั่งซื้อ และตนทุนในการเก็บรักษานี้ได ก็จะทําใหทราบวาเมื่อสินคาในคลังสินคาถูกขาย
ออกไปจนหมดจะตองสั่งซื้อสินคาเขามาใหมในจานวนเทาใดจึงจะประหยัดท่ีสุด โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด :        EOQ    
ที่มา: สุชาติ, 2547 : 104 

3.2. จุดสั่งซื้อ (Reorder point) จุดสั่งซื้อใหมในอัตราความตองการสินคาคงคลงัคงท่ีและรอบเวลาคงท่ี เป็นสภาวะท่ีไมเสี่ยงท่ีจะ
เกิดสินคาขาดมือเลย เพราะทุกสิ่งทุกอยางไมแนนอน 

จุดสั่งซื้อใหม: ROP =              √     
        

  

ที่มา: สุชาติ, 2547 : 105 
3.3. การสต็อกสินคาเพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) เป็นสต็อกท่ีตองสํารองไวกนสินคาขาดเมื่อสินคาถูกใชและปริมาณ

ลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point) เป็นจุดท่ีใชเตือนสําหรับการสั่งซื้อรอบถัดไป เมื่ออุปสงคแสูงกวาสินคาคงคลังที่เก็บไวเป็นการปูองกัน
สินคาขาดมือไวลวงหนา หรือ อีกคําอธิบายหนึ่งเป็นการเก็บสะสมสินคาคงคลังในชวงของรอบเวลาในการสั่งซื้อ 
ที่มา: จินตนัย, 2551 : 235 

4. วิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ปวีนา กองจันทรแ และ จิรายุ ฤทธิแสง (2560) ปใญหาท่ีพบรานคาวัสดุกอสรางขนาดใหญ 2 แหง ดวยความเป็นผูคารายใหญและ

ขาดการบริหารสินคาคงคลังที่เป็นระบบ เจาของกิจการจึงสั่งซื้อสินคาเป็นจํานวนมากตามการคาดการณแของตนเอง เพ่ือหวังวาจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยไมคํานึงถึงอัตราการหมุนเวียนของสินคาในราน ทําใหสินคาบางรายการมีไมเพียงพอตอความ
ตองการ แตบางรายการกลับมีปริมาณมากเกินความตองการของลูกคา จึงทําใหตองเชาพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเพ่ิมถึงรองละ 125 และยังพบวา 
กิจการมีสินคาเสื่อมสภาพเป็นจํานวนมากภายในคลังสินคา ไดศึกษาเก่ียวกับ ทฤษฎี ABC Classification Analysis ,ทฤษฎีการพยากรณแ 
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(Forecasting) ,ทฤษฎีการสั่งซื้อประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ,ทฤษฎีจุดสั่งซื้อซ้ํา (Reorder Point: ROP) จากการท่ีได
แกไขแลวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารปริมาณสินคาภายในคลังไดดีย่ิงขึ้น และลดคาใชจายในการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บ 
สุภัสสรา ปใญโญรัฐโรจน (2559) ขอมูลและมีการทบทวนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยขอมูลวัสดุคงคลังของวัตถุดิบในประเทศของบริษัท
กรณีศึกษา มีจํานวน 120 รายการ รวมมูลคาการใชท้ังปีคิดเป็น 5,781,876.86 บาท สภาพการจัดการวัสดุคงคลังในปใจจุบันของบริษัท
กรณีศึกษาพบปใญหาดังนี้ ไมมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม ยังไมมีการกําหนดจุดสั่งซื้อใหม เจาหนาท่ี
แตละคนยังอาศัยประสบการณแ และวิธีการคํานวณที่แตกตาง ปริมาณการใชวัตถุดิบแตละรายการแตกตางกันมากทําใหการประมาณการ
สั่งซื้อคอนขางยาก ประสบปใญหาวัตถุดิบไมเพียงพอในการผลิตเนื่องจากขาดการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม ในการศึกษาโดยใชปริมาณการสั่งซื้อ
อยางประหยัด (EOQ), ABC หรือ ABC Analysis ทําใหอะไหลแมพิมพแเป็นอะไหลท่ีมีมูลคาคงเหลือสูงสุด 64.93 เปอรแเซ็นตแจากการใช 
ABC คัดเลือกระดับความสําคัญของอะไหลและจากการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ พบวาคาใชจายในการสั่งซื้อลดลง
224,963.8 บาท หรือ 64.65% ตอปีเปรียบเทียบกับการสั่งซื้อแบบปใจจุบันคาใชจายในการจัดเก็บลดลง513 ,829.28 บาทหรือ 83.9 
เปอรแเซ็นตแตอปีทําใหคาใชจายรวมตอปีลดลง 2,021,058.42 บาท หรือ 13.92% 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมขอมูลการจัดซื้อสินคาใหบริการทั้ง 2 ปี ตั้งแต เดือนมกราคม ปี2560 ถึงเดือนธันวาคม ปี2561 ท่ีจัดเก็บสินคาภายใน
คลังสินคา  
  2. บันทึกขอมูลยอดขายสินคาลงในโปรแกรม Microsoft Excel  
  3. นําขอมูลยอดขายยอนหลังมาสรางกราฟในโปรแกรม Microsoft Excel ดูแนวโนม ขอมูล เพ่ือเลือกวิธีการพยากรณแ  
  4. เลือกวิธีการพยากรณแ จากการวิเคราะหแกราฟท่ีเหมาะสม มีดังนี้    
    4.1 การพยากรณแขอมูลแบบคงท่ี ไดแก Moving Average, Weight Moving Average และ Exponential 
Smoothing    
   4.2 การพยากรณแขอมูลแบบแนวโนม ไดแก Double Moving Average และ Double Exponential Smoothing    
   4.3 การพยากรณแขอมูลแบบฤดูกาล Holt-Winter‖s Method (Add+Multi)  
  5. ทําการพยากรณแ และหาคาความคลาดเคลื่อนของแตละวิธีโดยใชวิธีคาเฉลี่ยของ กําลังสองของความคลาดเคลื่อน (Mean 
Square Error, MSE) ในโปรแกรม Microsoft Excel  
  6. เปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของแตละวิธี โดยเลือกคาต่ําท่ีสุด  
  7. คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC) เพ่ือหาความแปรปรวนของระดับความตองการ
สินคาและเพ่ือยืนยันวาปริมาณที่ไดจากการพยากรณแมี ความแนนอนและคงที่   
  8. วิเคราะหแผลจากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน(Variability Coefficient : VC) ดังนี้    
   8.1 ถาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (VC) ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวา 0.25 แสดงวา ระดับความตองการสินคามี
ลักษณะคงที่ใหใชตัวแบบ EOQ และ ROP คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม ในโปรแกรม Microsoft Excel     
    8.2 ถาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (VC) ท่ีคํานวณไดมีคามากกวา 0.25 แสดงวา ระดับความตองการสินคามีความ
แปรปรวน ใหใชวิธี Silver-meal Method คํานวณหาปริมาณ การสั่งซื้อท่ีเหมาะสม ในโปรแกรมไมโครซอฟตแเอ็กเซล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรงจาก การสัมภาษณแ การสํารวจ การบันทึก 
และสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากผูที่มีหนาท่ี เกี่ยวของในการดูแลแผนกจัดซื้อและแผนกเบิกจายสินคา  
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลไฟลแงานท่ีไดมาจากการแผนกจัดซื้อและแผนกเบิกจายสินคา เก็บรวบรวมขอมูล
สถิติของการสั่งซื้ออุปกรณแคอมพิวเตอรแสินคาเขา-ออกและสินคาคงเหลือ เพื่อนํามาซึ่งการวิเคราะหแผลและปรับปรุงแกไข 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการพยากรณแและการปรับปรุงปริมาณสนิคาประเภทอุปกรณแคอมพิวเตอรแ VGA CARD, BOARD และCPU ท่ี

เหมาะสม กรณศีึกษาบรษิัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด 

1. ผลวิเคราะหแขอมูลจากการจัดกลุม ABC Classification System 
 การจัดลําดับความสําคัญของสนิคาของสินคาคงคลังโดยใชทฤษฎี ABC Classification System ในการวิจัยนี้ใชขอมลูการสั่งซื้อ
และขายสนิคาใหบริการทั้ง 2 ป ีตัง้แต เดือนมกราคม ปี2560 ถึงเดือนธนัวาคม ปี2561 มสีินคาท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ 9 ประเภท คือ 
สินคาคงคลงักลุม A มี 3 ประเภท, สินคาคงคลังกลุม B มี 2 ประเภท และ สินคาคงคลังกลุม C มี 4 ประเภท โดยมีมูลคารวมการขายรวม
78,699,860,380 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแมูลคาสินคาตามกลุม ABC Classification System ปี2561 

ประเภทกลุมสินคา มูลคาสินคารวม รอยละสะสมของมูลคา รอยละของปริมาณ 
A 57,472,415,500 73.03 29.36 
B 14,350,689,930 18.23 31.70 
C 6,876,754,950 8.74 48.67 

รวม 78,699,860,380 100 100 

โดยจากในตารางท่ี 2 การจดักลุม ABC จะเห็นไดวากลุม A เป็นกลุมท่ีมีมูลคาของสนิคามากท่ีสุด จึงมีความสําคัญในการท่ีจะหาจุด
สั่งซื้อท่ีเหมาะสม โดยนํากลุม A มาใชในการพยากรณแ เพ่ือหาปริมาณการจัดเก็บสนิคาคงคลังท่ีเหมาะสม และรอบเวลาการสั่งซื้อท่ีประหยัด 

2. ผลวิเคราะหแขอมูลจากการพยากรณแ (Forecasting)   
 ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการคํานวณการพยากรณแท้ัง 3 รูปแบบ ไดแก Moving Average, Weight Moving Average และ 

Exponential Smoothing เพ่ือแสดงวิธีการคํานวณของปริมาณสินคาท่ีมีมูลคาสูงและคงเหลือใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมในการสั่งซื้อครั้งตอไป 1. 
VGA CARD 2. BOARD 3. CPU โดยมีขอมูลยอนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) และผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ เพื่อเลือกคา 
RMSE ท่ีนองท่ีสุด มาหาวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน มีคานอยกวา 0.25 แสดง วาระดับความตองการสินคามีลักษณะคงที่ สามารถใช 
EOQ ในการคํานวณปริมาณการสั่งซื้อได แต ถามีคามากกวาหรือเทากับ 0.25 แสดงวาสินคามีความแปรปรวน ใหใช Silver-Meal method ใน
การหาคําตอบ 

2.1 ผลการวดัความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ (Mean Square Error : MSE) 
2.1.1 ผลการวดัความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ VGA CARD 

ตารางที่ 3 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ VGA CARD 
รูปแบบการพยากรณแ (MSE) (RMSE) 

Moving average 
2 Month 36,593,911.57 6,049.29 
3 Month 19,757,662.80 4,444.96 
4 Month 24,887,664.89 4,988.75 

Weighted Moving Average 
2 Month 36,505,097.12 6,041.94 
3 Month 11,351,674.89 3,369.22 
4 Month 11,856,160.11 3,443.28 

Exponential Smoothing 24,898,480.18 4,989.84 

จากตารางท่ี 3 ในการคํานวณผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ VGA CARD ไดคาท่ีนองสุด Weighted Moving 
Average ของเดือนท่ี 3 = 3,369.22 RMSE จึงมาใชในการวัดหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC) 
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2.1.2 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ BOARD 
ตารางที่ 4 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ BOARD 

รูปแบบการพยากรณแ (MSE) (RMSE) 

Moving average 
2 Month 952,623,207.30 30,864.59 
3 Month 850,649,468.42 29,165.90 
4 Month 965,685,917.39 31,075.49 

Weighted Moving Average 
2 Month 898,112,744.90 29,968.53 
3 Month 780,732,656.97 27,941.59 
4 Month 819,768,987.78 28,631.61 

Exponential Smoothing 812,684,899.85 28,507.63 

จากตารางท่ี 4 ในการคํานวณผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ BOARD ไดคาท่ีนองสุด Weighted Moving Average 
ของเดือนท่ี 3 = 27,941.59 RMSE จึงมาใชในการวัดหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC) 

2.1.3 ผลการวดัความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ CPU 
ตารางที่ 5 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ CPU 

รูปแบบการพยากรณแ (MSE) (RMSE) 

Moving average 
2 Month 153,712,033.48 12,398.07 
3 Month 171,794,405.84 13,107.04 
4 Month 219,773,958.53 14,824.78 

Weighted Moving Average 
2 Month 141,140,833.33 11,880.27 
3 Month 140,402,463.32 11,849.15 
4 Month 146,998,190.29 12,124.28 

Exponential Smoothing 129,039,679.77 11,359.56 

จากตารางท่ี 5 ในการคํานวณผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ CPU ไดคาท่ีนองสุด Exponential Smoothing = 
11,359.56 RMSE จึงมาใชในการวัดหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC)  

2.2 ผลการวดัหาคาสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน (Variability Coefficient : VC)   
2.2.1. การหาคาสัมประสิทธิค์วามแปรปรวนของ VGA CARD    
ตารางที่ 6 ผลการวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ VGA CARD  
(SUM Dt) กําลังสอง 2,975,270,764,752.05 
SUM (Dt กําลังสอง) 134,945,137,590.39 
จํานวนขอมูล n 24 
Peterson-Silver การใช EOQ จะใชไดเมื่อคา VC < 0.25 

VC 0.089  
ดังนั้น สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธี EOQ 

จากตารางท่ี 6 การใช EOQ จะใชเมื่อคา VC < 0.25 จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความ แปรปรวน (Variability 
Coefficient) ของ VGA CARD  มีคาเทากับ 0.089 ดังนั้น สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธีหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม (Economic Order 
Quantity, EOQ) และจุดสั่งซื้อใหม (Reorder Point, ROP) ได  
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2.2.2. การหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ BOARD    
ตารางที่ 7 ผลการวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ BOARD 
(SUM Dt) กําลังสอง     27,400,868,625,275.30  
SUM (Dt กําลังสอง)      1,321,668,740,620.32  
จํานวนขอมูล n 24 
Peterson-Silver การใช EOQ จะใชไดเมื่อคา VC < 0.25 

VC 0.158  
ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธี EOQ 

จากตารางท่ี 7 การใช EOQ จะใชเมื่อคา VC < 0.25 จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความ แปรปรวน (Variability 
Coefficient) ของ BOARD  มีคาเทากับ 0.158 ดังนั้น สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธีหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม (Economic Order 
Quantity, EOQ) และจุดสั่งซื้อใหม (Reorder Point, ROP) ได 

 
2.2.3. การหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ CPU    
ตารางที่ 8 ผลการวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ CPU 
(SUM Dt) กําลังสอง 17,783,050,243,863.80 
SUM (Dt กําลังสอง) 716,081,490,448.18 
จํานวนขอมูล n 24 
Peterson-Silver การใช EOQ จะใชไดเมื่อคา VC < 0.25 

VC - 0.034 
ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธี EOQ 

จากตารางท่ี 8 การใช EOQ จะใชเมื่อคา VC < 0.25 จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความ แปรปรวน (Variability 
Coefficient) ของ CPU  มีคาเทากับ - 0.034 ดังนั้น สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธีหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม (Economic Order 
Quantity, EOQ) และจุดสั่งซื้อใหม (Reorder Point, ROP) ได  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการไดศึกษาท่ีแผนกปฏิบัติการจัดเก็บสินคาคงคลัง ภายในบริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด ผูศึกษาไดเรียนรูในแผนกงานจัดซื้อ
และแผนกจัดเก็บสินคา จึงไดพบวาเกิดปใญหาสินคาในคลังมากการจัดเก็บสินคาท่ีมากเกินไปตอความตองการใชงาน ซึ่งทางแผนกจัดซื้อไมไดมี
การพยากรณแไวลวงหนาวาในแตละเดือนนัน้จะตองใชสินคาในตอความตองการจํานวนเทาใด การสั่งซื้อสินคาในการใหบริการนั้นเป็นสินคาแบบ 
Make to Stork จึงทําใหมีการสั่งซื้อมากสต็อกไวเป็นจํานวนมากและดวยตัวสินคาเป็นสินคา ไอที จึงไมควรมีการสต็อกสินคาท่ีมากเกินความ
ตองการใชงาน สงผลใหตัวสินคาเกิดการขาดทุนของตวัสินคา เนื่องดวยสินคาจะมีการเปลี่ยนราคาตามแกะแสเงินตราตางประเทศ  ผูศึกษาจึงได
นําทฤษฎีการพยากรณแมาชวยในการพยากรณแทราบความตองการ และปริมาณการใชสินคาท่ีเหมาะสม และลดตนทุนในการสั่งซื้อ   

จากการพยากรณแเพ่ือทราบความตองการท่ีเหมาะสมและปริมาณการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังท่ีเหมาะสมของ VGA CARD  
พบวาการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมเทากับ 998.03 ครั้ง/ปี รอบเวลาในการสั่งซื้ออยูท่ี 0.32 วัน โดยลดตนทุนรวมท่ี 263,479.78 บาท/ปี และทําให
ลดตนทุนรวมท่ีลดลงจากแบบเกาอยูท่ี 355,490.00 บาท/ปี หรือ 26%   

จากการพยากรณแเพ่ือทราบความตองการที่เหมาะสมและปริมาณการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังท่ีเหมาะสมของ BOARD  พบวา
การสั่งซื้อท่ีเหมาะสมเทากับ 1381.59 ครั้ง/ปี รอบเวลาในการสั่งซื้ออยูท่ี 0.23 วัน โดยลดตนทุนรวมท่ี 463,938.94 บาท/ปี และทําใหลด
ตนทุนรวมท่ีลดลงจากแบบเกาอยูท่ี 563,846.00 บาท/ปี หรือ 18%  

จากการพยากรณแเพ่ือทราบความตองการที่เหมาะสมและปริมาณการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังท่ีเหมาะสมของ CPU พบวาการ
สั่งซื้อท่ีเหมาะสมเทากับ 996.35 ครั้ง/ปี รอบเวลาในการสั่งซื้ออยูท่ี 0.32 วัน โดยลดตนทุนรวมท่ี 433,612.70 บาท/ปี และทําใหลดตนทุน
รวมท่ีลดลงจากแบบเกาอยูท่ี 515,373.50 บาท/ปี หรือ 16% 
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สรุปไดวาการนําทฤษฎีการพยากรณแ จะชวยใหบริษัทสามารถลดตนทุนในการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังไดอยางเห็นไดชัด และ
กระบวนการทํางานภายในแผนกจัดซื้อเก็บสินคาคงคลังมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถสั่งซื้อเก็บสินคาคงคลังไดอยางมี ระบบและ
เพียงพอตอความตองการใชสินคา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดีจากอาจารยแกัญญารัตนแ นิ่มตระกูล 
อาจารยแท่ีปรึกษาท่ีไดใหคําปรึกษาและแนวทางในการศึกษารวมท้ังตรวจสอบขอมูลและขอผิดพลาดต าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินการศึกษา ซึ่งทําใหผูศึกษาไดรับความรูและความเขาใจวิธีการศึกษามากย่ิงขึ้น 

ท้ังนี้ในการจัดทํารายงานศึกษาการวางแผนและการควบคมุสินคาอิเล็กทรอนิกคงคลังใหไดปริมาณที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัท 
ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากการใหคําแนะนําและชวยเหลือ ดังนี้ 

1. นายนิคคม สุวรรณกระจาง: ฝุายจัดเก็บสินคาคงคลัง 
2. นายรชต สมนึก: ฝุายจัดเก็บสินคาคงคลัง 
3. นายวุฒิชัย เกิดชัย: ฝุายจัดเก็บสินคาคงคลัง  
4. นางสาวเบญจพร อัสสานนทแ: ฝุายจัดซื้อ 
5. นางสาวอมรรัตนแ ศรีเมือง: ฝุายจัดซื้อ 
6. นางสาวดวงพร แซตั้ง: ฝุายจัดซื้อ  
ผูศึกษาใครขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูล ตลอดจนการดูแลและอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

แกผูศึกษาดวยดีเสมอมาผูศึกษาขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ 
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การคัดเลือกผูขายวัตถุดบิส าหรบัผลิตน้ าตาลมะพราว 
กรณศีึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร บานคลองน้ าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี 

Selection of raw material suppliers for coconut sugar production :  
Case Study Community home  Ban Khlong Nam Chieo, Phetchaburi 

 

วลัยลักษณแ พิทักษแพงษแ1 และรัฐยา พรหมหิตาทร 2 
Walailuke Pitakpong and Ratthaya Phromhitathorn 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่ใชในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราว กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนนํ้าตาลเมืองเพชร บานคลองนํ้าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี ผูศึกษาไดนําทฤษฎีการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process ) มา
ใชในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบที่เหมาะสม  
 ผูศึกษาไดทําการศึกษาขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบของกลุมวิสาหกิจชุมชนนํ้าตาลเมืองเพชร บานคลองนํ้าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี
 และสัมภาษณแประธาน รองประธาน และหัวหนากลุมถึงปใจจัยที่ใชในการคัดเลือกวัตถุดิบ ผลการศึกษาพบวาปใจจัยในการคัดเลือก
ผูขายวัตถุดิบมี 5 ปใจจัย ไดแก 1) ดานคุณภาพ 2) ดานปริมาณ 3) ดานราคา 4) ดานบริการ 5) ดานระยะเวลาการสงมอบ จากการประเมินสรุป
ไดวา ประธานกลุม รองประธานกลุมและหัวหนากลุม ใหความสําคัญกับปใจจัยดานคุณภาพ มีคะแนนเทากับ 50 เปอรแเซ็นตแ รองลงมา คือ ด าน
ปริมาณ คะแนนเทากับ 19 เปอรแเซ็นตแ ดานราคา คะแนนเทากับ 18 เปอรแเซ็นตแ ดานการบริการ คะแนนเทากับ 8 เปอรแเซ็นตแ และลําดับสุดทาย 
คือ ดานระยะเวลาการสงมอบ คะแนนเทากับ 5 เปอรแเซ็นตแ นําปใจจัยทั้ง 5 ดานใชในการประเมินผูขายวัตถุดิบ จํานวน 5 ราย ผลการประเมิ น
คัดเลือกตามลําดับ คือ คุณทวีโชค ไดคะแนนรวม 39 เปอรแเซ็นตแ คุณวันเพ็ญ ไดคะแนนรวม 26 เปอรแเซ็ นตแ คุณสุชาวดี ไดคะแนนรวม 15 
เปอรแเซ็นตแ คุณสุทธิพงษแ ไดคะแนนรวม 11 เปอรแเซ็นตแ และคุณสมศักด์ิ ไดคะแนนรวม 9 เปอรแเซ็นตแ  
 หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวรายใหม ทําการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผูขายวัตถุดิบ 
โดยดานคุณภาพ คือ คุณภาพนํ้าตาลใสมีคุณภาพที่ดี คิดเป็น 100% ดานราคา คือ ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม และราคาไมสูงมากจนเกินไป คิด
เป็น 90% ดานปริมาณ คือ สามารถสงนํ้าตาลไดตรงตามจํานวนที่ตองการ คิดเป็น 100% ดานการบริการ คือ บริการสงถึงที่หมายปลายทางฟรี 
คิดเป็น 100% และดานระยะการสงมอบ คือ สงมอบตรงตามเวลาที่ไดตกลงกันไว คิดเป็น 80% 
 
ค าส าคัญ : ผูขายวัตถุดิบ, การวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น, นํ้าตาลมะพราว 
 
Abstract 
  The purpose of this study was to study the factors used in the selection of raw material suppliers for coconut 
sugar production. Ban Khlong Nam Chiao Phetchaburi Province The researcher used the Analytic Hierarchy Process theory 
to select the right raw material vendor. 
 The study investigated the procurement process of the procurement of raw materials of Muang Petch Sugar 
Community Enterprise Group. Ban Khlong Nam Chiao Phetchaburi Province And interviewing the president, vice president 
and group leader about the factors used in selecting raw materials The results of the study showed that the factors in 
the selection of raw materials suppliers were 5 factors: 1) quality, 2) quantity, 3) price, 4) service, 5) delivery time From 
the assessment, it can be concluded that the group president, group vice president and group leader Focus on quality 
factors With the score equal to 50 percent, followed by the score of 19 percent, the price of the score is 18 percent, the 
service score is 8 percent and the last one is the delivery period, the score is 5 percent. Evaluate 5 suppliers of raw 
materials. The results of the selection, respectively, are Khun Taweechoke, with a total score of 39 percent. Penny has 
scored a total of 26 percent of your total score was 15 percent Suchawadee you Suttipong scored 11 percent and 
Somsak had scored a total of 9 percent. 
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Proceedings of the National Research Conference Northern College   171 

 After the conclusion of the selection of raw material suppliers for the production of new coconut sugar 
Determine the performance indicators of raw material suppliers The quality is the quality of transparent sugar with good 
quality, accounted for 100%. Price is the price of the right raw material. And the price is not too high, accounted for 90%. 
The quantity is able to send the sugar exactly the desired amount, representing 100%. The service is the delivery service to 
the destination destination, free is 100% and the delivery distance is sent. Delivered according to the agreed time, 
representing 80% 
 
Keywords: Suppliers, Analytic Hierarchy Process, Coconut sugar 
 
บทน า 
 จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณแเหมาะแกการปลูกมะพราวเป็นอยางมาก ดวยสภาพภูมิศาสตรแที่เป็นพื้นที่ลาบลุม
แมนํ้า อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่มีนํ้าจืดและนํ้าเค็มมาบรรจบกันจนกลายเป็นนํ้ากรอยเหมาะแกการปลูกพืชจําพวก ตนจาก ตนปาลแมและตน
มะพราว ชาวบานที่มีพื้นที่เหลาน้ันจึงยึดอาชีพทําสวนมะพราวกันมายาวนาน (อุบลรัตนแ เถาวแนอย 2557) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย อาทิเชนการรวมกลุมกันสําหรับการผลิตนํ้าตาลมะพราวของชุมชนตางๆซึ่งไดแก กลุมแปรรูป
นํ้าตาลอําเภอบานลาด กลุมแปรรูปผลิตภัณฑแจากนํ้าตาลมะพราวตําบลบางครก อําเภอบานแหลม กลุมวิสาหกิจชุมชนนํ้าตาลเมืองเพชรบาน
คลองนํ้าเชี่ยว กลุมอาชีพทํานํ้าตาลปึกไรสะทอน อําเภอบานลาด เป็นตน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตนํ้าตาลมะพราว 
ซึ่งเป็นสินคาโอทอปที่ชาวบานรวมกลุมกันเพื่อสรางรายได 
  กลุมวิสาหกิจชุมชนนํ้าตาลเมืองเพชร บานคลองนํ้าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี ไดเริ่มกอต้ังกลุมเมื่อปี พ.ศ.2544 มีสมาชิกที่เขารวมวิสาหกิจ
ชุมชนจํานวน 20 ครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกที่หน่ึงที่ไดทําการแปรรูปนํ้าตาลมะพราวเป็นนํ้าตาลปี๊บและนํ้าตาลปึก เพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัวและ
ชุมชน โดยมีลูกคาประจําไดแก แมกิมไล รานหมอแกงนันทวัน รานทําขนมหวาน แมคาคนกลาง เป็นตน จากการเติบโตของธุรกิจนํ้าตาลปี๊บ            
ทําใหมียอดการสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้น ทําใหพบปใญหาคือ วัตถุดิบในการผลิตนํ้าตาลปี๊บแตละครั้งไมเพียงพอ ดังภาพที่ 1.1 
 

 
ภาพท่ี 1.1 แสดงความตองการใชนํ้าตาลและจํานวนสินคาขาดมือในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 
 เน่ืองจากประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนไดเลือกผูขายวัตถุดิบเพียงแคเจาเดียว และในบางครั้งก็ไดปริมาณไมตรงความตองการ ทําให
เสียเวลาในการหาวัตถุดิบอีกครั้ง ดวยเหตุน้ีจึงทําใหมีการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบรายอื่น เพื่อลดการขาดแคลนของวัตถุดิบ เพื่อสามารถดําเนินการ
ผลิตและตอบสนองตามความตองการของลูกคาไดอยางสม่ําเสมอ 
 จากปใญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดนําเครื่องมือทฤษฎีกระบวนการคิดวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ที่
เป็นวิธีที่นิยมใชกันมากในการสรางแบบจําลองกระบวนการตัดสินใจของมนุษยแ AHP เป็นทฤษฎีการวัดซึ่งใหมาตรวัดประเภทอัตราสวนจากการ
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เปรียบเทียบคู (Pairwise Comparison) มาตรวัดประเภทอัตราสวนน้ีใชแสดงลําดับความสําคัญของสวนยอยตาง ๆ ในโครงสรางลําดับชั้น และ
เก็บขอมูลนําไปวิเคราะหแผลดวยโปรแกรม Microsoft Excel ตามกระบวนการวิเคราะหแตามลําดับชั้นจากผูเชี่ยวชาญ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปใจจัยในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสาํหรับผลิตนํ้าตาลมะพราว 
 2. เพื่อคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสาํหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวรายใหมที่เหมาะสม 
 3. เพื่อกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานผูขายวัตถุดิบ 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 1. กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Management) 
 การจัดซื้อจัดหา หมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคแกร ไมวาจะเป็นวัตถุดิบ สินคา บริการ 
องคแความรู ทักษะความสามารถตาง ๆ ที่มีสวนสําคัญในการดําเนินงานในกิจกรรมการจัดซอวัตถุดิบ (Procurement of raw materials) โดย
เป็นเรื่องของการศึกษาความตองการในการใชวัตถุดิบการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพ โดยในการจัดซื้อ (Purchasing) และ
การจัดหาจะตองมีกระบวนการเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบ ( Supplier) ที่มีคุณภาพ ในราคา 
(Price) ที่ยอมรับได และที่สําคัญจะตองมีระบบที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งจะเป็นตัว
ที่สงผลทําการตนทุน (Cost) รวมของโลจิสติกสแ (Logistic) ตํ่าลง   
(ที่มา : http://www.logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/procurement/194--purchasing-process.html) 
 2. กระบวนการวิเคราะหแตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
 สุดถนอม กมลเลิศ (2556) กระบวนการตัดสินใจวิธีหน่ึงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลอยางแพรหลาย คือ การวิเคราะหแตามลําดับ
ชั้น หรือ AHP (Analytic Hierarchy Process) เป็นวิธีสําหรับแกปใญหาที่มีความสลับซับซอนใหดูงายขึ้นโดยอาศัยกระบวนการเลียนแบบจาก
พฤติกรรมของมนุษยแซึ่งจะทําการแยกแยะถึงองคแประกอบของปใญหาตามลําดับชั้น และกําหนดความสําคัญเปรียบเทียบในแตละปใจจัย ของ
ปใญหาในแตละลําดับชั้น โดยในลําดับชั้นลางสุดจะประกอบดวยทางเลือกตาง ๆ เพื่อใชตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงคแ 
ในกรณีของการตัดสินใจเป็นกลุม (Group Decision) เทคนิค AHP ยังเปิดโอกาสใหสมาชิกของกลุมที่ตัดสินใจไดสามารถประชุมรวมกันในสวน
ของการแยกแยะปใจจัยในแตละระดับ การใหนํ้าหนักของแตละปใจจัยเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจในแตละทางเลือก จึงอาจกลาวได
วาเทคนิค AHP สามารถทําไดทั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) หรือระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม 
(Group Decision Support System) 

3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) 
 เครื่องมือที่ชวยในการวัดประเมิน  เพื่อทราบผลลัพธแการดําเนินการทั้งผลดี  ผลราย  ความลมเหลว  ความสําเร็จ  และการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาน้ันการวัดและประเมินผลดวย KPI  ซึ่งเป็นการวัดผลจากกิจกรรมเพื่อสนองกลยุทธแ (Strategic  operation) มากกวา
กิจกรรมเพื่องานประจํา(Normal  peration)  หรือเป็นเครื่องมือที่ผนวกเขากับกลไกการวางแผนกลยุทธแ (Strategic Planning) เพื่อนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ (Policy  Deployment) ดังน้ันการมีระบบการวัดและประเมินดวย KPI จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคแการ  (ที่มา  
Thailand  Productivity Institvte) 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ธีรารัตนแ เกลี้ยงกลอม (2557) การคัดเลือกผูจําหนายเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมบนเกาะ มีวัตถุประสงคแเพื่อเลือกผู
จําหนายเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับรีสอรแทกรณีศึกษา โดยใชเทคนิคกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแ รีสอรแทต้ังอยูที่เกาะพงัน มีหอง
รวมกัน 150 หอง แตละหองลวนมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ เชน หองจัดเลี้ยง หองอาหาร จากการเขาไปศึกษาพบวาตนทุนที่มีคาใชจายสูงสุด
คือตนทุนพลังงานโดยเฉพาะคาไฟฟูาในสวนของเครื่องปรับอากาศรวมถึงคาบํารุงรักษา ที่มีตนทุนสูงเน่ืองจากไอทะเลจากลมมรสุมทั้งสองฝใ่ง
สงผลใหมีอายุการใชงานสั้นเน่ืองจากปใญหาสนิม สงผลใหคาแรงของชางที่ตองมาบํารุงรักษาน้ันมีคาแรงคอนขางสูง ผลการศึกษาพบวา  ผู
ตัดสินใจใหความสําคัญกับปใจจัยดานผูติดต้ังเป็นอันดับแรกไดคานํ้าหนัก 42.8% ปใจจัยดานบริการหลังการขายเป็นอันดับที่สองไดคานํ้าหนัก 
26.0%  ปใจจัยดานความนาเชื่อถือเป็นอันดับที่สามไดคานํ้าหนัก 14.7% ปใจจัยดานตําแหนงที่ต้ังเป็นอันดับที่สี่ไดคานํ้าหนัก 13.3% และปใจจัย
ดานราคาเป็นอันดับที่หาไดคานํ้าหนัก 3.3% เมื่อพิจารณาคานํ้าหนักความสําคัญที่จายใหแกทางเลือกแลววาบริษัท B เป็นผูจําหนาย 
เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม 

http://www.logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/procurement/194--purchasing-process.html
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 ภาสกร นันทพานิช (2557) การตัดสินใจเลือกระบบการดําเนินงานโครงการผลิตพริกปลอดภัย จากสารพิษ ของบริษัทเอกชนโดยการ
วิเคราะหแเชิงลําดับชั้น ไดนําเดินการตามกระบวนการวิเคราะหแเชิง ลําดับชั้น ไดแก การสรางแบบจําลองปใญหาของกรณีศึกษา การใหคาถวง
นํ้าหนักดวยเทคนิคการ เปรียบเทียบทีละคู และการประเมินความเหมาะสมของทางเลือก ผลการวิจัยพบวา เกณฑแหรือปใจจัยที่มี นํ้า หนัก
ความสําคัญสูงที่สุด 3 ลําดับแรกไดแก ความเสี่ยง รองลงมาไดแก คุณภาพของผลผลิตและราคา รับซื้อผลผลิต ตามลําดับ ในขณะที่ระบบการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมซึ่งมีคาคะแนนนํ้าหนักรวมสูงที่สุด ไดแก ระบบการดําเนินงานผลิตพริกปลอดภัยจากสารพิษที่บริษัทลงทุน และสงเสริมให
เกษตรกรที่อยูใน บริเวณพื้นที่ของบริษัทและใกลเคียงเป็นผูผลิตในพื้นที่ของบริษัทโดยใชเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท และบริษัทรับซื้ อคืนใน
ราคาประกันที่เหมาะสม จากการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาเทคนิคการวิเคราะหแเชิง ลําดับชั้นสามารถนํามาประยุกตแใชในการวิเคราะหแ เพื่อ
ตัดสินใจในงานดานการสงเสริมการเกษตรและการ วางแผนในการผลิตทางการเกษตรได 
 รัฐรุจนแ ฐิติชาติธนวงศแ (2557) การจัดลําดับปใจจัยความสําคัญในการคัดเลือกเครื่องจักรโดยใช กระบวนการวิเคราะหแเชิงลํา ดับชั้น 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ มีวัตถุประสงคแเพื่อจัดลําดับ ปใจจัยสําคัญในการคัดเลือกเครื่องจักร เพื่อการตัดสินใจเลือกเครื่องจักรยายไป
ติดต้ังที่โรงงานแหงใหม ทั้งสิ้น 7 กลุม ไดแก เครื่องอัดโมลดแ เตาหลอม เครื่องเหวี่ยงหนีศูนยแ เครื่องเขยาขัดผิว เครื่องขัด เครื่อง อุลตราโซนิ ค 
และเครื่องเชื่อมเลเซอรแ ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวยการเก็บรวบรวมความคิดเห็น ของผูบริหารโดยใชแบบสอบถามตามหลักการของ
เทคนิคกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น โดยมี 3 ปใจจัยหลัก ไดแก คุณภาพ เวลา และตนทุน และปใจจัยรอง 8 ปใจจัย ไดแก ประสิทธิภาพการ
ผลิต ปริมาณของเสีย จํานวนครั้งการซอม อายุการใชงานเครื่องจักร ระยะเวลาการเคลื่อนยายและติดต้ัง จากน้ันวิเคราะหแคานํ้าหนักความสําคัญ
แตละปใจจัย และกําหนดคาระดับคะแนนของแตละกลุมเครื่องจักร เพื่อนํามาตัดสินใจเลือกกลุมเครื่องจักรที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา ปใจจัย
หลักสําคัญที่มีอิทธิพลตอ การตัดสินใจเลือกเครื่องจักรเรียงลําดับจากคุณภาพ (0.7722) ตามดวยเวลา (0.1268) และตนทุน (0.1009) สําหรับ
ปใจจัยรองเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยสามอันดับแรกไดแกปริมาณของเสีย (0.3714) ประสิทธิภาพ (0.3520) และอายุเครื่องจักร 
(0.1093) เมื่อนําคานํ้าหนักความสําคัญแตละปใจจัย มาพิจารณารวมกับคาระดับคะแนนแตละกลุม ทําใหทราบวากลุมเชื่อมเครื่องเลเซอรแควร
พิจารณาเป็น อันดับแรก 
 สิริชัย สุธรรมรักษ (2558) การประยุกตแใชกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะหแลํา ดับชั้นในการ คัดเลือกซัพพลายเออรแของบริษัท 
กรุงเทพ ซีเอโอจํากัด การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ(1) เพื่อศึกษาปใจจัย ที่เหมาะสมในการคัดเลือกซัพพลายเออรแใหกับบริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ 
จํากัด (2) เพื่อประเมินคัดเลือกซัพ พลายเออรแที่เหมาะสมใหกับบริษัทกรุงเทพ ซีเอโอ จํากัด โดยใชกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะหแลําดับ ชั้น 
กลุมผูประเมินเป็น พนักงานระดับปฏิบัติการฝุายวางแผนการผลิตของบริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จํากัด ทั้งหมด 5 ราย โดย ใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูลดุลยพินิจจากการเปรียบเทียบคูและทําการคํานวณขอมูล 35 ดุลยพินิจของ ผูประเมินแตละคน หลังจากน้ันรวมผลการคํานวณของผู
ประเมินทั้ง 5 คน เขาดวยกันให เป็นผลการคํานวณของกลุมโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Expert Choice ผลการวิจัยพบวา แบบจําลอง สามารถ
นํามาใชในการคัดเลือกซัพพลายเออรแใหกับบริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จํากัด ไดอยางเหมาะสม และ แบบจําลองน้ียังสามารถระบุลําดับความสําคัญ
ของปใจจัยโดยปใจจัยที่มีความสําคัญสูงสุดในการคัดเลือกซัพ พลายเออรแ คือ ตนทุน (43.7%) รองลงมา คือ คุณภาพ (27.9%) การสงมอบ 
(16.2%) การบริการ (5.4%) ความนาเชื่อถือ (3.9%) และ ความยืดหยุน (2.9%) ตามลําดับ และแบบจําลองดังกลาวสามารถ นําไปประยุกตแใช
ในการคัดเลือก ซัพพลายเออรแใหกับบริษัทอื่นๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมปูนขาวได แตปใจจัย ที่มีความสําคัญอาจจะตอง มีการปรับเปลี่ยนตามกล
ยุทธแของบริษัทน้ันๆ 
 ดุลรดา วุฑฒยากร, นันทิ สุทธิการนฤนัย (2560) ศึกษาคนควาเรื่องปใจจัยการโยกยาย-ถอดถอนเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร
กสิกรไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการและสรางรายไดใหกับธนาคาร ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของตอการ
โยกยาย – ถอดถอนเครื่อง ATM เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการและสรางรายไดใหธนาคาร และเพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธแ การ
เลือกสถานที่ติดต้ังเครื่อง ATM โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลของเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ที่ขาดทุนประจําปี 2556 พบวามีทั้งหมด 65 เครื่อง โดย
ประกอบดวยเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เกรด A จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เกรด C จํานวน 64 เครื่อง ซึ่งปใจจัยของผลขาดทุนมี
ทั้งหมด 2 ปใจจัย คือ สถานที่สําหรับติดต้ังเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ไมตอบโจทยแทางธุรกิจ จํานวน 9 เครื่อง และ ประสิทธิภาพของเครื่องเอทีเอ็มที่
ติดต้ังไวใหบริการกับลูกคาไมเป็นไปตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของธนาคาร จํานวน 56 เครื่อง จากการประเมินปใจจัย เพื่อใชแกปใญหาผล
ขาดทุนที่ธนาคารไดรับจากการทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) และเป็นการเพิ่มรายไดใหกับทางธนาคาร ซึ่งผลคะแนนที่ไดจาก
การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ยายบริเวณติดต้ังเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เดิมที่สงผลขาดทุนตอธนาคารไปบริเวณใหม แตสถานที่เดิม ซึ่งจะทํา
ใหทางธนาคารมีรายไดจากการยายบริเวณติดต้ังเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เดิม เพิ่มขึ้น ประมาณ 292,890 บาทตอเดือน และลดผลขาดทุนจากการ
ติดต้ังเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ประมาณ 698,422 บาทตอเดือน หากมีการยาย บริเวณติดต้ังใหมทั้งหมด 65 เครื่องจะทําใหทางธนาคารมีผลกําไร
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จากการคาธรรมเนียมของลูกคาที่เขามาใชบริการทางการเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ประมาณ 991,312 บาท (ใชขอมูลรายไดจากการยาย
บริเวณติดต้ังเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของโรงพยาบาลศิริราช เป็นฐานในการคํานวณประมาณการรายไดทั้งหมด) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราว กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนนํ้าตาลเมืองเพชร บานคลองนํ้าเชี่ยว มีขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. การรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา 
การเก็บขอมูลรวบรวมที่นํามาใชในการศึกษาแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใหไดขอมูลตาง 
ๆ ที่ใชในการศึกษา รวมถึงปใญหาของกลุมวิสาหกิจชุมชนนํ้าตาลเมืองเพชร บานคลองนํ้าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุมวิสาหกิจน้ีมีสมาชิก
จํานวน 30 คน ทําการสัมภาษณแจํานวน 3 คน ไดแก  
  ทานที่ 1 คุณถาวร พูลสวัสด์ิ (ประธานกลุม) 
  ทานที่ 2 คุณโชคชัย สวางแสง (รองประธานกลุม) 
  ทานที่ 3 คุณพัชรี สวางแสง (หัวหนา) 
  1.2 ขอมูลทุติยภูมิ เป็นขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาหนังสือตํารา สิ่งพิมพแ บทความทางวิชาการ สถิติขอมูลรายงานตาง 
ๆ รวมถึงขอมูลทางอินเตอรแเน็ต เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาในครั้งน้ี 
 2. รวบรวมขอมูลความตองการนํ้าตาลมะพราวและจํานวนสินคาขาดมือยอนหลัง 6 เดือน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561  
 3. วิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแดวยทฤษฎีการจัดซื้อจัดหามาทําการกําหนดปใจจัยที่ใชในการประเมิ นผูขายวัตถุดิบผลิต
นํ้าตาลมะพราวรายใหมที่เหมาะสม ซึ่งแบงเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 เชิงคุณภาพ ไดแก ปใจจัยดานคุณภาพของวัตถุดิบ ปใจจัยดานการบริการของผูขายวัตถุดิบ  
 เชิงปริมาณ ไดแก ปใจจัยดานราคาของวัตถุดิบ ปใจจัยดานปริมาณของวัตถุดิบ ปใจจัยดานระยะเวลาการสงมอบ  
 4. รวบรวมซับพลายเออรแรายใหมที่นํามาคัดเลือกแหลงวัตถุดิบที่ตองการคัดเลือก จะเลือกแหลงวัตถุดิบใน 3 อําเภอ คือ อําเภอบาน
แหลม อําเภอบานลาด อําเภอเขายอย เน่ืองจากใน 3 อําเภอน้ี มีสวนมะพราวขนาดใหญอยู ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ที่ผูประกอบการตองการ 
 5. นําทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเชิงลําดับชั้น (AHP)มาใชเพื่อคัดเลือกปใจจัยที่มีความสําคัญในการเลือกผูขายวัตถุดิบผลิตนํ้าตาล
มะพราวจากซัพพลายเออรแแตละราย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel มาใชในการวิเคราะหแ 
 6. หาคานํ้าหนักของปใจจัย เพื่อจัดลําดับความสําคัญ 
 7. กําหนดชี้วัดผลการดําเนินงาน(Key  Performance  Indicator : KPI) มาวัดผลประสิทธิภาพตอกระบวนการทํางานของฝุายจัดซื้อ  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2 แสดงแผนภูมิลําดับชั้น 
 

ผลการวิจัย 
  จากการที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาและสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ เพื่ อใหทราบถึงปใจจัยที่นํามาใชในการคัดเลือก
ผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวใหเหมาะสมที่สุดโดยปใจจัยที่ไดจะประกอบไปดวย 5 ปใจจัยหลัก ดังน้ี 1. ปใจจัยดานคุณภาพ 2. ปใจจัย
ดานราคา 3. ปใจจัยดานปริมาณ 4. ปใจจัยดานบริการ 5. ปใจจัยดานระยะเวลาในการสงมอบ เมื่อทราบถึงปใจจัยที่เหมาะสมแลวจึงนําไปใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการตัดสินใจทั้ง 3 ทานใหคะแนนในแตละปใจจัย 
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ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลคะแนนความสําคัญปใจจัยของผูใหคะแนนทั้ง 3 ทาน 
ปใจจัย คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี รวม คาเฉลี่ย 

คุณภาพ 0.39 0.56 0.54 1.49 0.50 
ปริมาณ 0.18 0.21 0.15 0.55 0.18 
ราคา 0.31 0.09 0.18 0.58 0.19 
บริการ 0.07 0.10 0.07 0.24 0.08 

ระยะเวลาการสง 0.04 0.04 0.06 0.14 0.05 
 จากตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการใหคะแนนแตละปใจจัยในการเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวรายใหม โดยมีคานํ้าหนัก
คือ ปใจจัยดานคุณภาพ 0.50 คะแนน ปใจจัยดานปริมาณ 0.18 คะแนน ปใจจัยดานราคา 0.19 คะแนน ปใจจัยดานบริการ 0.08 คะแนน และ
ปใจจัยดานระยะเวลาการสง 0.09 คะแนน 
 
ตารางท่ี 2 ลําดับความสําคัญของปใจจัย 
ลําดับที ่ ปใจจัย คานํ้าหนัก คานํ้าหนัก % 

1 คุณภาพ 0.50 50% 
2 ราคา 0.18 18% 
3 ปริมาณ 0.19 19% 
4 บริการ 0.08 8% 
5 เวลาการสง 0.05 5% 

รวม 1 100% 
 จากตารางที่ 2 แสดงถึงการลําดับความสําคัญของปใจจัยออกมาโดยปใจจัยที่สําคัญอันดับแรก คือ ปใจจัยดานคุณภาพ รองลงมาคือ 
ปใจจัยดานปริมาณ ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานการบริการ และอันดับสุดทายคือ ปใจจัยดานระยะเวลาในการสงมอบ 
ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลการวิเคราะหแผูขายวัตถุดิบปใจจัยดานคุณภาพ 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี คาเฉลี่ย คานํ้าหนัก 
คุณทวีโชค 0.38 0.36 0.36 0.37 36.59% 

คุณสุทธิพงษแ 0.18 0.15 0.19 0.17 17.19% 

คุณวันเพ็ญ 0.33 0.37 0.31 0.34 33.84% 
คุณสุชาวดี 0.07 0.04 0.09 0.06 6.39% 
คุณสมศักด์ิ 0.04 0.08 0.05 0.06 5.99% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
 จากตางรางที่ 3 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูขายวัตถุดิบกับปใจจัยในการคัดเลือกดานคุณภาพ โดยผูมีอํานาจในการตัดสินใจทั้ง 3 คน 
พบวาผูขายวัตถุดิบที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ  คุณทวีโชค 36.59% รองลงมา คือ คุณวันเพ็ญ 33.84% คุณสุทธิพงษแ 17.19% และลําดับสุดทาย 
คือ คุณสุชาวดี 6.39% และคุณสมศักด์ิ 5.99% 
 
ตารางท่ี 4 แสดงสรุปผลการวิเคราะหแผูขายวัตถุดิบปใจจัยดานปริมาณ 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี คาเฉลี่ย คานํ้าหนัก 
คุณทวีโชค 0.37 0.38 0.37 0.37 37.16% 

คุณสุทธิพงษแ 0.04 0.04 0.04 0.04 4.07% 
คุณวันเพ็ญ 0.11 0.09 0.12 0.11 10.62% 
คุณสุชาวดี 0.40 0.40 0.37 0.39 39.00% 
คุณสมศักด์ิ 0.08 0.09 0.10 0.09 9.15% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
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 จากตางรางที่ 4 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูขายวัตถุดิบกับปใจจัยในการคัดเลือกดานปริมาณ โดยผูมีอํานาจในการตัดสินใจทั้ง 3 คน 
พบวาผูขายวัตถุดิบที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ คุณสุชาวดี 39% รองลงมา คือ คุณทวีโชค 37.16% คุณวันเพ็ญ 10.62% และลําดับสุดทาย คือ 
คุณสมศักด์ิ 9.15%และคุณสุทธิพงษแ 4.07% 
 
ตารางท่ี 5 แสดงสรุปผลการวิเคราะหแผูขายวัตถุดิบปใจจัยดานราคา 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี คาเฉลี่ย คานํ้าหนัก 
คุณทวีโชค 0.51 0.50 0.49 0.50 49.83% 

คุณสุทธิพงษแ 0.05 0.06 0.05 0.05 5.25% 
คุณวันเพ็ญ 0.27 0.23 0.25 0.25 25.09% 
คุณสุชาวดี 0.11 0.17 0.16 0.15 14.67% 
คุณสมศักด์ิ 0.05 0.05 0.05 0.05 5.16% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
 จากตางรางที่ 5 แสดงผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูขายวัตถุดิบกับปใจจัยในการคัดเลือกดานราคา โดยผูมีอํานาจในการตัดสินใจทั้ง 3 
คน พบวาผูขายวัตถุดิบที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ   คุณทวีโชค 49.83% รองลงมา คือ คุณวันเพ็ญ 25.09% คุณสุชาวดี 14.67% และลําดับ
สุดทาย คือ คุณสุทธิพงษแ 5.25% และคุณสมศักด์ิ 5.16% 
 
ตารางท่ี 6 แสดงสรุปผลการวิเคราะหแผูขายวัตถุดิบปใจจัยดานบริการ 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี คาเฉลี่ย คานํ้าหนัก 
คุณทวีโชค 0.32 0.48 0.40 0.40 39.99% 

คุณสุทธิพงษแ 0.05 0.15 0.05 0.08 8.10% 
คุณวันเพ็ญ 0.30 0.20 0.28 0.26 26.02% 
คุณสุชาวดี 0.09 0.05 0.08 0.07 7.30% 
คุณสมศักด์ิ 0.24 0.13 0.19 0.19 18.59% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
 จากตางรางที่ 6 แสดงผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูขายวัตถุดิบกับปใจจัยในการคัดเลือกดานบริการโดยผูมีอํานาจในการตัดสินใจทั้ง 3 
คน พบวาผูขายวัตถุดิบที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ   คุณทวีโชค 39.99% รองลงมา คือ คุณวันเพ็ญ 26.02% คุณสมศักด์ิ 18.59% และลําดับ
สุดทาย คือ คุณสุทธิพงษแ 8.10% และ คุณสุชาวดี 7.30% 
 
ตารางท่ี 7 แสดงสรุปผลการวิเคราะหแผูขายวัตถุดิบปใจจัยดานระยะเวลาในการสงมอบ 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี คาเฉลี่ย คานํ้าหนัก 
คุณทวีโชค 0.36 0.38 0.36 0.37 36.83% 

คุณสุทธิพงษแ 0.06 0.07 0.07 0.07 6.52% 
คุณวันเพ็ญ 0.05 0.05 0.04 0.05 4.77% 
คุณสุชาวดี 0.16 0.28 0.35 0.26 26.44% 
คุณสมศักด์ิ 0.36 0.23 0.17 0.25 25.44% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
 จากตางรางที่ 7 แสดงผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูขายวัตถุดิบกับปใจจัยในการคัดเลือกดานระยะเวลาในการสงมอบ โดยผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจทั้ง 3 คน พบวาผูขายวัตถุดิบที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ คุณทวีโชค 36.83% รองลงมา คือ คุณสุชาวดี 26.44% คุณสมศักด์ิ 25.44% 
และลําดับสุดทาย คือคุณสุทธิพงษแ 6.52% และ คุณวันเพ็ญ 4.77% 
 หลังจากน้ันนําคะแนนเฉลี่ยของผูขายวัตถุดิบ และคาความสําคัญของปใจจัยที่ไดจากการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น ( Analytical 
Hierarchy Process) มาคํานวณหาผมรวมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบน้ําตาลมะพราวรายใหมดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 แสดงสรุปผลการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวรายใหม 
ปใจจัย/ผูขายวัตถุดิบ คุณภาพ ปริมาณ ราคา บริการ ระยะเวลาการสง 

นํ้าหนักเกณฑแ 50% 19% 18% 8% 5% 
คุณทวีโชค 36.59% 37.16% 49.83% 39.99% 36.83% 

คุณสุทธิพงษแ 17.19% 4.07% 5.25% 8.10% 6.52% 
คุณวันเพ็ญ 33.84% 10.62% 25.09% 26.02% 4.77% 
คุณสุชาวดี 6.39% 39.00% 14.67% 7.30% 26.44% 
คุณสมศักด์ิ 5.99% 9.15% 5.16% 18.59% 25.44% 

 
ตารางท่ี 9 แสดงสรุปผลรวมคะแนนการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวรายใหม 
ปใจจัย/ผูขายวัตถุดิบ คุณภาพ ปริมาณ ราคา บริการ ระยะเวลาการสง รวม 

คุณทวีโชค 18.30% 7.06% 8.97% 3.20% 1.84% 39% 
คุณสุทธิพงษแ 8.59% 0.77% 0.94% 0.65% 0.33% 11% 
คุณวันเพ็ญ 16.92% 2.02% 4.52% 2.08% 0.24% 26% 
คุณสุชาวดี 3.20% 7.41% 2.64% 0.58% 1.32% 15% 
คุณสมศักด์ิ 2.99% 1.74% 0.93% 1.49% 1.27% 8% 

รวม 50.00% 19.00% 18.00% 8.00% 5.00% 100% 
 จากตารางที่ 9 จะแสดงใหเห็นถึงคะแนนของผูขายวัตถุดิบที่ไดจากการนําคะแนนเฉลี่ยของผูขายวัตถุดิบมาคูณกับคาความสําคัญของ
ปใจจัย สรุปผลการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวที่เหมาะสมที่สุดอับดับที่ 1 คือ คุณทวีโชค ไดคะแนนรวมทั้งหมด คือ  39% 
อันดับที่ 2 คือ คุณวันเพ็ญไดคะแนนรวมทั้งหมด คือ 26% อันดับที่ 3 คือ คุณสุชาวดี ไดคะแนนรวมทั้งหมด คือ15% อันดับที่ 4  คือ คุณสุทธิ
พงษแ ไดคะแนนรวมทั้งหมด คือ 11% และอันดับสุดทาย คือ คุณสมศักด์ิ ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 8% 

หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวรายใหม จากน้ันกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพผูขายวัตถุดิบตาม
ปใจจัยที่ใชในการคัดเลือก เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูขายวัตถุดิบ 

 
ตารางท่ี 10 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผูขายวัตถุดิบ 
ลําดับที ่ ปใจจัยดานตางๆ ตัวชี้วัดสําคัญ เปูาหมาย 

1 ดานคุณภาพ -คุณภาพนํ้าตาลใสมีคุณภาพที่ดี 100 % 
2 ดานปริมาณ -สามารถสงนํ้าตาลไดตรงตามจํานวนที่ตองการ 100 % 
3 ดานราคา -ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม และราคาไมสูงมากจนเกินไป 90 % 
4 ดานบริการ -บริการสงถึงที่หมายปลายทางฟร ี 100% 
5 ดานระยะเวลาการสงมอบ -สงมอบตรงตามเวลาที่ไดตกลงกันไว 80% 

 กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราวตามปใจจัยที่ใชในการ
คัดเลือก เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราว  กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพวัดโดย คุณ
ถาวร พูลสวัสด์ิ คุณโชคชัย สวางแสง และคุณพัชรี สวางแสง ประธาน รองประธานและหัวหนากลุมวิสาหกิจ 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่ใชในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลมะพราว กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิ จ
ชุมชนนํ้าตาลเมืองเพชร บานคลองนํ้าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี ผูศึกษาไดนําทฤษฎีการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process ) มา
ใชในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบที่เหมาะสม  
 ผลการศึกษาพบวาปใจจัยในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบมี 5 ปใจจัย ไดแก 1) ดานคุณภาพ 2) ดานปริมาณ 3) ดานราคา 4) ดานบริการ 
5) ดานระยะเวลาการสงมอบ จากการประเมินสรุปไดวา ประธานกลุม รองประธานกลุมและหัวหนากลุม ใหความสําคัญกับปใจจัยดานคุณภาพ มี
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คะแนนเทากับ 50 เปอรแเซ็นตแ รองลงมา คือ ดานปริมาณ คะแนนเทากับ 19 เปอรแเซ็นตแ ดานราคา คะแนนเทากับ 18 เปอรแเซ็นตแ ดานการ
บริการ คะแนนเทากับ 8 เปอรแเซ็นตแ และลําดับสุดทาย คือ ดานระยะเวลาการสงมอบ คะแนนเทากับ 5 เปอรแเซ็นตแ นําปใจจัยทั้ง 5 ดานใชในการ
ประเมินผูขายวัตถุดิบ จํานวน 5 ราย ผลการประเมินคัดเลือกตามลําดับ คือ คุณทวีโชค ไดคะแนนรวม 39 เปอรแเซ็นตแ คุณวันเพ็ญ ไดคะแนนรวม 
26 เปอรแเซ็นตแ คุณสุชาวดี ไดคะแนนรวม 15 เปอรแเซ็นตแ คุณสุทธิพงษแ ไดคะแนนรวม 11 เปอรแเซ็นตแ และคุณสมศักด์ิ ไดคะแนนรวม 9 
เปอรแเซ็นตแ 
 หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบสําหรับผลตินํ้าตาลมะพราวรายใหม ไดกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผูขายวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตนํ้าตาลมะพราวตามปใจจัยที่ใชในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูขายวัตถุดิบ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองจากผูศึกษาไดรับความชวยเหลือเป็นอยางดีจาก อาจารยแรัฐยา พรหมหิตาทร อาจารยแที่ปรึกษา ที่ได
กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา แนวทาง ขอเสนอแนะ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยแ
เป็นอยางย่ิง และขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ทั้งน้ีขอขอบคุณ คุณถาวร พูลสวัสด์ิ และคุณโชคชัย สวางแสงที่ใหคําปรึกษา และสนับสนุนขอมูล ดานตาง ๆ จนทําใหวิจัยเลมน้ี ได
สําเร็จลุลวงเป็นอยางดี นอกจากน้ีผูศึกษายังไดรับการชวยเหลือและกําลังใจจาก คุณพอ คุณแม พี่นอง และเพื่อน ๆ ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานที่ทํางานที่ใหความชวยเหลืออีกมากที่ผูศึกษาไมสามารถกลาวนามไดหมดในที่น้ี ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณ าและความ
ปรารถนาดีของทุกทานเป็นอยางย่ิง จึงขอกราบขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
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การวิเคราะหแปใจจัยความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 ไรจังกร 
ในเขตพืน้ที่ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอด็ 

Risk Factors Analysis of the Supply Chain of Rice 105 In Case Study Rai-Jangkorn Srakul Sub-District 
Suvarnabhumi District Roi-Ed Province 

ปใญจพล อนุพนัธแ1 และ กัญญารัตนแ นิ่มตระกูล2 
Punjaphon Anuphan and Kanyarat Nimtrakool 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงของหวงโซอุปทานขาวพันธแมะลิ 105 ดวยการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณแกึ่งโครงสรางในการเขาไปสมัภาษณแแบบเชิงลึกต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า  ที่มีการเก็บขอมูลจากกรณีศึกษาหวง
โซอุปทานไรจังกรและผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 ไรจังกร จํานวน 5 องคแกร ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 
2562 เพื่อระบุปใจจัยที่สงผลตอการบริหารความเสี่ยงและประเมินความรุนแรงของปใจจัยดังกลาวโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหแความลมเหลวและ
ผลกระทบ (FMEA) จัดอันดับความเสี่ยง 

ผลการวิจัยพบวาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงในขาวหอมมะลิพันธุแ 105 กรณีศึกษาไรจังกรทั้งหวงโซอุปทานมีปใจจัยที่
แตกตางกันในแตละตําแหนงของหวงโซอุปทาน ตนนํ้าชวงเกษตรไรจังกรพบความเสี่ยงทั้งหมด 35 ปใจจัยโดยแบงเป็น   7 ประเภท โดยความ
เสี่ยงที่เกิดผลกระทบรุนแรง 3 อันดับแรกคือ 1.สิ่งเจือปนในขาวเปลือก 2.นํ้าไมเพียงพอ 3.ความผันผวนของราคาขาว  ชวงกลางนํ้ามี 2 องคแกร
คือสหกรณแการเกษตรและโรงสีขาว  สหกรณแการเกษตรผูรวบรวมขาวเปลือกพบปใจจัยที่สงผลกระทบรุนแรง 3 อันดับแรกคือ 1.ปใจจัยเสี่ยงดาน
ความผันผวนของราคาขาวในปใจจุบัน 2.ปใจจัยเสี่ยงดานการรับขาวเปลือกนอกฤดูเก็บเกี่ยวสงกระทบถึงการปนของขาวนาปลังนาปี 3.ปใจจัยเสี่ยง
ดานเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสง สวนโรงสีขาวพบคปใจจัยที่สงผลใหเกิดผลกระทบรุนแรง 3 อันดับแรก คือ 1.ปใจจัยเสี่ยงดานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 2.ปใจจัยเสี่ยงดานนโยบายของรัฐบาล 3.ปใจจัยเสี่ยงดานเกิดการเมืองการปกครอง ปลายนํ้าพบ 2 องคแกรคือผูคาสงขาวและผู คา
ปลีกขาว สวนของผูสงขาวพบปใจจัยที่สงผลกระทบรุนแรง 3 อันดับแรกคือ 1.ปใจจัยเสี่ยงดานเศรษฐกิจภายในประเทศ 2.ปใจจัยเสี่ยงดานนโยบาย
ของรัฐบาล 3.ปใจจัยเสี่ยงดานเกิดการเมืองการปกครอง สวนผูคาปลีกขาวพบปใจจัยที่ผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง 3 อันดับแรก คือ 1.
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น 2.คูแขงในธุรกิจลักษณะเดียวกัน 3.ขาดแคลนบุคลากรในการทํางาน 
ค าส าคัญ  :หวงโซอุปทานขาว, การบริหารความเสี่ยง , หวงโซอุปทาน , การวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ, ปใจจัย 

Abstract 
The purpose of this research is to study the factors that affect the risk management of the jasmine rice 105 

supply chain .This study used qualitative research by a semi-structured interview from upstream, middle and 
downstream .The empirical study applied all stakeholders of Rai Jang Korn case study which compose of five 
organizations in its supply chain .This work run from January to March 2019 .The aims are to identify the factors affecting 
the risk management and evaluating those level of gravity by using a failure mode and effect analysis )FMEA (tool. 

The findings found different factors affecting risk management of jasmine rice supply chain of Rai Jang Korn case 
study .Firstly, for the upstream level, we found 35 factors which have been classed into 7 types of factors affecting risk 
management .The three most important are 1 . impurities mixed in paddy, 2 .a lack of water and 3 .a change of price of 
rice .In middle-stream, there are two organizations :an agriculture cooperative and a rice mill .The three most important 
factors affecting risk management of rice supply chain of an agriculture cooperative are 1 .a change of price of rice, 2 .a 
rice production out of season and 3 .an accident of transport and for a rice mill are 1 .economic factor, 2 .government 
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policies and 3 .political factor .In downstream, two organizations have been founded which are wholesaler and retailer of 
tice .For a wholesaler, we founded the three main factors affecting risk management are 1 .economic factor, 2 .
government policies and 3 .Political factor .Finally, retailer showed the three factors the most important are 1 .high cost 
of raw material, 2 .competitors in the same business and 3 .lack of employees. 
Keywords  :Rice Supply Chain, Risk Management , Supply Chain , Failure Modes and Effect Analysis  :FMEA, Factor 
 
1.บทน า 

จากสถิติการคาดการณแการสงออกขาวของโลกในปี พ .ศ. 2561 ประเทศไทยเป็นผูสงออกขาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ
อินเดีย    ) สมาคมผูสงออกขาวไทย, 2562   (โดยในปี พ .ศ . 2561 ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกขาวทั้งสิ้น 11,088,741 ตัน คิดเป็นมูลคา 
180,270 ลานบาท  )ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ,  2562   (ขาวจึงเป็นพืชเกษตรที่ส ำคัญของประเทศเน่ืองจากทํารายไดมหาศาลใหกับ
ประเทศ ดวยเหตุน้ีทําใหเกษตรกรผูปลูกขาวมักไดรับความสนใจเป็นพิเศษจากภาครัฐมาโดยตลอดโดยมีนโยบายชวยเหลือ อาทิเชน โครงการรับ
จํานําขาว การประกันราคาขาว อยางไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวของไทยที่ผานมายังคงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร )เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ
,  2561   (โดยผลผลิตและการสงออกแตละปีมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากปใจจัยการผลิตและปใจจัยพื้นฐานดานอื่น ๆ ในหวงโซอุปทานซึ่งสถิติ

ดังกลาวแสดงความเปลี่ยนแปลงของจํานวนการผลิตความตองการและปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิในแตละปี  จากแผนภูมิที่ 1  แสดงสถิติ
การเปลี่ยนจํานวนการผลิตและปริมาณการสงออกขาวในแตละปีซึ่งประเทศไทยมีแหลงปลูกขาวที่สําคัญหลายพื้นที่ โดยแผนภูมิตอไปน้ีจะ

ชี้ใหเห็นถึงปริมาณขาวที่เกษตรกรสามารถผลิตไดในแตละปีที่มีจํานวนผลผลิตที่แตกตางกันออกไปในแตละปีและปริมาณควา มตองการของ
ผูบริโภครวมถึงปริมาณการสงออกและสินคาคงเหลือในแตละปี 

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่มากที่สุดในการทํานาในปใจจุบัน  )โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน , 2562 ( จาก
พื้นที่ที่มีการทํานาทุงกุลารองไหเป็นแหลงปลูกขาวที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัด 13 อําเภอ โดยมีพื้นที่ถึง 
2,107,681 ไร และยังเป็นพื้นที่ที่ปลูกขาวหอมมะลิที่ใหญที่สุดในประเทศไทย  ) เลิฟฟารแมเมอรแ, 2562 (ในการปลูกขาวหอมมะลิปรากฎใหเห็นวา
พันธุแขาวหอมมะลิ 105 เป็นขาวหอมมะลิพันธุแที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากที่สุด  ) กรมการขาว, 2562 (ซึ่งเติบโตไดดีในพื้นที่รอนแลงแหงน้ี
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เป็นอําเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกขาวหอมมะลิมากที่สุดเป็นอันดับ 1 )สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด ,  2559  (ซึ่ง
เป็น 1 ใน 13 อําเภอที่อยูในเขตพื้นที่ทุงกุลารองไหที่มีการปลูกขาวพันธุแหอมมะลิ 105 มากที่สุดจังหวัด )สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด , 2559( 
 จากแผนภาพที่ 1 เป็นขอมูลจากการสัมภาษณแนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม  2562  แสดงใหเห็นวาอําเภอสุวรรณภูมิ มีสัดสวนที่เป็นพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุดในจังหวัดรอยเอ็ด โดยในปี พ  .ศ  . 2562 อําเภอ
สุวรรณภูมิมีเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีรายชื่อกับเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิทั้งหมด 23,390 ราย ครัวเรือนที่ทําการปลูกขาวจํานวน 21,856 ครัวเรือน 
พื้นที่การทําเกษตรปลูกขาวในอําเภอทั้งหมด 352,913 ไร  อําเภอสุวรรณภูมิยังเป็นพื้นที่ที่อยูในเขตทุงกุลารองไห อันเป็นพื้นที่ปลูกขาวที่ใหญ
ที่สุดของประเทศไทยโดยอําเภอสุวรรณภูมิแบงเขตพื้นที่ไดทั้งหมด 15 ตําบลซึ่งตําบลที่ผูวิจัยลงพื้นที่ศึกษาเก็บขอมูลคือตําบลสระคูเน่ืองจากเป็น
ตําบลที่มีประชากรและมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกขาวพันธุแหอมมะลิ 105 มากที่สุด 

แผนภาพที่ 2 ขอมูลสนับสนุนการสัมภาษณแนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 แสดงแผนที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวใน อําเภอสุวรรณภูมิ พบวาพื้นทีส่ีแดงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูก
ขาว ไดแก ตําบลหินกอง ตําบลทุงศรีเมือง ตําบลภูหลวง และตําบลสระคู โดยตําบลสระคูที่ผูวิจัยเขาไปศึกษาน้ันมีจํานวนหมูบานทั้งหมด 21 
หมูบาน แยกเป็นหมูบานในเขตของ อบต ทั้งหมด .13 หมูบาน และเป็นหมูบานที่อยูในเขตเทศบาลและบางสวนอยูใน อบต  จํานวน  .8 หมูบาน 
จํานวนครัวเรือน 3,111 ครัวเรือน เป็นเกษตรกร 2,798 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2661 ตําบลสระคูมีพื้นที่ในการเพาะปลูกขาวจํานวนทั้งสิ้น 47,081 
ไร ที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ จากการสัมภาษณแนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  พบวาหมูบานที่มีเกษตรกรปลูก
ขาวหอมมะลิจํานวนมากคือหมูบานหนองหวาในตําบลสระคู หลังจากลงพื้นที่หมูบานหนองหวาในเพื่อสัมภาษณแผูชวยผูใหญบานวันที่  มีนาคม 1
เกี่ยวกับเกษตร2562กรผูปลูกขาวพบวา เกษตรกรผูที่มีจํานวนพื้นที่ในการถือครองขาวมากที่สุดในหมูบานคือไรจังกร ซึ่งทําการเกษตรปลูกขาว
พันธุแหอมมะลิ 105 โดยมีพื้นที่กวา 80 ไร โดยเจาของไรจังกรมีประสบการณแในการปลูกขาวมาเป็นระยะเวลาถึง 36 ปี ทําใหผูวิจัยทําการเลือกไร
จังกรเป็นกรณีศึกษาปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชนขาวในครั้งน้ี 

ไรจังกรทํานาตามฤดูกาลเรียกวานาปี โดยจะเริ่มทํานาชวงเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวชวงเดือนพฤศจิกายน มีการจางแรงงานในพื้นที่
เก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งมีกระบวนการประกอบหลังการเก็บเกี่ยวดังน้ี  
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1.การผลิตขาวเปลือกจะทําการสงใหสหกรณแการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหน่ึง จํากัด โดยสหกรณแแหงน้ีจะทําหนาที่รวบรวม
ขาวเปลือกจากพื้นที่ใกลเคียง จากการสัมภาษณแพนักงานสหกรณแการเกษตรฝุายบัญชี วันที่ 2 มีนาคม 2562 พบวาผูสงขาวเปลือกสวนใหญของ
สหกรณแเป็นเกษตรกรในอําเภอสุวรรณภูมิ ศิลาลาด โพนทราย ราษีไศล ชุมพลบุรี รัตนะบุรี  

2.การขัดสี สหกรณแการเกษตรแหงน้ีถูกเชาโดยโรงสีโชคอนันตแไรซแ 2003 จํากัด เป็นโรงสีขนาดใหญของจังหวัดสุพรรณบุรีโดย
ขาวเปลือกที่เก็บรวบรวมไดจากสหกรณแการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหน่ึง จํากัด จะถูกสงไปยังโรงสีโชคอนันตแไรซแ  2003 จํากัด จังหวัด
สุพรรณบุรีเพื่อทําการขัดสีผลิตเป็นขาวสาร 

3.การกระจายขาวสารสูพอคาสง หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการขัดสีกลายเป็นขาวสาร ขาวสารจะถูกกระจายสูพอคาสงในพ้ืนที่ อําเภอ
ศรีประจันตแ และพอคาสงในกรุงเทพมหานคร  

4.การกระจายขาวสารสูพอคาปลีก หลังจากขาวสารถูกกระจายไปยังพอคาสง จากน้ันพอคาปลีกจะมารับขาวสารจากรานคาสงเพื่อ
ดําเนินการขายจนถึงมือผูบริโภค  
 งานวิจัยน้ีเนนการศึกษาหวงโซอุปทานขาวสารพันธุแหอมมะลิ   กรณีศึกษาไรจังกรอันประกอบไปดวย ไรจังกร 105ผูจัดหาขาวเปลือก 
ผูผลิตขาวสาร และผูจําหนายขาวสาร พบปใญหาการดําเนินงานที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษามีปใจจัยหลายปใจจัยที่มีผลกระทบตอการ
บริหารความเสี่ยงของหวงโซอุปทานขาวสารพันธุแหอมมะลิ  )  โดยใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึก  105In-depth Interview  (กับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าจากการวิเคราะหแหวงโซอุปทาน 

 
2.วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยมีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105  ไรจังกร ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

2. เพี่อประเมินความรุนแรงปใจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 ไรจังกร ตําบลสระคู 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
 
3.วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกสแและหวงโซอุปทาน 
หวงโซอุปทาน คือ กระบวนการต้ังแตเริ่มหาวัตถุดิบ จนกระทั่งสินคาถูกสง ไปจนถึงมือลูกคา ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีความสัมพันธแ

เกี่ยวเน่ืองกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ Supply Chain  )ซัพพลายเชน  (หรือโซอุปทาน สิ่งที่เชื่อม  Supply Chain เขาดวยกัน คือกระบวนการ 
Logistics  ) Greedisgoods, 2018(  

ประโยชนแของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) คือ การลดความสูญเปลา (Waste) ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดสินคาคงคลัง การเพิ่ม
ผลิตภาพ การลดตนทุนการขนสงดวยการต้ังโรงงานใกลแหลงวัตถุดิบ ทั้งหมดจะชวยลดความสูญเปลา (Waste) สงผลใหบริษัทมีตนทุนที่ตํ่าลง 
(Greedisgoods, 2018) 

โซอุปทานขาวไทย 
  (ฉัฐยา ตวงสุวรรณ, 2553) กลาวไววาโซอุปทานขาวไทยจะเป็นกลไกการขับเคลื่อนการนําผลผลิตขาวเปลือกของเกษตรกรผานกิจกรรม
ตาง ๆ ของธุรกิจที่หลากหลายในขบวนการตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า จนเป็นขาวสารสําหรับผูบริโภค โดยมีผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝุายที่ ตอง
มีการติดตอประสานงานดําเนินการเชื่อมโยงกันอยางเป็นระบบ เพื่อใหโซอุปทานน้ันมีประสิทธิภาพและไดรับผลประโยชนแรวมกัน ในระบบโซ
อุปทานขาวไทยจะมีผูมีสวนเกี่ยวของหลักซึ่งสามารถแบงได 3 ระดับคือ ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ดังน้ี 

 ระดับตนนํ้า  
   ซัพพลายเออรแลําดับที่ 1 (Tier 1 Supplier) หมายถึง ผูผลิตและผูจัดจําหนายปใจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร ปใจจัยการผลิตที่ดีมี
คุณภาพเป็นสวนสําคัญที่ทําใหสามารถผลิตผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามมา โดยเฉพาะอยางย่ิงเมล็ดพันธุแขาวปลูกของเกษตรกรที่ใชเพื่อเพาะปลู ก 
เมล็ดพันธุแขาวปลูกที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองคุณภาพของไทยน้ันผลิตจากศูนยแเมล็ดพันธุแขาว 
  เกษตรกร เป็นจุดเริ่มตนของโซอุปทานขาวไทย เป็นผูปลูกขาวโดยนําเมล็ดพันธุแที่ซื้อจากผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุแ หรือซัพพลาย
เออรแลําดับที่ 1 น่ันเอง เมื่อไดผลผลิตขาวเปลือกจึงนําไปขายใหกับลูกคาลําดับที่  1 (Tier 1 Customer) เกษตรกร ไดแก ทาขาว สหกรณแ พอคา
คนกลาง หรือนําไปขายโดยตรงกับโรงสีขาว ระดับกลางนํ้า 
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  ทาขาว พอคาคนกลาง และสหกรณแ เป็นกลุมที่มีหนาที่ในการรวบรวมกผลผลิต รับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรหรือชาวนา แลวนําไปขาย
ใหแกโรงสีขาว ชวยอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรหรือชาวนาที่ไมมีรถขนสงเพื่อนําขาวเปลือกไปขายใหกับโรงสี สหกรณแบางแหงของไทยนอกจาก
รับซื้อขาวเปลือกแลวยังดําเนินการกิจการโรงสีควบคูไปดวย 
  โรงสีขาว มีหนาที่แปรสภาพจากขาวเปลือกที่ซื่อมาจากเกษตรกรหรือพอคาขนกลางตางๆเป็นขาวสาร โดยมีผลพลอยไดจากกระบวนการสี
ขาว เชน รําขาว ปลายขาว แกลบ เป็นตน เป็นผูจําหนายขาวสารใหกับลูกคาลําดับที่ 2  )Tier 2 Customer   (ของเกษตรกร หมายถึง ผูที่ซื้อขาวตอ
จากลูกคาลําดับที่ 1 )Tier 1 Customer  (หรือโรงสีไดแกผูสงออกตัวแทนจําหนายในตางประเท ศ รานคาสงในประเทศ และรานคาปลีกในประเทศ  
         ระดับปลายนํ้า 

           ผูสงออกขาว หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เป็นตัวกลางในการจําหนายและกระจายขาวสารใหแกตัวแทนจําหนายในตางประเทศ สําหรับใน
ประเทศลูกคากลุมน้ี หมายถึง ผูคารานคาสงในประเทศโดยมีหนาที่เป็นตัวกลางในการจําหนายและกระจายขาวสารใหแกผูคาหรือรานคาปลีกใน
ประเทศ 
    ตัวแทนจําหนายในตางประเทศ หมายถึง ผูทําหนาที่จําหนายขาวสารโดยตรงใหกับผูบริโภคในตางประเทศและกลุมน้ียังหมายถึงผูคา
หรือรานปลีกในประเทศที่ทําหนาที่จําหนายขาวสารโดยตรงใหกับผูบริโภคภายในประเทศ 
     ลูกคาลําดับที่ 3  )Tier 3 Customer  (ของเกษตรกร หมายถึง ลูกคาหรือผูบริโภคคนสุดทายที่ซื้อขาวสารจากลูกคาลําดับที่  2  )Tier 2 
Customer  (เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนทั้งในประเทศและตางประเทศ  

จะเห็นไดวา ขาวไทยที่เราบริโภคและสงออกอยูทุกวันน้ีน้ันตองผานการสรางคุณคาจากผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝุายขางตน เริ่มจากเมล็ด
พันธุแขาวปลูก สูตนขาว เก็บเกี่ยวเป็นขาวเปลือกผานการกะเทาะเปลือกขัดสีเป็นขาวสาร แลวจึงนํามาแบงบรรจุ ตามลําดับ กอนจะสงถึงมือลูกคา
หรือผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งการดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพตองอาศัยกิจกรรมดานโลจิสติกสแเป็นตัวขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันอยางเป็นระบบ  )ฉัฐยา 
ตวงสุวรรณ, 2553( 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง 
               การบริหารความเสี่ยง  )Risk Management ( หมายถึง กลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่นํามาใชในการบงชี้ วิเคราะหแ ประเมิน จั ดการ 
ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหนวยงาน  /ฝุายงาน หรือกระบวนการดําเนินงานขององคแกร   เพื่อชวยลดความสูญเสียใน
การไมบรรลุเปูาหมายใหเหลือนอยที่สุดและเพิ่มโอกาสแกองคแกรมากที่สุด )logisticscafe,2010( 

การวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ 
การวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ หรือ FMEA น้ันเป็นวิธีการในการกําหนด แนวโนมที่จะเกิดสภาพความลมเหลวที่อาจเกิด

ขึ้นกับผลิตภัณฑแหรือกระบวนการ เป็นการประเมินความเสี่ยงรวมกับความลมเหลวแบบตาง ๆ, ลําดับความสําคัญของสภาพการลมเหลวขึ้นอยู
กับความเรงดวนหรือสภาพของความลมเหลวน้ัน และในการปูองกันก็เชนกันจะดําเนินการกอนหลังตามความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดย
การประเมินความเสี่ยงของความลมเหลวและจัดลําดับกอนหลังตามความสําคัญ ขอมูลที่สําคัญเป็นจุดวิกฤติบนตาราง FMEA คือ Risk Priority 
Number )R.P.Nสําคัญ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใชแบงแยกระดับความเสี่ยงของความลมเหลว และแสดงใหเห็นความเรงรีบในหรือ ตัวเลขลําดับความ (
การจัดการกับความลมเหลวน้ัน  

คา RPN เป็นผลมาจากสวนประกอบ 3 ตัวคือ  
Severity )Sเป็นความรุนแรงของผล (กระทบที่เกิดจากความลมเหลว  
Occurrence )Oจากสาเหตุน้ันวาบอยเพียงใดเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้น (  
Detection )O เป็นความสามารถในการตรวจจับและปูองกนัไมใหเกิดความลมเหลวขึ้นไดดีเพียงใด ดังน้ันคา (RPN เป็นดังน้ี  
RPN  =S x O x D ซึ่งคา S,O และ D จะถูกบันทึกอยูในตารางของ FMEA ดวย อางอิงเว็บ )Thaidisplay,2010 ( 

โดยทฤษฎีน้ีจะเป็นการประเมินความรุนแรงของปใจจัยความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105 ไรจังกรในเขตตําบลสระคู 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดและจัดลําดับความเสี่ยงกอนหลังตามความสําคัญ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 
105 ไรจังกรในเขตพื้นที่ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

4.วิธีด าเนินการวิจัย 
 1 .ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เกี่ยวกับความเสี่ยง และ ขอมูลหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 กรณีศึกษาไรจังกร 
 2.ศึกษาเครื่องมือเพื่อใชวิเคราะหแความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงของหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 ไรจังกร 
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 3 .รางแบบสัมภาษณแเชิงลึกเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงของหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105  แบบกึ่ง
โครงสราง ซึ่งกรอบการสัมภาษณแแบงออกเป็น 5 ชุดประกอบดวย แบบสัมภาษณแสําหรับเกษตรกร สหกรณแการเกษตร โรงสีขาว ผูคาสง ผูคาปลีก  
 4.นําแบบสัมภาษณแใหอาจารยแตรวจสอบ และ Tryout 
 5.ลงพื้นที่สัมภาษณแจริง 
 6.วิเคราะหแ FMEA และจัดอันดับปใจจัยเสี่ยง 
 7.สรุปผลการศึกษา 
 
5.ผลการวิจัย 

5.1.1 หวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 
 หวงโซอุปทานของขาวพันธุแหอมมะลิ 105 กรณีศึกษา ไรจังกร มีลักษณะที่สําคัญแตกตางจากหวงโซอุปทานขาวทั่วไป ดังแผนภาพที่ 3  

5.1.2 ปใจจัยท่ีสงผลกระตบการบริหารความเสี่ยงระดับตนน้ า กรณีศึกษา ไรจังกร 
จากการสัมภาษณแพบปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 35  ปใจจัย สามารถสรุปการจําแนกออกเป็น  2  ประเภทใหญๆ คือ 
ปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอก ปใจจัยภายในคือ ปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงภายในทํางานซึ่งเป็นปใจจัยที่เกษตรกรสามารถ
หาวิธีการปูองกันหรือควบคุมได สวนปใจจัยภายนอกคือ ปใจจัยที่เกษตรกรไมสามารถควบคุมหรือปูองกันได ซึ่งสามารถนํามาจําแนกเป็น 7 
ประเภทยอย ดังตารางที่ 1  

หลังจากการระบุปใจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 ในสวนของตนนํ้าคือเกษตรกรไรจังกร 
ผูวิจัยไดทําการประเมินขอบกพรองและผลกระทบที่ปใจจัยน้ันมีผลตอการดําเนินงานของเกษตรกรไรจังกร โดยหลังจากทราบปใจจัยเสี่ยงทั้ง  35 

ปใจจัย แลวจึงใหคุณจังกร ศรีประสาร เจาของไรจังกร ทําการใหคะแนนเพื่อจัดอันดับความรุนแรงโดยคะแนนความรุนแรงและผลกระทบ 3 
อันดับแรกไดแก 

1 . ดานสิ่งเจือปนในขาวเปลือกหรือลักษณะการปนของชนิดขาวเปลือก    “ การจดางแรงงานเก็บเกค่ยวโดยใชดรถเก็บเกค่ยว รถเกค่ยว์ดาว
บางีรั้งพบว่าก่อนอนดาจะมาท าการเกค่ยว์ดาวไร่จังกร แรงงานเียน ารถเกค่ยว์ดาวไปเกค่ยว์ดาวกับไร่อื่น ๆ ในบริเวณพื้นทค่ซึ่งส่งผลใอด์ดาวในแต่ละไร่
ทค่รถเกค่ยว์ดาวเียไปเกค่ยวน า์ดาวมาปนกับ์ดาวในไร่จังกรส่งผลกระทบท าใอดเมื่อน า์ดาวเปลือกไป์ายจะโดนสอกรณขโรงสคตัดราีาอากสุ่มตรวจพบ
ปริมาณ์ดาวปนเกินกว่าก าอนดทค่ีวบีุม โรงสคอรือสอกรณขบางแอ่งจะไม่รับ์ดาวเปลือก Lot น้ันทันทคเพราะสอกรณขอรือโรงสคก็ตดองกันีวามเสค่ยง
ในการ์ายอรือผลิต์ดาวสารดดวย ” )คุณจังกร ศรีประสาร(  

2. ดานการดูแลตนขาวในชวงที่นํ้าไมเพียงพอ คือ “การท านาปีจะเป็นการท านาตามฤดูกาล ซึ่งชาวนาจะใชดช่วงฤดูฝนในการท านา ีือ
ช่วง พฤษภาีม เก็บเกค่ยวช่วงพฤศจิกายน ซึ่งในปีทค่ฝนไม่ตกตดองตามฤดูกาลอรือแลดงมาก ๆ ไม่มคน้ าในการเพาะปลูกจะส่งผลถึงผลกระทบทค่
ตามมาอลายอย่างเช่น แมลงศัตรูพืช อรือ์ดาวจะไม่ไดดผลผลิตตามทค่ตดองการผลผลิตในปีน้ันต่อไร่มคแนวโนดมลดลง ซึ่งส่งผลถึงรายไดด์องการท า
การเกษตรในปีนั้น ๆ  ”)คุณจังกร ศรีประสาร(  

3. ดานความผันผวนของราคาขาวในปใจจุบัน  “ ผูดผลิต์ดาวเปลือกอรือเกษตรกรจะพบเจอปัญอานค้อยู่บ่อยีรั้งเน่ืองจากเป็นผลกระทบมา
จากเศรษฐกิจในปัจจุบัน นโยบายการเมืองการปกีรองซึ่งเป็นปัจจัยทค่ไม่สามารถีวบีุมไดด ” )คุณจังกร ศรีประสาร(  

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรไรจังกรมีความกังวลในดานราคารับซื้อขาวและคุณภาพขาวของตนที่จะสงผลกระทบตอราคารับซื้อขาว
ของสหกรณแการเกษตร  

5.1.3 ปใจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงระดับกลางน้ า กรณีศึกษาไรจังกร  
ผูวิจัยศึกษาปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงของหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105 กรณีศึกษาไรจังกร ระดับกลางนํ้า

คือ 1  .สหกรณแการเกษตรปฏิรูปที่ดินหน่ึง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และ 2   .โรงสีขาวโชคอนันตแไรซแ   )2003  (จํากัด   จากการสัมภาษณแ
พบปใจจัยยอยทั้งสิ้น 10 ปใจจัย สามารถสรุปการจําแนกประเภทไดดังตารางที่ 2  
 หลังจากการระบุปใจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105  ในสวนของกลางนํ้าคือ สหกรณแ
การเกษตรปฏิรูปที่ดิน  ผูวิจัยไดทําการประเมินขอบกพรองและผลกระทบที่ปใจจัยน้ันมีผลตอการดําเนินงานของสหกรณแการเกษตรปฏิรูปที่ดิน 
โดยหลังจากทราบปใจจัย แลวจึงใหสหกรณแการเกษตรปฏิรูปที่ดิน ทําการใหคะแนนเพื่อจัดอันดับความรุนแรงโดยคะแนนความแรงและผลกระทบ 

3 อันดับแรก ไดแก  
1.ปใจจัยดานความผันผวนของราคาขาวในปใจจุบัน “เป็นกลไกทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายของภาครัฐบาลซึ่งสหกรณแไมสามารถ

ควบคุมได” (คุณอารยา ชูเชิด) 
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2. ปใจจัยดานการรับขาวเปลือกนอกฤดูเก็บเกี่ยวสงกระทบถึงการปนของขาวนาปลังนาปี “หากรับขาวในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะไม
เกิดปใญหาขาวปนเน่ืองจากขาวจะมีความชื้นและเปียกซึ่งสังเกตไดงายวาเป็นขาวใหมที่เพิ่งเก็บเกี่ยวจะไมมีการปนของขาวนาปลัง หากตองรับ
ขาวนอกฤดูกาลจะสงผลใหมีเกษตรกรที่นําขาวปนมาจําหนายเพราะตนทุนขาวนาปลังจาถูกกวาขาวนาปีสงผลกระทบ 

 3.  ปใจจัยดานเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสง “การสงขาวเปลือกไปยังโรงสีโชคอนันตแไรซแ 2003 ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางการ
ขนสงคอนขางไกลในแตละรอบการขนสง ระยะทางโดยประมาณ 470 กิโลเมตร เสนทางที่วิ่งมีทางคดเคี้ยวและตองใชประสบการณแการขับรถ
คอนขางสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหากเกิดฝนตกถนนลื่น” (คุณอารยา ชูเชิด) 

จากการศึกษาพบวาสหกรณแมีความกังวลในดานของความผันผวนของราคาขาวอันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจในปใจจุบันซึ่งเป็นปใจจัยภายนอก
ที่ไมสามารถควบคุมไดโดยการรับขาวเปลือกนอกฤดูเก็บเกี่ยวเป็นปใจจัยที่สงผลกระทบรองมาเน่ืองจากการสงขาวที่ไมมีคุณภาพไปใหกับโรงสียอม
สงผลถึงการไดรับราคาซื้อที่ตํ่าเชนกัน สหกรณแจึงตองละเอียดตอการสุมตรวจขาวปลอมปน ปใจจัยดานการเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสงเป็นอีก 1 
ปใจจัยสําคัญ พนักงานที่ทําการขับรถตองผานการอบรมและมีการติด GPS ติดตามรถขนสงเพื่อติดตามรถขนสงทุกครั้งที่ทําการเดินรถ 

หวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105 กรณีไรจังกร มีสวนกลางนํ้าอีกหน่ึงหนวยงานคือโรงสีขาวโชคอนันตแไรซแ  )2003  (จํากัด อําเภอ
ศรีประจันตแ จังหวัดสุพรรณบุรี ทําหนาที่ในการผลิตขาวสาร มีกระบวนการคัดแยกเมล็ดคุณภาพ รวมไปถึงการบรรจุเพื่อทําการสงตอไปยังพอคา

สงจากการสัมภาษณแพบปใจจัยยอยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 14 ปใจจัย สามาร ถจําแนกประเภทปใจจัยไดเป็น 9  ประเภท 
ดังตารางที่ 3  

หลังจากการระบุปใจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105 ในสวนกลางนํ้า โรงสีขาวโชคอนันตแไรซแ 
กรณีศึกษาไรจังกร ผูวิจัยไดทําการประเมินขอบกพรองและผลกระทบที่ปใจจัยน้ันมีผลตอการดําเนินงานของโรงสีขาวโชคอนันตแไรซแ โดยหลังจาก
ทราบปใจจัย แลวจึงใหโรงสีขาวโชคอนันตแไรซแ ทําการใหคะแนนเพื่อจัดอันดับความรุนแรงโดยคะแนนความรุนแรงและผลกระทบ 3 อันดับแรกไดแก 

1  . ปใจจัยเสี่ยงดานเศรษฐกิจภายในประเทศ    “ เป็นผลกระทบทค่ไม่สามารถีวบีุมไดดส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจการีดา์ายภายในประเทศ 
ประชาชนในระดับรากอญดาไม่มคก าลังในการซื้อสินีดาจับจ่ายใชดสอย ราีาสินีดาทค่แพง์ึ้น ” ( คุณสุภัค มณีอินทรแ) 

2 . ปใจจัยเสี่ยงดานนโยบายของรัฐบาล “ในช่วงนโยบายการรับจ าน า์ดาว เป็นช่วงทค่โรงสคไดดรับผลกระทบเน่ืองจากเกษตรกรจะน า์ดาวทค่ไม่มค
ประสิทธิภาพมา์ายและมคการปลอมปนี่อน์ดางสูงส่งผลใอดโรงสคมค Stork สินีดามากและราีารับซื้อต่ ากว่าตดนทุนทค่์าย( ”คุณสุภัค มณีอินทรแ) 

3 . ปใจจัยเสี่ยงดานเกิดการเมืองการปกครอง “การเมืองการปกีรองเป็นผลกระทบส าีัญทค่ท าใอดเกษตรกรอรือผูดผลิตและผูดีดาส่งท าการผลิต
อรือลงทุนรับสินีดาเน่ืองจากเสถคยรภาพทางการเมืองทค่ไม่มั่นีง ” ( คุณสุภัค มณีอินทรแ) 
จากการศึกษาพบวาปใจจัยดานเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถงึนโยบายของรัฐการเมืองการปกครองมีสวนสําคัญตอราคาขาวซึ่งเป็นปใจจัย
ภายนอกที่โรงสีไมสามารถควบคุมได 
 5.1.4 ปใจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงระดับปลายน้ า ผูคาสงรานและผูคาปลีก กรณีศึกษาไรจังกร 

จากการสัมภาษณแพบปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบรหิารความเสี่ยงสามารถสรุปการจาํแนกออกเป็น 7 ปใจจัยยอย สามารถสรุปได 6 
ประเภท ดังตารางที่ 4  

หลังจากการระบุปใจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105 ในสวนของปลายนํ้าคือผูคาสงรานอุดม
พืชผล กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการประเมินขอบกพรองและผลกระทบที่ปใจจัยน้ันมีผลตอการดําเนินงานของผูคาสงรานอุดมพืชผล โดย
หลังจากทราบปใจจัยแลวจึงใหผูคาสงรานอุดมพืชผล ทําการใหคะแนนเพื่อจัดอันดับความรุนแรงโดยคะแนนความรุนแรงและผลกระทบ 3 อันดับ
แรกไดแก 

1  . ปใจจัยเสี่ยงดานคูแขงในลักษณะธุรกิจเดียวกัน    “ การแ์่ง์ันทางการีดาสูง ธุรกิจีดา์ดาวแย่งชิงกลุ่มลูกีดาตัดราีากัน   ” )คุณ
อธิปพัฒนแ กิตติยวัฒนแ( 

2  . ปใจจัยเสี่ยงดานนโยบายรัฐบาล    “ นโยบายส่งผลกระทบอย่างมากในธุรกิจีดา์ดาวเน่ืองจาก์ดาวเป็นพืชเศรษฐกิจ การทค่นโยบาย
รัฐบาลออกมาเช่น นโยบายก าอนดราีา์ั้นต่ า ส่งผลใอด์ดาวทะลักในประเทศ ผูดีดาส่งอลายรายเลิกส่งออก์ด าวสารและอันมาแ์่ง์ันการีดา
ภายในประเทศเน่ืองจากการก าอนดราีา์องรัฐบาล ประเทศไทย์าย์ดาวแพง ผูดซื้อจากต่างประเทศอันไปซื้อ์ดาวจากประเทศอื่นๆแทนทค่
สามารถปลูก์ดาวไดด เช่นอินเดคย จคน เวคยดนาม โดยสามารถซื้อ์ดาวไดดในราีาทค่ถูกกว่า อคกทั้งยังมคกลไกรัฐแทรกแซงกกับธุรกิจนโยบายฉาบฉวยไม่
มคการลงทุนในเทีโนโลยค  ”)คุณอธิปพัฒนแ กิตติยวัฒนแ(  

3 . ปใจจัยเสี่ยงดานภาพรวมเศรษฐกิจ  “ เศรษฐกิจในปัจจุบันมคผลกระทบอย่างมากในการีดา์ายกลุ่มนายทุนยักษขใอญ่ลงมาเล่นตลาด
์ดาวส่งผลกระทบมากมายกับผูด์ายรายย่อย อคกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยส่งออก์ดาวนดอยลงเน่ืองมาจากราีา์ดาวทค่ปรับสูง์ึ้น์ดาวลดนสต๊อกจาก
การจ าน า์ดาวส่งผลกระทบเป็นอ่วงโซ่ต่อ ๆ  กันมาจนถึงพ่อีดาส่ง เศรษฐกิจทค่พัฒนาลดาช่าส่งผลใอดประเทศไทยไรดซึ่ง์คดีวามสามารถในการ
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แ์่ง์ัน การเกษตรตกต่ า เงินไอลออกนอกประเทศ อุตสาอกรรมต่างๆ โดย disturb จากผูด์ายรายใอญ่ พ่อีดาส่งโดนตัดตอน บริษัทใอญ่ ติดต่อ
กับ End user มาก์ึ้นโดยไม่ผ่านพ่อีดาีนกลาง บริษัทใอญ่ ๆ อันมาท าธุรกิจอาอาร ปลาใอญ่กินปลาเล็กกันอมด การทค่ประเทศเราไม่ส่ง์ดาว
อรือส่งนดอยลงท าใอด สต๊อกในประเทศสูง์ึ้น ีู่แ์่งพัฒนา์ึ้น การทค่เราจะกลับไปส่งออกท าไดดยากเน่ืองจากผูดส่งออกมักไม่ี่อยเปลค่ยนีู่ีดา โดย
รดานอาอารจะเป็นผูดบริโภีทค่ใชด์ดาวเปลืองทค่สุด การทค่เศรษฐกิจไม่ดครดานอาอารก็ซบเซาส่งผลกระทบมายังผูด์าย์ดาว ” )คุณอธิปพัฒนแ กิตติยวัฒนแ(  

จากการศึกษาพบวาปใจจัยเสี่ยงที่พบคือปใจจัยภายนอกที่มาจากดานของภาพรวมเศรษฐกิจดานนโยบาลของรัฐบาลรวมถึงการแขงขัน
ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งปใจจัยในแตละดานเป็นปใจจัยที่พอคาสงรานอุดมพืชผลไมสามารถควบคุมได จึงตองคิดกลยุทธแวิธีการแขงขันการ
ทําการตลาดชองทางใหมๆอยูเสมอ 

หวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105 กรณีไรจังกร มีสวนปลายนํ้าอีกหน่ึงหนวยงานคือผูคาปลีก ผูวิจัยไดศึกษาผูคาปลีกรานขาวเพื่อ
คุณ จังหวัดปทุมธานี ทําหนาที่ในการจําหนายขาวสารแบบปลีก และจําหนายขาวหุงสุกแกผูบริโภค จากการสัมภาษณแพบปใจจัยยอยที่สงผล
กระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 6 ปใจจัยยอย สามารถสรุปการจําแนกประเภทปใจจัยเสี่ยงไดเป็น 4 ประเภท ดังตารางที่ 5 

หลังจากการระบุปใจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิพันธุแ 105 ในสวนของปลายนํ้าคือผูคาปลีกขาว
รานขาวเพื่อคุณ ผูวิจัยไดทําการประเมินขอบกพรองและผลกระทบที่ปใจจัยน้ันมีผลตอการดําเนินงานของผูคาปลีกขาวรานขาวเพื่อคุณ โดย
หลังจากทราบปใจจัยแลวจึงใหผูคาปลีกขาวรานขาวเพื่อคุณ ทําการใหคะแนนเพื่อจัดอันดับความรุนแรงโดยคะแนนความรุนแรงและผลกระทบ 3 
อันดับแรกไดแก 

1 . ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น  “ตดนทุนดดานวัตถุดิบรดานเราจะสูงกว่ารดานอื่นๆเน่ืองจากเราจะใชด์ดาวีุณภาพดคจากรดานอุดมพืชผล ใอดผมเดา
เล่นๆ รดาน์ดาวน่ึงรดานอื่น ๆตดนทุนเีดาีงตกกระสอบละ 1,400 บาท ์องผมนค่ตกเกือบ 1,900 บาท รดาน์ายส่งเีดาไม่ี่อยส่งผลกระทบอะไรมาก
อรอกรับมาแพงก็์ายแพงแต่เราถดาตดนทุนซื้อสูงเราไม่สามารถ์ายสินีดาแพงไดด ” )คุณสมศักด์ิ ดวลใหญ(  

2 . คูแขงในธุรกิจลักษณะเดียวกัน  “เราไม่สามารถีวบีุมีู่แ์่งใอดเีดาไม่มาท าธุรกิจแ์่งกับเราไดด เพราะตลาดในปัจจุบันเปถดโอกาสใอดีน
เ์ดามาท าการีดากันเีดามคสิทธิทค่จะ์ายอะไรก็ไดดเป็นปัจจัยทค่ไม่สามารถีวบีุมไดด ท าไดดแต่ีิดว่าจะเราแ์่ง์ันกับเีดายังไง ”)คุณสมศักด์ิ ดวลใหญ(  

3 . ขาดแคลนบุคลากรในการทํางาน  “งานเราเป็นงานอนักรดอนตดองต่ืนมาอุง์ดาวส่ง 5 สา์า ต้ังแต่ 03:30 น .กว่าจะเตรคยมเสร็จก็เกือบ
เทค่ยง ีนงานเราเป็นีนกัมพูชาทั้งอมด เน่ืองจากงานแบบนค้ีนไทยไม่ท าวัฒนธรรม์องีนกัมพูชาไม่เอมือนกับีนไทยทค่จะออกจากงานก็บอก

ล่วงอนดามคการพูดีุยกันแต่กับีนกัมพูชาไม่นึกจะออกก็ออกเลย ซึ่งมคีนเ์ดา -ออกทุกเดือน” )คุณสมศักด์ิ ดวลใหญ(  
จากการศึกษาพบวาปใจจัยเสี่ยงที่พบคือปใจจัยภายนอกที่มาจากดานตนทุนขาวสารรวมถึงการแขงขันในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน และ

ปใจจัยดานบุคลากร ซึ่งปใจจัยในแตละดานเป็นปใจจัยที่พอคาปลีกรานขาวเพื่อคุณไมสามารถควบคุมได จึงตองคิดกลยุทธแวิธีการแขงขันการทํา
การตลาดชองทางใหมๆอยูเสมอโดยในปใจจุบันรานไดทํา Facebook Fanpage การตกแตงรานใหมีสีสัน การใหคําแนะนํารวมถึงประโยชนแของ
ขาวในแตละชนิด การเพิ่มมูลคาโดยการสรางแบนดแของรานเอง การทําการตลาดออนไลนแ ซึ่งบุคคลในแตละสวนของหวงโซอุปทานยอมมีปใจจัย
เสี่ยงที่แตกตางตามบทบาทหนาที่ของตนที่รับผิดชอบซึ่งสามารถสรุปผลกระทบตอความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 ดังน้ี  
 
6.สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะล1ิ05 กรณีศึกษาไรจังกรพบวาภาพรวม
ของหวงโซอุปทาน ประกอบดวย 

กลุมตนนํ้า เกษตรกรไรจังกรผูมีสวนสําคัญในการผลิตขาวเปลือก 
กลุมกลางนํ้า ผูทําหนาที่สําคัญในการรวบรวมขาวเปลือกในพื้นที่สงไปยังโรงสีขาว  
กลุมกลางนํ้า ผูทําหนาที่สําคัญในการเป็นผูผลิตขาวสาร  
กลุมปลายนํ้า ผูคาสงผูทําหนาที่ในกระจายขาวใหกับผูคาปลีกรานยอย 
กลุมปลายนํ้า ผูคาปลีกซึ่งทําหนาที่สําคัญในกระกระจายขาวสูผูบริโภค 

 จากการสัมภาษณแเชิงลึกกับทั้ง 3  กลุมในหวงโซอุปทานไรจังกรไดแกเกษตรกร สหกรณแการเกษตร โรงสีขาว ผูคาสง  และผูคาปลีก 
พบวาการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงแตกตางกันออกไปตามมุมมองของผูดําเนินกิจกรรมใน
ธุรกิจของตน ซึ่งทุกเรื่องที่กลาวน้ันบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง 5  ไดกลาวเป็นเสียงเดียวกันใน  1 . ปใจจัยดานเศรษฐกิจภายในประเทศ ความ
เสถียรภาพดานราคาขาว นโยบายตาง ๆที่ภาครัฐเสนอ มีผลกระทบตอการดําเนินงาน และการเขาไปแทรกแซงของรัฐบาลหรือการกําหนดราคา
ขาวน้ันมีผลตอราคาสินคาเน่ืองจากขาวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ และ 2. ปใจจัยดานสภาพอากาศเป็นอีกตัวแปรสําคัญเน่ืองจากในปใจจุบันฝน
ไมตกตองตามฤดูกาล สงผลถึงผลผลิตขาวในแตละปี สําหรับภาคธุรกิจการแขงขันในปใจจุบันเริ่มทวีความรุนแรงเป็นอยางมากเน่ืองจากบริษั ท
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ยักษแใหญเริ่มหันมาสนใจและลงทุนมากขึ้นในธุรกิจขาวสงผลกระทบตอพอคาสง ผูขายรายยอย ตองปรับเปลี่ยนและวางแผนกลยุทธเพื่อปูองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะและการน าไปใช 

1. ควรมีการพัฒนากลุมเกษตรกร /สหกรณแการเกษตรในพื้นที่ ใหเป็นบริการดานโลจิสติกสแเพื่อการรวบรวมขาวเปลือกและการขนสง
เขาสูโรงสีและสรางเครือขาย เพื่อการลดตนทุนโลจิสติกสแของขาวเปลือกใหตํ่าลง 

2. โรงสี /สหกรณแการเกษตรควรมีการพัฒนาการจัดเก็บขาวใหเป็นระบบเพื่อลดตนทุนโลจิสติกสแการบริหารคลังสินคาและเพิ่มเติมใน
สวนของการกําจัด Waste ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานการนําของเสียเชน แกรบนํากลับไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดตนทุนการบริหารจัดการ 

3 . รัฐควรมีการกําหนดนโยบายในการจํานําขาวอินทรียแและการรับซื้อในราคาที่สูงกวาขาวทั่วไป 
ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาและทําการวิจัยเทคโนโลยีที่เก่ียวขอกับการผลิตขาวหอมมะลิ 
2.ควรมีการศึกษาและการวิจัยเทคโนโลยีการหุงขาวสุกแทนแรงงานบุคลากรเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทํางานและลดระยะเวลาการ

ทํางานและลดความผิดพลาดจากแรงงานรวมถึงลดจํานวนการเขา -ออกของพนักงานในธุรกิจขายขาวหุงสุก  
 
7.กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดีจากบุคคลหลายฝุายดวยกัน ผูศึกษาจึงขอก
ราบขอบพระคุณทุกทานไว ณ โอกาสน้ี เริ่มจากทานคณะอาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแกัญญารัตนแ น่ิมตระกูล ซึ่งกรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษา
และคําแนะนํา รวมถึงการแกไขขอบกพรองเพื่อกอใหเกิดประโยชนแในการดําเนินการศึกษาจนวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณแ ขอขอบพระคุณคณาจารยแ
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสแและการจัดการระบบขนสงทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาตรวจสอบความถูกตองพรอมทั้งใหคําแนะนําตาง ๆ เพื่อใหวิจั ยน้ี
มีความสมบูรณแมากย่ิงขึ้น ตลอดจนขอขอบพระคุณ คุณจังกร ศรีประสาร ซึ่งเป็นเจาของไรในพื้นที่ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
และขอบคุณ คุณนิรมล ผาสองชั้น นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษที่ใหคําแนะนําและใหขอมูลเกษตรกรในพื้นที่ ขอบคุณ คุณ
อารยา ชูเชิด เจาหนาที่สหกรณแการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหน่ึง ที่ใหขอมูลและคําแนะนําตาง ๆ ขอบคุณ คุณสุภัค มณีอินทรแ นองสาว
เจาของโรงสีโชคอนันตแไรซแ )2003 (ที่พาเขาไปเย่ียมชมกระบวนการตาง ๆภายในโรงสีรวมถึงการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสีขาว ปใจจัย

เสี่ยงที่พบในปใจจุบัน ขอขอบคุณ คุณอธิปพัฒนแ  กิตติยวัฒ นแ ผูคาสงขาวเจาของโกดังอุดมพืชผลที่ใหแนวคิดทางดานธุรกิจในปใจจุบันรวมถึงปใจจัย
ความเสี่ยงที่พบในกระบวนการทํางาน ขอขอบคุณ คุณสมศักด์ิ ดวลใหญ เจาของรานขาวเพื่อคุณ ที่ดําเนินธุรกิจขายขาวสารปลีก และขาวสารน่ึง
สุก ไดใหความรูตลอดจนไดเลาเรื่องราวความเป็นมาของการเริ่มดําเนินธุรกิจการวิเคราะหแพฤติกรรมผูบริโภค ทําใหทราบปใจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้นใน
ปใจจุบันและปใจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา  ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือใหการสัมภาษณแสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี พรอมทั้งการ
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อันเป็นประโยชนแย่ิงตอการจัดทําวิจัยครั้งน้ี 
 
8. เอกสารอางอิง 
กรมการขาว )2562 (. กรมการขาว เรงแกขาวปนท าลายชื่อเสียงขาวหอมมะลิ แนะปลูกขาวพันธุแดี  ] ออนไลนแ [เขาถึงไดจาก 

https//:siamrath.co.th/n /62688 )วันที่คนขอมูล  : 20 กุมภาพันธแ 2562( 
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข )ไมระบุปีที่ตีพิมพแ .( ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมโรงสีขาว ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก : 

http//:hia.anamai.moph.go.th/download/Ebooks/flap/ 2.roll_2.pdf  )วันที่คนขอมูล  : 23 กุมภาพันธแ 2562( 
เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ )2561 .(อุตสาหกรรมขาว2561-2563  ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :

https//:www.krungsri.com/bank/getmedia/578889e0-fc28-4e20-bc48-31f0dbe04a3d/IO_Rice_2018_TH.aspx  )วันที่
คนขอมูล  : 28 กุมภาพันธแ 2562( 

วารีรัตนแ เพชรสีชวง )2559 .(อุตสาหกรรมขาว2559-2561  ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :
https//:www.krungsri.com/bank/getmedia/7dfadc65-3f0a-42b0-ae24-cfbf8f29ad84/IO_Rice_2016_TH.aspx  )วันที่คน

ขอมูล  : 28 กุมภาพันธแ 2562( 

http://hia.anamai.moph.go.th/download/Ebooks/flap/
http://hia.anamai.moph.go.th/download/Ebooks/flap/
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ศูนยแเมล็ดพันธุแขาวขอนแกน )2562 .(การทดสอบขาวแดง ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  : http//:kkn-rsc.ricethailand.go.th/index.php/e-
library/seedtech/556-test-redrice )วันที่คนขอมูล  : 20 กุมภาพันธแ 2562( 

สมาคมผูสงออกขาวไทย )2561 .(สถิติการสงออกขาวปี 2562  ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :
http//:www.thairiceexporters.or.th/statistic_2018.html  )วันที่คนขอมูล  : 28 กุมภาพันธแ 2562( 

สมาคมผูสงออกขาวไทย )2561 .(สรุปสถานการณแขาวไทยปี 2560  ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :
http//:www.thairiceexporters.or.th/Press%20release/2018/TREA%20Press%20Release%20Thai%20Rice%20Situatio
n%20&%20Trend%202018-31012018.pdf  )วันที่คนขอมูล  : 23 กุมภาพันธแ 2562( 

สยามคูโบตา )2559 .(ท่ีมาของขาวขาวดอกมะลิ 105  ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :
https//:www.kubotasolutions.com/knowledge/rice/detail/37  )วันที่คนขอมูล  : 20 กุมภาพันธแ 2562( 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคแในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว )ไมระบุปีที่ตีพิมพแ .( สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เร่ือง 
ขาว ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  : http//:kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=3&chap=1&page=t3-1-
infodetail10.html  )วั นที่คนขอมูล  :28 กุมภาพันธแ 2562( 

สํานักงานเกษตรรอยเอ็ด )2559 .(ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :  
http//:www.roiet.doae.go.th/assets/roiet-2016.pdf  )วันที่คนขอมูล  : 24 กุมภาพันธแ 2562( 

สํานักงานนโยบายและแผน )2561 .(ขอมูลการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรท่ีส าคัญ ปี2561/2562  ]ออนไลนแ .[เขาถงึไดจาก :  
http//:www.ppb.moi.go.th/midev10/upload/2161.pdf  )วันที่คนขอมูล  : 1 มีนาคม 2562( 

อมรรัตนแ มานพ นฤมล และคณะ )ไมระบุปีที่ตีพิมพแ .( การสัมภาษณแเชิงลึก ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :  
https//:home.kku.ac.th/sompong/cm2/indepth.pdf  )วันที่คนขอมูล  : 26 กุมภาพันธแ 2562( 

Greedisgoods )2562.(  หวงโซอุปทาน Supply Chain คือ ? ]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  : https://greedisgoods.com/supply-chain-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/  )วันที่คนขอมูล  : 26 กุมภาพันธแ 2562( 

holidaythai  ) 2559 .(ทุงกุลารองไห จังหวัดรอยเอ็ด 105  ]ออนไลนแ .[เข  าถึงไดจาก  :http//:www.holidaythai.com/Thailand-
Attractions-2109.htm  )วันที่คนขอมูล  : 26 กุมภาพันธแ 2562( 

logisticscafe )2562 .(หวงโซอุปทานคืออะไร  ?]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  : https//:www.logisticafe.com/2009/11/what-is-supply-
chain/  )วันที่คนขอมูล  : 20 กุมภาพันธแ 2562( 

logisticecafe  ) 2562 .(ประเมินความเสี่ยง ]ออนไลนแ .[เขาถงึไดจาก  : https//:www.logisticafe.com/2010/01 /ประเมินความเสี่ยง- risk-
assessment  /)วันที่คนขอมูล  : 24 กุมภาพันธแ 2562( 

thaidisplay  )ไมระบุปีที่ตีพิมพแ .( การวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ )FMEA  (]ออนไลนแ .[เขาถึงไดจาก  :
http//:www.thaidisplay.com/content-22.html  )วันที่คนขอมูล  : 25 กุมภาพันธแ 2562( 

 
9 .ภาพประกอบและตาราง  

สถิติยอนหลังการผลิตขาวและความตองการบริโภคการสงออกและจํานวนสินคาคงเหลือในประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  :สถิติแสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนการผลิตความตองการและปริมาณการสงออกขาวในแตละปี 
ท่ีมา   : Ministry of Commerce )MOC(, 2561 

https://greedisgoods.com/supply-chain-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
https://greedisgoods.com/supply-chain-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
https://greedisgoods.com/supply-chain-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
https://www.logisticafe.com/2009/11/what-is-supply-chain/
https://www.logisticafe.com/2009/11/what-is-supply-chain/
https://www.logisticafe.com/2009/11/what-is-supply-chain/
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จากแผนภูมิที่ 1 แสดงสถิติการเปลี่ยนจํานวนการผลิตและปริมาณการสงออกขาวในแตละปีซึ่งประเทศไทยมีแหลงปลูกขาวที่สําคัญ
หลายพื้นที่ โดยแผนภูมิตอไปนี้จะชี้ใหเห็นถึงปริมาณขาวที่เกษตรกรสามารถผลิตไดในแตละปีที่มีจํานวนผลผลิตที่แตกตางกันออกไปในแตละปี
และปริมาณความตองการของผูบริโภครวมถึงปริมาณการสงออกและสินคาคงเหลือในแตละปี 

จังหวัดรอยเอ็ดเป็น 1 ในจังหวัดที่มีพื้นที่อยูในเขตทุงกุลารองไหซึ่งทุงกุลารองเป็นพื้นที่สําคัญในการเพาะปลูกขาวพันธุแดอกมะลิ 105 
ในปใจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงสัดสวนพื้นที่ทําการเกษตรสําหรับการปลกูขาวในจังหวัดรอยเอ็ด 
ท่ีมา  :สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด , 2559 
 

จากแผนภาพที ่2 เป็นขอมูลจากการสัมภาษณแนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 แสดงใหเห็นวาอําเภอสุวรรณภูมิมีสัดสวนที่เป็นพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุดในจังหวัดรอยเอ็ด 

แผนที่ความเหมาะสมสาํหรับการเพาะปลูกขาว ในอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดซึ่งสามารถแบงเขตพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสี 
คือ สีแดงพื้นที่ที่เหมาะสม สีเขียวพื้นที่เหมาะสมปานกลาง สีเหลืองพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย สีชมพูพื้นที่ไมเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 แผนที่ความเหมาะสมสาํหรับการปลูกขาว อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
ท่ีมา  :เกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ , 2562 
 

แผนภาพที่ 3 ขอมูลสนับสนุนการสัมภาษณแนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 แสดงแผนที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวใน อําเภอสุวรรณภูมิ พบวาพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูก

ขาว ไดแก ตําบลหินกอง ตําบลทุงศรีเมือง ตําบลภูหลวง และตําบลสระคู  
หวงโซอุปทานของขาวพันธุแหอมมะลิ 105 กรณีศึกษา ไรจังกร มีลักษณะที่สําคัญแตกตางจากหวงโซ  อุปทานขาวทั่วไป ดังแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพท่ี 4 แสดงหวงโซอุปทานของขาวพันธุแหอมมะลิ 105 กรณีศึกษา ไรจังกร  
จากแผนภาพที่ 3  หวงโซอุปทานขาวพันธุแหอมมะลิ 105 กรณีศึกษาไรจังกร จะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการต้ังแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าของไรจัง
กรวามีองคแกรใดที่มีสวนเกี่ยวของกับไรจังกร 
 

จากการสัมภาษณแพบปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 35  ปใจจัย โดยสามารถแบงเป็นประเภทหลักและประเภท
ยอยดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง สวนตนนํ้า กรณีศึกษา ไรจังกร 
ประเภทหลัก ประเภทยอย รายละเอียด 

 
 
 

ปใจจัยภายใน 

1.ดานคุณภาพการผลิต 1.การเพาะปลูกตนขาวไดผลผลิตไมมีคุณภาพสงผลใหขาวเปลือกถูกตีกลับ 
 
 

2.ดานระดับความชื้น 

2.มีสิ่งเจือปนในขาวเปลือกหรือลักษณะการปนของชนิดขาวเปลือก 
3.เกิดความชื้นจากการจัดเก็บเมล็ดพันธุแ 
4.เกิดความชื้นจากการจัดเก็บขาวเปลือก 
5.ความชื้นของขาวเปลือกขณะขนสง 

3.ดานบุคลากร 6.แรงงานไมเพียงพอตอการทําไรนา 
 
 
 

ปใจจัยภายนอก 
 
 

4.ดานสภาพดิน 7.ดินนามีแรธาตุอาหารตํ่า 
 
 
 

5.ดานโรคและศัตรูพืช 

8.โรครากปม, 9.ใบขาวไหมขอบใบ, 10.โรคถอดฝใกดาบ, 11.โรคใบจุดสีนํ้าตาล, 12.
โรคดอกกระถิน, 13.โรคขอบใบแหง, 14.โรคใบขีดโปรงแสง, 15.โรคใบสีสม, 16.โรค
ใบสีแสด, 17.โรคเหลืองเต้ีย, 18.โรคเขียวเต้ีย, 19.โรคจูเ, 20.เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล, 
21.แมลงศัตรขูาวเพลี้ยไฟ, 22.แมลงศัตรูขาวกระทูกลา, 23.แมลงศัตรูขาวเพลี้ยจักจั่น
เขียว, 24.แมลงศัตรูขาวแมลงบั่ว, 25.ศัตรูขาวหนอนกอ, 26.แมลงศัตรูขาวหนอนมวน
ใบ, 27.แมลงศัตรูขาวแมลงสิง, 28.แมลงศัตรูขาวหนอนกระทูคอรวง, 29.หนูกัดกินตน
ขาวในระยะแตกตอระต้ังทองระยะที่เมล็ดแกเก็บ, 30.ปูนาที่กัดกินตนขาว, 31.นก
ทําลายขาวโดยกินเมล็ดขาวในระยะที่ขาวออกรวง, 32.นกกินเมล็ดขาวที่เก็บไวยุงฉาง, 
33.วัชพืชหญาแดง 

6.ดานสภาพอากาศ 34.การดูแลตนขาวในปีที่ฝนตกนอย 
7.ดานเศรษฐกิจ 35.ความผันผวนของราคาขาวในปใจจุบัน 

 
จากตารางที่ 1 เป็นตารางแสดงปใจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของไรจังกรเพ่ือนําไปจําแนกประเภทของความเสี่ยงและนําไปวิเคราะหแ
ผลกระทบเพื่อจัดอันดับความรุนแรง 

 
จากการสัมภาษณแพบปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 10 ปใจจัย โดยสามารถแบงเป็นประเภทหลักและประเภท

ยอยดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง สวนกลางนํ้า สหกรณแการเกษตรปฏิรูปที่ดินหน่ึง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
กรณีศึกษาไรจังกร 
ปใจจัยหลัก ปใจจัยยอย รายละเอียด 

 
 
 

ปใจจัย
ภายใน 

1.ดานระดับความชื้น 1.ปใญหาความชื้นทําใหนํ้าหนักขาวหายระหวางการขนสง 
2.นํ้าหนักหายระหวางการจัดเก็บ 

2.ดานการปลอมปนของชนิด
ขาว 

3.การรบัขาวปลอมปนในลักษณะขาวแดง ,  
4.การบริหารจัดการรับขาวเปลือกนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีโอกาสปนของขาวนาปลังและนาป ี

3.ดานการบรหิารจัดการ 5.เกษตรกรมีสิทธิจะไมไดรับเงินจากการขายขาวเปลือกทันทีในเวลานอกราชการ 
6.การโอนเงินลาชาจากโรงสีชวงวันเสารแนอกเวลาทําการ 

 
ปใจจัย

ภายนอก 
 

4.ดานอุบัติเหตุ 7.เกิดอุบัติเหตุระหวางขนสง 
5.ดานการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย 
8.ตูเซฟโดนขโมยงัด 

6.ดานเศรษฐกิจ 9.ความผันผวนของราคาขาวในปใจจบุัน 
7.ดานสภาพอากาศ 10.ฝนตกขณะตรวจสอบขาวเปลือกกลางแจง 

ตารางแสดงที่ 2 แสดงปใจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณแการเกษตรโดยแบงปใจจัยหลักออกเป็น  2  ปใจจัยไดแก ปใจจัย
ภายใน และปใจจัยภายนอก ซึ่งรายละเอียดของปใจจัยจะใชในการวิเคราะหแเพื่อจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสหกรณแการเกษตร 

 

จากการสัมภาษณแพบปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 14 ปใจจัย โดยสามารถแบงเป็นประเภทหลักและประเภท
ยอยดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง สวนกลางนํ้า โรงสีขาวโชคอนันตแไรซแ )2003 (จํากัด กรณีศึกษาไรจังกร  

ปใจจัยหลัก ปใจจัยยอย รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 

ปใจจัยภายใน 

1.ดานสิ่งปลอมปน 1.สิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่ติดมากับขาวเปลือก 
 
2.ดานสิ่งแวดลอมภายใน
โรงสี 

2.มลพิษทางอากาศ เชน ฝุุนละอองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสีขาวสงผลกระทบตอ
แรงงาน 
3.พนักงานไดรับเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมในโรงสี เชน เครื่องกะเทาะเปลือก เครื่อง
แยก เครื่องขัดขาว เป็นเวลานาน 

3.ดานอันตรายจาก
อุบัติเหตุและการจัดสภาพ
การทํางาน 

4.การเคลื่อนยายผลิตภัณฑแหรือวัตถุดิบที่มีนํ้าหนักมากหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยการ
ประมาทเลินเลอไมอยากใชเครื่องปูองกัน 

4.ดานอันตรายจาก
อุบัติเหตุและการจัด
สภาพการทํางาน 

5.การจัดสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติงานของแรงงานทําใหเกิดความ
ไมสะดวกสบายหรือขาดความคลองตัวใน 

5.ดานตนทุนดาน
เครื่องจักร 

6.ตนทุนดานการซอมแซมเครื่องจักรมือ 2 
7.ตนทุนดานราคาเครื่องจักรที่นําเขา 

6.ดานบุคลากร 8.การขาดแคลนแรงงาน 
 
 
 

ปใจจัยภายนอก 
 
 
 

7.ดานเศรษฐกิจ
การเมือง 

9.เศรษฐกิจภายในประเทศ 
10.นโยบายของรัฐบาล 
11.การเมืองการปกครอง 

8.ดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

12.สังคมบริเวณรอบ ๆ โรงสีสงผลถึงการรองเรียน 

9.ดานตนทุนดานสินคา 13.ตนทุนในการรับขาวเปลือกที่สูงขึ้น 
10.ดานสภาอากาศ 14.สภาพภูมิอากาศสงผลถึงปริมาณขาวที่จะไดรับซื้อในแตละปี 
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ตารางแสดงที่ 3 แสดงปใจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงสีขาวโดยแบงปใจจัยหลักออกเป็น 2  ปใจจัยไดแก ปใจจัยภายใน 
และปใจจัยภายนอก ซึ่งรายละเอียดของปใจจัยจะใชในการวิเคราะหแเพื่อจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวโชคอนันตแไรซแ 

จากการสัมภาษณแพบปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 7 ปใจจัย โดยสามารถแบงเป็นประเภทหลักและประเภท
ยอยดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง สวนปลายนํ้า ผูคาสงรานอุดมพืชผล กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาไรจังกร 

ปใจจัยหลัก ปใจจัยยอย รายละเอียด 
 
ปใจจัยภายใน 

1.ดานการชาํระเงินของผูซื้อ 1.ผูซื้อชาํระเงินลาชา 
2.ดานบุคลากร 2.การหาพนักงานแรงงานทดแทนยาก 
3.ดานสูญเสียโอกาสทางการขาย 3.สินคาบางชนิดขาดมือ 
4.ดานแมลงระบาด 4.มอดระบาด 

 
ปใจจัยภายนอก 
 

5.ดานคูแขงทางธุรกิจ 5.คูแขงในลักษณะธุรกิจเดียวกัน 
6.ดานเศรษฐกิจการเมือง 6.นโยบายรัฐบาล 

7.ภาพรวมเศรษฐกิจ  
ตารางแสดงที่ 4 แสดงปใจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของผูคาสงขาวรานอุดมพืชผลโดยแบงปใจจัยหลักออกเป็น 2 ปใจจัยไดแก 

ปใจจัยภายใน และปใจจัยภายนอก ซึ่งรายละเอียดของปใจจัยจะใชในการวิเคราะหแเพื่อจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของรานอุดม
พืชผล 

จากการสัมภาษณแพบปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 6 ปใจจัย โดยสามารถแบงเป็นประเภทหลักและประเภท
ยอยดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง สวนปลายนํ้า ผูคาปลีกขาวรานขาวเพื่อคุณ กรณีศึกษาไรจังกร 

ประเภทปใจจัย ประเภทความเสี่ยง ปใจจัยเสี่ยง 
ปใจจัยภายใน 1.ดานบุคลากร 1.ขาดแคลนบุคลากรในการทาํงาน 

2.บคุลากรใหมขาดประสบการณแ 
 
ปใจจัยภายนอก 
 

2.ดานตนทุน 3.ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น 
4.ตนทุนคาเชาพื้นทีข่าย 

3.ดานคูแขงทางธุรกิจ 5.คูแขงในธุรกจิลักษณะเดียวกัน 
4.ดานพฤติกรรมมนุษยแ 6.เทรนพฤติกรรมมนุษยแที่เปลี่ยนไป 

ตารางแสดงที่ 5  แสดงปใจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของรานคาปลีกรานขาวเพื่อคุณโดยแบงปใจจัยหลักออกเป็น 2  ปใจจัย
ไดแก ปใจจัยภายใน และปใจจัยภายนอก ซึ่งรายละเอียดของปใจจัยจะใชในการวิเคราะหแเพื่อจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของ

รานขาวเพื่อคุณ 
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การวิเคราะหแระบบตนทุนฐานกิจกรรม กรณศีึกษาผูใหบรกิารขนสงสนิคาผานแดนประเทศไทย–มาเลเซีย  
บริษทั ชิโนทรานสแไทย โลจิสตคิ จ ากดั 

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

ศิวิมล ปใญเฉย1 และ รัฐยา พรหมหิตาทร2 
sivimon panchoey and Ratthaya Phromhitathorn 

บทคัดยอ 
วิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาตนทุนฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผูใหบริการขนสงสินคาผานแดน ไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษา บริษัท ชิ

โนทรานสแไทย โลจิสติค จํากัด เพื่อเสนอแนวทางในการลดตนทุนโลจิสติกสแของผูใหบริการขนสงสินคาผานแดน ไทย-มาเลเซีย โดยเริ่มเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณแกับพนักงานในแผนกปฏิบัติที่เกี่ยวของกับขนสงผานแดน โดยการประยุกตแใชการวิเคราะหแตนทุนฐานกิจกรรมของการใหบริการ
ขนสงสินคาผานแดนประเทศไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐ แบงการศึกษาออกเป็น 3 สวน กอนการขนสง ระหวางการขนสง และหลังการขนสง  

จากการศึกษาพบวา ตนทุนกิจกรรมระหวางขนสงสินคามีสัดสวนที่สูงถึง 80% ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมระหวางขนสงประกอบไปดวย 
ตนทุนหลักที่เกี่ยวของกับ คานํ้ามันเชื้อเพลิง ในสวนตนทุนการใหบริการลูกคาใน 1 รอบ การขนสง การใหบริการขนสงสินคาผานแดนประเทศ
ไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐที่ทําการใหบริการ รัฐเคดาหแ รัฐปีนัง รัฐกัวลาลัมเปอรแ มีตนทุนทั้งหมด รัฐเคดาหแ 183,604.26 บาทตอรอบการขนสง  รัฐ
ปีนัง 262,043.14 บาทตอรอบการขนสง รัฐกัวลาลัมเปอรแ 274,258.35 บาทตอรอบการขนสง แนวทางการวิเคราะหแการเสนอแนวทางการลด
ตนทุน โดยใชระบบเชื้อเพลิงรวม ทําใหตนทุนในสวนคาเชื้อเพลิงรัฐเคดาหแ ลดลง 25,620 บาท จากตนทุนเดิม 102,083.36 บาท คิดเป็น 75 % 
รัฐปีนัง ลดลง 3,530 บาท จากตนทุนเดิม 136,291.84 บาท และรัฐกัวลาลัมเปอรแ ลดลง 21,300.01 บาท จากตนทุนเดิม 191,127.93 บาท 
การจางบริษัทขนสงทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนในสวนการขนสงรัฐเคดาหแ ลดลง 24,083.36 บาท ในการใหบริการตอ 1 รอบการขนสง รัฐ
ปีนังลดลง 31,291.84 บาท ในการใหบริการตอ 1 รอบการขนสง และรัฐกัวลาลัมเปอรแ ลดลง 56,127.93 บาท ในการใหบริการตอ 1 รอบการ
ขนสง คิดเป็นเปอรแเซ็น 88 % 

 
ค าส าคัญ : ผูใหบริการขนสง, การขนสงผานแดน, ตนทุนฐานกิจกรรม 
 
Abstract 

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

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

ในปใจจุบันการคาระหวางประเทศและการคาผานแดนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับรายไดของประเทศไทยและการขนสงสินคาไปยังตางประเทศ
จัดเป็นความสําคัญอยางย่ิง ในเดือนธันวาคม 2561ที่ผานมา การคาชายแดนดานมาเลเซียสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง มีมูลคาการคารวม 46,236.04 ลาน
บาท เทียบกับปีกอนทีมีมูลคา 43,361.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.63 ดานการคาสําคัญที่มีมูลคาการคาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ดานศุลกากร
สะเดา มีมูลคาการคารวม 376,892.26 ลานบาท คิดเป็นสัดสวนรอยละ 65.89 ของการคาชายแดนไทย-มาเลเซีย รองลงมาไดแก ดานศุลกากรปา
ดังเบซารแ ดานศุลกากรเบตง ดานศุลกากรสุไหง-โกลก และดานศุลกากรบานประกอบ อางอิง : จากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

 ผูประกอบการขนสงสินคาผานแดนสวนใหญยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับตนทุนในการดําเนินกิจการขนสงสินคาผานแดนที่ถูกตอง ทํา
ใหไมทราบตนทุนในการขนสงที่แทจริง ผูประกอบารขนสงสวนใหญจะคํานวณการขนสงจากปใจจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขนสง เชน ระยะทาง 
นํ้าหนักบรรทุก ระยะเวลาในการขนสงและประเภทรถที่ใชในการขนสง เพื่อคํานวณเชื้อเพลิงที่ตองใชในการเดินทาง การสึกหรอหรือตนทุนของ
การใชรถ และคาใชจายของคนรถ โดยผูประกอบการขนสงสวนใหญไดมองขามและไมไดลงรายละเอียดในกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน กิจกรรมที่
เกิดกอนการขนสงและกิจกรรมที่ตองควบคูไปกับการเดินรถหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเดินรถ และกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่ง
กิจกรรมเหลาน้ีลวนแตเป็นตนทุนแฝงทั้งสิ้น การไมพิจารณาตนทุนแฝงเหลาน้ีทําใหผูประกอบการไดรับผลตอบแทนที่ลดลงกวาที่ควรไดรับหรือ
อาจจะทําใหขาดทุน สิ่งที่ตามมาคือผูประกอบการไมสามารถประคับประคองธุรกิจตอไปได ปใญหาจากที่ผูประกอบการขนสงสินคาสวนใหญยัง
ขาดความเขาใจเกี่ยวกับตนทุนในการดําเนินการขนสงที่ถูกตอง รวมทั้งขาดขอมูลในการสนับสนุนสําหรับการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธแ 
แผนการดําเนินงาน และการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาตนทุนฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผูใหบริการขนสงสินคาผานแดน ไทย-มาเลเซียและเสนอ
แนวทางในการลดตนทุนของผูใหบริการขนสงสินคาผานแดน ไทย-มาเลเซีย โดยไดนําแนวคิดการวิเคราะหแตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based 
Costing) มาประยุกตแใชในการคํานวณตนทุนในการดําเนินการขนสงสินคาผานแดดประเทศไทย - ประเทศมาเลเซีย ในระบบตนทุนฐานกิจกรรมจะ
กําหนดกลุมตนทุนในรูปแบบของกลุมตนทุนกิจกรรม (Activity Cost Pools) ซึ่งจะทําใหทราบถึงตนทุนการใหบริการที่มีความถูกตองแมนยํา 
เน่ืองจากมีการกําหนดกิจกรรมซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดตนทุน การปในสวนตนทุนเขาเป็นตนทุนของกิจกรรมโดยใชเกณฑแที่มีความเหมาะสม ทําให
ทราบวาสาเหตุจากการเกิดตนทุนวาเกิดจากกิจกรรมใด แตละกิจกรรมมีตนทุนมากนอย ซึ่งจะทําใหสามารถวิเคราะหแหาแนวทางในการลดตนทุนได 

จึงไดทําการศึกษาผูใหบริการขนสงสินคาประเภทเหล็กเสนผานแดนประเทศไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐมาดําเนินการ
ศึกษา รัฐเคดาหแ รัฐปีนัง รัฐกัวลาลัมเปอรแ ทั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษา รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของบริษัทที่ไดดําเนินการขนสงสินคาผานแดน
ประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย โดยทําการรวบรวมที่เกี่ยวของจากการสัมภาษณแผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ งในระดับตาง ๆ ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานที่บริษัทขนสงสินคาผานแดน ซึ่งรายละเอียดการสอบถามจะประกอบไปดวย เวลาที่ปฏิบัติงานจริง จํานวนงานที่ทําในแตละวัน 
เพื่อหาสัดสวนในการทํางานจริงที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาผานแดนไปยังประเทศมาเลเซีย บริษัทที่ทําการศึกษามีคลังสินค าอยูที่ ทาเรือแหลม
ฉบัง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งานขนสงสินคาผานแดนเป็นการรับสินคาที่นําเขามาทางเรือที่ทาเรือแหลมฉบัง ไปยังดานศุลกากรสะ เดา 
จังหวัดสงขลา เพื่อสงไปยังประเทศมาเลเซียตามจุดหมายปลายทางที่ลูกคาตองการ และในเที่ยวกลับจะเป็นเที่ยวเปลา สําหรับรถที่ใชบรรทุกเป็น
รถหัวลาก และตูคอนเทนเนอรแ ขนาด 40 ฟุต 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เสนทางเที่ยวไปของการขนสงสินคาผานแดน ของบริษัทที่ทําการศึกษา 

ทําเรือแหลม
ฉบัง จ.ชลบุร ี

พื้นที่ของไทย 

ดํานสะเดา อ.สะเดา 

พื้นที่ของมาเลเซีย 
ดํานบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์  

รัฐเคดาห์ 

รัฐปีนัง 
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ภาพท่ี 2 เสนทางเที่ยวกลับของการขนสงสินคาผานแดน ของบริษัทที่ทําการศึกษา 
 

วัตถุประสงคแของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากิจกรรมขอผูใหบริการขนสงสินคาผานแดนทางบก ประเทศไทย - มาเลเซีย 
2. เพื่อวิเคราะหแตนทุนฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผูใหบริการขนสงสินคาผานแดนทางบก ประเทศไทย – มาเลเซีย 
3. เพื่อเสนอแนวทางในการลดตนทุนของผูใหบริการขนสงสินคาผานแดนทางบก ประเทศไทย – มาเลเซีย 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. วิเคราะหแและระบุกิจกรรม 
ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมมาไดจากการสัมภาษณแผูบริหารและพนักงานมาทําการวิเคราะหแและระบุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

ขนสงสินคาผานแดนประเทศไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐ จากการศึกษากิจกรรมที่ปฏิบัติในแตละแผนก พบวาในการขนสงสินคา 1 เที่ยวจะ
ประกอบดวยกิจกรรมยอยหลายๆ แผนกเขามาเกี่ยวของ ผูวิจัยจะขอแบงกิจกรรมการขนสงออกเป็น 3 กิจกรรมคือ 1. ชวงกอนการขนสง (Pre-
Transportation) 2. กิจกรรมระหวางขนสง (Transportation) 3. กิจกรรมหลังการขนสง (Post- Transportation) โดยแตละกิจกรรมมี
รายละเอียดดังน้ี  

1. กิจกรรมกอนการขนสง (Pre-Transportation) เป็นกิจกรรมที่เกิดกอน ที่จะขนสง หรือกิจกรรมกอนลอหมุน ประกอบไปดวย 
กิจกรรมรับคําสั่งขนสงของลูกคา กิจกรรมวางแผนการขนสง กิจกรรมติดตอประสานงานระหวางการขนสง กิจกรรมขนถายสินค าขึ้นรถบรรทุก 
กิจกรรมจัดเตรียมเอกสารติดตอผูที่เกี่ยวของ และกิจกรรมจัดเตรียมรถขนสงและพนักงานขับรถ  

2. กิจกรรมระหวางการขนสง (Transportation) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะลอหมุนหรือขณะนําของไปสง ประกอบไปดวยกิจกรรม
ขนสงสินคาและกิจกรรมจัดเตรียมรถขนสงและพนักงานขับรถ 

3. กิจกรรมหลังการขนสง (Post-Transportation)  กิจกรรมที่เกิดหลังจากขนสงสินคาไปยังปลายทาง ประกอบไปดวยกิจกรรมขน
ถายสินคา และกิจกรรมติดตอประสานงาน  

จากการวิเคราะหแกิจกรรมทําใหสามารถแบงกิจกรรมหลักออกเป็น 3 กิจกรรม Pre-Transportation Transportation และ Post-
Transportation ในสงนกิจกรรมยอยผูวิจัยไดแบงกิจกรรมยอยออกไดเป็น 19 กิจกรรมของทั้ง 3 รัฐ รัฐเคดาหแ รัฐปีนัง รัฐกัวลาลัมเปอรแ โดยมี
รายละเอียดแสดงไดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมของการใหบริการขนสงผานแดนประเทศไทยไปยัง รัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย 

ศูนยแกิจกรรม กิจกรรมยอย ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

A 
Pre 
Transportation 
กอนการขนสง 

A1 รับคําสั่งของลูกคาจาก แผนก CS หรือ SELLER ไดทําการสรุปยอดการขาย (JOB SELLINGSHEET ) 
จากลูกคา เพื่อใชอางอิงรายละเอียดการเก็บคาใชจาย  

A2 นําเอกสาร INVOICE, 
PACKING LIST, B/L มา
สราง JOB ในระบบ 

นําเอกสาร INVOICE,PACKING LIST , B/L สราง JOB ในระบบโปรแกรม C2K 
เพื่อขอเลขที่ JOB และ ประเมินคาใชจาย จาก JOB SELLINGSHEET 

A3 สงขอมูลใหกับสายเรือ แผนก OP ENTER ขอมูลสินคาตาง ๆ ใน B/L ไปใหสายเรือ พรอมเช็คคา 
DUMMERAGE และคา DETENTION 

A4 ติดตอสายเรือตามคา 
DUMMERAGE และคา 
DETENTION 

แผนก OP ติดตอสายเรือ ตามคาใชจาย,เช็ควันเรือเขา,วันแลกดีโอ กับสายเรือ 
ถาไดขอมูลแลวใหเอาขอมูลไปใสในตารางชิปปิ้ง 

  

รัฐเคดาห์ 

รัฐปีนัง 

ทําเรือแหลม
ฉบัง จ.ชลบุร ี

พื้นที่ของไทย 

ดํานสะเดา อ.สะเดา 

พื้นที่ของมาเลเซีย 
ดํานบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์  
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ศูนยแกิจกรรม กิจกรรมยอย ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
  A5 จัดทําเอกสารใบสาํคัญ

จาย 
เมือไดคาใชจาย D/O และ คามัดจําตู จึงทําการกรอกคาใชจายลงในระบบ C2K 
เพื่อทําใบ P/V ไวทําเบิกคาใชจาย กอนเรืออยางนอย 1 วัน หากลูกคาให 
ADVANCE  

A6 แผนกชิปปิ้งรางใบขนและ
จัดทําใบสําคัญจาย 

แผนกชิปปิ้งรางใบขนในระบบ และสงให OP ตรวจสอบหลังตรวจใบขนเสร็จจะ
ทํา P/V สงใหหัวหนาตรวจสอบและอนุมัติต้ังเบิก สง CASHIER CHEQUE 
เพื่อใหบัญชี ต้ังเบิก  

A7 วางแผนการขนสงสินคา แผนก OP สรุปงาน วางแผนการขนสง และแจงวันรับตูสินคา และสถานที่สง
สินคา ใหกับผูขนสงสินคา 

A8 สงรายละเอียดสินคาที่
นําเขามาเพื่อเตรียมพื้นที่
จัดเก็บ 

รถจอดรอเจาหนาที่ที่คลังของบริษัท ทาเรือแหลมฉบัง ชลบุรี 

A9 จัดเตรียมรถขนสง เจาหนาที่ขนสงทาํการตรวจสอบเชค็สภาพรถใหพรอมสาํหรับขนสง 
A10 ติดตอประสานานเช็ค

เอกสารการตรวจปลอย 
สงมอบสําเนาเอกสารการตรวจปลอยใหกับผูขนสง เพื่อไปดําเนินการนําเขาผาน
แดนตอไป 

A11 ตรวจสอบสินคา พนักงานรถตรวจสอบสินคาเหล็กเสน และสําเนาเอกสารการตรวจปลอยสินคา 
A12 ขนถายสินคา พนักงานทําการขนถายสินคาขึ้นรถบรรทุก พรอมเช็คความถกูตองครบถวนของ

สินคา 

B 
Transportation 
ระหวางการ
ขนสง 

B1 ขนสงสินคาออกจาก
ทาเรือแหลมฉบังจนถึง
ดานสะเดา อ.
สะเดา จังหวัดสงขลา  

พนักงานขนสงทําการขนสงสินคาออกจากทาเรือจนถึงดานสะเดา อ.
สะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1,104 กิโลเมตร 

B2 ตรวจสอบการขนสงใหกับ
ลูกคา 

แผนก OP ทําการแจงรายละเอียดลูกคาวาสินคาถึงดานชายแดนเรียบรอย รอ
กรมศุลกากรทาํการตรวจสอบเอกสารอยางครบถวน 

B3 แจงผลการตรวจสอบของ
ทางกรมศุลกากร 

แผนก OP ทําการแจงรายละเอียดลูกคาวาสินคาเขาประเทศเรียบรอย ถามี
ปใญหาติดขัดเรื่องกรมศุลกากรจะแจงลูกคาทันที 

B4 ขนสงสินคาถึงโรงงานของ
ลูกคา 

พนักงานขนสงสินคาถึงโรงงานของลูกคา ระยะทาง 52 กิโลเมตร 

C 
Post 

Transportation 
หลังการขนสง 

C1 
ขนถายสินคาลงโรงงาน
ลูกคา 

พนักงานขนถายสินคาลงโรงงานลูกคา 

C2 
สรุปวางบิลคาใชจายตาง 
ๆ ใหกับทางลูกคา  

แผนก OP ทําการวางบิลสรปุคาใชจายตาง ๆ ใหกับทางลูกคา รวมทั้งที่ 
ADVANCE ไปกอน 

C3 

ตรวจสอบขอมูลในระบบ
ใหถูกตอง เพื่อทําการปิด 
JOB งาน 

หลังจากตรวจสอบขอมูลในระบบใหถูกตองและใหพิมพแ ใบ JOB PROFIT 
SHEET เพื่อทําการปิดJOB งานและ สงให OP ตรวจสอบงาน 
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ตารางท่ี 2 แสดงกิจกรรมขนสงผานแดนประเทศไทยไปยัง รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ศูนยแกิจกรรม กิจกรรมยอย ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

A 
Pre 
Transportation 
กอนการขนสง 

A1 รับคําสัง่ของลูกคาจาก แผนก CS หรือ SELLER ไดทําการสรุปยอดการขาย (JOB 
SELLINGSHEET ) จากลูกคา เพื่อใชอางอิงรายละเอียดการเก็บคาใชจาย  

A2 นําเอกสาร INVOICE, PACKING 
LIST , B/L มาสราง JOB ใน
ระบบ 

นําเอกสาร INVOICE,PACKING LIST , B/L สราง JOB ในระบบโปรแกรม 
C2K เพื่อขอเลขที ่JOB และ ประเมินคาใชจาย จาก JOB SELLINGSHEET 

A3 สงขอมูลใหกับสายเรือ แผนก OP ENTER ขอมูลสินคาตาง ๆ ใน B/L ไปใหสายเรือ พรอมเช็คคา 
DUMMERAGE และคา DETENTION 

A4 ติดตอสายเรือตามคา 
DUMMERAGE และคา 
DETENTION 

แผนก OP ติดตอสายเรือ ตามคาใชจาย,เช็ควันเรือเขา,วันแลกดโีอ กับสาย
เรือ ถาไดขอมูลแลวใหเอาขอมูลไปใสในตารางชิปปิง้ 

A5 จัดทําเอกสารใบสําคญัจาย เมือไดคาใชจาย D/O และ คามดัจําตู จึงทําการกรอกคาใชจายลงในระบบ 
C2K เพื่อทําใบ P/V ไวทําเบิกคาใชจาย กอนเรืออยางนอย 1 วัน หากลูกคา
ให ADVANCE  

A6 แผนกชิปปิง้รางใบขนและจดัทํา
ใบสําคญัจาย 

แผนกชิปปิง้รางใบขนในระบบ และสงให OP ตรวจสอบหลงัตรวจใบขน
เสร็จจะทํา P/V สงใหหัวหนาตรวจสอบและอนุมัติตัง้เบิก สง CASHIER 
CHEQUE เพื่อใหบัญชี ตั้งเบิก  

A7 
วางแผนการขนสงสินคา แผนก OP สรุปงาน วางแผนการขนสง และแจงวันรับตูสินคา และสถานที่

สงสินคา ใหกับผูขนสงสินคา 

A8 
สงรายละเอียดสินคาที่นําเขามา
เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บ 

รถจอดรอเจาหนาทีท่ี่คลงัของบริษทั ทาเรือแหลมฉบงั ชลบุรี 

A9 จัดเตรียมรถขนสง เจาหนาที่ขนสงทําการตรวจสอบเช็คสภาพรถใหพรอมสําหรับขนสง 

A10 
ติดตอประสานานเชค็เอกสาร
การตรวจปลอย 

สงมอบสําเนาเอกสารการตรวจปลอยใหกับผูขนสง เพื่อไปดําเนินการนําเขา
ผานแดนตอไป 

A11 
ตรวจสอบสินคา พนักงานรถตรวจสอบสินคาเหล็กเสน และสําเนาเอกสารการตรวจปลอย

สินคา 

A12 
ขนถายสินคา พนักงานทําการขนถายสินคาขึ้นรถบรรทุก พรอมเช็คความถูกตองครบถวน

ของสินคา 

B 
Transportation 
ระหวางการขนสง 

B1 ขนสงสินคาออกจากทาเรือ
แหลมฉบังจนถงึดานสะเดา อ.
สะเดา จังหวัดสงขลา  

พนักงานขนสงทาํการขนสงสินคาออกจากทาเรือจนถึงดานสะเดา อ.
สะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1,104 กิโลเมตร 

B2 ตรวจสอบการขนสงใหกับลูกคา แผนก OP ทําการแจงรายละเอียดลูกคาวาสินคาถึงดานชายแดนเรียบรอย 
รอกรมศุลกากรทําการตรวจสอบเอกสารอยางครบถวน 

B3 แจงผลการตรวจสอบของทาง
กรมศุลกากร 

แผนก OP ทําการแจงรายละเอียดลูกคาวาสินคาเขาประเทศเรียบรอย ถามี
ปใญหาตดิขัดเร่ืองกรมศุลกากรจะแจงลูกคาทันท ี

B4 ขนสงสินคาถงึโรงงานของลูกคา พนักงานขนสงสินคาถงึโรงงานของลูกคา รัฐปีนัง ระยะทาง 160 กิโลเมตร 

C 
Post 
Transportation 
หลังการขนสง 

C1 ขนถายสินคาลงโรงงานลูกคา พนักงานขนถายสินคาลงโรงงานลูกคา 

C2 
สรุปวางบิลคาใชจายตาง ๆ 
ใหกับทางลูกคา  

แผนก OP ทําการวางบิลสรุปคาใชจายตาง ๆ ใหกับทางลูกคา รวมทั้งที่ 
ADVANCE ไปกอน 

C3 
ตรวจสอบขอมูลในระบบให
ถูกตองเพื่อทําการปดิJOB งาน 

หลังจากตรวจสอบขอมูลในระบบใหถูกตองและใหพิมพแ ใบ JOB PROFIT 
SHEET เพื่อทําการปดิJOB งานและ สงให OP ตรวจสอบงาน 
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ตารางท่ี 3 แสดงกิจกรรมของการใหบริการขนสงผานแดนประเทศไทยไปยัง รัฐกัวลาลัมเปอรฺ ประเทศมาเลเซีย 
ศูนยแกิจกรรม กิจกรรมยอย ค าอธิบายเพิ่มเติม 

A 
Pre 
Transportation 
กอนการขนสง 

A1 รับคําสั่งของลูกคาจาก แผนก CS หรือ SELLER ไดทําการสรุปยอดการขาย (JOB SELLINGSHEET ) จาก
ลูกคา เพื่อใชอางอิงรายละเอียดการเก็บคาใชจาย  

A2 นําเอกสาร INVOICE,PACKING 
LIST, B/L มาสราง JOB ใน
ระบบ 

นําเอกสาร INVOICE,PACKING LIST , B/L สราง JOB ในระบบโปรแกรม C2K 
เพื่อขอเลขที่ JOB และ ประเมินคาใชจาย จาก JOB SELLINGSHEET 

A3 สงขอมูลใหกับสายเรือ แผนก OP ENTER ขอมูลสินคาตาง ๆ ใน B/L ไปใหสายเรือ พรอมเช็คคา 
DUMMERAGE และคา DETENTION 

A4 ติดตอสายเรือตามคา 
DUMMERAGE และคา 
DETENTION 

แผนก OP ติดตอสายเรือ ตามคาใชจาย,เช็ควันเรือเขา,วันแลกดีโอ กับสายเรือ ถา
ไดขอมูลแลวใหเอาขอมูลไปใสในตารางชิปปิง้ 

A5 จัดทําเอกสารใบสําคัญจาย เมือไดคาใชจาย D/O และ คามัดจําตู จึงทําการกรอกคาใชจายลงในระบบ C2K 
เพื่อทําใบ P/V ไวทําเบิกคาใชจาย กอนเรืออยางนอย 1 วัน หากลูกคาให 
ADVANCE  

A6 แผนกชิปปิ้งรางใบขนและจัดทํา
ใบสําคัญจาย 

แผนกชิปปิ้งรางใบขนในระบบ และสงให OP ตรวจสอบหลังตรวจใบขนเสร็จจะทํา 
P/V สงใหหัวหนาตรวจสอบและอนุมัติต้ังเบิก สง CASHIER CHEQUE เพื่อใหบัญชี 
ต้ังเบิก  

A7 วางแผนการขนสงสินคา แผนก OP สรุปงาน วางแผนการขนสง และแจงวันรับตูสินคา และสถานที่สงสินคา 
ใหกับผูขนสงสินคา 

A8 สงรายละเอียดสินคาที่นําเขามา
เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บ 

รถจอดรอเจาหนาที่ที่คลังของบริษัท ทาเรือแหลมฉบัง ชลบุรี 

A9 จัดเตรียมรถขนสง เจาหนาที่ขนสงทําการตรวจสอบเช็คสภาพรถใหพรอมสําหรับขนสง 
A10 ติดตอประสานานเช็คเอกสาร

การตรวจปลอย 
สงมอบสําเนาเอกสารการตรวจปลอยใหกับผูขนสง เพื่อไปดําเนินการนําเขาผาน
แดนตอไป 

A11 ตรวจสอบสินคา พนักงานรถตรวจสอบสินคาเหล็กเสน และสําเนาเอกสารการตรวจปลอยสินคา 
A12 ขนถายสินคา พนักงานทําการขนถายสินคาขึ้นรถบรรทุก พรอมเช็คความถูกตองครบถวนของ

สินคา 

B 
Transportation 
ระหวางการขนสง 

B1 ขนสงสินคาออกจากทาเรือ
แหลมฉบังจนถึงดานสะเดา อ.
สะเดา จังหวัดสงขลา  

พนักงานขนสงทําการขนสงสินคาออกจากทาเรือจนถึงดานสะเดา อ.สะเดา จังหวัด
สงขลา ระยะทาง 1,104 กิโลเมตร 

B2 ตรวจสอบการขนสงใหกับลูกคา แผนก OP ทําการแจงรายละเอียดลูกคาวาสินคาถึงดานชายแดนเรียบรอย รอกรม
ศุลกากรทําการตรวจสอบเอกสารอยางครบถวน 

B3 แจงผลการตรวจสอบของทาง
กรมศุลกากร 

แผนก OP ทําการแจงรายละเอียดลูกคาวาสินคาเขาประเทศเรียบรอยถามีปใญหา
ติดขัดเร่ืองกรมศุลกากรจะแจงลูกคาทันที 

B4 ขนสงสินคาถงึโรงงานของลูกคา พนักงานขนสงสินคาถงึโรงงานของลูกคา ระยะทาง 478 กิโลเมตร 

C 
Post 
Transportation 
หลังการขนสง 

C1 ขนถายสินคาลงโรงงานลูกคา พนักงานขนถายสินคาลงโรงงานลูกคา 
C2 สรุปวางบิลคาใชจายตาง ๆ 

ใหกับทางลูกคา  
แผนก OP ทําการวางบิลสรุปคาใชจายตาง ๆ ใหกับทางลูกคา รวมทั้งที่ ADVANCE 
ไปกอน 

C3 ตรวจสอบขอมูลในระบบให
ถูกตอง เพื่อทําการปิด JOB งาน 

หลังจากตรวจสอบขอมูลในระบบใหถูกตองและใหพิมพแ ใบ JOB PROFIT SHEET 
เพื่อทําการปิดJOB งานและ สงให OP ตรวจสอบงาน 
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2  จ าแนกตนทุนท้ังหมดตามทรัพยากรท่ีใชและก าหนดเกณฑแการกระจาย 
จากการรวบรวมขอมูลจากฝุายบัญชีทําใหสามารถสรุปคาใชจายที่เก่ียวขอกับทางบริษัทจะตองจายดังน้ี 

ตารางที่ 4 สรุปคาใชจายที่เก่ียวของกับการขนสงสินคาผานแดนประเทศไทย ไปยังรัฐเคดาหแประเทศมาเลเซีย 

ประเภททรัพยากร ประเภทตนทุน จ านวนที่ใช 
คาใชจายตอปี
จ านวนเงิน 

(บาท) 
เกณฑแการกระจายตนทุน 

คาใชจายดาน
บุคลากร 

คาแรงงานกิจกรรมกอนขนสง ตนทุนคงที่ 792 ชั่วโมง 198,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาแรงงานกิจกรรมระหวางขนสง ตนทุนคงที่ 528 ชั่วโมง 132,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาแรงงานกิจกรรมหลังขนสง ตนทุนคงที่ 528 ชั่วโมง 132,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาจางแรงงานในการขนถายสินคา ตนทุนคงที่ 264 ชั่วโมง 66,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาใชจายดาน
พื้นที่ 

คาเชาสํานักงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 33,600.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาน้ําประปาหนวยงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 11,016.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาไฟฟูา หนวยงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 43,440.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาโทรศัพทแ  ตนทุนคงที่ 1,500 นาที 24,000.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาอินเตอรแเน็ต ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 42,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาบํารุงรักษา หนวยงาน ตนทุนผันแปร 20.3 ตารางวา 4,800.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 

คาใชจายดาน
อุปกรณแ 

คาเชาตู ตนทุนคงที่ 3 ตู 120,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาสื่อมหัวลาก ตนทุนคงที่ 3 คัน 8,812.50 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาซอมแซมบํารุงรักษา ตนทุนผันแปร 3 คัน 26,040.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาเบี้ยประกันรถ ตนทุนคงที่ 3 คัน 4,697.50 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาตอทะเบียนรถ ตนทุนคงที่  3 คัน 2,938.80 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาภาษี ตนทุนคงที่  3 คัน 2,749.95 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาทางดวน ตนทุนผันแปร  3 คัน 10,500.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาปรับ ตนทุนผันแปร  2 คัน 45,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาทําความสะอาดรถขนสง ตนทุนคงที่  3 คัน 21,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาเสื่อม โฟลแคลิฟทแ ยก ตนทุนคงที่  3 คัน 370.28 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาเสื่อม เคร่ืองถายเอกสาร ตนทุนคงที่  1 เคร่ือง 341.67 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาเสื่อมคอมพิวเตอรแ ตนทุนคงที่  3 เคร่ือง 916.67 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาใชจายดาน
งานวัสดุใชงาน
และวัสดุสิน

เปลือง 

คาเชิ้อเพลิง ตนทุนผันแปร  3 คัน 1,225,000.32 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาน้ํามันเคร่ือง ตนทุนผันแปร  3 คัน 40,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาสิ่งพิมพแ ตนทุนคงที่  8 กลอง 637.50 ปริมาณการใชงาน 
ปากกา ตนทุนคงที่  10 ดาม 1,800.00 ปริมาณการใชงาน 
สินคาเสียหาย ตนทุนคงที่  53 ชิ้น 5,590.00 ปริมาณการใชงาน 

รวม 2,203,251.18 

 
* คาแรงงานวันละ 300 บาทตอคน มีแรงงานทั้งหมด 4 คนแรงงาน 1 คนทําหนาที่ขนสง แรงงานอีก 3 คนทําหนาที่ดูแลประสานงานเอกสาร 1 
คนน้ันสามารถทําไดหลายกิจกรรมจึงแบงสัดสวนในการทํางานไดดังน้ี กิจกรรมกอนขนสง 792  ชั่วโมงตอปี กิจกรรมระหวางขนสง 528 ชั่วโมง
ตอปี และกิจกรรมหลังขนสงและขนถาย 792 ชั่วโมงตอปี  
** คาเชื้อเพลิง 524.8 ลิตร 32.89 บาท/ลิตร คานํ้ามันเครื่อง 20,000 บาท /15,000 กิโลเมตร ( เว็บไซตแ ปตท.ราคานํ้ามันปี 2561) 
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ตารางท่ี 5 สรุปคาใชจายที่เก่ียวของกับการขนสงสินคาผานแดนประเทศไทย ไปยังรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย 

ประเภททรัพยากร ประเภทตนทุน จ านวนท่ีใช 
คาใชจายตอปี

จ านวนเงิน (บาท) 
เกณฑแการกระจายตนทุน 

คาใชจายดาน
บุคลากร 

คาแรงงานกิจกรรมกอน
ขนสง 

ตนทุนคงที่ 792 ชั่วโมง 198,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาแรงงานกิจกรรมระหวาง
ขนสง 

ตนทุนคงที่ 1056ชั่วโมง 264,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาแรงงานกิจกรรมหลังขนสง ตนทุนคงที่ 1056ชั่วโมง 264,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาจางแรงงานในการขนถาย
สินคา 

ตนทุนคงที่ 
1320 ชั่วโมง 

330,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาใชจายดาน
พื้นที ่

คาเชาสํานักงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 33,600.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คานํ้าประปาหนวยงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 11,016.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาไฟฟูา หนวยงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 43,440.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาโทรศัพทแ  ตนทุนคงที่ 1,500 นาท ี 39,600.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาอินเตอรแเน็ต ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 56,400.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาบาํรุงรักษา หนวยงาน ตนทุนผันแปร 20.3 ตารางวา 4,800.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 

คาใชจายดาน
อุปกรณแ 

คาเชาตู ตนทุนคงที่ 3 ตู 120,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาสื่อมหัวลาก ตนทุนคงที่ 3 คัน 8,812.50 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาซอมแซมบํารุงรักษา ตนทุนผันแปร 3 คัน 26,040.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาเบี้ยประกันรถ ตนทุนคงที่ 3 คัน 4,697.50 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาตอทะเบียนรถ ตนทุนคงที่  3 คัน 2,938.80 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาภาษี ตนทุนคงที่  3 คัน 2,749.95 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาทางดวน ตนทุนผันแปร  3 คัน 10,500.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาปรับ ตนทุนผันแปร  2 คัน 22,500.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาทําความสะอาดรถขนสง ตนทุนคงที่  3 คัน 21,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาเสื่อม โฟลแคลิฟทแ ยก ตนทุนคงที่  3 คัน 370.28 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาเสื่อม เครื่องถายเอกสาร ตนทุนคงที่  1 เครื่อง 341.67 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาเสื่อมคอมพิวเตอรแ ตนทุนคงที่  3 เครื่อง 916.67 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาใชจายดาน
งานวัสดุใชงาน
และวัสดุสิน

เปลือง 

คาเชิ้อเพลิง ตนทุนผันแปร  3 คัน 1,635,502.08 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คานํ้ามันเครื่อง ตนทุนผันแปร  3 คัน 40,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาสิ่งพิมพแ ตนทุนคงที่  8 กลอง 437.50 ปริมาณการใชงาน 
ปากกา ตนทุนคงที่  10 ดาม 1,800.00 ปริมาณการใชงาน 
สินคาเสียหาย ตนทุนคงที่  53 ชิ้น 1,054.70 ปริมาณการใชงาน 

รวม 3,144,517.64 
 
* คาแรงงานวันละ 300 บาทตอคน มีแรงงานทั้งหมด 5 คนแรงงาน 2 คนทําหนาที่ขนสง แรงงานอีก 3 คนทําหนาที่ดูแลประสานงานเอกสาร 1 
คนน้ันสามารถทําไดหลายกิจกรรมจึงแบงสัดสวนในการทํางานไดดังน้ี กิจกรรมกอนขนสง 792  ชั่วโมงตอปี กิจกรรมระหวางขนสง 1056 ชั่วโมง
ตอปี และกิจกรรมหลังขนสงและขนถาย 2376 ชั่วโมงตอปี  
** คาเชื้อเพลิง 911.20 ลิตร 32.89 บาท/ลิตร คานํ้ามันเครื่อง 20,000 บาท /15,000 กิโลเมตร ( เว็บไซตแ ปตท.ราคานํ้ามันปี 2561) 
ตารางท่ี 6 สรุปคาใชจายที่เก่ียวของกับการขนสงสินคาผานแดนประเทศไทย ไปยังรัฐกัวลาลัมเปอรแประเทศมาเลเซีย 
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ประเภททรัพยากร ประเภทตนทุน จ านวนท่ีใช 
คาใชจายตอปี
จ านวนเงิน 

(บาท) 
เกณฑแการกระจายตนทุน 

คาใชจายดาน
บุคลากร 

คาแรงงานกิจกรรมกอนขนสง ตนทุนคงที่ 792 ชั่วโมง 198,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาแรงงานกิจกรรมระหวางขนสง ตนทุนคงที่ 528 ชั่วโมง 132,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาแรงงานกิจกรรมหลังขนสง ตนทุนคงที่ 528 ชั่วโมง 132,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาจางแรงงานในการขนถาย
สินคา 

ตนทุนคงที่ 
264 ชั่วโมง 

66,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาใชจายดาน
พื้นที่ 

คาเชาสํานักงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 45,600.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คานํ้าประปาหนวยงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 10,800.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาไฟฟูา หนวยงาน ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 55,440.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาโทรศัพทแ  ตนทุนคงที่ 1,500 นาท ี 36,000.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 
คาอินเตอรแเน็ต ตนทุนคงที่ 102.8 ตารางวา 54,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาบาํรุงรักษา หนวยงาน ตนทุนผันแปร 20.3 ตารางวา 4,800.00 พื้นที่ในการทํากิจกรรม 

คาใชจายดาน
อุปกรณแ 

คาเชาตู ตนทุนคงที่ 3 ตู 120,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาสื่อมหัวลาก ตนทุนคงที่ 3 คัน 8,812.50 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาซอมแซมบํารุงรักษา ตนทุนผันแปร 3 คัน 26,040.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาเบี้ยประกันรถ ตนทุนคงที่ 3 คัน 4,697.50 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาตอทะเบียนรถ ตนทุนคงที่  3 คัน 2,938.80 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาภาษี ตนทุนคงที่  3 คัน 2,749.95 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาทางดวน ตนทุนผันแปร  3 คัน 10,500.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาปรับ ตนทุนผันแปร  2 คัน 14,400.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาทําความสะอาดรถขนสง ตนทุนคงที่  5 คัน 21,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาเสื่อม โฟลแคลิฟทแ ยก ตนทุนคงที่  3 คัน 370.28 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาเสื่อม เครื่องถายเอกสาร ตนทุนคงที่  1 เครื่อง 341.67 เวลาการปฎิบัติงาน 
คาเสื่อมคอมพิวเตอรแ ตนทุนคงที่  3 เครื่อง 458.33 เวลาการปฎิบัติงาน 

คาใชจายดาน
งานวัสดุใชงาน
และวัสดุสิน

เปลือง 

คาเชิ้อเพลิง ตนทุนผันแปร  3 คัน 2,293,535.16 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คานํ้ามันเครื่อง ตนทุนผันแปร  3 คัน 50,000.00 เปอรแเซ็นในการปฏิบัติงาน 
คาสิ่งพิมพแ ตนทุนคงที่  8 กลอง 437.50 ปริมาณการใชงาน 
ปากกา ตนทุนคงที่  10 ดาม 1,800.00 ปริมาณการใชงาน 
สินคาเสียหาย ตนทุนคงที่  53 ชิ้น 5,578.56 ปริมาณการใชงาน 

รวม 3,298,300.25 
 
* คาแรงงานวันละ 300 บาทตอคน มีแรงงานทั้งหมด 5 คนแรงงาน 2 คนทําหนาที่ขนสง แรงงานอีก 3 คนทําหนาที่ดูแลประสานงานเอกสาร 1 
คนน้ันสามารถทําไดหลายกิจกรรมจึงแบงสัดสวนในการทํางานไดดังน้ี กิจกรรมกอนขนสง 792  ชั่วโมงตอปี กิจกรรมระหวางขนสง 528 ชั่วโมง
ตอปี และกิจกรรมหลังขนสงและขนถาย 792 ชั่วโมงตอปี  
** คาเชื้อเพลิง 1165.60 ลิตร 32.89 บาท/ลิตร คานํ้ามันเครื่อง 20,000 บาท /15,000 กิโลเมตร ( เว็บไซตแ ปตท.ราคานํ้ามันปี 2561) 
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3  ก าหนดเกณฑแกระจายตนทุนจ าแนกตามทรัพยากร 
 เมื่อไดทํากิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด และตนทุนของทรัพยากรที่ใชทั้งหมด   สวนในขั้นตอนน้ีจะเป็นการกระจายตนทุนคาใชจาย

ทั้งหมดที่ใชในแตละกิจกรรมตามที่จําแนกไว  ซึ่งจะตองกําหนดเกณฑแการกระจายคาใชจายเอาไวในเบื้องตนโดยนับเป็นหนวยของกิจกรรมตาม
สภาพจริงที่เป็นอยู ซึ่งอาจแยกอธิบายไดเป็น 4 ดานตามประเภทของทรัพยากร  

3.1 การก าหนดเกณฑแการกระจายตนทุนดานบุคลากร 
ในการกระจายคาใชจายดานบุคลากรสวนใหญจะใชเกณฑแ “จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน”โดยคํานวณคาใชจายบุคลากรแตละประเภทตอเดือน 
เก็บขอมูลระยะเวลาการทํางานที่ใชทั้งหมดในการทํากิจกรรมน้ันๆ ในหน่ึงเดือน  โดยมีหนวยเป็นชั่วโมง จากน้ันจึงคํานวณหาสัดสวนจํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติงานในหน่ึงเดือนตอเวลาการทํางานทั้งหมดของแตละกิจกรรม  

3.2 การก าหนดเกณฑแการกระจายตนทุนดานพ้ืนท่ี 
เกณฑแการกระจายคาใชจายดานพื้นที่จะใชพื้นที่ที่ใชงาน โดยดูวาในแตละกิจกรรมใชพื้นที่ในการปฏิบัติงานเทาไร โดยหลักการควรจะทําการวัด
พื้นที่ที่ใชงานจริง ในบางกรณีอาจใชพื้นที่เดียวกันในการทํากิจกรรมมากกวาหน่ึงกิจกรรม ดังน้ันการคํานวณตนทุนของพื้นที่ที่ใชจะตองคิดจาก
เวลาที่ใชจริงแตละกิจกรรม และคํานวณออกมาเป็นสัดสวนพื้นที่ที่ใชในการทํางานของแตละกิจกรรม 

3.3 การก าหนดเกณฑแการกระจายตนทุนดานเคร่ืองจักรอุปกรณแ 
การกระจายคาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณแจะใชเกณฑแ “จํานวนชั่วโมงใชงาน” ถาเป็นเครื่องจักรอุปกรณแที่ใชรวมกันในหลายกิจกรรม จะแบง
ตามจํานวนชั่วโมงใชจริง ในกรณีที่เครื่องจักรอุปกรณแตัวหน่ึงนํามาใชงานเฉพาะในกิจกรรมหน่ึงเพียงอันเดียว สัดสวนการใชเครื่องมือในกิจกรรม
น้ันก็จะเป็น 100% 

3.4 การก าหนดเกณฑแการกระจายตนทุนดานวัสดุใชงานและวัสดุสิ้นเปลือง 
สําหรับเกณฑแการกระจายคาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง จะตองคํานวณตามปริมาณวัสดุที่ใช โดยแยกไปตามแตละกิจกรรม ถาเป็นวัสดุที่ใชรวมกัน
หลายกิจกรรมก็จะตองคํานวณตามสัดสวนที่ใชจริงในแตละกิจกรรม สวนมากวัสดุสิ้นเปลืองแตละรายมักจะใชเฉพาะกิจกรรม  
 

4. ค านวณตนทุนท้ังหมดในแตละกิจกรรม 
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 3 ก็จะได “กิจกรรม” ที่เก่ียวของทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 1 และตนทุนของทรัพยากรที่ใชทั้งหมดจากขั้นตอน

ที่ 2 และเกณฑแการกระจายตนทุนคาใชจายทั้งหมดตาม Input แตละตัว จากขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนน้ีก็จะสามารถคํานวณตนทุนทั้งหมดของแต
ละกิจกรรมได เมื่อรวมจํานวนตนทุนจําแนกตามทรัพยากรที่ใชไดกระจายไปตามแตละกิจกรรม ผลลัพธแที่ได น่ันคือ “ตนทุนกิจกรรม” 

 
ตารางท่ี 7 สรุปตนทุนรวมในการรขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย  

คาใชจายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมตนทุน 

(บาทตอปี) กอนการขนสง ระหวางขนสง หลังการขนสง 

ดา
นบ

ุคค
ล 

คาแรงงานกิจกรรมกอนขนสง 198,000.00 - - 

528,000.00 
คาแรงงานกิจกรรมระหวางขนสง - 132,000.00 - 
คาแรงงานกิจกรรมหลังขนสง - - 132,000.00 
คาจางแรงงานในการขนถายสินคา - - 66,000.00 

ดา
นพื้

นท
ี่ 

คาเชาสํานักงาน 23,520.00 3,360.00 6,720.00 

158,856.00 

คานํ้าประปาหนวยงาน 8,812.80 1,101.60 1,101.60 

คาไฟฟูา หนวยงาน 26,064.00 13,032.00 4,344.00 

คาโทรศัพทแ  14,400.00 4,800.00 4,800.00 

คาอินเตอรแเน็ต 33,600.00 4,200.00 4,200.00 

คาบาํรุงรักษา หนวยงาน 2,880.00 1,440.00 480.00 
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คาใชจายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมตนทุน 

(บาทตอปี) กอนการขนสง ระหวางขนสง หลังการขนสง 

ดา
นเ

ครื่
อง

จัก
ร 

คาเชาตู 120,000.00 - - 

243,367.36 

คาเสื่อมหัวลาก - 8,812.50 - 

คาซอมแซมบํารุงรักษา 13,020.00 - 13,020.00 

คาเบี้ยประกันรถ - - 4,697.50 

คาตอทะเบียนรถ - - 2,938.80 

คาภาษี - - 2,749.95 

คาทางดวน - 10,500.00 - 

คาปรับ - 45,000.00 - 

คาทําความสะอาดรถขนสง 10,500.00 - 10,500.00 

คาเสื่อม โฟลแคลิฟทแ ยก 370.28 - - 

คาเสื่อม เครื่องพิมพแ 341.67 - - 

คาเสื่อมคอมพิวเตอรแ 916.67 - - 

วัส
ดุส

ิ้นเ
ปล

ือง
 

คาเชิ้อเพลิง - 1,225,000.32 - 

1,273,027.82 
คานํ้ามันเครื่อง - - 40,000.00 
คาสิ่งพิมพแ 318.75 - 318.75 
ปากกา 1,260.00 180.00 360.00 
สินคาเสียหาย 2,236.00 559.00 2,795.00 

ตนทุนกิจกรรมหลักท้ังหมด 456,240.16 1,449,985.42 297,025.60 2,203,251.18 

ตนทุนกิจกรรมหลักท้ังหมด(%) 20.71 65.81 13.48 100.00 

ตนทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกสแ 456,240.16 1,449,985.42  1,906,225.58 

ตนทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกสแ(%) 23.93 76.07   100.00 

 
ตารางท่ี 8 สรุปตนทุนรวมในการขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย  

คาใชจายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมตนทุน 

(บาทตอปี) กอนการขนสง ระหวางขนสง หลังการขนสง 

ดา
นบ

ุคค
ล 

คาแรงงานกิจกรรมกอนขนสง 198,000.00 - - 

1,056,000.00 
คาแรงงานกิจกรรมระหวางขนสง - 264,000.00 - 

คาแรงงานกิจกรรมหลังขนสง - - 264,000.00 
คาจางแรงงานในการขนถายสินคา - - 330,000.00 

ดา
นพื้

นท
ี่ 

คาเชาสํานักงาน 23,520.00 3,360.00 6,720.00 

188,856.00 

คานํ้าประปาหนวยงาน 8,812.80 1,101.60 1,101.60 

คาไฟฟูา หนวยงาน 26,064.00 13,032.00 4,344.00 

คาโทรศัพทแ  23,760.00 7,920.00 7,920.00 

คาอินเตอรแเน็ต 45,120.00 5,640.00 5,640.00 

คาบาํรุงรักษา หนวยงาน 2,880.00 1,440.00 480.00 
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คาใชจายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมตนทุน 

(บาทตอปี) กอนการขนสง ระหวางขนสง หลังการขนสง 

ดา
นเ

ครื่
อง

จัก
ร 

คาเชาตู 120,000.00 - - 

220,867.36 

คาสื่อมหัวลาก - 8,812.50 - 

คาซอมแซมบํารุงรักษา 13,020.00 - 13,020.00 

คาเบี้ยประกันรถ - - 4,697.50 

คาตอทะเบียนรถ - - 2,938.80 

คาภาษี - - 2,749.95 

คาทางดวน - 10,500.00 - 

คาปรับ - 22,500.00 - 

คาทําความสะอาดรถขนสง 10,500.00 - 10,500.00 

คาเสื่อม โฟลแคลิฟทแ ยก 370.28 - - 

คาเสื่อม เครื่องถายเอกสาร 341.67 - - 

คาเสื่อมคอมพิวเตอรแ 916.67 - - 

วัส
ดุใ

ชง
าน

/ว
ัสดุ

สิ้น
เป

ลือ
ง คาเชิ้อเพลิง - 1,635,502.08 - 

1,678,794.28 

คานํ้ามันเครื่อง - - 40,000.00 
คาสิ่งพิมพแ 218.75 - 218.75 
ปากกา 1,260.00 180.00 360.00 

สินคาเสียหาย 421.88 105.47 527.35 

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

ตนทุนกิจกรรมหลักท้ังหมด(%) 15.11 62.78 22.11 100.00 

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

ตนทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกสแ(%) 19.40 80.60   100.00 

 
ตารางท่ี 10 สรุปตนทุนรวมในการขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐกัวลาลัมเปอรแ ประเทศมาเลเซีย  

คาใชจายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมตนทุน 

(บาทตอปี) กอนการขนสง ระหวางขนสง หลังการขนสง 

ดา
นบ

ุคค
ล 

คาแรงงานกิจกรรมกอนขนสง 198,000.00 - - 

528,000.00 
คาแรงงานกิจกรรมระหวางขนสง - 132,000.00 - 
คาแรงงานกิจกรรมหลังขนสง - - 132,000.00 
คาจางแรงงานในการขนถายสินคา - - 66,000.00 

ดา
นพื้

นท
ี่ 

คาเชาสํานักงาน 31,920.00 4,560.00 9,120.00 

199,440.00 

คานํ้าประปาหนวยงาน 8,640.00 1,080.00 1,080.00 

คาไฟฟูา หนวยงาน 33,264.00 16,632.00 5,544.00 

คาโทรศัพทแ  21,600.00 7,200.00 7,200.00 

คาอินเตอรแเน็ต 32,400.00 7,200.00 7,200.00 

คาบาํรุงรักษา หนวยงาน 2,880.00 1,440.00 480.00 
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คาใชจายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมตนทุน 

(บาทตอปี) กอนการขนสง ระหวางขนสง หลังการขนสง 

ดา
นเ

ครื่
อง

จัก
ร 

คาเชาตู 120,000.00 - - 

212,309.03 

คาสื่อมหัวลาก - 8,812.50 - 

คาซอมแซมบํารุงรักษา 13,020.00 - 13,020.00 

คาเบี้ยประกันรถ - - 4,697.50 

คาตอทะเบียนรถ - - 2,938.80 

คาภาษี - - 2,749.95 

คาทางดวน - 10,500.00 - 

คาปรับ - 14,400.00 - 

คาทําความสะอาดรถขนสง 10,500.00 - 10,500.00 

คาเสื่อม โฟลแคลิฟทแ ยก 370.28 - - 

คาเสื่อม เครื่องถายเอกสาร 341.67 - - 

คาเสื่อมคอมพิวเตอรแ 458.33 - - 

วัส
ดุใ

ชง
าน

/ส
ิ้นเ

ปล
ือง

 คาเชิ้อเพลิง - 2,293,535.16 - 

2,351,351.22 

คานํ้ามันเครื่อง - - 50,000.00 

คาสิ่งพิมพแ 218.75 - 218.75 

ปากกา 1,260.00 180.00 360.00 
สินคาเสียหาย 2,231.42 557.86 2,789.28 

ตนทุนกิจกรรมหลักท้ังหมด 477,104.45 2,498,097.52 315,898.28 3,291,100.25 

ตนทุนกิจกรรมหลักท้ังหมด(%) 14.50 75.90 9.60 100.00 

ตนทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกสแ 477,104.45 2,498,097.52  2,975,201.97 

ตนทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกสแ(%) 16.04 83.96  100.00 

 
เมื่อไดตนทุนแตละกิจกรรมเรียบรอยแลว ขั้นตอไปก็คือการศึกษาปริมาณการปฏิบัติงานแสดงวาไดทํากิจกรรมน้ัน ๆ ไปเทาใด ซึ่งก็

หมายถึงจํานวนครั้งของการทํากิจกรรมน้ัน ๆ น่ันเอง ปริมาณการปฏิบัติงานเป็นขอมูลที่จะทําใหการคํานวณตนทุนกิจกรรมเสร็จสมบูรณแ โดยทั้ง 
3 รัฐมีตัวผลักดันคือจํานวนสินคาชนิดเดียวกัน 
ตารางท่ี 11  ตัวผลักดันที่ใชในการวิเคราะหแ 

รหัส กิจกรรมหลัก ตัวผลักดันกิจกรรม 
A กิจกรรมกอนการขนสง จํานวนสินคา เหล็กเสน (เสน) 
B กิจกรรมระหวางขนสง จํานวนสินคา เหล็กเสน (เสน) 
C กิจกรรมหลังการขนสง จํานวนสินคา เหล็กเสน (เสน) 

จากตารางที่ 21คํานวณตนทุนตอหนวยในการขนสงสินคาผานแดนไปยังประเทศมาเลเซีย รัฐเคดาหแบริษัทที่ทําการศึกษาขนสงได 8,750 
เสนตอรอบการขนสง ขนาดบรรจุ 3 ตูตอรอบการขนสง รัซปีนัง ขนสงได 8,300 เสนตอรอบการขนสง ขนาดบรรจุ 3 ตูตอรอบการขนสง และรัฐ
กัวลาลัมเปอรแ ขนสงได 6,600 เสนตอรอบการขนสง ขนาดบรรจุ 3 ตูตอรอบการขนสง  

 
6. การค านวณตนทุนตอหนวย 

เมื่อไดขอมูลการปฏิบัติงานแลวขั้นตอนตอไปคือการคํานวณ “ตนทุนตอหนวย” ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดทายของกระบวนการคํานวณตนทุน
กิจกรรม วิธีการหารธรรมดา ก็จะไดผลลัพธแ “ตนทุนตอหนวย” 
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ตารางท่ี 12 แสดงตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลักทั้งหมดการใหบริการขนสงรัฐเคดาหแ 

รหัส กิจกรรมหลัก ตนทุน(บาท/ปี) ตัวผลักดันกิจกรรม(ชิ้น/ปี) 
ตนทุนตอหนวยของตัวผลักดัน

กิจกรรม(บาท/ชิ้น) 
A กิจกรรมกอนการขนสง 456,240.16 105,000.00 4.35 
B กิจกรรมระหวางขนสง 1,449,985.42 105,000.00 13.81 
C กิจกรรมหลังการขนสง 297,025.60 105,000.00 2.83 

รวม 2,203,251.18 
 

20.98 
 

จากตารางที่ 22 ตนทุนคาใชจายในการขนสงสินคาไปยังรัฐเคดาหแประเทศมาเลเซีย พบวา ตนทุนตอชิ้นอยูที่ 20.98 บาท ตนทุนหลัก
จะอยูในสวนของกิจกรรมกิจกรรมระหวางขนสงสูงถึงชิ้น 13.81บาท ลําดับที่สอง คือกิจกรรมกอนการขนสง อยูที่ชิ้นละ 4.35 บาท และตํ่าสุด
กิจกรรมหลังการขนสง อยูที่ชิ้นละ 2.83 บาท 

 
ตารางท่ี 13 แสดงตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลักทั้งหมดการใหบริการขนสงรัฐปีนัง 

รหัส กิจกรรมหลัก ตนทุน(บาท/ปี) ตัวผลักดันกิจกรรม(ชิ้น/ปี) 
ตนทุนตอหนวยของตัวผลักดัน

กิจกรรม 
(บาท/เสน) 

A กิจกรรมกอนการขนสง 475,206.04 100,000.00 4.75 
B กิจกรรมระหวางขนสง 1,974,093.65 100,000.00 19.74 
C กิจกรรมหลังการขนสง 695,217.95 100,000.00 6.95 

รวม 3,144,517.64 
 

31.45 
จากตารางที่ 23 ตนทุนคาใชจายในการใหบริการขนสสินคาผานแดนประเทศไทย ไปยีงรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย พบวา  ตนทุนตอชิ้น

อยูที่ 31.45 บาท ตนทุนหลักจะอยูในสวนของกิจกรรมระหวางการขนสงสูงถึงชิ้นละ 19.74 บาท ลําดับที่สอง คือกิจกรรมหลังการขนสง อยูที่ชิ้น 
6.95 บาท ตํ่าสุดกิจกรรมกอนการขนสง อยูที่ชิ้นละ 4.75 บาท 

 
ตารางท่ี 14 แสดงตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลักทั้งหมดการใหบริการขนสงรัฐปีนัง 

รหัส กิจกรรมหลัก ตนทุน(บาท/ปี) ตัวผลักดันกิจกรรม(เสน/ปี) 
ตนทุนตอหนวยของตัว

ผลักดันกิจกรรม 
(บาท/เสน) 

A กิจกรรมกอนการขนสง 477,104.45 80,000.00 5.96 
B กิจกรรมระหวางขนสง 2,498,097.52 80,000.00 31.23 
C กิจกรรมหลังการขนสง 315,898.28 80,000.00 3.95 

รวม 3,291,100.25 
 

41.14 
จากตารางที่ 24 ตนทุนคาใชจายในการขนสงสินคาไปยังรัฐกัวลาลัมเปอรแ ประเทศมาเลเซีย พบวา ตนทุนตอชิ้นอยูที่ 41.14 บาท 

ตนทุนหลักจะอยูในสวนของกิจกรรมกิจกรรมระหวางขนสงสูงถึงชิ้น 31.25 บาท ลําดับที่สอง คือกิจกรรมกอนการขนสง อยูที่ชิ้นละ 5.96 บาท 
และตํ่าสุดกิจกรรมหลังการขนสง อยูที่ชิ้นละ 3.95 บาท 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการค านวณตนทุนรายกิจกรรม 
จากการคํานวณตนทุนทั้ง 3 รัฐที่บริษัททําการขนสง พบวาตนทุนกิจกรรมระหวางการขนสงสินคามีสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 68.16 ทั้งน้ี

เน่ืองจากกิจกรรมระหวางขนสงประกอบไปดวนตนทุนหลักที่เกี่ยวของกับยานพาหนะและในสวนของตนทุนผันแปร ประกอบไปดวย คานํ้ามัน
เชื้อเพลิง คาใชจายนํ้ามันเครื่อง คาซอมบํารุงรักษา สําหรับกิจกรรมในสวนที่เหลือสัดสวนรวมกัน รอยละ 31.84  
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ตาราง 15 สรุปตนทุนกิจกรรม การรขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย 

รหัส กิจกรรมหลัก ตนทุน(บาท/ปี) 
ตนทุน 

(บาท/รอบการขนสง) 
สัดสวน 
(%) 

A กิจกรรมกอนการขนสง 456,240.16 38,020.01 20.71 
B กิจกรรมระหวาง 1,449,985.42 120,832.12 65.81 
C กิจกรรมหลังการขนสง 297,025.60 24,752.13 13.48 

รวม 2,203,251.18 183,604.26 100 
 
ตาราง 16 สรุปตนทุนกิจกรรม การรขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

รหัส กิจกรรมหลัก ตนทุน(บาท/ปี) 
ตนทุน 

(บาท/รอบการขนสง) 
สัดสวน 
(%) 

A กิจกรรมกอนการขนสง 475,206.04 39,600.50 15.11 
B กิจกรรมระหวาง 1,974,093.65 164,507.80 62.78 
C กิจกรรมหลังการขนสง 695,217.95 57,934.83 22.11 

รวม 3,144,517.64 262,043.14 100 
 
ตารางท่ี 17 สรุปตนทุนกิจกรรม การรขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

รหัส กิจกรรมหลัก ตนทุน(บาท/ปี) 
ตนทุน 

(บาท/รอบการขนสง) 
สัดสวน 
(%) 

A กิจกรรมกอนการขนสง 475,206.04 39,600.50 15.11 

B กิจกรรมระหวาง 1,974,093.65 164,507.80 62.78 

C กิจกรรมหลังการขนสง 695,217.95 57,934.83 22.11 

รวม 3,144,517.64 262,043.14 100 
 

 
ภาพท่ี 3 สรุปสัดสวน % ของคาใชจายหลัก 

 
2. ผลการศึกษาวิเคราะหแการเสนอแนวทางการลดตนทุนการใหบริการขนสงสินคาผานแดน 

ประเทศไทย – ประเทศมาเลเซีย 
จากการคํานวณตนทุนการใหบริการขนสงสินคาผานแดนประเทศไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐที่ทําการใหบริการ รัฐเคดาหแ รัฐปีนัง รัฐ

กัวลาลัมเปอรแ กิจกรรมระหวางการขนสง เป็นตนทุนที่สูงที่สุดรองลงมาจากตนทุนกิจกรรมกอนการขนสง โดยกิจกรรมยอยที่ทําใหเกิดตนทุนที่สูง
คือ คานํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมีตนทุนทั้งหมด รัฐเคดาหแ 102,083.36 บาทตอรอบการขนสง รัฐปีนัง 136,291.84 บาทตอรอบการขนสง รัฐ
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กัวลาลัมเปอรแ 191,127.93 บาทตอรอบการขนสง รวมตนทุนคานํ้ามันเชื้อเพลิงทั้ง 3 รัฐ อยูที่ 429,503.13 บาทตอรอบการขนสง กิจกรรม
ระหวางการขนสง ถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่สงผลถึงตนทุนได  

2.1 โดยผลการการใชเชื้อเพลิงรวม (Dual Fuel) สามารถประหยัดตนทุนคาใชจายได 3.75 บาทตอระยะทาง 1 กิโลเมตร ระบบ 
Dedicated NGV สามารถประหยัดตนทุนคาใชจายได 7.75 บาท ตอระยะทาง 1 กิโลเมตรและระบบ NGV Re-powering สามารถประหยัด
ตนทุนคาใชจายได 8.17 บาท ตอระยะทาง 1 กิโลเมตร 

 
ตารางท่ี  18 เปรียบเทียบคาเชื้อเพลิง 
*ราคาอุปกรณแพรอมติดต้ัง Dual Fuel(บาท/คัน)* 150,000 – 200,000 บาท 

*ราคาอุปกรณแพรอมติดต้ัง Dedicated NGV 400,000 – 600,000 บาท 
*ราคาอุปกรณแพรอมติดต้ัง NGV Repowering 1,000,000 – 1,500,000 บาท  
(เว฿บไซตแการติดต้ัง NGV www.pttplc.com/th/products-services) 
 

จากตารางที่ 27 จะเห็นไดวาเมื่อมีการเปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ Dual Fuel น้ันมีตนทุนที่ถูกกวา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงได
เสนอใหทางบริษัท เลือกใชเชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ Dual Fuel ทําให จากเดิม  คานํ้ามันรัฐเคดาหแ อยูที่ 102,083.36 บาท เมื่อมีการ
เปลี่ยนใชเชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ Dual Fuel จึงมีตนทุนที่ลดลง 25,620 บาทคานํามันรัฐปีนังเดิมอยูที่ 136,291.84 บาท ลดลง 3,530 
บาท และรัฐกัวลาลัมเปอรแเดิมอยูที่ 191,127.93 บาท ลดลง 21,300.01 บาท รวมทั้งหมด 429,503.13 บาท ลดลง 50,450.01 บาท 

ระบบ Dedicated NGV ทําให จากเดิม  คานํ้ามันรัฐเคดาหแ อยูที่ 102,083.36 บาท เมื่อมีการเปลี่ยนใชเชื้อเพลิงทดแทน (NGV) 
ระบบ Dedicated NGV จึงมีตนทุนที่ลดลง 36,116 บาท คานํ้ามันรัฐปีนังเดิมอยูที่ 136,291.84 บาท ลดลง 21,754  บาท และรัฐกัวลาลัมเปอรแ
เดิมอยูที่ 191,127.93 บาท ลดลง 44,612.01 บาท รวมทั้งหมด 429,503.13 บาท ลดลง 102,482.01 บาท 

ระบบ NGV Re-powering ทําให จากเดิม  คานํ้ามันรัฐเคดาหแ อยูที่ 64,865.28 บาท เมื่อมีการเปลี่ยนใชเชื้อเพลิงทดแทน (NGV) 
ระบบ NGV Re-powering จึงมีตนทุนที่ลดลง 37,218.08 บาท คานํ้ามันรัฐปีนังเดิมอยูที่ 112,624.32 บาท ลดลง 23,667.52 บาท และรัฐ
กัวลาลัมเปอรแเดิมอยูที่ 112,624.32  บาท ลดลง 47,059.77 บาท รวมทั้งหมด 321,557.76 บาท ลดลง 107,945.37 บาท 

2.2 ศึกษาจึงทําการเสนอ การจางบริษัทขนสง 
 

ตารางท่ี 19 ตารางสรุปตนทุนการขนสงตอรอบโดยจางผูใหบริการขนสง 
ตนทางทาเรือแหลมฉบัง 
ปลายทางประเทศมาเลเซีย 

ปริมาณที่ใชงาน/รอบ
การขนสง (เสน) 

ขนาดบรรจ ุ
(ตู) 

ขนสงเอง ใชบริการบริษัทขนสง ผลตาง 

รัฐเคดาหแ 8,750 3 102,083.36 78,000.00 24,083.36 
รัฐปีนัง 8,300 3 136,291.84 105,000.00 31,291.84 
รัฐกัวลาลัมเปอรแ 6,600 3 191,127.93 135,000.00 56,127.93 
รวม 23,650 8 429,503.13 318,000.00 111,503.13 
*ราคาน้ีพิจารณาคาขนสงสินคาเพียงอยาเดียวไมไดรวมคาใชจายเพิ่มเติมที่อยูระหวางขนสง 
**คาธรรมเนียมการผานพิธีการศลุการ คายกตูลง คาลางตู คาลวงเวลา  

ตนทางทาเรือแหลมฉบัง ปลายทาง
ประเทศมาเลเซีย 

ตนทุนคาเชื้อเพลิง/รอบการขนสง 
แบบเดิม แบบที่ผูศึกษาเสนอ 

นํ้ามันดีเซล 
(บาท) 

Dual Fuel 
(บาท) 

Dedicated NGV 
(บาท) 

NGV Repowering 
(บาท) 

รัฐเคดาหแ 102,083.36 76,463.36 65,967.36 64,865.28 

รัฐปีนัง 136,291.84 132,761.84 114,537.84 112,624.32 

รัฐกัวลาลัมเปอรแ 191,127.93 169,827.92 146,515.92 144,068.16 

รวม 429,503.13 379,053.12 327,021.12 321,557.76 

http://www.pttplc.com/th/products-services
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จากตารางที่ ขอมูลที่ผูศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับการจางผูใหบริการขนสง บริษัท เดอะ โซลูชั่น โลจิสติกสแ จํากัด เสนอใหผูประกอบการ 
การพิจารณาเลือกน้ัน ผูประกอบการคัดเลือก บริษัท เดอะ โซลูชั่น โลจิสติกสแ จํากัดเพราะปใจจัยดานราคา หากมีการเลือกจะสามารถลดตนทุน
ได 111,503.13บาท ตอรอบการขนสง   

1. รัฐเคดาหแ มีตนทุนตอรอบการขนสงอยูที่ 76,463.36 บาท ตนทุนลดลง 24,083.36 บาท  
2. รัฐปีนัง มีตนทุนตอรอบการขนสงอยูที่ 132,761.84 บาท ตนทุนลดลง 31,291.84 บาท 
3. รัฐกัวลาลัมเปอรแ มีตนทุนตอรอบการขนสงอยูที่ 169,827.92 บาท ตนทุนลดลง56,127.93 บาท 
 

สรุปและอภิปายผล 
ผูศึกษาไดทําการคิดระบบตนทุนฐานกิจกรรมของการทําผูใหบริการขนสงสินคาผานแดน ประเทศไทย ประเทศมาเลเซียต้ังแต

กระบวนการรับคําสั่งซื้อของลูกคา ถึงการขนสงสินคาใหลูกคาปลายทางประเทศมาเลเซีย เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นและตนทุนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในระหวางการทําบริการขนสงสินคาผานแดน ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหแตนทุนฐานกิจกรรม  (Activity 
Based Costing ) และแบบสัมภาษณแในการเก็บขอมูล จากบุคลคลที่เกี่ยวของจากการวิเคราะหแกิจกรรมการบริการขนสงสินคาผานแดน 
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซียทั้ง 3 กิจกรรมบริษัท ซิโนทรานสแไทย โลจิสติค จํากัด สามารถสรุปไดวา  มีกิจกรรมหลัก ทั้ง 3 กิจกรรมน้ี มี
กระบวนการอยางไร มีตนทุนที่ใชไปเทาไหรจากน้ันไดนําตนทุนทั้งหมดในการใหบริการขนสงสินคาผานแดน ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ได
ทําการลงพื้นที่จริง และเก็บขอมูลต้ังแต เดือน กุมภาพันธแ-เมษายน พ.ศ. 2562 มาทําการจําแนกตนทุนเป็น 4 ดาน คือ 1) ดานบุคลากร 2) ดาน
พื้นที่ 3) ดานเครื่องจักรและอุปกรณแที่ใช 4) ดานวัสดุใชงานและวัสดุสิ้นเปลือง โดยคิดเป็นตนทุนรวมแตละกิจกรรมดังน้ี 

รัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย มีตนทุนทั้งหมด 2,203,251.18 บาทตอรอบการขนสง และไดกําหนดตัวผลักดันของกิจกรรมเพื่อคํานวณ
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลัก ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหแแลว พบวา ตนทุนตอหนวยของการขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐเคดาหแประเทศ
มาเลเซียน้ี ตนทุนการผลิตตอหนวยอยูที่ 20.98 บาท ตอเสน ตนทุนหลักจะอยูในสวนของกิจกรรมกิจกรรมระหวางขนสงสูงถึง  13.81 บาท 
ลําดับที่สอง คือกิจกรรมกอนการขนสง อยูที่เสนละ 4.35 บาท และตํ่าสุดกิจกรรมหลังการขนสง อยูที่เสนละ 2.83 บาท 

รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีตนทุนทั้งหมด 3,144,517.64 บาท ตอรอบการขนสง และไดกําหนดตัวผลักดันของกิจกรรมเพื่อคํานวณ
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลัก ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหแแลว พบวา ตนทุนตอหนวยของการขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศ
มาเลเซียน้ี ตนทุนการผลิตตอหนวยอยูที่ 31.45 บาท บาทตอเสน แบงเป็น ตนทุนหลักจะอยูในสวนของกิจกรรมระหวางการขนสงสูงถึงเสนละ 
19.74 บาท ลําดับที่สอง คือกิจกรรมหลังการขนสง อยูที่ชิ้น 6.95 บาท ตํ่าสุดกิจกรรมกอนการขนสง อยูที่ชิ้นละ 4.75 บาท 

รัฐกัวลาลัมเปอรแ ประเทศมาเลเซีย มีตนทุนทั้งหมด 3,291,100.25 บาทตอรอบการขนสง และไดกําหนดตัวผลักดันของกิจกรรมเพื่อ
คํานวณตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลัก ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหแแลว  พบวา ตนทุนตอหนวยของการขนสงสินคาผานแดนไปยังรัฐ
กัวลาลัมเปอรแ ประเทศมาเลเซียน้ี ตนทุนการผลิตตอหนวยอยูที่ 41.14 บาท ตนทุนหลักจะอยูในสวนของกิจกรรมกิจกรรมระหวางขนสงสูงถึง
เสน 31.23 บาท ลําดับที่สอง คือกิจกรรมกอนการขนสง อยูที่เสนละ 5.96 บาท และตํ่าสุดกิจกรรมหลังการขนสง อยูที่เสนละ 3.95 บาท 

และในปีถัดไปตนทุนใหบริการขนสงสินคาผานแดนประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ก็จะลดลง เน่ืองจากตนทุนบางอยางไมตองเสียและ
สามารถเสนอแนวทางการลดตันทุนใหกับบริษัท ซิโนทรานสแไทย โลจิสติค จํากัด  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดีจากบุคคลหลายฝุายดวยกัน ผูศึกษาจึง
ขอกราบขอบพระคุณทุกทานไว ณ โอกาสน้ี เริ่มจาก ทานคณะอาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแรัฐยา พรหมหิตาทร ซึ่งกรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษา
และคําแนะนํา รวมถึงการแกไขขอบกพรองเพื่อกอใหเกิดประโยชนแในการดําเนินการศึกษาจนวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณแ ขอขอบพระคุณคณาจารยแ
หลักสูตรบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสแและการจัดการระบบขนสงทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาในการเป็น
คณะกรรมการในการสอบและตรวจสอบความถูกตอง พรอมทั้งใหคําแนะนําตาง ๆ เพื่อใหปใญหาพิเศษฉบับน้ีมีความสมบูรณแมากย่ิงขึ้น ตลอดจน
ขอขอบพระคุณ คุณนายกิตติพงษแ เตชะทวีภักดี และ คุณวรัตนแฟูา  เหลาสุวรรณวัฒนแ  ซึ่งเป็นผูดูแลงานขนสงสินคาผานแดน บริษัท ชิโนทราสแ
ไทยโลจิสติค จํากัด ที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการสัมภาษณแสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณ นางสาวศิราวรรณ กันซื่อ ที่มีสวนเกี่ยวของ ใน
การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อันเป็นประโยชนแย่ิงตอการจัดทําวิจัยครั้งน้ีครั้งน้ี 
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การคัดเลือกผูจัดจ าหนายถุงมือผาคอตตอนกรณศีกึษา บรษิัท เจ.ซี.พี. มาสเตอรแ แพคกิ้ง จ ากดั 
Selected vendor of cotton gloves Case study of JCP Master Packaging Co., Ltd. 

กันยา ราชสกุณี1 และรัฐยา พรหมหิตาทร2 
Kanya  Ratsakunee  and Ratthaya Phromhitathorn 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายสามารถคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอน

รายใหมที่เหมาะสม และทําการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผูจัดจําหนาย กรณีศึกษา บริษัท เจ.ซี.พี. มาสเตอรแ แพคกิ้ง จํากัด ผู ศึกษาไดนํา
ทฤษฎีการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) มาใชในการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่เหมาะสม 

ผลการศึกษาพบวาปใจจัยที่สําคัญในการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนมี 5 ปใจจัยไดแก 1. ปใจจัยดานราคา 2. ปใจจัยดาน
คุณภาพ 3. ปใจจัยดานการใหบริการ 4. ปใจจัยดานระยะเวลา 5. ปใจจัยดานการขนสง  จากการประเมินสรุปไดวา เจาหนาที่ที่มีสวนในการ
ตัดสินใจไดใหความสําคัญกับปใจจัยดานคุณภาพ มีคะแนนเทากับ 33% รองลงมาคือ ปใจจัยดานราคา มีคะแนนเทากับ 27% รองลงมาคือ ปใจจัย
ดานระยะเวลา มีคะแนนเทากับ 22% รองลงมาคือ ปใจจัยดานการขนสง มีคะแนนเทากับ 12% และลําดับสุดทายคือ ปใจจัยดานการใหบริการ มี
คะแนนเทากับ 6% นําปใจจัยทั้ง 5 ดานไปใชในการประเมินผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอน จํานวน 5 ราย ผลการประเมินคัดเลือกตามลําดับคือ 
อันดับที่ 1 บริษัท เอสเค อินดัสทรี จํากัด ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 27% อันดับที่ 2 บริษัท ไฮเทคเวลดแ จํากัด ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 24% 
อันดับที่ 3 หางหุนสวนจํากัดกฤษณะอินเตอรแซัพพลาย ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 22% อันดับที่ 4 บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด ไดคะแนนรวม
ทั้งหมดคือ 18% และอันดับที่ 5 บริษัท กลัฟเท็กซแ จํากัด ไดคะแนนรวมทั้งหมด 10% 

หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหม ทําการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผูจัดจําหนาย  โดยดาน
คุณภาพ คือ สินคาที่จัดสงจะตองไมมีของเสีย ของชํารุด คิดเป็น 95% ดานราคา คือ ราคาในการสั่งซื้อจะถูกลงเมื่อสั่งซื้อในปริมาณที่มาก คิด
เป็น 100% ดานระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการจัดสงสินคาไมเกิน 3 วัน คิดเป็น 100% ดานการขนสง คือ การจัดสงสินคาครบถวนตามจํานวน 
คิดเป็น 100% และดานการใหบริการ คือ การรับประกันสินคาตามระยะเวลาที่กําหนด คิดเป็น 100%  

 

ค าส าคัญ : การจัดซื้อ ผูจัดจําหนาย กระบวนการวิเคราะหแตามลําดับชั้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the most important factors in deciding vendor then can be selected 

vendor of cotton gloves and appropriate key performance indicator work of vendor. Case study of JCP Master Packaging 
Co., Ltd. Used the theory of Analytic Hierarchy Process in selected vendor of cotton gloves. 

The results showed that the important factors in the selection of cotton gloves have 5 factors including 1. Price 
2. Quality 3. Service 4. Lead time 5. Transport From the evaluation concluded that the staff involved in the cutting 
decided to importance of factors of quality score is 33%, factors of price score is 27%, factors of lead time score is 22%, 
factors of transport score is 12% and factors of service with score is 6%. All 5 factors including used to assess vendor of 
cloth gloves cotton were 5 vendor. Evaluation of results were selected respectively ranked 1 is Sk Industry co.,ltd. total 
score is 27%. Ranked 2 is Hightech Weld co.,ltd. total score is 24%. Ranked 3 is Ksn-glove part.,ltd. total score is 22%, 
Ranked 4 is K.S. glove co.,ltd. total score is 18% and ranked 5 is Glovetex co.,ltd. total score is 10% After selected vendor 
of cotton gloves new vendor. 

After the conclusion of selected vendor of cotton gloves then define appropriate key performance indicator 
work of vendor. Quality is products shipped must not contain waste. 95% Price is price in order to be down when the 
order in large quantities. 100% Lead time is lead time shipping does not exceed 3 days. 100% Transport is shipping 
complete by number. 100% Service is warranty of product according to the time limit. 100% 

 

Keyword : Purchasing, Vendor, Analysis Hierarchy Process, Key Performance Indicator 
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บทน า 
ภายใตสภาพแวดลอมของธุรกิจอุตสาหกรรมในปใจจุบัน การผลิตสินคาเพื่อสงออกในทองตลาด และการสงมอบสินคาใหกับลูกคา มี

ความจําเป็นอยางมากที่จะตองระมัดระวังในดานการเคลื่อนยาย ดูแลสินคา และไมทําใหสินคาเกิดความเสียหาย อุปกรณแแพ็คกิ้งจึงเป็นทางเลือก
หน่ึงที่มีบทบาทอยูในทุกๆ ธุรกิจอุตสาหกรรม ชอทิพยแ ศรีสุวรรณแ (2559) 

บริษัท เจ.ซี.พี. มาสเตอรแ แพคกิ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจดานการผลิต นําเขา และจัดจําหนายอุปกรณแแพ็คกิ้งทุกชนิด ถุงมือผาคอ
ตตอนถือเป็นหนึ่งในสินคาที่บริษัทจัดจําหนาย ซึ่งจากสถิติการสั่งซื้อของบริษัทพบวามีปใญหาเกี่ยวกับเรื่องสินคาที่สงมาในแตละรอบการสั่งซื้อน้ัน
เกิดความเสียหาย ผลิตสินคาไมตรงตามคุณภาพที่ทางบริษัทตองการ สงผลใหบริษัทไมสามารถที่จะสงสินคาใหกับลูกคาไดครบตามจํานวนที่
ตองการ และทําใหบริษัทขาดความนาเชื่อถือตอกลุมลูกคา 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงจํานวนครั้งทีส่ั่งซื้อและจํานวนครั้งที่สินคาชํารดุของปี 2561 

 
จากปใญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจเสนอแนวทางการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหมเพิ่มขึ้นมา โดยนํากระบวนการ

ตัดสินใจแบบวิเคราะหแลําดับชั้น  (AHP : Analytic Hierarchy Process) ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงที่ใชในการวิเคราะหแเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดมาวิเคราะหแเพื่อคัดเลือกผูจัดจําหนายรายใหม และทําการวิเคราะหแผลดวยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใหไดผลลัพธแตามกระบวนการ
ตัดสินใจแบบวิเคราะหแลําดับชั้น  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่มีความเหมาะสม 
2. เพื่อคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหมที่มีความเหมาะสม 
3. เพื่อกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผูจัดจําหนาย 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
   1. กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Management) 
  อรุณ บริรักษแ (2550) การจัดซื้อจัดหา (Procurement) โดยเรียบเรียงจาก คําบรรยายของ ดร.วิทยา สุหฤทดํารง ไว คือ กระบวนการ
ที่บริษัทหรือองคแกรตางๆ ตกลงทําการ ซื้อขายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่ตองการเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคแของธุรกิจอยางมีจังหวะเวลา
และมีตนทุน (Cost) ที่เหมาะสม โดยมีเปูาหมายเพื่อใหไดสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพปริมาณที่ถูกตอง ตรงตามเวลาที่ตองการ ในราคา (Price) 
ที่เหมาะสมจากแหลงขายที่มีความนาเชื่อถือ 
  จุลศิริ ศรีงามผอง (2536) การจัดซื้อวัสดุเพื่อนํามาใชในการผลิตและการดําเนินงานของธุรกิจเป็นภาระกิจที่ตองปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
การปฏิบัติงานในชวงหนึ่งๆ จะเกี่ยวพันกับการจัดซื้อหลายๆ รายการ แตละรายมีความแตกตางในดานคุณสมบัติ ราคา จํานวน แหลงขาย การ
ปฏิบัติการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน แตละขั้นตอนมีเอกสารที่เกี่ยวของจํานวนมาก ดวยเหตุน้ีการจัดซื้อจึงตองใชแรงงาน เวลาและตนทุนสูง การ
จัดระบบปฏิบัติในการสั่งซื้ออยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหการจัดซื้อดําเนินไปดวยความคลองตัว และถูกตองเหมาะสม โดยทั่วไประบบปฏิบั ติใน
การจัดซื้อที่สมบูรณแจะประกอบดวยขั้นตอนพื้นฐานดังน้ี 1. รับการวิเคราะหแใบขอใหซื้อ ซึ่งจะวิเคราะหแถึงประเภทของสิ่งของและจํานวนที่ซื้อ 2. 
ศึกษาถึงสภาพตลาด แหลงที่จะจัดซื้อและผูขาย 3. สงใบขอใหเสนอราคาไปยังผูขายหลายๆ แหลง 4. รับและวิเคราะหแใบขอใหเสนอราคาจาก
ผูขาย 5. เลือกผูขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขตางๆ ที่ดีที่สุด 6. คํานวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อใหถูกตอง 7. สงใบสั่งซื้อไปยังผูขายที่ ตองการ
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จะซื้อ 8. ติดตามผลใหเป็นไปตามที่ไดติดตอหรือตามสัญญา 9. วิเคราะหแรายงานการรับรองของ 10. วิเคราะหแและตรวจสอบใบกํากับสินคาของ
ผูขายเพื่อการจายเงิน 
  2. การประเมินผูจัดหา 
  Akarte, Surrender, Ravi and Rangraj (2001) กลาววาบริษัทผูผลิตในปใจจุบันไดใหความสําคญักับการจัดหาผูจัดหาวัตถุดิบใหมเขา
มาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแขงขันของบริษัทมากขึ้น ขณะเดียวกันขั้นตอนในการคัดเลือกผูจัดหาวัตถุดิบไดมีการเปลี่ยนรูปแบบจากที่
เคยมุงเนนเรื่องของราคาเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดหาวัตถุดิบแทน กระบวนการที่จะชวยในการประเมินดานคุณภาพไดถูก
พัฒนาไปโดยใชการวิเคราะหแแบบแผนภูมิซึ่งจะรวบรวมเกณฑแที่สามารถวัดไดและวัดไมไดเขาด วยกันเพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกผูผลิต ที่มี
ศักยภาพไมมีโครงสรางที่ชัดเจนมากและมีความยุงยาก สิ้นเปลืองเวลา กระบวนการของการประเมินมีหลายรูปแบบต้ังอยูบนเกณฑแที่ไมตายตัว 
บางครั้งมีขอจํากัดมาก บางครั้งมีนอย บางครั้งขัดแยงซึ่งกันและกัน 
  3. กระบวนการวิเคราะหแตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 

สุดถนอม กมลเลิศ (2556) การวิเคราะหแตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) เป็นวิธีสําหรับแกปใญหาที่มีความสลับซับซอน
ใหดูงายขึ้นโดยอาศัยกระบวนการเลียนแบบจากพฤติกรรมของมนุษยแซึ่งจะทําการแยกแยะถึงองคแประกอบของปใญหาตามลําดับชั้น และกําหนด
ความสําคัญเปรียบเทียบในแตละปใจจัยของปใญหาในแตละลําดับชั้น โดยในลําดับชั้นลางสุดจะประกอบดวยทางเลือกตางๆ เพื่อใชตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงคแ ในกรณีของการตัดสินใจเป็นกลุม (Group Decision) เทคนิค AHP ยังเปิดโอกาสใหสมาชิกของกลุมที่
ตัดสินใจไดสามารถประชุมรวมกันในสวนของการแยกแยะปใจจัยในแตละระดับ การใหนํ้าหนักของแตละปใจจัยเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการ
ตัดสินใจในแตละทางเลือก 

4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) 
วรภัทรแ ภูเจริญ (2550) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของ

งาน โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเปูาหมายที่ตกลงกันไว นอกจากจะเป็นวิธีการประเมินผลงานของพนักงานแลว ยังเป็นวิธีที่
องคแกรสามารถใชในการวัดและประเมินผลความกาวหนาของการบรรลุวิสัยทัศนแขององคแกร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องคแกรไดดวยเชนกัน ขั้นตอนการสราง KPI ดังน้ี 1.กําหนดวัตถุประสงคแหรือผลลัพธแที่องคแการตองการ 2. กําหนดปใจจัยสูความสําเร็จหรือปใจจัย
วิกฤตที่สัมพันธแกับวัตถุประสงคแ หรือผลลัพธแองคแกรตองการ เชน ปใจจัยดานคุณภาพ ปริมาณ ตนทุน การสงมอบ ความพึงพอใจ ความปลอดภัย 
และการเพิ่มผลผลิต 3. กําหนดตัวดัชนีชี้วัดที่สามารถบงชี้ความสําเร็จประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคแหรือผลลัพธแที่
องคแกรตองการ ซึ่งสามารถแสดงเป็นขอมูลในเชิงปริมาณและกําหนดสูตรในการคํานวณรวมทั้งหนวยของดัชนีชี้วัดแตละตัว 4. กลั่นกรองดัชนีชี้
วัดเพื่อหาดัชนีชี้วัดหลัก  โดยจัดลําดับและกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของดัชนีชี้วัดแตละตัว 5. กระจายดัชนีชี้วัดสูหนวยงานที่เก่ียวของ 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ขันทอง สอนครุฑ (2557) การใช KPI ในการวัดประสิทธิภาพผูใหบริการโลจิสติกสแ กรณีศึกษา การจัดการลาดจอดรถยนตแสําเร็จรูป 

ผลการศึกษาพบวาการกําหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้ันจําเป็นตองกําหนดหัวขอดัชนีชี้วัด (KPI) ที่เหมาะสม
และสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบเพ่ือใหไดผลการปฏิบัติงานที่ถูกตองแทจริงมากที่สุด การกําหนดเปูาหมายควรเป็นเปูาหมายที่สามารถ
จะบรรลุได โดยการกําหนดจากสถิติของผลการปฏิบัติงานที่เคยเกิดในอดีต หรือความคาดหวังตามนโยบายหรือเปูาหมายของบริษัทผูใชบริการ 
เป็นตน 

จุฬาลักษณแ กองเพชร (2559) การประยุกตแใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแในการคัดเลือกบรรจุภัณฑแของบริษัทผลิตเลนสแและ
กลอง ผลการศึกษาพบวาปใจจัยที่มีความสําคัญตอการคัดเลือกบรรจุภัณฑแมากที่สุด คือ ราคาของผลิตภัณฑแ ปใจจัยรองลงมาไดแกคุณภาพของ
ผลิตภัณฑแ ดังน้ันผูสงมอบบรรจุภัณฑแที่มีความพรอมในดานราคาและคุณภาพจะมีโอกาสในการถูกเลือกมากที่สุด  

ชอทิพยแ ศรีสุวรรณแ (2559) การใชกระบวนการวิเคราะหแแบบมีลําดับชั้นในการวิเคราะหแปใจจัยและเลือกผูใหบริการโลจิสติกสแลําดับที่ 
3 สําหรับการบริหารจัดการคลังสินคาอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวิจัยพบวาความปลอดภัยของอาหารทีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งแตกตางจาก
อุตสาหกรรมประเภทอื่นที่ปใจจัยดานราคามักมีความสําคัญมากที่สุด ทําใหทราบถึงปใจจัยที่มีความสําคัญตอการคัดเลือกผูใหบริการโลจิสติ กสแ
ลําดับที่ 3 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหมโดยกระบวนการวิเคราะหแตามลําดับชั้น กรณีศึกษา บริษัท เจ.ซี.พี. มาสเตอรแ 

แพคกิ้ง จํากัด มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. การเก็บรวมรวมขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาแบงออกเป็น 2 ประเภท 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เพื่อใหไดขอมูลตางๆ ที่ใชใน
การศึกษา รวมถึงปใญหาที่พบในแผนกจัดซื้อของบริษัท และรวบรวมขอมูลการสั่งซื้อถุงมือผาคอตตอนและสินคาที่ชํารุดเสียหายในแตละครั้ งของ
การสั่งซื้อยอนหลัง 1 ปี ต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวามคม พ.ศ.2561 

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาหนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ สถิติ
ขอมูลรายงานตางๆ รวมถึงขอมูลทางอินเตอรแเน็ต เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาในครั้งน้ี 

2. วิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแดวยทฤษฎีการจัดซื้ อจัดหามาทําการกําหนดปใจจัยที่ใชในการประเมินผูจัดจําหนาย และ
สอบถามปใจจัยเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับทางบริษัท 

3. ดําเนินการรวบรวมสืบคนขอมูลของผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหม โดยการสืบคนผูจัดจําหนายจะตองเป็นไปตามปใจจัยที่
บริษัทตองการ 

4. ออกแบบประเมินใหคะแนนปใจจัยตางๆ โดยผูประเมินเป็นเจาหนาที่ที่ทํางานและมีอํานาจการตัดสินใจในแผนกจัดซื้อจํานวน 3 
ทาน หัวหนาแผนกจัดซื้อ 1 ทาน พนักงานจัดซื้อ 2 ทาน 

5. หาคานํ้าหนักความสําคัญของแตละปใจจัย โดยการประยุกตแใชการวิเคราะหแตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
และโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel มาใชในการวิเคราะหแคํานวณ 

6. สรุปผลจากการวิเคราะหแคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหมที่เหมาะสม และจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) โดยการ
กําหนดตัวชี้ประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกับผลการประเมินที่บริษัทตองการ 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงแผนภูมิตามลําดับชั้น 

 
ผลการวิจัย 

จากการที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาและสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ เพื่อใหทราบถึงปใจจัยที่นํามาใชในการคัดเลือกผูจัด
จําหนายถุงมือผาคอตตอนใหเหมาะสมที่สุดโดยปใจจัยที่ไดจะประกอบไปดวย 5 ปใจจัยหลัก ดังน้ี 1. ปใจจัยดานราคา 2. ปใจจัยดานคุณภาพ 3. 
ปใจจัยดานการใหบริการ 4. ปใจจัยดานระยะเวลา 5. ปใจจัยดานการขนสง เมื่อทราบถึงปใจจัยที่เหมาะสมแลวจึงนําไปใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจทั้ง 3 ทานใหคะแนนในแตละปใจจัย 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนความสําคัญปใจจัยของผูใหคะแนนทั้ง 3 ทาน 
 

  
 
 
 
 
สรุปผลการใหคะแนนแตละปใจจัยในการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหม โดยมีคานํ้าหนักคือ ปใจจัยดานราคา 0.27 

คะแนน ปใจจัยดานคุณภาพ 0.33 คะแนน ปใจจัยดานการใหบริการ 0.06 คะแนน ปใจจัยดานระยะเวลา 0.22 คะแนน ปใจจัยดานการขนสง 0.12 
คะแนน 
 
ตารางท่ี 2 การลําดับความสําคัญของปใจจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงถึงการลําดับความสําคัญของปใจจัยออกมาโดยปใจจัยที่สําคัญอันดับแรก คือ ปใจจัยดานคุณภาพ รองลงมาคือ 
ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานระยะเวลา ปใจจัยดานการขนสง และอันดับสุดทายคือ ปใจจัยดานการใหบริการ 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนดานคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนกับปใจจัยในการคัดเลือกดานคุณภาพโดยผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวาคะแนนผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนทุกรายไดคะแนนเทากันอยูที่ 20% 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนดานราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ค่าเฉลี่ย

ร าคา 0.25 0.21 0.34 0.27

คุณภาพ 0.43 0.22 0.35 0.33

การ ให้บริ การ 0.07 0.05 0.06 0.06

ร ะยะเวลา 0.12 0.42 0.12 0.22

การขนส่ง 0.13 0.10 0.13 0.12

สรุ ปผลคะแนนความส าคัญปัจจัยของผู้ให้คะแนนทั้ง 3 ท่าน

ล าดับที่ ปัจจัย ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก %

1 คุณภาพ 0.33 33%

2 ราคา 0.27 27%

3 ระยะเวลา 0.22 22%

4 การขนส่ง 0.12 12%

5 การให้บริการ 0.06 6%

1.00 100%

ล าดับความส าคัญของปัจจัย

รวม

ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ปร ะเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย %

SK INDUSTRY 0.200000000 0.200000000 0.200000000 0.2 20.00%

K.S. GLOVE 0.200000000 0.200000000 0.200000000 0.2 20.00%

GLOVETEX 0.200000000 0.200000000 0.200000000 0.2 20.00%

HIGHTECH 0.200000000 0.200000000 0.200000000 0.2 20.00%

KSN-GLOVE 0.200000000 0.200000000 0.200000000 0.2 20.00%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยด้านคุณภาพ

ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ปร ะเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย %

SK INDUSTRY 0.433857858 0.467800677 0.479662621 0.460440385 46.04%

K.S. GLOVE 0.172044032 0.153528563 0.18786734 0.171146645 17.11%

GLOVETEX 0.036800808 0.030453888 0.026235792 0.031163496 3.12%

HIGHTECH 0.075329871 0.081382944 0.083682361 0.080131725 8.01%

KSN-GLOVE 0.281967432 0.266833927 0.222551886 0.257117748 25.71%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยด้านราคา
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จากตารางที่ 4 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนกับปใจจัยในการคัดเลือกดานราคาโดยผูมีสวนเกี่ยวของใน
การตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวาคะแนนผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.เอสเค อินดัสทรี 46.04% รองลงมา 
หจก.กฤษณะ อินเตอรแซัพพลาย 25.71% รองลงมา บจก.เคเอสโกลฟ 17.11% รองลงมา บจก.ไฮเทคเวลดแ 8.01% และอันดับสุดทาย บจก.กลัฟ
เท็กซแ 3.12% 
 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนดานระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 5 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนกับปใจจัยในการคัดเลือกดานระยะเวลาโดยผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวาคะแนนผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.ไฮเทคเวลดแ 46.64% รองลงมา 
หจก.กฤษณะ อินเตอรแซัพพลาย 28.87% รองลงมา บจก.กลัฟเท็กซแ 8.86% รองลงมา บจก.เอสเค อินดัสทรี 7.95% และอันดับสุดทาย บจก.เค
เอสโกลฟ 7.68% 
 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนดานการขนสง 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 6  ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนกับปใจจัยในการคัดเลือกดานการขนสงโดยผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวาคะแนนผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.เคเอสโกลฟ 37.07% รองลงมา บจก.เอส
เค อินดัสทรี 36.61% รองลงมา บจก.ไฮเทคเวลดแ 15.62% รองลงมา หจก.กฤษณะ อินเตอรแซัพพลาย 7.27% และอันดับสุดทาย บจก.กลัฟ
เท็กซแ 3.43% 
 
ตารางท่ี 7 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนดานการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 7 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนกับปใจจัยในการคัดเลือกดานการใหบริการโดยผูมีสวน
เกี่ยวของในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวาคะแนนผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.ไฮเทคเวลดแ 47.16% รองลงมา 

ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ปร ะเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย %

SK INDUSTRY 0.090308802 0.067321751 0.080985198 0.079538584 7.95%

K.S. GLOVE 0.142672439 0.045151914 0.042466975 0.076763776 7.68%

GLOVETEX 0.106308802 0.082654583 0.076861486 0.088608291 8.86%

HIGHTECH 0.26178355 0.563190239 0.574250316 0.466408035 46.64%

KSN-GLOVE 0.398926407 0.241681512 0.225436026 0.288681315 28.87%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยด้านระยะเวลา

ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ปร ะเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย %

SK INDUSTRY 0.359749217 0.382083927 0.356463169 0.366098771 36.61%

K.S. GLOVE 0.359749217 0.382083927 0.370256273 0.370696472 37.07%

GLOVETEX 0.040008863 0.030805387 0.031970092 0.034261447 3.43%

HIGHTECH 0.161709463 0.14768869 0.15929604 0.156231398 15.62%

KSN-GLOVE 0.078783241 0.057338068 0.082014427 0.072711912 7.27%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยด้านการขนส่ง

ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ปร ะเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย %

SK INDUSTRY 0.27298257 0.217791843 0.234654984 0.241809799 24.18%

K.S. GLOVE 0.100854431 0.175526261 0.069305312 0.115228668 11.52%

GLOVETEX 0.038838859 0.034926804 0.02881807 0.034194578 3.42%

HIGHTECH 0.432060471 0.451470166 0.531181022 0.471570553 47.16%

KSN-GLOVE 0.155263669 0.120284926 0.136040612 0.137196403 13.72%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยด้านการ ให้บริ การ
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บจก.เอสเค อินดัสทรี 24.18% รองลงมา หจก.กฤษณะ อินเตอรแซัพพลาย 13.72% รองลงมา บจก.เคเอสโกลฟ 11.52%  และอันดับสุดทาย 
บจก.กลัฟเท็กซแ 3.42% 

หลังจากนําคะแนนเฉลี่ยของผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอน และคาความสําคัญของปใจจัยที่ไดจากการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น มา
คํานวณหาผลรวมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหม ดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 8 สรุปผลการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหม 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9 สรุปผลรวมคะแนนการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหม 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 9 จะแสดงใหเห็นถึงคะแนนของผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่ไดจากการนําคะแนนเฉลี่ยของผูจัดจําหนายถุงมือผาคอ
ตตอนมาคูณกับคาความสําคัญของปใจจัย สรุปผลการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนที่เหมาะสมที่สุดอันดับที่ 1 คือ บจก.เอสเคอินดัสทรี 
ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 27% อันดับที่ 2 คือบจก.ไฮเทคเวลดแ ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 24% อันดับที่ 3 คือ หจก.กฤษณะอินเตอรแซัพพลาย 
ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 22% อันดับที่ 4 คือ บจก.เคเอสโกลฟ ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 18% อันดับที่ 5 คือ บจก.กลัฟเท็กซแ ไดคะแนนรวม
ทั้งหมดคือ 10% 

หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนรายใหม จากน้ันกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพผูจัดจําหนายถุงมือผาคอ
ตตอนตามปใจจัยที่ใชในการคัดเลือก เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนาย 
 
ตารางท่ี 10 กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผูจัดจําหนาย 
 
 
 
 
 
 

กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนตามปใจจัยที่ใชในการคัดเลือก เพื่อ
เป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอน กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพวัดโดย คุณวาสนา จิ๊กุล คุณอริษา 
วรรณโพธิ์ธร คุณกนกพร อมรวัฒนชัย เจาหนาที่ฝุายจัดซื้อ 
  
 
 

SK INDUSTRY 20.00% 46.04% 7.95% 36.61% 24.18%

K.S. GLOVE 20.00% 17.11% 7.68% 37.07% 11.52%

GLOVETEX 20.00% 3.12% 8.86% 3.43% 3.42%

HIGHTECH 20.00% 8.01% 46.64% 15.62% 47.16%

KSN-GLOVE 20.00% 25.71% 28.87% 7.27% 13.72%

สรุ ปผลการ คัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายถุงมือผ้าคอตต้อนรายใหม่

ผู้จัดจ าหน่าย/ปัจจัย คุณภาพ (33%) ร าคา (27%) ร ะยะเวลา (22%) การขนส่ง (12%) การ ให้บริ การ  (6%)

ผู้จัดจ าหน่าย/ปัจจัย คุณภาพ (33%) ร าคา (27%) ร ะยะเวลา (22%) การขนส่ง (12%) การ ให้บริ การ  (6%) รวม

SK INDUSTRY 6.60% 12.43% 1.75% 4.39% 1.45% 27%

K.S. GLOVE 6.60% 4.62% 1.69% 4.45% 0.69% 18%

GLOVETEX 6.60% 0.84% 1.95% 0.41% 0.21% 10%

HIGHTECH 6.60% 2.16% 10.26% 1.87% 2.83% 24%

KSN-GLOVE 6.60% 6.94% 6.35% 0.87% 0.82% 22%

รวม 33% 27% 22% 12% 6% 100%

สรุ ปผลรวมคะแนนการ คัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายถุงมือผ้าคอตต้อนรายใหม่

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ ค าอธิบาย เป้าหมาย

1. ด้านคุณภาพ สินค้าทีจ่ัดส่งจะต้องไมม่ขีองเสีย ของช ารุด 95% ของการส่ังซ้ือสินค้าทัง้หมด

2. ด้านราคา ราคาในการส่ังซ้ือจะถูกลงเมือ่ส่ังซ้ือในปริมาณทีม่าก 100% ของการส่ังซ้ือสินค้าทัง้หมด

3. ด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไมเ่กนิ 3 วัน 100% ของการส่ังซ้ือสินค้าทัง้หมด

4. ด้านการขนส่ง การจัดส่งสินค้าครบถ้วนตามจ านวน 100% ของการส่ังซ้ือสินค้าทัง้หมด

5. ด้านการให้บริการ การรับประกนัสินค้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 100% ของการรับประกนัสินค้าทัง้หมด
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สรุปและอภิปรายผล 
การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบถึงความสําคัญของปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอน ผูศึกษาได

นําทฤษฎีการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) มาใชในการวิเคราะหแและตัดสินใจ สรุปผลไดวาปใจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการคัดเลือกผูจัดจําหนายถุงมือผาคอตตอนคือ ปใจจัยดานคุณภาพ และปใจจัยดานราคา ถือเป็นปใจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกผูจัด
จําหนาย ซึ่งผลในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีมีแนวคิดที่คลายคลึงกับ จุฬาลักษณแ กองเพชร (2559) ที่มีขอสรุปว าปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
คัดเลือกบรรจุภัณฑแของบริษัทผลิตเลนสแและกลองถายรูปคือ ปใจจัยดานราคา และปใจจัยดานคุณภาพ ผูสงมอบบรรจุภัณฑแที่มีความพรอมในดาน
ราคาและดานคุณภาพจะมีโอกาสในการถูกเลือกมากที่สุด แตอยางไรก็ตามผูสงมอบบรรจุภัณฑแก็ตองมีความพรอมในปใจจัยดานอื่นๆ ควบคูไป
ดวย จึงสามารถสรุปไดวาปใจจัยที่สําคัญมากที่สุดสําหรับการตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายคือ ปใจจัยดานคุณภาพ ปใจจัยดานราคา และควรพิจารณา
ปใจจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของและมีผลในการตัดสินใจประกอบดวย 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ไฮเทคเวลดแ จํากัด หางหุนสวนจํากัดกฤษณะอินเตอรแซัพพลาย บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด แ ละบริษัท กลัฟเท็กซแ จํากัด สําหรับขอมูล
รายละเอียดสินคาและบริการตางๆ จนทําใหวิจัยเลมน้ีไดสําเร็จลุลวงเป็นอยางดี นอกจากน้ีผูศึกษายังไดรับการชวยเหลือ และกําลังใจ จากคุณ
พอ คุณแม พี่นอง ครอบครัวและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ทํางานที่ใหความชวยเหลืออีกมากที่ผูวิจัยไมสามารถกลาว
นามไดหมดในที่น้ี ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทานเป็นอยางย่ิง จึงขอกราบขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษาปใจจัยและวิเคราะหแความเสี่ยงที่สงผลตอความเสียหายในการขนสงมะมวงน้ าดอกไม  
กรณศีึกษา วิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ต าบลโปงุตาลอง จังหวัดนครราชสีมา 

Factors and risks that affect Barracuda Mango in transit. Case Study of Community enterprises 
export mangoes Pong Ta Long Sub-district Nakhon Ratchasima province 

กาญจนา ปลอดภัย1 และ รัฐยา พรหมหิตาทร2 
Kanjana Plodpai and Ratthaya Phromhitathorn 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยและวิเคราะหแความเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหาย กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสงออก

มะมวง ตําบลโปุงตาลอง จังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษาไดนําทฤษฎีการวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ ( Failure Mode and Effect 
Analysis : FMEA) มาใชในการวิเคราะหแ ปใจจัยเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหาย และบริหารความเสี่ยง  

จากการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึก และสังเกตการณแภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง จํานวน 7 คน เพื่อระบุ
ปใจจัยเสี่ยงและใหผูเชียวชาญที่เก่ียวของกับการขนสงจํานวน 3 ทานทําการประเมินปใจจัยเสี่ยงจากจํานวน 19 ขอ และทําการวิเคราะหแผลจาก
การประเมินความเสี่ยงจากผูเชียวชาญพบวาปใจจัยความเสีย่งที่สอดคลองที่เสนอไปนั้นตรงกับวัตถุประสงคแทุกขอ หลังจากน้ันจัดทําแบบสอบถาม
ถึงปใจจัยความเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหาย การศึกษาในครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลประเมินความเสี่ยงจากกลุมประชากรที่เป็น
เกษตรกรภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลองจํานวน 7 คน ผลการศึกษาพบวาปใจจัยเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไม
เสียหายมี 3 ปใจจัยที่สําคัญไดแก 1.ดานคน เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานมีความรุนแรงอยูในระดับมากที่สุด มีคา RPN เทากับ 36.67 
2.ยานพาหนะ เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และการออกตัวกระชาก เน่ืองจากสภาพของยานพาหนะมีสภาพเกามีความรุนแรงอยูในระดับมากมีคา
RPN เทากับ 34.21 3.ขั้นตอนการทํางานเกิดจากขั้นตอนการลําเลียงผิดพลาด เชน การยก โยน และตกกระแทกมีความรุนแรงอยูในระดับมากมี
คาRPN เทากับ 31.84 แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง หลังจากน้ันนําปใจจัยเสี่ยงน้ันมาวิเคราะหแหาสาเหตุของความเสี่ยงเพื่อหาแนวทาง
บริหารความเสี่ยง (Risk Management)  โดยใชการยอมรับ ลด โอน และเลี่ยงความเสี่ยง 

 

ค าส าคัญ : การขนสง มะมวงนํ้าดอกไม ปใจจัยเสี่ยง วิเคราะหแความเสี่ยง 
 

Abstract 
This research objective is to study and analyze the risk factors that result in water-damaged, mango flower. A 

case study of Community Enterprise export mangoes, Tambon Pong Ta Long in Nakhon Ratchasima province. Those 
studies have led to the theory of failure analysis and impact (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) used in the analysis 
are risk factors that result in the mango flower water damage and risk management. 

From the data collected using in-depth interviews. And observers within the SME export mangoes, 7, to identify 
risk factors and bring it to the experts on the transit of 3 assesses the risk of a total of 19 questions, and analyze the 
results of the risk assessment of those. Experts found that the risk factors corresponding to the offer meets all the 
objectives. After making a query to the risk factors that results in damage to mango. In this study, the researcher 
collected data to evaluate the risk of the population are farmers, the community enterprise of exporting mangoes. Pong 
Ta Long, 7 study found that the risk factors that contribute to mango damage has three important factors: 1. people of 
the driving habits of employees has intensified in the most valuable RPN equal. 36.67 2. Vehicle caused by vibration. And 
a pull-out Due to the condition of the vehicle with the old intensity level is very valuable RPN equals 34.21 3. Workflow 
resulting from the process of conveying errors such as lifting the cast and drop the intensity level is very valuable. 31.84 
RPN equal approach to risk management. After leading risk factors were analyzed to determine the cause of a risk for risk 
management (Risk Management) by accepting transfers and reduced risks. 

 

Keyword : Transport , Barracuda Mango , Risk factors , Risk analysis 
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บทน า 
กลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทําการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมเพื่อ

สงออกไปขายยังตางประเทศ ซึ่งมีผลผลิตรวมกันไมตํ่ากวา 100 ตันตอปี จากการศึกษากระบวนการทํางานและสังเกตการณแต้ังแตการเก็บ
ผลผลิตไปจนถึงการสงมอบใหกับพอคาคนกลาง พบปใญหาในการคัดเลือกผลผลิตในการสงออกมะมวงนํ้าดอกไมคือ ผลผลิตมีรอยช้ํา มีตําหนิ 
เสียหายในระหวางการขนสง ซึ่งอาจเกิดจากหลายปใจจัยในทุกๆ ชวงของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเกิดความเสียหาย 
ทําใหไมสามารถสงผลผลิตใหกับพอคาคนกลางได ซึ่งกอใหเกิดตนทุนที่ไมกอใหเกิดมูลคาเน่ืองจากผลผลิตเสียหาย และสูญเสียโอกาสในการขาย   

 

 
ภาพท่ี 1 จํานวน (ตัน) ผลผลิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวงปี 2561 

 

 
ภาพท่ี 2 โอกาสในการขายผลผลิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวงปี 2561 

 
 จากปใญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาประบวนการทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวงนํ้าดอกไม ต้ังแตการเก็บ
ผลผลิตไปจนถึงการขนสงไปสงมอบใหพอคาคนกลาง โดยทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแ และสังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหแปใจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงดวยเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง Failure mode and Effect Analysis (FMEA) เพื่อหา
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงในการขนสงตอไป 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปใจจัยเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหาย วิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง อําเภอปากชอง 
  2. เพื่อวิเคราะหแความเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหาย 
  3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงในการขนสงมะมวงนํ้าดอกไม 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
1. การขนสงทางบก 

  กาญจนา ลิ้มวัฒนากูล (2558) กลาวไววา การขนสงทางรถยนตแหรือทางรถบรรทุก ถือวาเป็นหัวใจของการขนสงทางบก ทั้งน้ีใน
ปใจจุบันรัฐบาลไดมีการสรางถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหวางไดอยางทั่วถึง ซึ่งการขนสงทางรถยนตแหรือทางรถบรรทุกน้ัน สามารถแกปใญหาใน
ดานการจําหนาย สินคาของพอคาไดเป็นอันมาก เพราะการขนสงสินคาสะดวด รวดเร็ว สามารถสงสินคาไปถึงผูใชไดโดยตรง  
  2. การวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) 
 ศุภวัฒนแ   เริงเรียง (2560) การจัดการบริหารความเสี่ยงคือเริ่มตนจากการหาจุดที่มีแนวโนมที่จะเกิดความลมเหลวเพื่อใหสามารถ
วิเคราะหแความลมเหลวไดครอบคลุมทั้งกระบวนการจากน้ันจึงนําความลมเหลวแตละรายการมาวิเคราะหแรายละเอียดซึ่งจะตองวิเคราะหแใน 3 
สวนดวยกันคือ 1.ระดับความรุนแรง (Severity-S) , 2. โอกาสที่จะเปิด (Occurrence O) , 3.ความสามารถในการ (Detection-D) หลักจากน้ัน 
ทําการประเมินตัวเลขความเสี่ยงชี้นํา (Risk Priority Number : RPN ; RPN) โดยRPN เทากับผลคูณของระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Sev 
: Severity) และโอกาสหรือความถี่ของสาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรอง (Occ:Occurrence) และระดับความสามารถในการตรวจจับ (Det : 
Detection) 
 3. ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 ดร.วัลลภา คชภักดี (2541)กระบวนการที่ใชในการบริหาร จัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณแความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณแความ เสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังน้ี 1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk 
Acception), 2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) , 3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) , 4. การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง จะตองกระทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ มีการ ตรวจสอบและ
ติดตามเป็นระยะๆ จึงจะเกิดประโยชนแอยางแทจริง 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
วิชาญ ทองไพรวรรณ (2554) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อปรับปรุงสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและพัฒนาชิ้นสวนแมพิมพแขึ้นรูป

แกวของโรงงานกรณีศึกษา โดยนําเทคนิคการวิเคราะหแขอบกพรองและผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) ผลการศึกษา
พบวามีสาเหตุของขอบกพรองทั้งหมด 65 ขอ ทางผูวิจัยจึงไดทําการทดลองและปรับปรุงกระบวนการทํางาน หลังการปรับปรุงพบวาขอบกพรอง
ของผลิตภัณฑแที่ไดจากการทดสอบอยูในเกณฑแที่กําหนดไวที่สงผลใหจํานวนครั้งการทดสอบแมพิมพแลดลงจากเฉลี่ย 2.7ครั้งตอผลิตภัณฑแเหลือ 1
ครั้ง คิดเป็น 63.0% และระยะเวลานําต้ังแตการออกแบบแมพิมพแจนถึงการทดสอบแมพิมพแจนถึงการทดสอบแมพิมพแลดล งจากเฉลี่ย 75วัน 
เหลือ 45วัน คิดเป็น 40.0% 

สุรเดช เลิศสมบูรณแสุข และ ถิรนันทแ ทิวาราตรีวิทยแ  (2555) การวิเคราะหแความเสี่ยงดานตนทุนการขนสงสําหรับธุรกิจฟารแมเห็ด  
ผลการวิจัยพบวา กัอนเชื้อเห็ดไมเจริญเติบโตเต็มที่พรอมกัน เป็นปใจจัยหรือสาเหตุที่ทําไหเกิดความเสี่ยงสูงสุตในปใญหาตันปริมาณนํ้าหนักของ
สินคาที่บรรทุกไมเต็มคันหรือไมเต็มประสิทธิภาพ (RPN = 40) ผูวิจัยจึงไดวางแผนบริหารความสี่ยงดังตอไปน้ี1.วางแผนการผลิตกอนเชื้อใหม 
โดยกําหนดแตละล็อต 2.เมื่อกอนเชื้อเห็ดในแตละรุนโตเต็มที่ จึงจะวางแผนการจัดสงใหเต็มประสิทธิภาพ 

ดนุดา ศักด์ิอุดมเกษและวรินทรแ วงษแมณี (2556)  การหาแนวทางลดความเสียหายระหวางการขนสงสินคา กรณีศึกษา บริษัท เฮลธแ
แครแ จํากัด ประกอบธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑแเพ่ือสุขภาพและเครื่องมือแพทยแจากผลการวิเคราะหแพบวาปใญหาความเสียหาย เกิดจาก การใชวัสดุ
ขนสงที่ไมเหมาะสม จึงสงผลใหเกิดความเสียหายของสินคาและนําไปสูตนทุนโลจิสติกสแและซัพพลายเชน ของบริษัท หลังจากที่ทําการศึกษาดาน
คุณสมบัติของสิ่งที่ใชทดแทน และวิเคราะหแตนทุนแลวพบวาสามารถนําไปสูการลดความเสียหายและคาใชจายตางๆได 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิเคราะหแความเสี่ยงในการขนสงมะมวงนํ้าดอกไม กรณีศกึษา วิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวงนํ้าดอกไม ตําบลโปุงตาลอง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มขีั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ 
  1.1 รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแและการสังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดขอมูลตางและปใจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ทํางาน รวมถึงปใญหาที่พบในการทํางาน และรวบรวมขอมูลจํานวนผลผลิตที่สามารถขายได และผลผลิตที่เสียหาย ยอนหลัง 1 ปี ต้ังแตเดือน 
มกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   221 

  1.2 ทําการสัมภาษณแเชิงลึก และการสังเกตกระบวนการทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง โดยผูศึกษาทําการสัมภาษณแ
บุคคลที่เก่ียวของกับกระบวนการทํางาน ประกอบไปดวย 
    1.นายมนตรี  ศรีนิล  ประธานกลุมฯ 
    2. นายไพฑูรยแ  มาไพศาล  รองประธาน 
    3. นางสุมาลี  คําขํา  สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง 

4.นางเครือวัลยแ  ทองม ี  สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง 
5.นายสมชาย  ทองกระทุม สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง 
6.นางสุรียแ   พันธุแแกว สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง 
7.นางเกษรัตนแ    สถิติรัตนแ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง 

  1.3 เมื่อทราบถึงขั้นตอนในการทํางานจากการสัมภาษณแ และการสังเกตผูที่เก่ียวของกับกระบวนการการทํางานของกลุมกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง ผูวิจัยไดทําการสรุปปใจจัยความเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหายจํานวน 19 ขอ สามารถแบงหัวขอ
ใหญไดดังตอไปนี้ 1.ความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงาน 2.ความเสี่ยงที่เกิดจากอุปกรณแ 3.ความเสี่ยงที่เกิดจากวิธีการทํางาน 4.ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ยานพาหนะ และ 5.ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ 
  1. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชนส งออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง เพื่อศึกษาปใญหาและ
วิเคราะหแปใจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอความเสียหายของมะมวงนํ้าดอกไม พรอมศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงายวิจัย เชน การขนสง
สินคาทางบก การวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) แผนผังสาเหตุและผล (Fishbone 
Diagram) แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Manager) เป็นตน 
  2. วิเคราะหแขอมูลเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวงนํ้าดอกไม ตําบลโปุงตาลอง โดยเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย 
  2.1 การหาคาดัชนีความสอดคลองของนวัตกรรมและแบบสอบถามกับวัตถุประสงคแเชิงพฤติกรรม ( IOC) ในการเก็บขอมูล โดยการ
จัดทํา IOC น้ันจะจัดทําในชวงที่ไดปใจจัยเสี่ยงมาจากการสัมภาษณแของกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง โดยใชบุคคล
ในการประเมิน IOC จํานวน 7 คน ซึ่งจะตองเป็นผูที่ปฏิบัติหนาที่ และมีประสบการณแในดานการขนสง โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
มากกวาหรือเทากับ 0.5 มาเป็นขอคําถามในแบบสอบถามจาก 
  2.2 แบบสอบถาม จัดทําแบบสอบถามแบบเป็นคําถามปลายปิด โดยมีทั้งหมด 2 สวน สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยดาน
ประชากรศาสตรแ เชน เพศ อายุ ประสบการณแการทํางาน และสวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหาย และ
เป็นสวนของการใหคะแนนความเสี่ยงโดยมีลําดับการใหคะแนนอยูที่ 1-10 ในเรื่องของความรุนแรง โอกาสที่จะเกิดขึ้น และการตรวจพบ หลังจาก
น้ันนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง จํานวน 7 คน 
  2.3 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) โดยนํา
ปใจจัยที่ไดจากการสรุปปใจจัยความเสี่ยงมาใสในตาราง FMEA เพื่อใชในการหาสาเหตุความรุนแรงของความเสี่ยง โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 
และการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งขอมูลเบื้องตนรวบรวมไดจากการใหคะแนนของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 
 3. นําผลการวิเคราะหแที่ไดจากเครื่องมือทั้งหมดมาทําการหาสาเหตุที่แทจริงของปใญหา โดยใชแผนผัง สาเหตุและผล (Fish Bone 
Diagram) จากน้ันทําการประเมินความเสี่ยงวาควรจะทําการการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Reduction) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
  4. สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในการขนสงมะมวงนํ้าดอกไมของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวงนํ้าเดอก
ไม ตําบลโปุงตาลอง 
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ผลการวิจัย 
จากการที่ผูวิจัยไดทําสัมภาษณแ และสังเกตการณแกระบวนการทํางานของกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวงนํ้าดอกไม ตําบล

โปุงตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแตการเก็บผลผลิตไปจนถึงการสงมอบใหกับพอคาคนกลาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการทํางานต้ังแตการเก็บผลผลิตไปจนถึงการสงมอบปใจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบล
โปุงตาลอง 

 
 
 

เก็บผลผลิต 

ใสภาชนะ )เขง ,ตะกรา( 

ลําเลียงข้ึนรถไปยังโรงคัดแยก 

ขนสงไปใหพอคาคนกลาง )วังนอย(  

นําผลผลิตลงจากยานพาหนะ 

ตรวจสอบผลผลิต 

)ผิว ขนาด รอยช้ํา( 

คัดแยกไวขายใหพอคาคนกลาง 

)ตลาดในประเทศ(  

เรียงผลผลิตลงในภาชนะ )ตะกรา ,เขง( 

ลําเลียงข้ึนรถ 

ลําเลียงลงรถ 

ตรวจสอบผลผลิต 

)ผิว ขนาด รอยช้ํา( 

สงมอบ 
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ตารางท่ี 1 การประเมินคาความเสี่ยง RPN (Risk Priority Number) 

 
 
1. การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากการประเมินลําดับความเสี่ยงสามารถนําความเสี่ยงทั้งหมดมาเรียงลําดับตามคะแนนความ
เสี่ยงจากมากไปนอย ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสีย่ง

Severity 

( S ) 

ผลกระทบ

Occurrence 

( O ) 

โอกาสทีจ่ะเกิด

Detection 

( D ) 

การตรวจจับ
RPN

1.การหมนุเวยีนเข้า-ออกของพนักงาน 5.29 6.29 3.57 118.66

2.พนักงานไมม่คีวามช านาญในการปฏิบัติงาน 5.57 6.29 3.86 135.08

3. พนักงานขับรถด้วยความเร็ว 5.43 7.57 4.43 182.02

4. การหยุดรถแบบกะทันหัน 4.43 5.57 7.71 190.34

5.อปุกรณ์มไีมเ่พยีงพอกบัปริมาณความต้องการใช้งาน 4 5.14 5.71 117.55

6.อปุกรณ์ในการล าเลียงมคีวามช ารุด แตกหัก และคม 4.57 5.43 4.71 116.99

7.ผ้าใบคุมผลผลิต มขีนาดเล็กไมส่ามารถคุมผลผลิตได้ท้ังหมด 3.29 4.29 7 98.57

8.กระดาษท่ีใช้ในการห่อไมม่คีวามแข็งแรง เปราะบาง ฉีกขาดได้ง่าย 4 4.86 4.71 91.59

9.ตะกร้าพลาสติก และตะกร้าหวาย แข็ง และมคีม ซ่ึงท าให้เกดิรอยช้ า

 ขีดข่วนกบัผลผลิต
3.57 4.71 5 84.18

10.พนักงานไมท่ราบวธิกีารเกบ็ผลผลิตท่ีถูกวธิี 5.86 6.86 2.57 103.28

11.ไมม่รูีปแบบการจัดเรียงผลผลิตลงในตะกร้า 4.14 5.86 5.29 128.26

12.การวางทับซ้อนกนัสูง 4.43 4.43 5.71 112.07

13.น้ าหนักบรรจุเกนิความสามารถของตะกร้า 5 6 8.43 252.86

14.ขัน้ตอนการล าเลียงผิดพลาดเช่น การยก โยน และตกกระแทก 6 7.14 7.43 318.37

15.พฤติกรรมการขับขีข่องพนักงาน 5.86 7.43 8.43 366.73

16.แรงส่ันสะเทือน และการออกตัวกระชาก เนื่องจากสภาพของ

ยานพาหนะมสีภาพเกา่
5.57 7.29 8.43 342.13

17.สภาพพืน้ถนนท่ีขรุขระ ไมเ่รียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ 5.14 6.14 5.14 162.47

18.ความสวา่งไมเ่พยีงพอ ส่งผลต่อการคัดแยกผลไม้ 3.14 5.29 3 49.84

19.สภาพอากาศ เช่น ฝนตก แดดแรง 3.29 3.71 3.29 40.1
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ตารางท่ี 2 ลําดับความสําคัญของความเสี่ยงของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง ตามคะแนนลําดับตัวเลขลําดับความเสี่ยง 
(RPN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากการประเมินคาความเสี่ยง RPN (Risk Priority Number) เมื่อนํามาจัดลําดับจากมากไปนอย จะไดวาปใจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยง
มากที่สุด 3 อับดับคือ 1.พฤติกรรมการขับขีข่องพนักงาน รองลงมาคือแรงสั่นสะเทือน 2. การออกตัวกระชาก เน่ืองจากยานพาหนะมีสภาพเกา 
3. ขั้นตอนการลําเลียงผิดพลาดเชน การยก โยน และตกกระแทก 
 
2. การวิเคราะหแหาสาเหตุของปใญหาท่ีสงผลใหมะมวงน้ าดอกไมเสียหาย 
  การนําปใจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบมากที่สุดมาวิเคราะหแปใจจัยเสีย่งเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยการนําปใจจัย 4M 1E มาใชเป็นปใจจัยในการ
หาสาเหตุเพื่อใหไดสาเหตุที่คลอบคลุมมากที่สุดและเสนอแนวทางการบริหารปใจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีปใจจัยเสี่ยงทั้งหมด 3 ปใจจัยคือ 1.คน 2.
เครื่องจักร และ3.ขั้นตอนทํางาน 
 
 
 
 

ล าดับ ปัจจัยเสี่ยง RPN Risk Management

1 พฤติกรรมการขบัขี่ของพนักงาน 366.73 36.67

2
แรงส่ันสะเทือน และการออกตัวกระชาก เนื่องจากสภาพของ

ยานพาหนะมีสภาพเกา่
342.13 34.21

3 ขั้นตอนการล าเลียงผิดพลาดเชน่ การยก โยน และตกกระแทก 318.37 31.84

4 น้ าหนักบรรจุเกนิความสามารถของตะกร้า 252.86 25.29

5 การหยดุรถแบบกะทันหนั 190.34 19.03

6 พนักงานขบัรถด้วยความเร็ว 182.02 18.20

7 สภาพพืน้ถนนท่ีขรุขระ ไม่เรียบ เปน็หลุมเปน็บอ่ 162.47 16.25

8 พนักงานไม่มีความช านาญในการปฏิบติังาน 135.08 13.51

9 ไม่มีรูปแบบการจัดเรียงผลผลิตลงในตะกร้า 128.26 12.83

10 การหมุนเวยีนเขา้-ออกของพนักงาน 118.66 11.87

11 อปุกรณ์มีไม่เพยีงพอกบัปริมาณความต้องการใชง้าน 117.55 11.76

12 อปุกรณ์ในการล าเลียงมีความช ารุด แตกหกั และคม 116.99 11.70

13 การวางทับซ้อนกนัสูง 112.07 11.21

14 พนักงานไม่ทราบวธิกีารเกบ็ผลผลิตท่ีถกูวธิี 103.28 10.33

15 ผ้าใบคุมผลผลิต มีขนาดเล็กไม่สามารถคุมผลผลิตได้ท้ังหมด 98.57 9.86

16 กระดาษท่ีใชใ้นการหอ่ไม่มีความแขง็แรง เปราะบาง ฉกีขาดได้ง่าย 91.59 9.16

17
ตะกร้าพลาสติก และตะกร้าหวาย แขง็ และมีคม ซ่ึงท าใหเ้กดิรอยช้ า

 ขดีขว่นกบัผลผลิต
84.18 8.42

18 ความสวา่งไม่เพยีงพอ ส่งผลต่อการคัดแยกผลไม้ 49.84 4.98

19 สภาพอากาศ เชน่ ฝนตก แดดแรง 40.1 4.01
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ภาพท่ี 4 การวิเคราะหแโดยใชแผนผังสาเหตุและผลในการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลใหมะมวงนํ้าดอกไมเสียหาย  
 

  หลังจากน้ันนําปใจจัยเสี่ยงน้ันมาวิเคราะหแหาสาเหตุของความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยจะ
พิจารณาไดจากสาเหตุพื้นฐานของการเกิดความเสี่ยงซึ่งจะทําใหแผนการจัดการความเสี่ยงน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีการเลือกวิธีก าร
จัดการความเสี่ยงทั้งหมดดวยกัน 4 วิธีการคือ 1)การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  2)การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Reduction) 3)การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 4)เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
 

ตารางท่ี 3 วิเคราะหแปใจจัยเสี่ยงโดยนําหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ปใจจัยเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
พฤติกรรมการขับขี่

ของพนักงาน 
การยอมรับความเสี่ยง  
(Risk Acceptance) 

มีการติดตามความเคลื่อนไหว ตรวจสอบ และสอบถามพฤติกรรมการขับขี่ของ
พนักงานที่ขับขี่จากผูที่อยูในเหตุการณแ เชน พนักงานที่ติดรถไปดวย  

 การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Reduction) 

มีการวางแผนการขับขี่ กฎระเบียบ หรือขอบังคับ ใหพนักงานปฏิบติัตาม เพื่อ
ลดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

การกระจายความเสี่ยง หรือการโอน
ความเสี่ยง (Risk Sharing) 

การจางผูบุคคลภายนอก ที่มีความชํานาญในเสนทางเขามาชวยในการขนสง  

เลี่ยงความเสี่ยง  
(Risk Avoidance) 

หามาตรการปูองกัน หรือคัดเลือกพนักงานที่จะทําการขนสงสินคา 

แรงสั่นสะเทือน และ
การออกตัวกระชาก 
เน่ืองจากยานพาหนะ

มีสภาพเกา 

การยอมรับความเสี่ยง  
(Risk Acceptance) 

ควรมีการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะอยางเป็นประจํา เพื่อรักษาสภาพของ
ยานพาหนะ 

การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Reduction) 

จํากัดความเร็วในการขับขี่ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และลดการออกตัวกระชาก 
ที่เกิดในระหวางการขับขี่  

การกระจายความเสี่ยง หรือการโอน
ความเสี่ยง (Risk Sharing) 

เชารถ หรือเหมารถจากภายนอก เพื่อทําการขนสงผลผลิตไปสงใหกับพอคาคน
กลาง  

เลี่ยงความเสี่ยง  
(Risk Avoidance) 

เปลี่ยนยานพาหนะที่ใชในการขนสง  

ขั้นตอนการลําเลียง
ผิดพลาด เชน การ
ยก โยน และตก

กระแทก 

การยอมรับความเสี่ยง  
(Risk Acceptance) 

สังเกตการทํางานของพนักงาน และควบคุมการทํางานอยางใกลชิด  

การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Reduction) 

นําอุปกรณแที่ชวยในการลําเลียงตาง ๆ เขามาชวยในกระบวนการทํางานใหมาก
ขึ้น เพื่อลดขอผิดพลาดจากการโยนหรือตกกระแทก  

การกระจายความเสี่ยง หรือการโอน
ความเสี่ยง (Risk Sharing) 

จัดจางบริษัทภายนอกเขามาชวยในกระบวนการทํางานต้ังแตการลําเลียง
ผลผลิตขึ้นรถจากโรงคัดแยก ไปจนถึงสงมอบใหพอคาคนกลางจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ 

เลี่ยงความเสี่ยง  
(Risk Avoidance) 

ลดขั้นตอนการทํางานบางขั้นตอน เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหแขอมูลและสรุปผลการศึกษาปใจจัยความเสี่ยงที่สงผลตอความเสียหายในการขนสงมะมวงนํ้าดอกไม กรณีศึกษา 

วิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง จังหวัดนครราชสีมา โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหแความลมเหลวและผลกระทบ ( Failure Mode 
and Effect Analysis : FMEA) ผูศึกษาไดนําปใจจัยที่มีผลกระทบตอความเสียหายในการขนสงมะมวงนํ้าดอกไมมีปใจจัยดังตอไปนี้ 1.ปใจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน 2.ปใจจัยเสี่ยงที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และการออกตัวกระชาก เน่ืองจากสภาพของยานพาหนะมีสภาพ
เกา 3.ปใจจัยเสี่ยงที่เกิดจากขั้นตอนการลําเลียงผิดพลาดเชน การยก โยน และตกกระแทก โดยเลือกจากหัวขอที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดมา
วิเคราะหแหาปใจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย แผนผังเหตุและผล เพื่อหาสาเหตุที่แทจริง และจัดแนวทางในการจัดการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งผลในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีมีแนวคิดที่คลายคลึงกับ สุรเดช เลิศสมบูรณแสุข และ ถิรนันทแ ทิวาราตรีวิทยแ  (2555) ที่มีขอสรุปวา
ปใจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นสวนหน่ึงมาจากการขนสงไมเต็มประสิทธิภาพและควรไดรับการแกไขปรับปรุง โดยใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงเข ามา
ชวยในการแกไขปใญหา จากการนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชสามารถขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และลดการสูญเสียทั้งเวลาและการ
จัดสง แตอยางไรก็ตาม ควรพิจารณาปใจจัยดานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของและสงผลตอกระบวนการทํางานมาพิจารณาเพื่อลดปใญหาดังกลาว 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีเสร็จลุลวงไดดวยดี เน่ืองจากผูวิจัยไดรับความชวยเหลือเป็นอยางดีจาก อาจารยแรัฐยา พรหมหิตาทร อาจารยแที่ปรึกษาที่ได
กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา แนวทาง ขอเสนอแนะ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยแ
เป็นอยางย่ิง และขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ทั้งน้ีขอขอบคุณ วิสาหกิจชุมชนสงออกมะมวง ตําบลโปุงตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนขอมูลดานตางๆ 
จนทําใหวิจัยเลมน้ีไดสําเร็จลุลวงเป็นอยางดี นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดรับการชวยเหลือ และกําลังใจ จากคุณพอ คุณแม พี่นอง ครอบครัวและเพื่อนๆ 
ตลอดจนบุคคลตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ทํางานที่ใหความชวยเหลืออีกมากที่ผูวิจัยไมสามารถกลาวนามไดหมดในที่น้ี ผูวิจัยรูสึกซา บซึ้งใน
ความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทานเป็นอยางย่ิง จึงขอกราบขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
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การวางแผนและการควบคุมสินคาอิเล็กทรอนิกคงคลงัใหไดปริมาณทีเ่หมาะสมกรณศีกึษา บรษิัท ABC คอมพิวเตอรแ  จ ากัด 
Inventory Planning Control System of Electronic Products: ABC Computer Group Company Case Study 

 

ชลิดา สิทธิรัตนแ1  และ กัญญารัตนแ นิ่มตระกูล2 
 Chalida Sittirat and Kanyarat Nimtrakool 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีจัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคแเพื่อการวางแผนและการควบคุมสินคาอิเล็กทรอนิกสแคงคลังใหไดปริมาณที่เหมาะสม กรณีศึกษา 
บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม และเพื่อเสนอแนวทางในการลดตนทุนการจัดเก็บ
สินคา การศึกษาครั้งน้ีพบวาทางบริษัทไดมีการสั่งซื้อสินคามาจัดเก็บในคลังเป็นจํานวนมาก จึงทําใหสินคาบางตัวขาดทุนในเรื่องของราคาสินคา 

ผูศึกษาจึงไดเสนอแนวทางแกไขปใญหาการลดตนทุนในการจัดเก็บสินคา โดยนําการทฤษฎี ABC Classification System จัดกลุมสินคา 
โดยมุงเนนใหความสําคัญกับกลุมสินคาที่มีมูลคามาก และนํามาทําการพยากรณแเพื่อหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมครั้งตอไป ใชควบคูกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ Microsoft Excel เพื่อใชในคํานวณและวัดผล  

จากผลการศึกษาของผูวิจัยไดแกไขปใญหาการสั่งซื้อสินคาจํานวนมาก ที่สงผลใหการจัดเก็บสินคาภายในคลังและตนทุนในการสั่งซื้อลดลง 
โดยสามารถลดตนทุนการสั่งซื้อสินคาทั้ง 3 ประเภท ได 1,161,031.42 บาท/ปี ชวยใหตนทุนการสั่งซื้อลดลง และมีประสิทธิภาพในการบริหารสินคา
คงคลังมากย่ิงขึ้นอีก 

 

ค าส าคัญ: ทฤษฎี ABC Classification System / การพยากรณแ (Forecasting) / ระบบ Microsoft Excel 
 

Abstract  
 This research aims to plan and control electronic goods inventory in order to minimize their stock in the 
warehouse and its storage cost. We studied the case study ABC Company. This case study had an issue of over storage or 
lack of stock for some electronic products. That‖s why we are interested in finding the best solution by using the ABC 
classification system. We focused on main products which represent the most value of the company. This study used 
Microsoft Excel to calculate and evaluate the best inventory quantities of electronic products. 

We founded that some products cost the company in inventory usefulness. Through this solution, we reduced 
the inventory cost for 3 electronic products which reduced 1,161,031.42 baths a year. 
 

Keywords: ABC Classification System / Forecasting / Microsoft Excel / Minimization / Electronic product 
 

บทน า  
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแถูกจัดเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทย เพื่อชวยขับเคลื่อนทางดานความรูและ
เทคโนโลยี อีกทั้งดานความคิดสรางสรรคแและการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมๆ เพ่ือเพิ่มผลผลิตและบริการมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ (พาณุวงศแ คัมภิรา
รักษแ และ แกวตา โรหิตรัตนะ, 2561) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนแมบทกาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 และได
กําหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแจัดเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมดังกลาวดวย
เชนกัน พาณุวงศแ คัมภิรารักษแ และ แกวตา โรหิตรัตนะ (2561) พบวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สงออกสินคามากที่สุด
เป็นอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก จึงนับไดวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญตอประเทศและเหมาะสมตอ
การทํางานวิจัย อีกทั้งสินคาอิเล็กทรอนิกสแในปใจจุบันมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑแอยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรมใหมๆ ที่ถูกนําเขาสูตลาดตอเน่ือง (โอปอ อัครชัยพานิชยแ, 2549) อีกประการหน่ึงคือการแขงขันของผูประกอบการเกี่ยวกับสินคา
อิเล็กทรอนิกสแมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแใหมๆ และมีประสิทธิภาพที่สูงกวาคูแขงตอเน่ือง (โอปอ อัครชัยพานิชยแ, 2549)  
 ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอิเล็กทรอนิกสแจึงมีการเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศไทย (โอปอ อัครชัยพานิชยแ , 2549) การดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอิเล็กทรอนิกสแมีความจําเป็นอยางย่ิงที่จะตองมีการจัดการการหมุนเวียนของผลิตภัณฑแภายในคลังเพื่อรักษาสมดุลการ

                                                             
1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยโีลจิสติกสแและการจัดการระบบขนสง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
E-mail : chalidada3801@gmail.com โทร. 062-6818122 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสแและการจัดการระบบขนสง E-mail : kanyarat.nimtrakool@cpc.ac.th โทร. 063-1565600 
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ดําเนินการไดอยางราบรื่น (โอปอ อัครชัยพานิชยแ, 2549)  การมีการเก็บรักษาวัตถุดิบมากเกินไปหรือนอยเกินไปกอใหองคแกรเกิดปใญหาทางธุรกิจ 
เชน การมีตนทุนที่สูงเกินไป การเสื่อมสภาพของสินคา ความลาสมัยของสินคา ดังน้ันจึงเป็นสิ่งจําเป็นอยางย่ิงที่องคแกรตองนําระบบการบริหาร
จัดการสินคาคงคลังที่ดีมาประยุกตแใชเพื่อตอบสนองความตองการของธุรกิจสินคาอิเล็กทรอนิกสแ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสินคาคง
คลังสินคาอิเล็กทรอนิกสแ กรณีศึกษา บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด 

บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณแคอมพิวเตอรแ และอุปกรณแไอทีตาง ๆ ชั้นนําของประเทศ ที่มี
ประสบการณแใหบริการมากกวา 17 ปี  

บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ เป็นพอคาคนกลางในการทําหนาใหบริการแกผูบริโภคคนสุดทาย โดยการรับสินคาจากบริ ษัทที่นําเขา
อุปกรณแไอที สินคาอิเล็กทรอนิกสแ เขามาภายในประเทศ โดนการที่บริษัทนําเขาจะทําการจัดสงสินคาไปยัง คลังสินคาของ บริษัท ABC 
คอมพิวเตอรแ จํากัด และทางบริษัทจะทําการกระจายสินคาไปยังสาขาตาง ๆ เอง โดยที่ทางสาขาของ บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด จะทําการ
เบิกสินคาตามจํานวนสินคาภายในราน เพื่อใหพอตอความตองการขายของแตละสาขาน้ัน ๆ บริษัท ABC คอมพิวเตอรแมีจํานวนสินคาที่เก็บอยู
ทั้งสิ้น 19,381,352 รายการ คิดเป็นมูลคาประมาณ  78,699,860,380  บาท โดยสินคาแบงออกเป็น 9 ประเภท คือ 

1. สินคา VGA CARD จํานวน 924,180 รายการ มูลคา 28,187,490,000 บาท คือเป็น 35.82 % 
2. สินคา BOARD จํานวน 2,880,400 รายการ มูลคา 16,101,436,000 บาท คือเป็น 20.46 % 
3. สินคา CPU จํานวน 1,886,050 รายการ มูลคา 13,183,489,500 บาท คือเป็น 16.75 % 
4. สินคา RAM จํานวน 2,780,160 รายการ มูลคา 8,896,512,000 บาท คือเป็น 11.30 % 
5. สินคา MONITOR จํานวน 1,478,097 รายการ มูลคา 5,454,177,930 บาท คือเป็น 6.93 % 
6. สินคา HARDDISK จํานวน 1,727,900 รายการ มูลคา 2,056,201,000 บาท คือเป็น 2.61 % 
7. สินคา MEMORY CARDS จํานวน 3,524,845 รายการ มูลคา 1,797,670,950 บาท คือเป็น 2.28 % 
8. สินคา FLASH DRIVE จํานวน 3,507,950 รายการ มูลคา 1,578,577,500 บาท คือเป็น 2.01 % 
9. สินคา POWER SUPPLY จํานวน 671,770 รายการ มูลคา 1,444,305,500 บาท คือเป็น 1.84% 

เน่ืองจาก บริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด ไดมีการสั่งซื้อสินคามาสต็อกเป็นจํานวนมาก จึงทําใหสินคาบางตัว ตนทุนสินคาจมหรือ
ขาดทุน จากการศึกษากระบวนการทํางานภายในแผนกจัดซื้อและแผนกเบิกจายสินคาน้ัน พบปใญหาคือ สินคาอุปกรณแไอที มีจํานวนมาก หลาย
ชนิด หลายรุน ทางบริษัทไดมีการจัดเก็บสินคาไวเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากทางแผนกจัดซื้อไมไดมีการพยากรณแหรือวางแผนไวลวงหนาวาในแต
ละครั้งน้ันจะมีความตองสินคาจํานวนเทาใด จึงทําใหเกิดสินคาคงเหลือเป็นจํานวนมาก และใชเวลานานในการปลอยสินคาชุดน้ัน ซึ่งสงผลทําให
เกิดตนทุนของสินคาคงคลัง และเกิดความเสียหายจากการลดราคาของตัวสินคาเอง ดังน้ันจึงตองมีหลักในการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับ ปริมาณความ
ตองการ จะชวยใหการสั่งซื้อใหมีประสิทธิภาพ 

จากปใญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดนําทฤษฎีการพยากรณแที่เหมาะสมของสินคาใหบริการ เพ่ือใหเกิดสินคาคงเหลือนอยที่สุดและ
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค โดยนําทฤษฎี ABC Classification System มาพิจารณาจากการสั่งซื้อสินคาครั้งกอน ๆ ที่มีจํานวนมาก
ที่สุด และสินสินคาที่มีจํานวนนอยที่สุด ยอนหลัง 2 ปีมาใชในการพยากรณแ  เพื่อพยากรณแปริมาณความตองการซื้อสินคา 

 
วัตถุประสงคแ 

1. เพื่อวิเคราะหแปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม  
2. เพื่อเสนอแนวทางในการลดตนทุนการจัดเก็บสินคา  

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาทฤษฎีการพยากรณแ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสั่งซื้อสินคา กรณีศึกษาบริษัท ABC 
คอมพิวเตอรแ จํากัด ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของนํามาใชอางอิง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ทฤษฎี ABC Classification System 
การจัดกลุมสินคาตามวิธี ABC Classification System เป็นวิธีการจัดกลุมสินคาตามความสําคัญของสินคา โดยมุงเนนใหความสําคัญ

กับกลุมสินคาที่มีจํานวนนอยแตมีมูลคามาก ซึ่งสินคาคงคลังจะถูกจัดเป็น 3 กลุมตามลําดับของมูลคาขายประจําปีมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังน้ี 
• กลุม A หมายถึง กลุมที่มีความสําคัญมากที่สุดเป็นกลุมสินคาที่มีปริมาณสินคาคงคลังนอยประมาณ 15-20 เปอรแเซ็นตแของรายการ

สินคาคงคลังทั้งหมดและมูลคาขายสูงที่สุดประมาณ 80 เปอรแเซ็นตแ  
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• กลุม B หมายถึง กลุมที่มีความสําคัญรองลงมาจากกลุม A เป็นกลุมสินคาที่มีปริมาณสินคาคงคลังประมาณ 30 เปอรแเซ็นตแของ
รายการสินคาคงคลังทั้งหมดและมีมูลคาขายประมาณ 15 เปอรแเซ็นตแของมูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด 

• กลุม C หมายถึง กลุมที่มีความสําคัญรองลงมาจากกลุมB เป็นกลุมสินคาที่มีปริมาณสินคาคงคลังประมาณ 50 เปอรแเซ็นตแของ
รายการสินคาคงคลังทั้งหมดและมีมูลคาขายโดยประมาณ 5 เปอรแเซ็นตแของมูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด 
ตารางท่ี 1 การจัดกลุมสินคาตามวิธี ABC Classification System 

กลุมสินคา มูลคาในการใช/สั่งซื้อ ปริมาณสินคาคงคลัง 
A 75-80 % แรกของมูลคา 15-20 % 
B 10-15 % ถัดมาของมูลคา 30-40 % 
C 3-5 % สุดทายของมูลคา 50-60 % 

ท่ีมา: สุชาติ, 2547 : 115 
จากตารางที่ 1: แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกับมูลคาของสินคาแตละกลุม 

 

2. ทฤษฎีการพยากรณแ (Forecasting) 
 การพยากรณแ หมายถึง การคาดการณแ (Predict) เกี่ยวกับลักษณะหรือแนวโนมของสิ่งที่ สนใจที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใชเป็น
สารสนเทศ (Information) ประกอบการตัดสินใจซึ่งการพยากรณแจะตอง ดําเนินการเป็นสวนแรกสุดที่จะตองทํากอนการวางแผน หรือการ
เตรียมการที่จะเริ่มทํา อะไรเพื่อความ ถูกตองและแมนยํา ในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการดําเนินงานทางธุรกิจ สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของ ลูกคาไดเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจ ลดตนทุนและความสูญเสียตาง ๆ เป็นตน  
สําหรับในการวิจัย เพื่อพยากรณแความตองการของลูกคา  ผูวิจัยไดเลือกวิธีการพยากรณแมา 3 วิธี คือ Moving average, Weighted Moving 
Average และ Exponential smoothing เน่ืองจากเป็นวิธีการพยากรณแที่คอนขางมีความเที่ยงตรงสูง สามารถปรับตัวเขากับขอมูลไดดีจึง
เลือกใชสาหรับการทําวิจัย ในครั้งน้ี 

2.1. วิธีพยากรณแแบบ Moving average คือ การหาคาเฉลี่ยของยอดผลิตใน อดีตติดตอกัน ตามจํานวนที่ผูพยากรณแตองการแลวหาร
ดวยจํานวนเวลา ผลลัพธแที่ได คือ คาพยากรณแ ของเวลาถัดไปดังสมการณแ ดังน้ี 

    Ŷt+1   =     (Yt+Yt−1+Yt−2+⋯+Yt−k+1)  
          K 

เมื่อ  Yt = คําหรือข๎อมูล ณ เวลาปัจจบุัน                  

Ŷt = คําหรือข๎อมูลพยากรณ์ ณ ปัจจุบัน        
k = จํานวนของข๎อมูลที่ใช๎ในการเฉลี่ย 

2.2. วิธีพยากรณแแบบ Weighted Moving Average คือ การหาคาเฉลี่ยของยอดผลผลิตในอดีตติดตอกัน โดยมีการใหคานํ้าหนักตาม
ความสําคัญแกยอดขายที่ใกลปใจจุบันที่สุดแลวลดหลั่นไปตามอดีต โดยการถวงนํ้าหนักของยอดขายในคาบเวลาแลวหารดวยผลรวบของตัวเลขที่
นํามาถวงนํ้าหนักผลลัพธแที่ไดคือ คาพยากรณแของคาบเวลาถัดไปดังสมการดังน้ี 

Ŷt+1 = W1Yt + W2Yt−1 + ⋯ + W3Yt−k+1 
  เมื่อ   0 ≤ Wi ≤ 1  และ ∑i Wi = 1 

2.3. วิธีพยากรณแแบบ Exponential Smoothing คือ การพยากรณแที่ใหความสําคัญกับขอมูลเกาทุกคา โดยใหความสําคัญคาที่ใกล
ปใจจุบันมากที่สุดลดหลั่นลงไปต้ังแตคาที่ 1 จนถึงคาลาสุด และถวงนํ้าหนักขอมูลโดยใชสัมประสิทธิ์การปรับเรียบ ดังน้ี  

    Ŷt+1 = Ŷt+∝ (Yt -Ŷt)                                  

                เมื่อ  0 ≤∝≤ 1   
ท่ีมา: วาสนา, 2558 : 10 

3. ทฤษฎีสินคาคงคลัง 
สินคาคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินคาตางๆ ที่เก็บไวเพื่อใชประโยชนแในการดําเนินงานอาจเป็นการดําเนินงานผลิต 

ดําเนินการขาย หรือดําเนินงานอื่นๆ การบริหารสินคาคงคลัง (INVENTORY MANAGEMENT) เป็นเรื่องของการเก็บทรัพยากรไวใชในปใจจุบัน 
หรือ ในอนาคต เพื่อใหการดําเนินการของกิจการดําเนินไปอยางราบรื่น ผานการวางแผนกําหนดปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม  การกําหนด
ปริมาณของสินคาคงคลังที่เหมาะสม 
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3.1. ปริมาณการสั่งซื้อที่มีตนทุนตํ่าที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) ในแตละครั้ง ซึ่งถาผูประกอบการสามารถคํานวณหา
ปริมาณการสั่งซื้อที่ทําใหทั้งตนทุนในการสั่งซื้อ และตนทุนในการเก็บรักษาน้ีได ก็จะทําใหทราบวาเมื่อสินคาในคลังสินคาถูกขายออกไปจนหมด
จะตองสั่งซื้อสินคาเขามาใหมในจานวนเทาใดจึงจะประหยัดที่สุด โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด :        EOQ    
ท่ีมา: สุชาติ, 2547 : 104 

3.2. จุดสั่งซื้อ (Reorder point) จุดสั่งซื้อใหมในอัตราความตองการสินคาคงคลังคงที่และรอบเวลาคงที่ เป็นสภาวะที่ไมเสี่ยงที่จะเกิด
สินคาขาดมือเลย เพราะทุกสิ่งทุกอยางไมแนนอน 
จุดสั่งซื้อใหม: ROP =              √     

        
  

ท่ีมา: สุชาติ, 2547 : 105 
3.3. การสต็อกสินคาเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เป็นสต็อกที่ตองสํารองไวกนสินคาขาดเมื่อสินคาถูกใชและปริมาณลดลง

จนถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point) เป็นจุดที่ใชเตือนสําหรับการสั่งซื้อรอบถัดไป เมื่ออุปสงคแสูงกวาสินคาคงคลังที่เก็บไวเป็นการปูองกันสินคาขาด
มือไวลวงหนา หรือ อีกคําอธิบายหน่ึงเป็นการเก็บสะสมสินคาคงคลังในชวงของรอบเวลาในการสั่งซื้อ 
ท่ีมา: จินตนัย, 2551 : 235 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมขอมูลการจัดซื้อสินคาใหบริการทั้ง 2 ปี ต้ังแต เดือนมกราคม ปี2560 ถึงเดือนธันวาคม ปี2561 ที่จัดเก็บสินคาภายใน
คลังสินคา  
  2. บันทึกขอมูลยอดขายสินคาลงในโปรแกรม Microsoft Excel  
  3. นําขอมูลยอดขายยอนหลังมาสรางกราฟในโปรแกรม Microsoft Excel ดูแนวโนม ขอมูล เพ่ือเลือกวิธีการพยากรณแ  
  4. เลือกวิธีการพยากรณแ จากการวิเคราะหแกราฟที่เหมาะสม มีดังน้ี    
    4.1 การพยากรณแขอมูลแบบคงที่ ไดแก Moving Average, Weight Moving Average และ Exponential Smoothing    
   4.2 การพยากรณแขอมูลแบบแนวโนม ไดแก Double Moving Average และ Double Exponential Smoothing    
   4.3 การพยากรณแขอมูลแบบฤดูกาล Holt-Winter‖s Method (Add+Multi)  
  5. ทําการพยากรณแ และหาคาความคลาดเคลื่อนของแตละวิธีโดยใชวิธีคาเฉลี่ยของ กําลังสองของความคลาดเคลื่อน (Mean Square 
Error, MSE) ในโปรแกรม Microsoft Excel  
  6. เปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของแตละวิธี โดยเลือกคาตํ่าที่สุด  
  7. คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC) เพื่อหาความแปรปรวนของระดับความตองการสินคา
และเพื่อยืนยันวาปริมาณที่ไดจากการพยากรณแมี ความแนนอนและคงที่   
  8. วิเคราะหแผลจากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน(Variability Coefficient : VC) ดังน้ี    
   8.1 ถาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (VC) ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.25 แสดงวา ระดับความตองการสินคามีลักษณะ
คงที่ใหใชตัวแบบ EOQ และ ROP คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ในโปรแกรม Microsoft Excel     
    8.2 ถาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (VC) ที่คํานวณไดมีคามากกวา 0.25 แสดงวา ระดับความตองการสินคามีความ
แปรปรวน ใหใชวิธี Silver-meal Method คํานวณหาปริมาณ การสั่งซื้อที่เหมาะสม ในโปรแกรมไมโครซอฟตแเอ็กเซล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรงจาก การสัมภาษณแ การสํารวจ การบันทึก และ
สอบถามขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานจากผูที่มีหนาที่ เก่ียวของในการดูแลแผนกจัดซื้อและแผนกเบิกจายสินคา  
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลไฟลแงานที่ไดมาจากการแผนกจัดซื้อและแผนกเบิกจายสินคา เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
ของการสั่งซื้ออุปกรณแคอมพิวเตอรแสินคาเขา-ออกและสินคาคงเหลือ เพื่อนํามาซึ่งการวิเคราะหแผลและปรับปรุงแกไข 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการพยากรณแและการปรับปรุงปริมาณสินคาประเภทอุปกรณแคอมพิวเตอรแ VGA CARD, BOARD และCPU ที่เหมาะสม 
กรณีศึกษาบริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด 

1. ผลวิเคราะหแขอมูลจากการจัดกลุม ABC Classification System 
 การจัดลําดับความสําคัญของสินคาของสินคาคงคลังโดยใชทฤษฎี ABC Classification System ในการวิจัยน้ีใชขอมูลการสัง่ซื้อและ
ขายสินคาใหบริการทั้ง 2 ปี ต้ังแต เดือนมกราคม ปี2560 ถึงเดือนธันวาคม ปี2561 มีสินคาที่นํามาใชในการวิจัยครั้งน้ี 9 ประเภท คือ สินคาคง
คลังกลุม A มี 3 ประเภท, สินคาคงคลังกลุม B มี 2 ประเภท และ สินคาคงคลังกลุม C มี 4 ประเภท โดยมีมูลคารวมการขายรวม
78,699,860,380 บาท ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหแมลูคาสินคาตามกลุม ABC Classification System ปี2561 

ประเภทกลุมสินคา มูลคาสินคารวม รอยละสะสมของมูลคา รอยละของปริมาณ 
A 57,472,415,500 73.03 29.36 
B 14,350,689,930 18.23 31.70 
C 6,876,754,950 8.74 48.67 

รวม 78,699,860,380 100 100 
โดยจากในตารางที่ 2 การจัดกลุม ABC จะเห็นไดวากลุม A เป็นกลุมที่มีมูลคาของสินคามากที่สุด จึงมีความสําคัญในการที่จะหาจุดสั่งซื้อที่

เหมาะสม โดยนํากลุม A มาใชในการพยากรณแ เพื่อหาปริมาณการจัดเก็บสินคาคงคลังที่เหมาะสม และรอบเวลาการสั่งซื้อที่ประหยัด 

2. ผลวิเคราะหแขอมูลจากการพยากรณแ (Forecasting)   
 ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการคํานวณการพยากรณแทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก Moving Average, Weight Moving Average และ Exponential 

Smoothing เพื่อแสดงวิธีการคํานวณของปริมาณสินคาที่มีมูลคาสูงและคงเหลือใหมีปริมาณที่เหมาะสมในการสั่งซื้อครั้งตอไป 1. VGA CARD 2. 
BOARD 3. CPU โดยมีขอมูลยอนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) และผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ เพื่อเลือกคา RMSE ที่นองที่สุด มา
หาวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน มีคานอยกวา 0.25 แสดง วาระดับความตองการสินคามีลักษณะคงที่ สามารถใช EOQ ในการคํานวณปริมาณ
การสั่งซื้อได แต ถามีคามากกวาหรือเทากับ 0.25 แสดงวาสินคามีความแปรปรวน ใหใช Silver-Meal method ในการหาคําตอบ 

2.1 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ (Mean Square Error : MSE) 
2.1.1 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ VGA CARD 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ VGA CARD 
รูปแบบการพยากรณแ (MSE) (RMSE) 

Moving average 

2 Month 36,593,911.57 6,049.29 

3 Month 19,757,662.80 4,444.96 

4 Month 24,887,664.89 4,988.75 

Weighted Moving Average 

2 Month 36,505,097.12 6,041.94 

3 Month 11,351,674.89 3,369.22 

4 Month 11,856,160.11 3,443.28 

Exponential Smoothing 24,898,480.18 4,989.84 

จากตารางที่ 3 ในการคํานวณผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ VGA CARD ไดคาที่นองสุด Weighted Moving Average 
ของเดือนที่ 3 = 3,369.22 RMSE จึงมาใชในการวัดหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC) 

 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   232 

2.1.2 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ BOARD 
ตารางท่ี 4 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ BOARD 

รูปแบบการพยากรณแ (MSE) (RMSE) 

Moving average 

2 Month 952,623,207.30 30,864.59 

3 Month 850,649,468.42 29,165.90 

4 Month 965,685,917.39 31,075.49 

Weighted Moving Average 

2 Month 898,112,744.90 29,968.53 

3 Month 780,732,656.97 27,941.59 

4 Month 819,768,987.78 28,631.61 

Exponential Smoothing 812,684,899.85 28,507.63 

จากตารางที่ 4 ในการคํานวณผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ BOARD ไดคาที่นองสุด Weighted Moving Average ของ
เดือนที่ 3 = 27,941.59 RMSE จึงมาใชในการวัดหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC) 

 
2.1.3 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ CPU 
ตารางท่ี 5 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ CPU 

รูปแบบการพยากรณแ (MSE) (RMSE) 

Moving average 

2 Month 153,712,033.48 12,398.07 

3 Month 171,794,405.84 13,107.04 

4 Month 219,773,958.53 14,824.78 

Weighted Moving Average 

2 Month 141,140,833.33 11,880.27 

3 Month 140,402,463.32 11,849.15 

4 Month 146,998,190.29 12,124.28 

Exponential Smoothing 129,039,679.77 11,359.56 

จากตารางที่ 5 ในการคํานวณผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณแ CPU ไดคาที่นองสุด Exponential Smoothing = 11,359.56 
RMSE จึงมาใชในการวัดหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC)  

2.2 ผลการวัดหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient : VC)   
2.2.1. การหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ VGA CARD 
  
ตารางท่ี 6 ผลการวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ VGA CARD  
(SUM Dt) กําลังสอง 2,975,270,764,752.05 
SUM (Dt กําลังสอง) 134,945,137,590.39 
จํานวนขอมูล n 24 
Peterson-Silver การใช EOQ จะใชไดเมื่อคา VC < 0.25 

VC 0.089  
ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธี EOQ 

จากตารางที่ 6 การใช EOQ จะใชเมื่อคา VC < 0.25 จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความ แปรปรวน (Variability Coefficient) 
ของ VGA CARD  มีคาเทากับ 0.089 ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธีหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Economic Order Quantity, EOQ) 
และจุดสั่งซื้อใหม (Reorder Point, ROP) ได 
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2.2.2. การหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ BOARD    
ตารางท่ี 7 ผลการวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ BOARD 
(SUM Dt) กําลังสอง     27,400,868,625,275.30  
SUM (Dt กําลังสอง)      1,321,668,740,620.32  
จํานวนขอมูล n 24 
Peterson-Silver การใช EOQ จะใชไดเมื่อคา VC < 0.25 

VC 0.158  
ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธี EOQ 

จากตารางที่ 7 การใช EOQ จะใชเมื่อคา VC < 0.25 จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความ แปรปรวน (Variability Coefficient) 
ของ BOARD  มีคาเทากับ 0.158 ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธีหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Economic Order Quantity, EOQ) และ
จุดสั่งซื้อใหม (Reorder Point, ROP) ได 

2.2.3. การหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ CPU    
ตารางท่ี 8 ผลการวัดคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ CPU 
(SUM Dt) กําลังสอง 17,783,050,243,863.80 
SUM (Dt กําลังสอง) 716,081,490,448.18 
จํานวนขอมูล n 24 
Peterson-Silver การใช EOQ จะใชไดเมื่อคา VC < 0.25 

VC - 0.034 
ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธี EOQ 

จากตารางที่ 8 การใช EOQ จะใชเมื่อคา VC < 0.25 จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความ แปรปรวน (Variability Coefficient) 
ของ CPU  มีคาเทากับ - 0.034 ดังน้ัน สามารถหาจุดสั่งซื้อจากวิธีหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Economic Order Quantity, EOQ) และ
จุดสั่งซื้อใหม (Reorder Point, ROP) ได  

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการไดศึกษาที่แผนกปฏิบัติการจัดเก็บสินคาคงคลัง ภายในบริษัท ABC คอมพิวเตอรแ จํากัด ผูศึกษาไดเรียนรูในแผนกงานจัดซื้อ
และแผนกจัดเก็บสินคา จึงไดพบวาเกิดปใญหาสินคาในคลังมากการจัดเก็บสินคาที่มากเกินไปตอความตองการใชงาน ซึ่งทางแผนกจัดซื้อไมไดมี
การพยากรณแไวลวงหนาวาในแตละเดือนน้ันจะตองใชสินคาในตอความตองการจํานวนเทาใด การสั่งซื้อสินคาในการใหบริการน้ันเป็นสินคาแบบ 
Make to Stork จึงทําใหมีการสั่งซื้อมากสต็อกไวเป็นจํานวนมากและดวยตัวสินคาเป็นสินคา ไอที จึงไมควรมีการสต็อกสินคาที่มากเกินความ
ตองการใชงาน สงผลใหตัวสินคาเกิดการขาดทุนของตัวสินคา เน่ืองดวยสินคาจะมีการเปลี่ยนราคาตามแกะแสเงินตราตางประเทศ  ผูศึกษาจึงได
นําทฤษฎีการพยากรณแมาชวยในการพยากรณแทราบความตองการ และปริมาณการใชสินคาที่เหมาะสม และลดตนทุนในการสั่งซื้อ   
จากการพยากรณแเพื่อทราบความตองการที่เหมาะสมและปริมาณการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังที่เหมาะสมของ VGA CARD  พบวาการสั่งซื้อที่
เหมาะสมเทากับ 998.03 ครั้ง/ปี รอบเวลาในการสั่งซื้ออยูที่ 0.32 วัน โดยลดตนทุนรวมที่ 263,479.78 บาท/ปี และทําใหลดตนทุนรวมที่ลดลง
จากแบบเกาอยูที่ 355,490.00 บาท/ปี หรือ 26%   

จากการพยากรณแเพื่อทราบความตองการที่เหมาะสมและปริมาณการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังที่เหมาะสมของ BOARD  พบวาการ
สั่งซื้อที่เหมาะสมเทากับ 1381.59 ครั้ง/ปี รอบเวลาในการสั่งซื้ออยูที ่0.23 วัน โดยลดตนทุนรวมที่ 463,938.94 บาท/ปี และทําใหลดตนทุนรวม
ที่ลดลงจากแบบเกาอยูที่ 563,846.00 บาท/ปี หรือ 18%  

จากการพยากรณแเพื่อทราบความตองการที่เหมาะสมและปริมาณการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังที่เหมาะสมของ CPU พบวาการสั่งซื้อ
ที่เหมาะสมเทากับ 996.35 ครั้ง/ปี รอบเวลาในการสั่งซื้ออยูที่ 0.32 วัน โดยลดตนทุนรวมที่ 433,612.70 บาท/ปี และทําใหลดตนทุนรวมที่ลดลง
จากแบบเกาอยูที่ 515,373.50 บาท/ปี หรือ 16% 
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สรุปไดวาการนําทฤษฎีการพยากรณแ จะชวยใหบริษัทสามารถลดตนทุนในการสั่งซื้อจัดเก็บสินคาคงคลังไดอย างเห็นไดชัด และ
กระบวนการทํางานภายในแผนกจัดซื้อเก็บสินคาคงคลังมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถสั่งซื้อเก็บสินคาคงคลังไดอยางมีระบบและเพียงพอตอ
ความตองการใชสินคา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดีจากอาจารยแกัญญารัตนแ น่ิมตระกูล อาจารยแ

ที่ปรึกษาที่ไดใหคําปรึกษาและแนวทางในการศกึษารวมทั้งตรวจสอบขอมูลและขอผิดพลาดตาง ๆ  ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ซึ่งทํา
ใหผูศึกษาไดรับความรูและความเขาใจวิธีการศึกษามากย่ิงขึ้น 

ทั้งน้ีในการจัดทํารายงานศึกษาการวางแผนและการควบคมุสินคาอิเล็กทรอนิกคงคลังใหไดปริมาณที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัท ABC 
คอมพิวเตอรแ จํากัด สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากการใหคําแนะนําและชวยเหลือ ดังน้ี 

1. นายนิคคม สุวรรณกระจาง: ฝุายจัดเก็บสินคาคงคลัง 
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ผูศึกษาใครขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการใหขอมูล ตลอดจนการดูแลและอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผู

ศึกษาดวยดีเสมอมาผูศึกษาขอขอบพระคุณไว ณ ที่น้ี 
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การคัดเลือกผูจัดจ าหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี กรณีศึกษา บริษัท บิ๊ก บูลเวล จ ากัด   
Selected vendor led light accessories Case study of the big blue whale, Ltd. 

 
ธนัญญา เพชราบรรพแ1 และรัฐยา  พรหมหิตาทร2 

Thananya Petchsharabun  Ratthaya phromhitathorn 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแปใจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟ
แอลอีดี จากน้ันคัดเลือกผูจัดจําหนายรายใหมใหมีความเหมาะสมกับบริษัทกรณีศึกษา และกําหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของผูจัด
จําหนาย ผูศึกษาไดนําทฤษฎีการวิเคราะหแตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) มาใชในการคัดเลือกผูจัดจําหนาย
อุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่เหมาะสม และนําดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) มากําหนด
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ตามปใจจัยที่ใชในการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแ
ประกอบปูายไฟแอลอีดี เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี 
 ผลการศึกษาพบวาปใจจัยที่สําคัญในการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีมี 5 ปใจจัย คือ ปใจจัยดาน
คุณภาพ ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานความนาเชื่อถือ ปใจจัยดานบริการและปใจจัยดานสงมอบ โดยผูมีสวนในการตัดสินใจในการสั่งซื้อ 3 
ทานใหความสําคัญแตละปใจจัยดังน้ี ปใจจัยดานคุณภาพ คะแนนความสําคัญเทากับ 38% ปใจจัยดานสงมอบ คะแนนความสําคัญ
เทากับ 35% ปใจจัยดานราคา คะแนนความสําคัญเทากับ 15% ปใจจัยดานบริการ คะแนนความสําคัญเทากับ 8% ปใจจัยดานความ
นาเชื่อถือ คะแนนความสําคัญเทากับ 4% และการพิจารณาวิเคราะหแผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่เหมาะสมการ
วิเคราะหแเชิงลําดับชั้น อันดับที่ 1 คือ บจก. เดอะแบมบู เอนเตอรแไพรสแ ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 24% อันดับที่ 2 คือ บจก.อีเลค 
ทรอนิคสแ ซอรแซ และบจก.อีเล็คทรอนิคสแ พารแท ซัพพลาย  ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 22% อันดับที่ 3 คือ บจก. ซีวิค มีเดีย ไดคะแนน
รวมทั้งหมดคือ 17% อันดับที่ 4 คือ บจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแวิส ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 14%  จากน้ันกําหนดดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ตามปใจจัยที่ใชในการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีดังน้ี ดัชนีชี้วัดดานคุณภาพ ตองไดรับ
สินคาท่ีมีคุณภาพ 100% ของการสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัดดานราคา ตองไดราคาที่ลดลงในการซื้อแตละครั้ง 100% ของการสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัด
ดานความนาเชื่อถือ ตองไดรับสินคาครบตามจํานวน 100% ของการสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัดดานสงมอบ ตองไดรับสินคาตรงตอเวลา 100% 
ของการสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัดดานบริการ ไดรับสินคาตรงตามความตองการ 95% ของการสั่งซื้อ 
 
ค าส าคัญ : การจัดซื้อ ผูจัดจําหนาย กระบวนการวิเคราะหแตามลําดับชั้น ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 The objective of this research is to study and analyze the factors used in deciding which vendor 
components led then selected a new vendor to ensure that they are appropriate to the company case studies 
and to define the performance indicators of the vendor. Those studies have taken analysis of hierarchy theory 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) used for the selection of vendors, led lights, signage, accessories and 
appropriate leading indicators of achievement (Key Performance Indicator: KPI), and then assign a vendor 
performance indicators led accessories based on factors that are used to select the vendor signs lights 
accessories led to guide the implementation of performance measurement of vendor led accessories. 
 The study found that the key factor for the selection of the vendor components led 5 factor is the 
quality factor. the price factor. trust factor  and services factor delivered by people involved in the decision to 
order 3 people, the importance of each factor follows. The quality score is important factor equal to 38% of 
delivery. Scores of importance equal to 35% of the price factor scores, a 15% service factor score is equal to 8% 
priority trust factor a score of 4%. Analysis and consideration of vendor components led the analysis of the 
appropriate hierarchy. 1 The bamboo enterprise Co.,Ltd has a total score is 24% ,2 Electronics Source Co.,Ltd. 
and E-electronics parts supply has a total score is 22% ,3 The civic Media Ltd. has total score is 17% ,4 
Natthapong Sale&Service Co.,Ltd. has a total score is 14% Then assign a vendor performance indicators led 
accessories based on factors that are used to select the vendor signs accessories led to guide the 
implementation of performance measurement of vendor led accessories. The quality indicators must receive 
quality product 100% of the purchase price indicators. Need to get a reduced price on each purchase, 100% of 
the purchase of the scorecard, credibility. The item must be received 100% of the amount of the purchase 
order, the delivery side indicators. Need to get the goods on time 100% of the purchase of service indicators 
receive an item meets 95% of order. 
 
Keyword : Purchasing, Vendor, Analysis Hierarchy Process, Key Performance Indicator 
 
บทน า 
  บริษัท บิ๊ก บลูเวล จํากัด ไดดําเนินธุรกิจติดต้ัง ประกอบปูายไฟแอลอีดี รวมไปถึงบริการซอมแซมปูายไฟ บริษัทตองคัดสรรอุปกรณแ
ประกอบปูายไฟแอลอีดีที่มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา จากการศึกษาพบวาบริษัท บิ๊ก บลูเวล จํากัด มีปใญหาดานการ
บริหารงานจัดซื้อของบริษัท เน่ืองจากการตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายหรือคัดเลือกอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่นํามาประกอบปูายไฟแอลอีดี
น้ัน มีหลายปใจจัยใหพิจารณาในการคัดเลือก ซึ่งในการตัดสินใจปใจจุบันคัดเลือกแตละครั้งยังอาศัยเพียงแคความรูสึกของเจาของบริษัทอยู ยังไมมี
การตัดสินใจที่เป็นระบบหรือมีหลักเกณฑแการตัดสินใจ และจากการคัดเลือกผูจัดจําหนายแบบเดิมน้ัน สงผลใหเกิดปใญหาประกอบปูายไฟแอลอีดี
ลาชาไมทันตามเวลาที่ลูกคากําหนด เน่ืองจากไดรับอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีไมตรงตามคุณภาพที่ตองการ และการขาดประสิทธิ ภาพใน
การดําเนินงานของผูจัดจําหนายในการสงมอบและการใหบริการ  

การจัดซื้อของบริษัท บิ๊ก บลูเวล จํากัด จากเดิมมีผูจัดจําหนายประจํา 3 ราย คือ บจก.อารแ.เอส.คอนโทรลเมติก,บจก.แอลอีดีโปรเซ็น
เตอรแ,บจก.อิเล็กทรอนิกสแโปร ดีไซนแ จํากัด เน่ืองจากปใญหาที่พบผูจัดทําจึงเสนอแนวทางการแกไขปใญหาการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแ
ประกอบปูายไฟแอลอีดี  โดยการประยุกตแใชการวิเคราะหแตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เพื่อชวยในการคัดเลือกผูจัด
จําหนายใหมที่เหมาะสมกับบริษัท บิ๊ก บูลเวล จํากัดและนําดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) มากําหนดดัชนีชี้
วัดประสิทธิภาพการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ตามปใจจัยที่ใชในการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟ
แอลอีดี เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี 
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ภาพท่ี 1 ปใญหาความลาชาในการสงมอบอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีต้ังแต ม.ค.-ธ.ค. 2561 
 

  จากภาพที่ 1  พบวาการสงมอบสินคาลาชาจากผูจัดจําหนายทั้ง 3 บริษัท ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 พบปใญหา
เกี่ยวกับการสงมอบอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีลาชา รวมทั้งหมด 17 ครั้งจากการขนสงทั้งหมด 36 ครั้ง ทําใหประกอบปูายไฟแอลอีดีไมทัน
ตามกําหนดของลูกคา 

 
ภาพท่ี 2 ปใญหาในการสงมอบอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอดีีไมไดคุณภาพต้ังแต ม.ค.-ธ.ค. 2561 

 
  จากภาพที่ 2 พบวาการสงมอบสินคาที่ไมไดคุณภาพจากผูจัดจําหนายทั้ ง 3 บริษัทต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 พบ
ปใญหาเกี่ยวกับการสงมอบอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีไมไดคุณภาพ รวมทั้งหมด 8 ครั้งจากการขนสงทั้งหมด 36 ครั้ง ทําใหประกอบปูายไฟ
แอลอีดีไมทันตามกําหนดของลูกคา 
 
วัตถุประสงคแของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหแปใจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี 
 2. เพื่อคัดเลือกผูจัดจําหนายรายใหมใหมคีวามเหมาะสมกับบริษัท 

3. เพื่อกําหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของผูจัดจําหนาย 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 1. กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Management) 

Weele (2005) ใหความหมายของการจัดซื้อไว คือ การบริหารจัดการแหลงทรัพยากรภายนอกขององคแกร ซึ่งไดแก สินคา งานบริการ 
ความสามารถ และความรู ที่มีสวนสําคัญในการดําเนินงาน ธํารงรักษาไว และบริหารจัดการกิจกรรมหลัก  และกิจกรรมสนับสนุน เพื่อใหเกิด
ประโยชนแสูงสุด 

วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ 
โดยทั่วไประบบปฏิบัติในการจัดซื้อที่สมบูรณแจะประกอบดวยขั้นตอนพื้นฐานดังน้ี  

 1. รับการวิเคราะหแใบขอใหซื้อ ซึ่งจะวิเคราะหแถึงประเภทของสิ่งของและจํานวนที่ซื้อ 
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2. ศึกษาถึงสภาพตลาดแหลงที่จะจัดซื้อและผูจัดจําหนาย 
3. สงใบขอใหเสนอราคาไปยังผูจัดจําหนายหลายๆ แหลง  
4. รับและวิเคราะหแใบขอใหเสนอราคาจากผูจัดจําหนาย 
5. เลือกผูจัดจําหนายที่เสนอราคาและเงื่อนไขตางๆ ที่ดีที่สุด 
6. คํานวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อใหถูกตอง 
7. สงใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผูจัดจําหนายที่ตองการจะซื้อ 
8. ติดตามผลใหเป็นไปตามที่ไดติดตอหรือตามสัญญา 
9. วิเคราะหแรายงานการรับรองของ 
10. วิเคราะหแและตรวจสอบใบกํากับสินคา (Invoice) ของผูจัดจําหนายเพื่อจายเงิน 

 2. การวิเคราะหแตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
  ศิริรัตนแ อยูนาค และ อภิชาติ โสภาแดง (2551) การวิเคราะหแตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) จะมีการให
นํ้าหนักตามความสําคัญและเปรียบเทียบจากอันดับความชอบหรือความสําคัญ หลังจากน้ันทางเลือกจะถูกนํามาสังเคราะหแโดยการเปรียบเทียบ
ภายใตเกณฑแ ใชโปรแกรม Expert Choice, Microsoft Excel 
 3. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
  ดรรภัทรแ ภูเจริญ และคณะ (2550) ไดใหความหมายของดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไวใน
หนังสือ KPI ทําใหงาย กลาวคือ เครื่องมือที่ใชวัดผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ขององคแกร ซึ่งสามารถแสดงผล
ของการวัดหรือการประเมินในรูปขอมูลเชิงประมาณเพื่อสะทอน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคแกรหรือหนวยงานภายใน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ขันทอง สอนครุฑ (2557) การใช KPI ในการวัดประสิทธิภาพผูใหบริการโลจิสติกสแ กรณีศึกษา การจัดการลาดจอดรถยนตแสําเร็จรูป 
เพื่อใหผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้ันตรงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่แทจริง และมีเปูาหมายที่เหมาะสม ไดใชวิธีการศึกษาและ
วิเคราะหแในเชิงปริมาณ โดยวิเคราะหแ ปรับปรุง ทดลองใช และเก็บขอมูล พรอมทั้งสรุปผลออกมาเป็นตารางและกราฟเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อใชหัวขอดัชนีชี้วัด KPI แบบปใจจุบัน และแบบปรับปรุง   
 ธีรารัตนแ เกลี้ยงกลอม (2557) ไดศึกษาการคัดเลือกผูจัดจําหนายเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมบนเกาะ งานวิจัยน้ี มี
วัตถุประสงคแเพื่อคัดเลือกผูจัดจําหนายเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมที่สุดกับรีสอรแทที่เป็นรีสอรแทกรณีศึกษา โดยใชเทคนิคกระบวนการลําดับชั้น
เชิงวิเคราะหแ (Analytic Hierarchy process: AHP) ซึ่งเป็นหน่ึงในเครื่องมือ เพื่อชวยวิเคราะหแการตัดสินใจแบบพหุเกณฑแ (Multiple Criteria 
Decision Making) ดวยผลจากการนํากระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแ (Analytic Hierarchy process: AHP) เขาไปประยุกตแใชผาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ Expert Choice  
 รัฐรุจนแ ฐิติชาติธนวงศแ (2557) ไดศึกษาการจัดลําดับปใจจัยความสําคัญในการคัดเลือกเครื่องจักรโดยใชกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับ
ชั้น กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ โดยใชแบบสอบถามตามหลักการของเทคนิคกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้นโดยมี 3 ปใจจัยหลัก 
ไดแก คุณภาพเวลาและตนทุน และปใจจัยรอง 8 ปใจจัย ไดแก ประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณของเสีย จํานวนครั้งการซอม อายุการใช งาน
เครื่องจักร ระยะเวลาในการเคลื่อนยายและติดต้ังมูลคาเพิ่มจากคา ซอมบํารุง และคาใชจายการเคลื่อนยายและติดต้ัง  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษาการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี  โดยการประยุกตแใชการวิเคราะหแตามลําดับชั้น (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) เพื่อชวยในการคัดเลือกผูจัดจําหนายใหมที่เหมาะสมกับบริษัท บิ๊ก บูลเวล จํากัด 
 1. ศึกษาสภาพปใญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาของฝุายจัดซื้อ บริษัท บิ๊ก บูลเวล จํากัด ขอมูลมาจากแหลงสําคัญ 2 
แหลง คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 
 1.1 ขอมูลปฐมภูมิ เป็นขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแแบบมีโครงสรางและสอบถามบุคคลที่เก่ียวของสัมภาษณแแบบมีโครงสรางและเก็บ
รวบรวมขอมูลสถิติของปใญหาดานการสงมอบลาชาและดานสงสินคาไมตรงคุณภาพที่ตองการ ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
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 1.2 ขอมูลทุติยภูมิ เป็นขอมูลที่เก็บรวบรวมจากศึกษาคนควา ทั้งในหนังสือ เว็บไซตแ เอกสาร บทความ ตลอดจนวิทยานิพนธแตางๆ ที่
เกี่ยวของกับทฤษฎีการจัดซื้อจัดหา ,การวิเคราะหแตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP),ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน (Key 
Performance Indicator: KPI) 
 2. กําหนดปใจจัยที่ใชเป็นเกณฑแในการประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี จากทฤษฎีกระบวนการ
จัดการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Management) และจากผูประเมินคะแนนทั้ง 3 คน 
 3. จากการศึกษาขอมูลและสอบถามขอมูลจากผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี  ทําใหไดผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบ
ปูายไฟตรงตามปใจจัยที่ใชเป็นเกณฑแในการประเมิน ใหเป็นไปตามความตองการของบริษัทกรณีศึกษา 
 4.ออกแบบประเมิน วิเคราะหแและใหคะแนนปใจจัยตางๆหาคานํ้าหนักความสําคัญของแตละปใจจัย โดยการประยุกตแใชการวิเคราะหแ
ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) และคํานวณโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel โดยมีผูประเมินคะแนนปใจจัยและผูจัด
จําหนาย 3 คน ไดแก คุณวันชัย เกริกมณี (เจาของบริษัท) เป็นผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการจัดซื้อ คุณสิริทิพยแ เกริกมณี (หัวหนาแผนกจัดซื้อ) 
มีหนาที่คัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี คุณสมชาย แซต้ัง (หัวหนาชาง) เป็นผูประกอบปูายไฟแอลอีดีจะทราบถึงคุณภาพ
ของอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี 
 5. สรุปผลการใหคะแนนผูจัดจําหนายอุปกรณแปูายไฟแอลอีดีแตละราย 
 6. กําหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ตามปใจจัยที่ใช
ในการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบ
ปูายไฟแอลอีดี 

 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนความสําคัญปใจจัยของผูใหคะแนนทั้ง 3 ทาน 

สรุปผลคะแนนความส าคัญปใจจัยของผูใหคะแนนท้ัง 3 ทาน 
ปใจจัย คุณวันชัย เกริกมณี คุณสิริทิพยแ เกริกมณี คุณสมชาย แซต้ัง คาเฉลี่ย 

คุณภาพ 0.37 0.37 0.41 0.38 
ราคา 0.16 0.14 0.15 0.15 

ความนาเชื่อถือ 0.04 0.04 0.04 0.04 
สงมอบ 0.34 0.37 0.33 0.35 
บริการ 0.09 0.08 0.08 0.08 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการใหคะแนนแตละปใจจัยในการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีรายใหม โดยมีคา
นํ้าหนักคือ ปใจจัยดานคุณภาพ 0.38 คะแนน ปใจจัยดานราคา 0.15 คะแนน ปใจจัยดานความนาเชื่อถือ 0.04 คะแนน ปใจจัยดานการสงมอบ 
0.35 คะแนน ปใจจัยดานการใหบริการ 0.08 คะแนน 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจาํหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีดานคุณภาพ 

 
 จากตารางที่ 2 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีกับปใจจัยในการคัดเลือกดานคุณภาพ โดยผูมี
สวนเกี่ยวของในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวา ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ บจก.ซีวิค มีเดีย 32.50% 
รองลงมา บจก.เดอะแบมบู เอนเตอรแไพรสแ 31.21% รองลงมา บจก.อีเลคทรอนิคสแ ซอรแซ 26.60% รองลงมา บจก.อีเล็คทรอนิคสแ พารแท ซัพ
พลาย 5.38% และอันดับสุดทาย บจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแวิส 4.31% 

ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ให้คะแนน คุณวันชัย เกริกมณี คุณสิริทิพย์ เกริกมณี คุณสมชาย แซ่ต้ัง ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย %

บจก.นัฐพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 0.04600925 0.04836486 0.03491246 0.04309552 4.31%

บจก.อเีลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 0.26519900 0.25929621 0.27342832 0.26597451 26.60%

บจก. อเีล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 0.05586773 0.04413730 0.06149110 0.05383204 5.38%

บจก. ซีวิค มเีดีย 0.31822472 0.33999284 0.31677340 0.32499699 32.50%

บจก. เดอะแบมบู เอนเตอร์ไพรส์ 0.31469931 0.30820880 0.31339471 0.31210094 31.21%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ปัจจัยด้านคุณภาพ
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีดานราคา 

 

 จากตารางที่ 3 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีกับปใจจัยในการคัดเลือกดานราคา โดยผูมี
สวนเกี่ยวของในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวา ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.อีเล็คทรอนิคสแ พารแท 
ซัพพลาย 53.94%  รองลงมา บจก. เดอะแบมบู เอนเตอรแไพรสแ 23.65% รองลงมาบจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแวิส 11.49% รองลงมา บจก.  
ซีวิค มีเดีย 7.35% และอันดับสุดทาย บจก.อีเลคทรอนิคสแ ซอรแซ 3.57% 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีดานความนาเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 4 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีกับปใจจัยในการคัดเลือกดานความนาเชื่อถือ 
โดยผูมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวา ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.อีเล็คทรอนิคสแ 
พารแท ซัพพลาย 52.91%  รองลงมาบจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแวิส 22.16%  รองลงมาบจก.อีเลคทรอนิคสแ ซอรแซ 13.75% รองลงมาบจก. ซี
วิค มีเดีย 7.87% และอันดับสุดทาย บจก. เดอะแบมบู เอนเตอรแไพรสแ 3.31% 
 
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีดานสงมอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 5 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีกับปใจจัยในการคัดเลือกดานความสงมอบ 
โดยผูมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวา ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.อีเลคทรอนิคสแ 




ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ให้คะแนน คุณวันชัย เกริกมณี คุณสิริทิพย์ เกริกมณี คุณสมชาย แซ่ต้ัง ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย %

บจก.นัฐพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 0.10627685 0.11499004 0.12355304 0.11493998 11.49%

บจก.อเีลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 0.03235189 0.03531772 0.03942052 0.03569671 3.57%

บจก. อเีล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 0.52891841 0.53615972 0.55305146 0.53937653 53.94%

บจก. ซีวิค มเีดีย 0.08947717 0.06418161 0.06673577 0.07346485 7.35%

บจก. เดอะแบมบู เอนเตอร์ไพรส์ 0.24297567 0.24935091 0.21723922 0.23652193 23.65%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ปัจจัยด้านราคา




ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ให้คะแนน คุณวันชัย เกริกมณี คุณสิริทิพย์ เกริกมณี คุณสมชาย แซ่ต้ัง ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย %

บจก.นัฐพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 0.23042754 0.29306743 0.30268443 0.27539313 27.54%

บจก.อเีลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 0.28060573 0.29306743 0.25851541 0.27739619 27.74%

บจก. อเีล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 0.23042754 0.29306743 0.30268443 0.27539313 27.54%

บจก. ซีวิค มเีดีย 0.03812462 0.03551757 0.03923167 0.03762462 3.76%

บจก. เดอะแบมบู เอนเตอร์ไพรส์ 0.22041457 0.08528015 0.09688406 0.13419293 13.42%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ปัจจัยด้านส่งมอบ




ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ให้คะแนน คุณวันชัย เกริกมณี คุณสิริทิพย์ เกริกมณี คุณสมชาย แซ่ต้ัง ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย %

บจก.นัฐพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 0.22036541 0.22832311 0.21616717 0.22161856 22.16%

บจก.อเีลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 0.13389231 0.12768313 0.15091668 0.13749737 13.75%

บจก. อเีล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 0.54940718 0.53373701 0.50405355 0.52906591 52.91%

บจก. ซีวิค มเีดีย 0.06416033 0.07828296 0.09356497 0.07866942 7.87%

บจก. เดอะแบมบู เอนเตอร์ไพรส์ 0.03217477 0.03197379 0.03529762 0.03314873 3.31%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ
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ซอรแซ 27.74% รองลงมา บจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแวิส และบจก.อีเล็คทรอนิคสแ พารแท ซัพพลาย 27.54% รองลงมาบจก.ซีวิค มีเดีย 
13.42% และอันดับสุดทาย บจก.เดอะแบมบู เอนเตอรแไพรสแ 3.76% 
 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหแผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีดานบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 6 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีกับปใจจัยในการคัดเลือกดานบริการ โดยผูมี
สวนเกี่ยวของในการตัดสินใจทั้ง 3 ทาน พบวา ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ บจก.เดอะแบมบู เอนเตอรแ
ไพรสแ 47.64% รองลงมา บจก.ซีวิค มีเดีย 26.55% รองลงมา บจก.อีเลคทรอนิคสแ ซอรแซ 15.28% รองลงมา บจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแวิส 
6.81% และอันดับสุดทายบจก.อีเล็คทรอนิคสแ พารแท ซัพพลาย 3.71% 
 
ตารางท่ี 7 สรุปผลการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีรายใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 8 สรุปผลรวมคะแนนการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีรายใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 8 จะแสดงใหเห็นถึงคะแนนของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ที่ไดจากการนําคะแนนเฉลี่ยของผูจัด
จําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี มาคูณกับคาความสําคัญของปใจจัย สรุปผลการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ที่
เหมาะสมที่สุดอันดับที่ 1 คือ บจก.เดอะแบมบู เอนเตอรแไพรสแ ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 24% อันดับที่ 2 คือ บจก.อีเลค 
ทรอนิคสแ ซอรแซ และบจก.อีเล็คทรอนิคสแ พารแท ซัพพลาย  ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 22% อันดับที่ 3 คือ บจก.ซีวิค มีเดีย ไดคะแนนรวมทั้งหมด
คือ 17% อันดับที่ 4 คือ บจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแวิสไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 14% 
ตารางท่ี 9 ตารางกําหนดกําหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี 




ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ให้คะแนน คุณวันชัย เกริกมณี คุณสิริทิพย์ เกริกมณี คุณสมชาย แซ่ต้ัง ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย %

บจก.นัฐพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 0.06604206 0.05775523 0.07905275 0.06761668 6.81%

บจก.อเีลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 0.14632880 0.13937855 0.16792820 0.15121185 15.28%

บจก. อเีล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 0.03304749 0.03453125 0.04068568 0.03608814 3.71%

บจก. ซีวิค มเีดีย 0.25646296 0.27973450 0.25346809 0.26322185 26.55%

บจก. เดอะแบมบู เอนเตอร์ไพรส์ 0.49811870 0.48860046 0.45886527 0.48186148 47.64%

รวม 1 1 1 1 100%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ปัจจัยด้านบริ การ




ผู้จัดจ าหน่าย/ปัจจัย คุณภาพ 38% ส่งมอบ35% ราคา15% บริการ8% ความน่าเชือ่ถือ4%

บจก. เดอะแบมบู เอนเตอร์ไพรส์ 31.21% 13.42% 23.65% 47.64% 3.31%

บจก.อเีลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 26.60% 27.74% 3.57% 15.28% 13.75%

บจก. อเีล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 5.38% 27.54% 53.94% 3.71% 52.91%

บจก. ซีวิค มเีดีย 32.50% 3.76% 7.35% 26.55% 7.87%

บจก.นัฐพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 4.31% 27.54% 11.49% 6.81% 22.16%

สรุปผลการวิเคราะห์ผู้จัดจ าหน่ายรายใหม่




ผู้จัดจ าหน่าย/ปัจจัย คุณภาพ 38% ส่งมอบ35% ราคา15% บริการ8% ความน่าเชือ่ถือ4% รวม

บจก. เดอะแบมบู เอนเตอร์ไพรส์ 11.90% 4.65% 3.49% 3.95% 0.14% 24%

บจก.อเีลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 10.14% 9.60% 0.53% 1.27% 0.58% 22%

บจก. อเีล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 2.05% 9.53% 7.97% 0.31% 2.21% 22%

บจก. ซีวิค มเีดีย 12.39% 1.30% 1.09% 2.20% 0.33% 17%

บจก.นัฐพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 1.64% 9.53% 1.70% 0.57% 0.93% 14%

สรุ ปผลการวิเคร าะห์ผู้จัดจ าหน่ายรายใหม่
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ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพ(KPI) 

คําอธิบาย เปูาหมาย 

ดานคุณภาพ อุปกรณแสามารถใชงานไดตามปกติ  ไดรับสินคาที่มีคุณภาพ 100%  
ดานราคา เมื่อซื้ออุปกรณแในปริมาณมากราคาตองถูกลง ราคาทีล่ดลงในการซื้อแตละครั้ง 100%  
ดานความนาเชื่อถือ สงสินคาครบตามจํานวนสินคาที่สั่งซื้อ ไดรับสินคาครบตามจํานวน 100%  
ดานสงมอบ สงมอบอุปกรณแใหตรงตอเวลา 

มีการปูองกันไมใหอุปกรณแเกิดความเสียหาย  
ไดรับสินคาตรงตอเวลา 100%  

ดานบริการ  ผูขายจะสามารถจัดหาอุปกรณแใหตรงกับความตองการของบริษัทได ไดรับสินคาตรงตามความตองการ 95%  
 
 กําหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ตามปใจจัยที่ใชใน
การคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูาย
ไฟแอลอีดี กําหนดดัชนีชี้วัดโดย คุณวันชัย เกริกมณี (เจาของบริษัท) คุณสิริทิพยแ เกริกมณี (หัวหนาแผนกจัดซื้อ) คุณสมชาย แซต้ัง (หัวหนาชาง) 
 
สรุปและอภิปรายผล    
 ผลการศึกษาพบวาปใจจัยที่สําคัญในการคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีมี 5 ปใจจัย คือ ปใจจัยดานคุณภาพ 
ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานความนาเชื่อถือ ปใจจัยดานบริการและปใจจัยดานสงมอบ โดยผูมีสวนในการตัดสินใจในการสั่งซื้อ 3 ทานให
ความสําคัญแตละปใจจัยดังน้ี ปใจจัยดานคุณภาพ คะแนนความสําคัญเทากับ 38% ปใจจัยดานสงมอบ คะแนนความสําคัญเทากับ 35% ปใจจัยดาน
ราคา คะแนนความสําคัญเทากับ 15% ปใจจัยดานบริการ คะแนนความสําคัญเทากับ 8% ปใจจัยดานความนาเชื่อถือ คะแนนความสําคัญเทากับ 
4% และการพิจารณาวิเคราะหแผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีที่เหมาะสมการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น อันดับที่ 1 คือ บจก. เดอะ
แบมบู เอนเตอรแไพรสแ ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 24% อันดับที่ 2 คือ บจก.อีเลคทรอนิคสแ ซอรแซและบจก.อีเล็คทรอนิคสแ พารแท ซัพพลาย  ได
คะแนนรวมทั้งหมดคือ 22% อันดับที่ 3 คือ บจก. ซีวิค มีเดีย ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 17% อันดับที่ 4 คือ บจก.นัฐพงษแ เซลสแแอนดแเซอรแ วิส 
ไดคะแนนรวมทั้งหมดคือ 14% จากน้ันกําหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี ตามปใจจัยที่ใชในการคัดเลือก
ผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปวัดผลการทํางานของผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดี 
ดัชนีชี้วัดดานคุณภาพ ตองไดรับสินคาที่มีคุณภาพ 100% ของการสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัดดานราคา ตองไดราคาที่ลดลงในการซื้อแตละครั้ง 100% ของ
การสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัดดานความนาเชื่อถือ ตองไดรับสินคาครบตามจํานวน 100% ของการสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัดดานสงมอบ ตองไดรับสินคาตรงตอเวลา 
100% ของการสั่งซื้อ ดัชนีชี้วัดดานบริการ ไดรับสินคาตรงตามความตองการ 95% ของการสั่งซื้อจากผลการวิเคราะหแขอมูลและสรุปผลเกี่ยวกับ
การคัดเลือกผูจัดจําหนายอุปกรณแประกอบปูายไฟแอลอีดีของบริษัท บิ๊ก บูลเวล  จํากัดโดยใชกระบวนการลําดับชั้น (Analytic Hierarchy 
Process: AHP) ศึกษาไดนําประเด็นสําคัญที่พบมาอภิปราย 
 จากการศึกษาพบวาปใจจัยที่บริษัท บิ๊ก บูลเวล จํากัดใหความสําคัญมากที่สุด คือ ปใจจัยดานคุณภาพ มีคะแนน 0.38 จากการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเรื่อง การจัดลําดับปใจจัยความสําคัญในการคัดเลือกเครื่องจักรโดยใชกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับชั้น กรณีศึกษา
โรงงานผลิตเครื่องประดับ ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาน้ันใหความสําคัญ ปใจจัยดานคุณภาพเป็นลําดับแรกเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยฉบับน้ี 
ความเห็นของผูศึกษาคิดวา ในปใจจุบันปใจจัยทางดานคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจากการจัดหาของที่ตรงตามวัตถุประสงคแการนําไปใช และได
ของที่มีคุณภาพน้ัน มีความสําคัญกับธุรกิจในปใจจุบันอยางมาก เพราะถาสินคาไมตามความตองการน้ัน จะทําใหเกิดการเสียเวลาและเกิดตนทุนที่
เพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน การจัดซื้อจัดหาควรใหความสําคัญกับปใจจัยดานคุณภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีเสร็จลุลวงไดดวยดี โดยรับความกรุณาและไดรับความชวยเหลือเป็นอยางดีจากอาจารยแรัฐยา พรหมหิตาทร อาจารยแที่
ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และแนวทางขอเสนอแนะ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบขอผิดพลาด
ตางๆ ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานศึกษา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยแเป็นอยางย่ิง และขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว  ณ 
โอกาสน้ี และขอขอบคุณความอนุเคราะหแจากบริษัท บิ๊ก บูลเวล จํากัด โดยมีคุณวันชัย เกริกมณี,คุณสิริทิพยแ เกริกมณี,คุณษิวา เศรษฐิศีล,คุณ
สมชาย แซต้ัง และคุณสุเมฆ พันธแนอก ที่กรุณาใหขอมูลในการจัดทําวิจัย และสนับสนุนขอมูลดานตางๆ รวมไปถึงบริษัทผูจัดจําหนายที่ใหขอมูล
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ของบริษัท จนทําใหวิจัยเลมน้ีไดสําเร็จลุลวงเป็นอยางดี นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดรับการชวยเหลือและกําลังใจ จากครอบครัวและเพื่อนๆ ตลอดจน
บุคคลตางๆที่ใหความชวยเหลือ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทานเป็นอยางย่ิง จึงขอกราบขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
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ผลกระทบของมาตรการลดหยอนภาษเีบี้ยประกนัสุขภาพ ตอกลุมบรษิัทธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแแหงประเทศไทย 

The Effects of Tax Deduction for Health Insurance Premiums on the Insurance and Life Insurance 
Business Group of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand 

 

ชินภัทร  แสนสภุา1 และ ชนิดา ยาระนะ2 
Chinnaphat  SaensuphaS and Chanida  Yarana 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาผลกระทบของมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ กลุมธุรกิจประกันภัยและ
ประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย และเพ่ือใชเป็นแนวทางในการใชมาตรการลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพของ
รัฐบาลในอนาคต เกี่ยวกับการลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพใหแกคูสมรสและบุตร การศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
กลุมตัวอยาง จํานวน 36 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจงสําหรับกลุมผูขายประกันจํานวน 9 คน และเลือกตัวอยางแบบกอนหิมะหรอืแบบลกูโซ 
สําหรับกลุมผูซื้อประกัน จํานวน 27 คน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแแบบก่ึงโครงสราง  
 ผลการศึกษาพบวา ดานผูขายประกัน มองวามาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพมี ผลกระทบตอรายไดจากการขาย
ประกันสุขภาพ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น และมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ปใจจัยหลักมาจากกระแสความนิยมของคนไทยท่ีเริ่มสนใจซื้อ
ประกันสุขภาพซึ่งมีความจําเป็นท่ีตองซื้อเพื่อคุมครองตนเอง แตมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพเป็นปใจจัยท่ีเสริมเขาไปเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการซื้อ และมองวาหากใหสิทธิลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพแกคูสมรสและบุตร จะเป็นแรงจูงใจในการซื้อประกันสุขภาพ
มากขึ้น สําหรับดานผูซื้อประกัน มีเหตุผลหลักคือ ความตองการซื้อประกันเพ่ือความคุมครองดานสุขภาพใหกับตนเองและแบงเบาภาระ
ดานรายจายเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล สวนเรื่องลดหยอนภาษีเป็นเรื่องรอง หากเพ่ิมวงเงินมากขึ้นหรือใหสิทธิลดหยอนภาษีเบี้ยประกัน
สุขภาพแกคูสมรสและบุตร จะเป็นแรงจูงใจสําคัญท่ีจะทําใหมีคนมาซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น  
 

ค าส าคัญ :  ประกันสุขภาพ ลดหยอนภาษ ีธุรกจิประกันชวีิต 
 

Abstract 
 This research aims to study the effects of tax deduction for health insurance premiums on the insurance 
and life insurance business group of listed companies in the Stock Exchange of Thailand and to study further 
guidelines for the government to develop tax reduction measures regarding health insurance premiums for spouses 
and children. The study conducted by qualitative approach with 36 samples. Nine interviewees were randomly 
selected from insurance sellers whereas other 27 interviewees were selected from insurance buyers by using 
snowball or chain method. Semi-structured interview was applied as a research tool in this study.  
 The findings revealed that the insurance sellers viewed that the tax reduction measures for health insurance 
premiums affects sales volume with increasing growth rates and higher trends. The main reason was the popularity 
of Thai people who are interested in purchasing health insurance for self-protection. However, insurance sellers 
viewed that the tax reduction measures for health insurance premiums is a supplement factor. There should be 
additional tax incentive on tax reduction regarding health insurance premiums for spouses and children. For 
Insurance buyers, the main reason was that they had a desire to buy for their own health and want to alleviate the 
tax burden of medical expenses. Consequently, tax deductions became minor reason of purchasing. In the buyers‖ 
opinions, the increasing of tax deduction regarding health insurance premiums for spouses and children will 
influence health insurance consumption in the future. 
 

Keywords :  Health insurance, Tax deduction, Life insurance Business 
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บทน า 
ปใจจุบันคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น สงผลตองบประมาณและคาใชจายของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ โดยในปี 2559 

ระบบสวัสดิการขาราชการซึ่งภาครัฐมีรายจายดานสุขภาพกับขาราชการ 7.1 หมื่นลานบาท สูงกวางบประมาณที่ต้ังไวที่ 6 หมื่นลานบาท  หน้ี
คางกองทุนประกันสังคม 6.5 – 7 หมื่นลานบาท สูงกวางบประมาณที่ต้ังไวที่ 4 หมื่นลานบาท และระบบประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งตองใช
งบประมาณสูงถึง 1.5 แสนลานบาทตอปี และจากการสํารวจของ The AIA Healthy Living index ในปี 2561 พบวา รอยละ 36 คนไทยมี
ความกังวลเกี่ยวกับคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้นในการรักษาโรครายแรง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และรอยละ 51 ประเมินวา จํานวนเงิน  คา
รักษาพยาบาลจะสงผลกระทบตอสถานะการเงิน เน่ืองจากคาใชจายในการรักษาคอนขางสูงน่ันเอง  และจากการสํารวจออนไลนแของ บริษัท พรู
เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด ในปี 2560 พบวา คนไทยรอยละ 69 มีความกังวลเรื่องปใญหาสุขภาพ และอีกรอยละ 34 เชื่อวา
สุขภาพจะแยลงในอีก 5 ปีขางหนา ทั้งน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแแนวโนม (Trend Analysis) 5 ปียอนหลัง โดยใชรายไดเบี้ยประกันในปี 2556 
เป็นปีฐาน ตามขอมูลสวนแบงการตลาด ประกันสุขภาพของประเทศไทย พบวาในชวงปี 2559 – 2560 มีเปอรแเซ็นตแการเปลี่ยนแปลงของรายได
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10.92 ซึ่งมากกวาการเปลี่ยนแปลงในชวงปีอื่น ๆ สอดคลองกับ รัฐบาลออกมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ใหกับผู
มีเงินได จํานวน 15,000 บาทตอปี โดยมาตรการดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตนมา นับเป็นแรงจูงใจที่สําคัญในการ
สงเสริมใหประชาชนทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพมากขึ้น นอกจากจะเป็นการซื้อความประกันสุขภาพใหกับตนเองในอนาคตแลว ยังนําเบี้ย
ประกันสุขภาพที่ซื้อน้ันไปใชลดหยอนภาษีไดอีกดวย อยางไรก็ตามการซื้อเบี้ยประกันสุขภาพใหกับคูสมรสของผูมีเงินไดและบุตร ปใจจุบันยังไม
สามารถนําเบี้ยประกันสุขภาพที่จายไปน้ันนํามาใชลดหยอนภาษีไดแตอยางใด  
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ โดยต้ังคําถามจากปรากฎการณแดังกลาววานโยบาย
มาตรการลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพ มีผลกระทบอยางไรตอกลุมธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตและประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทยโดยเฉพาะดานรายไดของธุรกิจ และบุคคลธรรมดาไดมีการนําสิทธิประโยชนแทางภาษีเกี่ยวกับการลดห ยอนเบี้ย
ประกันสุขภาพมาใชอยางไรจากมุมมองของผูบริหารธุรกิจกลุมประกันภัยและประกันชีวิตรวมทั้งกลุมผูซื้อประกันภัย เน่ืองจากเป็นมาตรการการ
ลดหยอนภาษีดังกลาวเป็นการกระตุนใหประชาชนผูมีเงินไดที่ตองเสียภาษี มาใชสิทธิซื้อประกันสุขภาพที่ตรงกับความตองการในปใจจุบันมากขึ้น 
ชวยบรรเทารายจายดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ชวยใหผูประกอบธุรกิจประกันภัยมีรายไดจากการดําเนินงานที่เติบโตมากย่ิงขึ้น และชว ยลด
รายจายของภาครัฐบาลสําหรับงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลจากปใญหาสังคมผูสูงอายุที่มาพรอมกับความเหลื่อม ล้ําและ
ประสิทธิภาพของระบบสวัสดิการ  และผลการวิจัยดังกลาวยังจะสามารถใชเป็นแนวทางในการใชมาตรการลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพของ
รัฐบาลในอนาคตเกี่ยวกับการลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพใหแกคูสมรสของผูมีเงินไดและบุตรตอไป 

 

วัตถุประสงคแของงานวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ตอ กลุมธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 2. เพื่อใชเป็นแนวทางในการใชมาตรการลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพของรัฐบาลในอนาคต เกี่ยวกับการลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพ
ใหแกคูสมรสและบุตร 
 

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ ขาวสารที่เกี่ยวของ และงานวิจัย
ที่เก่ียวของ โดยสรุปสาระสําคัญไวดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจยั 
1. ขอก าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ขอ ขอกฎหมาย สาระส าคัญ 

1.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 263 (พ.ศ.2549)  ลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท ที่ไดจายไปต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2549 

1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2549)  วาดวยการเฉลี่ยเบี้ยประกันสุขภาพใหแกบิดามารดาของผูมีเงินไดและคูสมรสโดยเฉลี่ยเบี้ยประกัน
ที่ผูมีเงินไดรวมกันจายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท ตามสัดสวนจํานวนของผูมีเงินได  

1.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551)  ลดหยอนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตตามจํานวนที่จายจริง แตไม
เกิน 10,000 บาท 
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1. ขอก าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ขอ ขอกฎหมาย สาระส าคัญ 

1.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ.2554) เงื่อนไขเก่ียวกับคาลดหยอนเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กบข กองทุน
สงเคราะหแครูโรงเรียนเอกชน กองทุน RMF และกองทุนการออมแหงชาติ 

1.5 กฎกระทรวงฉบับที่ 335 (พ.ศ.2560)  ลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพใหแกผูมีเงินได ตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 15,000 บาท  
1.6 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษี

เงินได (ฉบับที่ 315)  
หลักเกณฑแและเงื่อนไขเก่ียวกับการความหมายของประกันสุขภาพที่สามารถนํามาใชลดหยอน
ทางภาษีได  

2. ขาวสารที่เกี่ยวของ 
ขอ แหลงท่ีมาของขาวสาร สาระส าคัญ 

2.1 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังฯ 
(2556) 

ประเทศไทยมีอัตราผูสูงอายุสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกในชวงต้ังแตปี ค.ศ. 2000 เป็นตนมา แสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของการควบคุมรายจายดานสาธารณสุขตอรายไดของรัฐบาล  

2.2 ขาวทําเนียบรัฐบาล 
(2560 : เว็บไซดแ)  

มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมและจูงใจใหประชาชนทําประกันสุขภาพ ซึ่งจะชวยลดภาระดานคา
รักษาพยาบาลของประชาชน 

2.3 ประชาชาติธุรกิจ 
(2560 : เว็บไซดแ) 

เบี้ยประกันชีวิตรับรวมต้ังแตเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 มีจํานวนกวา 389,738 ลานบาท 
เติบโตเพิ่มขึ้น 6.58% เมื่อเทียบจากชวงเดียวกับปีกอน  

2.4 สมาคมประกันชีวิตไทย  (2560 : เว็บไซดแ) การอนุมัติใหนําเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหยอนภาษีเงินไดน้ัน จะสงผลใหเบี้ยประกันรับรวม
เติบโตเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนเกิดแรงจูงใจตอการประหยัดภาษี  

2.5 สถานการณแธุรกิจประกันชีวิตในปใจจุบันฯลฯ 
(ทัศนี  ดวงรัตนแ ) 

ไทยจะกาวเขาสูการเป็นสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแ (Aged Society) จํานวนผูสูงอายุจะมี
ประมาณ 14.4 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
ขอ ชื่อผูแตง (ปี) และระเบียบวิธีวิจัย สาระส าคัญ 

3.1 สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (2556), งานวิจัยเชิงเอกสาร 

กองทุนสุขภาพในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุนมีรูปแบบที่แตกตางกัน และภายใตการดูแลของ
กระทรวงที่แตกตางกันทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของสิทธิประโยชนแและคุณภาพในการ
รักษาพยาบาล 

3.2 วารุณี อินวันนา(2560), งานวิจัยเชิงปริมาณ คนไทยรอยละ 69 มีความกังวลเร่ืองปใญหาสุขภาพท และอีกรอยละ 34 เชื่อวาสุขภาพจะแยลง
ในอีก 5 ปีขางหนา 

3.3 ชุติญา จริกฤตยากุล 
(2558),งานวิจัยเชิงปริมาณ 

ปใจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ไดแก แรงจูงใจ และไม
ตองการจายเงินกอนใหญในการรักษาพยาบาล 

3.4 วรรณรางคแ และดารณี  (2558),งานวิจัยเชิง
ปริมาณ 

พฤติกรรมการลดหยอนภาษีที่มีความสัมพันธแกับการประหยัดภาษีมากที่สุด คือ พฤติกรรม
ลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิต 

3.5 เบญจมาภรณแ ณรงคแแสง (2555),งานวิจัยเชิง
ปริมาณ 

ปใจจัยดานระบบภาษีอากร มีอิทธิพลตอแรงจูงใจใหมีการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ 

3.6 อธิภัทร  มุทิตาเจริญ (2555), งานวิจัยเชิง
คุณภาพ 

นโยบายการใหสิทธิการหักลดหยอนตาง ๆ จะสงผลตอคนแตละคนแตละกลุมไมเหมือนกัน 

3.7 The AIA Healthy Living index (2561), 
งานวิจัยเชิงปริมาณ 

คนไทยมีความกังวลเก่ียวกับคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาโรครายแรง ถึงรอยละ 36 และ
มากกวารอยละ 51 ประเมินวาจะสงผลกระทบอยางมากตอสถานะการเงิน 

3.8 สํานักงานเศรษฐกิจและการคลัง (2560), 
งานวิจัยเชิงประมาณ 

แนวทางการจํากัดการใหสิทธิประโยชนแทางภาษีเป็นการทั่วไป 6 แนวทาง สงผลกระทบที่
แตกตางกันอยางมากตอทั้งการกระจายรายได และแรงจูงใจในการใชสิทธิลดหยอนภาษี 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีแบงเป็น 2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารมอบหมายใหการสัมภาษณแของกลุมบริษัทธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (กลุมผูขายประกัน) จํานวน 16 บริษัท (บริษัทละ 1 คน)  และกลุม
ผูซื้อประกันสุขภาพของบริษัทดังกลาว (ซึ่งไมสามารถทราบจํานวนที่แนนอนได)  
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 กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมผูขายประกัน จํานวน 9 คน สําหรับกลุมผูซื้อประกัน ผูวิจัยใชวิธี
เลือกตัวอยางแบบกอนหิมะหรือแบบลูกโซ โดยไดรับขอมูลจากกลุมผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารมอบหมายใหสัมภาษณแ บริษัทละ 3 คน รวม 27 คน 
โดยผูซื้อประกกันตองเป็นผูซื้อที่เป็นตัวแทนในแตละภาค และอยูในชวงอายุ 25 – 59 ปี  
     2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของคําถามที่จะตองสัมภาษณแผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารมอบหมายใหสัมภาษณแของกลุมบริษัท
ประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย และผูซื้อประกันสุขภาพกอนนําออกไปใชจริง โดยสงตัวอยางคําถาม
ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแก (1) สรรพากรอําเภอ ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานภาษีอากรซึ่งมีอายุราชการกับกรมสรรพากร 34 ปี (2) 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผอ.สน.คปภ.) ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย และ (3) ผูจัดการบริษัทประกันชีวิต ที่มีอายุการทํางานดานการประกันภัยมานานกวา 10 ปี ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการขายประกัน 
เพื่อสอบทานความถูกตองของกฎหมายที่เก่ียวของและคําถามที่จะใชสอบถามผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารมอบหมายใหสัมภาษณแ และผูซื้อประกัน
สุขภาพ โดยใหผูเชี่ยวชาญในแตละดานทบทวนขอคําถาม เพื่อทดสอบความเขาใจไดและตรงประเด็นของคําถาม เพื่อตรวจสอบความถูกตองวา
ครอบคลุมเน้ือหาที่ผูวิจัยตองการทราบแลวหรือไม จากน้ันจึงทําการปรับปรุงขอคําถามตาง ๆ ตามขอเสนอแนะที่ไดรับกอนนําขอคําถามไปใชจริง 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษามีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหแดังน้ี 
 1. ผูศึกษาจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ โดยขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ และเปิด
โอกาสใหผูใหสัมภาษณแแสดงความคิดเห็นอยางเป็นอิสระ ซึ่งจะไดขอมูลที่เป็นทัศนะหรือความรูสึกไดอยางเป็นอิสระ สําหรับกระบวนการ
สัมภาษณแเชิงลึก (in-depth interview) รายบุคคล (ประวิทยแ, 2545, น.11) ทั้งกลุมตัวอยางผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารมอบหมายใหสัมภาษณแ
และกลุมตัวอยางผูซื้อประกันสุขภาพ จึงเป็นอันเสร็จสิ้นการสัมภาษณแ 
 2. นําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการตอบประเด็นสัมภาษณแ ( Interview Research) และขอมูลจากเอกสาร (Document 
Research) จะถูกนํามาวิเคราะหแและประมวลผล โดยเชื่อมโยงผลกระทบตาง ๆ ตามขอเท็จจริงที่ไดจากการสัมภาษณแและจากการศึกษาตาง ๆ 
มาทําการวิเคราะหแขอมูลรวมกันอยางเป็นระบบ และนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน แสดงความสําคัญของขอมูลไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น 
 3. นําขอมูลที่ไดจะถูกนํามาสรุปสาระสําคัญ โดยการถอดรหัสและแบงกลุมขอมูล เพ่ือใหไดผลเชิงประจักษแ และนําขอมูลที่ถอดรหัส
แลว ไปใหผูเชี่ยวชาญทบทวนอีกครั้ง 
 4. ในการเขียนรายงานการวิจัยน้ัน เพื่อสะดวกในการวิเคราะหแ ตีความ และเขียนรายงานขอมูลที่ไดจากการศึกษาตรงตามความจริง 
(Accurate) นําเสนอในรูปแบบการพรรณนาขอเท็จริงเชื่อมโยงไปสูขอสรุปความจริง (สมสุดา ผูพัฒนแ, 2558) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลกระทบของนโยบายมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพตอกลุมธุรกิจบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 1.1 ดานผูขายประกัน 

1.1.1 อัตราการเติบโตของรายไดและอัตราการเติบโตของยอดขาย เปรียบเทียบปี 2560 และ 2559 
 จากการศึกษาพบวา ผูขายประกันใหขอมูลวารายไดจากการขายประกันสุขภาพ ในปีภาษี 2560 เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 11 เมื่อ
เปรียบเทียบปี 2559 และมีการเติบโตอยางตอเน่ืองในปี 2561 ซึ่งการเติบโตของยอดขายประกันสุขภาพ ผูขายประกันสวนใหญเชื่อวามาจากคน
ไทยเริ่มสนใจสุขภาพอยูแลว และรอยละ 80 ของยอดขายที่เพ่ิมขึ้นมาจากการที่องคแกรตาง ๆ ซื้อประกันสุขภาพใหเป็นสวัสดิการแกพนักงาน   

1.1.2 ผลกระทบของมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพตอรายได และการ บริหารงานดานอื่น ๆ ของบริษัทผูขายประกันมอง
วาผลกระทบตอมาตรการการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพทําใหรายได มีการเติบโตเพิ่มขึ้นปกติ  และดานชองทางการจําหนาย ไมกระทบ
เน่ืองจากบริษัทมีชองทางการจําหนายไวอยูกอนแลว สําหรับดานการบริหารดานอื่น ๆ พบวาในปี 2561 ผูขายประกันตองปรับการรายงานขอมูล
ผูซื้อประกันสุขภาพนําสงกรมสรรพากร  

1.1.3 รูปแบบการซื้อประกันสุขภาพของผูซื้อประกันผูขายประกันสวนใหญใหขอมูลวาผูซื้อประกันสุขภาพเฉพาะแบบฯ มากกวา การ
ซื้อจากสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก ตัวอยางเชน ผูใหการสัมภาษณแ IN001 กลาววา “ไมมีการซื้อเพิ่มเติมจากสัญญา เพราะมีแตอุบัติเหตุเคลม
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ได ”, ผูใหการสัมภาษณแ IN005 กลาววา “สวนใหญซื้อแยกไดอยูแลว แลวก็เด๋ียวน้ีมันก็ไปแฝงพวก PA ก็หักได ถูกมั้ย มี PA กับพวกโรครายแรง 
ถูกมั้ย คือ วินาศภัยก็จะมีเรื่องน้ีเสริมเขาไป” 

1.1.4 การซื้อประกันสุขภาพใหกับคูสมรสหรือบุตร และความเห็นของผูขายประกันตอ  การนําสิทธิประโยชนแมาใชในการหักลดหยอน
ภาษีสําหรับเบี้ยประกันสุขภาพคูสมรสและบุตรผูขายประกันสวนใหญไมไดเก็บสถิติของผูซื้อประกันที่ไดซื้อประกันสุขภาพใหแกคูสมรสและบุตร 
แตก็มีผูขายประกันบางรายใหขอมูลวาเคยมีผูซื้อประกันสุขภาพสอบถามบริษัทผูขายประกันวาประกันสุขภาพที่ซื้อใหแกบุตรนําไปลดหยอนภาษี
ไดหรือไม ตัวอยางเชน ผูใหการสัมภาษณแ IN005 กลาววา “ก็มีคําถามนะวาซื้อใหกับภรรยาและบุตรลดหยอนไดมั้ย” อยางไรก็ตาม ผูขาย
ประกันสวนใหญมองวาหากเบี้ยประกันสุขภาพที่จายใหแกคูสมรสและบุตรนําไปใชลดหยอนภาษีได จะเป็นแรงจูงใจมากขึ้น สําหรับดานโอกาส
ความเป็นไปไดในอนาคตที่รัฐบาลจะใหสิทธิลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพใหแกคูสมรสและบุตรน้ัน ผูขายประกันสวนใหญใหขอมูลวาหากใน
อนาคตรัฐบาลไมสามารถแบกรับภาระคารักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาขั้นพื้นฐานของประชาชนได และวิธีการที่ดี ที่สุดคือใหประชาชนซื้อ
ประกันใหกับตนเอง รัฐบาลจึงตอง “สรางแรงจูงใจโดยใชมาตรการทางภาษี” ก็เป็นอีกชองทางหนึ่ง 

1.1.5 การจัดอันดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของบุคคลธรรมดาสวนใหญมองวาเหตุผลหลักการซื้อประกันสุขภาพเพื่อคุมครอง
ตนเองเป็นแรงจูงใจมากกวา และการเพื่อใชลดหยอนภาษีเป็นเรื่องรอง หรือเป็นเพียงปใจจัยเสริมเทาน้ัน  

1.1.6 ความคิดเห็นดานอื่น ๆ  
 ผูขายประกันสวนใหญใหขอมูลวา รัฐบาลควรเพิ่มวงเงินประกันสุขภาพ 50 ,000 บาท และไมควรนํามารวมกับประกันชีวิต 
ตัวอยางเชน ผูใหการสัมภาษณแ IN001 กลาววา “ผมวานาจะวงเงินซัก 50,000 นะ คือ เป็น Max อะ เพราะมันไมใชบอกวาจะไปซื้อหาหมื่น 
จริงๆแลวผมวา อยางคุณใหประกันชีวิต 100,000 อะ เพื่อสงเสริมการออม คุณยังใหต้ัง 100,000 บาท แตประกันสุขภาพ พูดงายๆ ในชวยใหคน
แบงเบาภาระของผูปุวย เคานาจะเดือนรอนกวาชีวิตนะถูกมั้ย เพราะวาในเมื่อชีวิตคุณใหต้ัง 100 ,000 สุขภาพอยางนอยคุณตองให 50 ,000” 
และ ผูใหการสัมภาษณแ IN005 กลาววา “เพราะวาลูกคาบางคนเทาที่เคยคุยกับเคา เคาบอกวามี แตเคาหักไดหมดแลว เคาเลยไมเอา PA คือมี
กรมธรรมแประกันชีวิตเกิน 100,000 บาทอยูแลว ฉะน้ันควรเพิ่มตรงน้ีไดก็ดี วงเงินที่เหมาะสม พี่วาจะอยูซัก 50 ,000 บาท”  นอกจากน้ีผูขาย
ประกันรายหน่ึงไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจวารัฐบาลควรเป็นผูซื้อประกันสุขภาพใหกับขาราชการ อาจจะบางสวนหรือทั้งหมด เพื่อลดภาร ะ
คาใชจายดานรักษาพยาบาลใหกับขาราชการของภาครัฐ เปลี่ยนจากการจายโดยตรง มาซื้อประกันเพื่อกระจายความเสี่ยงแทน  
 ผูขายประกันสวนใหญใหขอมูลวา การนําสงขอมูลผูซื้อเบี้ยประกันสุขภาพแกกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 สวนใหญ
ประสบปใญหาคือ ความยุงยากที่ใหลูกคาซึ่งเป็นผูขอเอาประกันภัย ประสงคแจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอาหรือไม โดย
ลดหยอนไดเฉพาะผูเอาประกัน ซึ่งเป็นผูมีเงินไดและจายเบี้ยประกันจากเงินไดน้ัน ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 
 1.2 ดานผูซื้อประกัน 
 1.2.1 เกี่ยวกับการย่ืนแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในแตละปีของผูซื้อประกัน 
 ผูซื้อประกันสวนใหญนําเบี้ยประกันสุขภาพไปใชสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รวมกับสิทธิประโยชนแลดหยอนทางภาษี
อื่น ๆ ซึ่งทําใหมีภาษีที่ตองชําระลดลง หรือไดรับคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ชําระไวเกิน ตัวอยางเชน ผูใหการสัมภาษณแ I001 กลาววา “ไดคืน
ทุกปีคะ สวนที่ไดคืนมาจากลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต ประกันภัย นโยบายตาง ๆ รวมถึงประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ” และ ผูใหการสัมภาษณแ 
I003 กลาววา “มีคะ มีชําระเพิ่มเติม ก็แลวแตคะ บางปีก็ 1 ,000 กวาบาท แตปีน้ีถูกหนอย เหลือ 400 กวาบาท ที่ใชสิทธิคือ สามีไมมีเงินได 
ประกันสังคม ประกันชีวิต ดอกเบี้ยบาน บิดามารดาอายุเกิน 60 เงินบริจาค ใชเกือบครบ” 

1.2.2.1 ลักษณะ/รูปแบบการซื้อประกันชีวิตเพื่อนํามาลดหยอนภาษีเงินไดของผูซื้อประกันผูซื้อประกันสวนใหญซื้อประกัน
สุขภาพซื้อประกันชีวิตสวนตัวไมเกิน 100,000 บาท แตก็มีผูซื้อบางรายที่ไมไดซื้อประกันชีวิตแตซื้อประกันสุขภาพ 

1.2.3 เหตุผลของการเลือกซื้อประกันสุขภาพของผูซื้อประกัน 
 ผูซื้อประกันสวนใหญใหขอมูลวา เหตุผลหลักที่ซื้อประกันสุขภาพคือเพื่อคุมครองตนเอง และเห็นวาประกันสุขภาพเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อ
แบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณแ I001 กลาววา “จริง ๆ วัตถุประสงคแไมไดเพื่อลดหยอน มันก็คือเพื่อใช
แบงเบาภาระ ถาตองรักษาพยาบาล ลดหยอนเป็นประเด็นรอง” ผูใหสัมภาษณแ I002 กลาววา “เพื่อคุมครองตนเอง ที่สามารถที่จะเบิกได ไมได
มองภาษีที่จะเอามาหัก เพราะพี่ผอนบาน พี่มีลูก” แตสําหรับผูซื้อประกันที่มีบุตรกลับมองวา หากรัฐบาลใหสิทธิลดหยอนภาษีแกบุตรได จะเป็น
การเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณแ I002 กลาววา “มาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ในเรื่อง
กระตุนแรงจูงใจ ถาใหบุตรดวยพี่วาเป็นการเพิ่มแรงจูงใจนะ” ผูใหสัมภาษณแ I003 กลาววา “ประกันสุขภาพคาเบี้ยตรงน้ีมันถูก พอมันถูก
สรรพากรเคาให 15,000 พอถาประกันรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเราจายไปเยอะ เราก็เคลมไดนอยในทางภาษี สมมติวาจายไป 50,000 เราไดใชไดแค 
15,000 กวาบาทอยางเงี้ยะ เหตุผลหลักคือเราซื้อเพิ่มคุมครองตนเอง และถาเคาใหเราเพิ่มเราก็อยากจะซื้อเพิ่ม” 
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1.2.4 ความเห็นของผูซื้อประกัน ตอ ความตองการซื้อประกันสุขภาพแกคูสมรสและบุตรในอนาคต 
 ผูซื้อประกันสวนใหญใหขอมูลวา หากรัฐบาลมีมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพใหแกคูสมรสและบุตร มีความตองการที่จะ
ซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณแ I002 กลาววา “สามีตัวเคาเองแยกย่ืนอยูแลว แตกับบุตรก็นาจะนํามาลดหยอนได ก็นาจะ
ซื้อ เพราะเป็นคาใชจายที่ผูปกครองออกให” และ ผูใหสัมภาษณแ I003 กลาววา “ซื้อคะ เพราะปใจจุบันใชประกันของคูสมรสอยูแลวหน่ึงสวน แตวา
เคาใหไมเกิน 10,000 ก็คือของคูสมรสเราไมมีเงินได เพราะฉะน้ัน พอถาเกิดวาเคาใหเพิ่มมากขึ้น มีทั้งสามีและก็บุตร เราก็จะไดตรงน้ีเพิ่มมากขึ้น” 
 1.2.5 ความคิดเห็นอื่น ๆ  
 ผูซื้อประกันสวนใหญใหขอมูลวา ควรเพิ่มวงเงินหรือควรใหวงเงินสูงสุดไวและใหใชสิทธิรวมกันได ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณแ I002 
กลาววา “พี่วาควรเพิ่มวงเงิน ถาเพิ่มเป็น 20,000 ก็ได หรือรวมทั้งหมด 150,000” และ ผูใหสัมภาษณแ I003 กลาววา “สําหรับเรื่องการเพิ่ม
วงเงินประกัน จะเพิ่มเทาไหรก็ได แตหมายความวา เพิ่มใหเทาไหรก็ได แตวงเงินสูงสุดอะ สมมติ วงเงินสูงสุดใหไมเกิน 100 ,000 คุณนาจะเป็น
เบี้ยประกันสุขภาพเทาไหรก็ได เบี้ยประกันสุขภาพเทาไหรก็ได แตสองอยางรวมกันไมเกิน 100,000”   
 ผูซื้อประกันสวนใหญใหขอมูลวา การนําสงขอมูลผูซื้อเบี้ยประกันสุขภาพแกกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 น้ัน สวนตัว
แลวมองวามีปใญหาเล็กนอย ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณแ I001 กลาววา “ยุงยากลําบากมั้ย..ก็นิดหนอยนะ เพราะเราตองไปดูวา ตองแจงบริษัท
อะไรบางที่เราทําอยู แลวแตละบริษัทเราตองแจงเคาทางไหนนะ อะไรอยางน้ีคะ” ผูใหสัมภาษณแ I002 กลาววา “เร็วไป เพราะวาลูกคามันนาจะ
ย่ืน... คือแบบมันสามารถย่ืนไดถึงวันที่ 31 มีนา อันน้ันจริงๆ พี่ไมอยากใหสงดวยซ้ํา  ทําเหมือนกับผอนบานอะ ก็คือไมตองสง” และ ผูให
สัมภาษณแ IN003 กลาววา “ไมรูวาเราจะไปสามารถรูยังไง วาบริษัทประกันมันสงไมสงเราไมรู”   
 ผูซื้อประกันสวนใหญใหขอมูลวา เมื่อเราไดจายเงินซื้อประกันสุขภาพยอมมีสิทธินําไปลดหยอนภาษีโดยใชเอกสารหลักฐานเชนเดิมโดยไม
คํานึงถึงการนําสงขอมูลแกกรมสรรพากร ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณแ I001 กลาววา “คือในฐานะคนซื้อประกันนะคะ ไมรูสึกเลยวาเราไมมีสิทธิ
ไปลดหยอน” ผูใหสัมภาษณแ I002 กลาววา “ถาเกิดเรามีหลักฐาน มันไมจําเป็นตองสงขอมูลให อะไรอยางน้ี  มันเหมือนเป็นการตัดสิทธิเคา 
เพราะสงหลังวันที่ 7 มกรา ไมไดละ” และ ผูใหสัมภาษณแ I003 กลาววา “เรามีหนาที่ย่ืนแบบ เราก็ย่ืนตามเอกสารหลักฐานของเรา” 
 สําหรับชองทางการเลือกซื้อประกัน ผูซื้อประกันสวนใหญใหขอมูลวา ตองการซื้อประกันกับพนักงานขายที่ได มีการพูดคุยเจอหนากัน
และไดเห็นเอกสารหรือรายละเอียดในกรมธรรมแกอนการตัดสินใจซื้อ มากกวา การขายผานทางโทรศัพทแที่มีเพียงการพูดคุยและตกลงกันโดยที่ยัง
ไมเห็นรายละเอียด เพื่อตองการเปรียบเทียบผลประโยชนแ หรือทราบขอยกเวนบางประการในกรมธรรมแ  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ตอกลุมบริษัทธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี คือ พบวา โดยรวมมีผลกระทบตอรายไดจากการขายประกันสุขภาพ โดยมีเติบโต
เพิ่มขึ้น และมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง สวนหน่ึงมาจากปใจจัยหลักมาจากกระแสความนิยมของคนไทยที่เริ่มสนใจซื้อประกันสุขภาพซึ่งมี
ความจําเป็นที่ตองซื้อเพื่อคุมครองตนเอง แตมาตรการลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพเป็นปใจจัยที่เสริมเขาไปเพื่อสรางแรงจูงใจ และมองวาหาก
ใหสิทธิลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพแกคูสมรสและบุตร จะเป็นแรงจูงใจในการซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากมองตาม
ขอเท็จจริงในเรื่องของสิทธิในการลดหยอนประกันชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับประกันสุขภาพ น้ัน ประกันชีวิตสามารถนําไปใชสิทธิลดหยอนภาษีได
มากกวา เพราะประกันสุขภาพที่ใหลดหยอนเพียง 15,000 บาท ไมกระทบกับภาษีที่ตองชําระจึงอาจยังเป็นแรงจูงใจที่ไมมากพอที่มาตรการ
ดังกลาวจะเป็นเหตุผลหลักที่ผูซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันเพื่อมาลดหยอนภาษี แตกตางจากประกันชีวิตที่ใหสิทธิลดหยอนถึง 100,000 บาท 
หากไมรวมกับประกันสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการประกันแบบเงินออม และเมื่อนํามาลดใชสิทธิหยอนไดมาก และผลการวิจัยพบวาทั้งดานผูขาย
ประกันสวนใหญเห็นวาควรเพิ่มวงเงินประกันสุขภาพมากขึ้น ในวงเงิน 50,000 บาทโดยไมรวมกับวงเงินลดหยอนประกันชีวิต 100 ,000 บาท 
ในขณะที่ดานผูซื้อประกันสวนใหญเห็นวาควรเพิ่มวงเงินประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยไมจํากัดวากี่บาทแตอยูในวงเงิน 100 ,000 บาท กลาวคือผูซื้อ
สามารถซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเทาไหรก็ไดแตรวมทั้งสองรายการแลวไมเกินวงเงิน 100,000 บาท หรืออาจมากกวา เพราะจะไดสราง
แรงจูงใจมากขึ้น และหากใหสิทธิลดหยอนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพแกคูสมรสที่ไมมีเงินได และบุตร จะเป็นแรงจูงใจสําคัญอยางมากในการที่ผูซื้อ
ประกันสุขภาพซื้อมาลดหยอนภาษีในอนาคต และผูขายประกันมองวาความเป็นไปไดในการนําเบี้ยประกันสุขภาพของคูสมรสและบุตรไปใชสิทธิ
ลดหยอนภาษีในอนาคต มีโอกาสความเป็นไปไดคอนขางแนนอน หากรัฐบาลไมสามารถแบกรับคาใชจายเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลตามสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนไดในระยะยาว รัฐบาลตองพึ่งพาเอกชน หมายถึงประชาชนพึ่งพาตนเอง แตการที่จะใหประชาชนพึ่งพาตนเองน้ัน ตองให
แรงจูงใจโดยการใช “มาตรการภาษีก็เป็นชองทางหน่ึง” เพราะถาประชาชนซื้อประกันสุขภาพ รัฐบาลก็ไดภาษีทางออมสวนหน่ึง กลาวคือ 
รัฐบาลไมเสียหายมากเพราะวาคนซื้อนําเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อไปใชเครดิตภาษี แตในขณะเดียวกันก็ไปจัดเก็บภาษีกับบริษัทผูขายประกั นภัย 
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หรือรัฐบาลอาจจะเลือกใชวิธี Co-Payment กรณีอยางสิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท  คือ ใหประชาชนมีสวนรวมในการจายคารักษาพยาบาล 
หรือสองสรางแรงจูงใจในการลดหยอนภาษีใหประชาชน เพราะรัฐบาลอาจแบกรับภาระเองไมไหว คือ สิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท และสิทธิ
สวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการ สําหรับประชาชนผูที่อยูในระบบประกันสังคมสวนใหญยังมีนายจางรวมจายสมทบดวย 
  ผลการวิจัยพบวาผลกระทบดานอื่นพบวา ทางดานผูขายประกัน ไมสงผลกระทบตอชองทางจําหนายและดานบุคคลากร แตสงผล
กระทบเกี่ยวกับการเพิ่มขั้นตอนการเก็บเอกสารของผูซื้อประกันขั้นตอนการสงเอกสารห รือวิธีการเกี่ยวกับการใหผูซื้อประกันสุขภาพตกลง
ยินยอมใหบริษัทผูขายประกันสงขอมูลกรณีผูซื้อประกันประสงคแจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไมใหแก
กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 จึงจะนําเบี้ยประกันสุขภาพที่ไดจายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท มาใชลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาปีภาษี 2561 ได  ในขณะที่ดานผูซื้อประกันสวนใหญมองวาหากตนไดจายคาเบี้ยประกันสุขภาพไปแลวยอมมีสิทธินําหลักฐานที่ได
จายเงินซื้อประกันมาใชสิทธิลดหยอนภาษีได โดยไมคํานึงวาบริษัทผูขายประกันไดดําเนินการแจงประสงคแขอใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดหรือไม  
 
ขอจ ากัด 

1. การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางไดมากจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และแบบกอนหิมะหรือแบบลูกโซ 
โดยผูวิจัยไดติดตอโดยตรงกับผูใหสัมภาษณแและเป็นกลุมตัวอยางเฉพาะกลุมบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ
แหงประเทศไทย ซึ่งปใจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยแหลายบริษัทและผูซื้อประกันภัยของผูขายประกันนอกตลาดหลักทรัพยแ
แหงประเทศไทยจํานวนมาก ดังน้ัน การวิเคราะหแจึงไมสามารถอธิบายใหครอบคลุมถึงกลุมตัวอยางบริษัทผูขายประกันสุขภาพทั้งประเทศหรือผู
ซื้อประกันสุขภาพทั้งประเทศได 

2. การวิจัยในครั้งน้ี เป็นเพียงการศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ตอกลุมบริษัทธุรกิจประกันภัยและประกัน
ชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแเทาน้ัน 

3. การทําวิจัยเชิงคุณภาพกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ซึ่งสวนใหญมีสํานักงานใหญต้ังอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และกลุมตัวอยางผูซื้อประกันของกลุมบริษัทดังกลาวที่ตองใชขอมูลการสัมภาษณแผูซื้อประกันใหครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 
ทําใหตองบริหารจัดการเวลาอาจไมเป็นไปตามที่กําหนด และบางบริษัทอยูในชวงการทําโปรเจคจึงไมสะดวกเขารับการสัมภาษณแ 
 
ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรศึกษากลุมตัวอยางบริษัทผูขายประกันสุขภาพที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยแดวย เพื่อใหทราบมุมมองของผูบริหารและมุมมองของผูซื้อ
ประกันทั่วไปที่ซื้อประกันสุขภาพนอกตลาดหลักทรัพยแ เพื่อที่จะไดหลากหลายมุมมองมากขึ้น 
 
เอกสารอางอิง 
กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนรัษฎากรเบี้ยประกันสุขภาพใหบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ฉบับที่  
 263 พ.ศ.2549. ( 26 ธันวาคม 2549 ). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 123 (122 ก). หนา 6-7. 
กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนรัษฎากรเบี้ยประกันภัยสําหรับเบี้ยประกันภัยแบบบํานาญ ฉบับที่ 279 พ.ศ.2554.(23 กุมภาพันธแ 2554).  
 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 128 (11 ก).หนา 31-32. 
กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนรัษฎากรเบี้ยประกันสุขภาพของผูมีเงินได ฉบับที่ 334 พ.ศ.2560.(7 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบับกฤษฎีกา. 134 (122 ก).หนา 1-2. 
ชุติญา  จิรกฤตยากุล.(2558). ปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จ ากัด. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, 3(3), 
  74-86. 
ชัยสิทธิ์  บุณยเนตร, วนภา  วรวรางกูร, มยูร  บุญยะรัตนแ, กานตแ  จันทรแวิทยานุชิต, พงศกร แกวเหล็ก และคงเดช  กาญจนนันทวงศแ. (2560).  
 การศึกษาแนวทางการจ ากัดการใหสิทธิหักคาลดหยอนในภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา. การศึกษาคนควาดวยตนเอง, สํานักงาน 
 เศรษฐกิจการคลัง, กรุงเทพมหานคร. 
ดัชนีเอไอเอ เฮลธแต้ี ลิฟวิ่ง อินเด็กซแ. ( 20 มิถุนายน 2561). การส ารวจแนวโนมสุขภาพ แรงจูงใจและความวิตกกังวลในเร่ืองสุขภาพ 

ของบุคคลและชุมชนท่ัวไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คร้ังท่ี 4, สืบคนเมื่อ 28 สิงหาคม 2561, จาก  
http://www.aia.co.th/th/about-aia/Media-centre/press-
releases/2561/AIA_RESEARCH_REVEALS_THAILAND_FACING_ CRITICAL_ILLNESS_FINANCING_GAP.html 

http://www.aia.co.th/th/about-aia/Media-centre/press-releases/
http://www.aia.co.th/th/about-aia/Media-centre/press-releases/


 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   251 

เดนเดือน นิคมบริรักษแ, วีรวัลยแ ไพบูลยแจิตตแอารี, ธารทิพยแ  ศรีสุวรรณเกศ และพรชัย ฬิลหาเวสส.(2556). การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบ 
 หลักประกันสุขภาพ. การศึกษาคนควาดวยตนเอง, สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), เครือขาย 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), กรุงเทพมหานคร. 
เดินหนาดูแลคนไทย 5 กลุมวัย. ( 13 มีนาคม 2560 ). ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). สืบคนเมื่อ 7 ธันวาคม 2561,  
 จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/35780-เดินหนาดูแลคนไทย%205%20กลุมวัย.html 
ประไพพิมพแ สุธีวสินนนทแ และประสพชัย พสุนนทแ. (2559). กลยุทธแการเลือกตัวอยางส าหรับการวิจัย. วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ,  
 29(2), 31-48. 
ทัศนี  ดวงรัตนแ. สถานการณแธุรกิจประกันชีวิตในปใจจุบันและแนวโนมในอนาคต.คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันชีวิต. สํานักงาน 
 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : หนา 23-24 
เบญจมาภรณแ  ณรงคแแสง. (2555). ปใจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูประกอบการรายยอย กรณีศึกษาเขต 
 พ้ืนท่ีเมืองทองธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 4(2), 166-170. 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 162). พ.ศ.2549.  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 315) พ.ศ.2560 
ประวิทยแ เอราวรรณแ. (2545). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การเรียนรูของครูและการสรางพลังรวม ในโรงเรียน. กรุงเทพ : สํานักพิมพแดอกหญา 
 วิชาการ. หนา 11. 
พิชา  สิริโยธิน. (4 ตุลาคม 2560). 8 เดือนยอดเบี้ยประกันชีวิตแตะ 3.8 แสนลานโต 6.58% โคงสุดทายอัดโปรดักตแกระตุนลูกคาซื้อ 
 ลดหยอนภาษี. ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซตแhttps://www.prachachat.net/finance/news-49626 
ยุทธศาสตรแ ตัวชีวัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล ปีงบประมาณ 2559. (2558). กระทรวงสาธารณสุข.  
ฤทธิพร  สงเสริมสวัสด์ิ.นักวิเคราะหแอาวุโส.บริษัท กรุงไทย จํากัด (มหาชน).(2558). คารักษาพยาบาล ตนทุนชีวิต และโจทยแการคลังภาครัฐ. 
 (บทความ). 
ฤทธิพร  สงเสริมสวัสด์ิ. คารักษาพยาบาล : ตนทุนชีวิต และโจทยแการคลังภาครัฐ.  ทีม Business Risk and Macro Research. บริษัท  
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน). สืบคนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561, จาก https://sme.ktb.co.th/sme/  

 productListAction.action? command=getDetail&cateMenu= KNOWLEDGE&cateId=37&itemId=166 
วารุณี  อินวันนา. (2560). ความสัมพันธแพรูเด็นเชียล ปี 2560. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต. จาก  
 https://www.posttoday.com/finance/insurance/524548 
วรรณวรางคแ จันทรคาต และดารณี  เอื้อชนะกิต. (2558). พฤติกรรมการลดหยอนภาษีตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของ 
 ขาราชการกรมคุมประพฤติ ส านักงานเขตกรุงเทพมหานครกระทรวงยุติธรรม. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิต, 
 3(3), 286-293. 
สุทธิพล  ทวีชัยการ. (12 ธันวาคม 2560). กรมธรรมแชีวิต-ประกันสุขภาพ ลดหยอนภาษีได. ขาวดานเศรษฐกิจ.รัฐบาลไทย. สืบคนเมื่อ 20  
 สิงหาคม 2561, จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8689 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.(2556). โครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ. กฎกระทรวงวาดวยการยกเวน 
 รษัฎากรเบี้ยประกันชีวิตเฉพาะสวนที่เกิน 10,000 บาทแตไมเกิน 90,000 บาท ฉบับที่ 266 พ.ศ.2551. (28 พฤษภาคม 2551).  
 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 125 (71 ก). หนา 7-11. 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (2556). 10 เร่ืองควรรู สิทธิหลักประกันสุขภาพ. (แผนพับ) : 5-6 
สมสุดา ผูพัฒนแ. (สิงหาคม 2558). การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ. หนาที่ 1-5. งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 
 2558. โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรแ เซ็นทรัลเวิลดแ. 
หนังสือพิมพแสยามธุรกิจ. (ฉบับวันที่ 6-12 กุมภาพันธแ 2559). คปภ.ผุดไอเดียประกันสุขภาพ “รัฐจายสวนหน่ึง อีกสวนหน่ึงให ปชช.ซื้อประกัน 
 กับเอกชน”. สืบคนเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561, จาก https://www.hfocus.org/content/2016/02/11670 
อนันตแ  อนันตกูล. สํานักธรรมศาสตรแและการเมือง ราชบัณฑิตยสภา. สังคมสูงวัย  ความทาทายของประเทศไทย. 
อธิภัทร  มุทิตาเจริญ. (2560). 5 มุมมองใหมจากขอมูลผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา. วารสาร Abridged Marketing Research Accessible.  
 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณแ, พิมพแครั้งที่ 19 ปี 2560, 1-11. 
  

https://www.posttoday.com/finance/insurance/524548
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8689


 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   252 

ความรูความเขาใจและการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือการศึกษาความรูความเขาใจและการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการธุรกิจ
สตารแทอัพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบกิจการธุรกิจสตารแทอัพที่ไดรับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะใชวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ( Qualitative research ) โดยการสัมภาษณแเพ่ือให
ไดขอมูลเชิงลึกมาทําการวิเคราะหแ ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ราย โดยทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง  

จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ มีความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนแทางภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
สตารแทอัพและไดใชสิทธิประโยชนแที่รัฐบาลออกให เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่จัดต้ังข้ึนใหมรายไดที่ไดรับจึงยังไมมากทําใหเขาขายในเกณฑแที่
ทางรัฐบาลไดกําหนดไวจึงทําใหไดรับการยกเวนการเสียภาษี ที่มีกําหนดใหถึง 5 รอบระยะเวลาบัญชี สําหรับผูประกอบธุรกิจที่ไดรับ
รองใหเป็นสตารแทอัพแลวจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)   
 
ค าส าคัญ :  ความรูความเขาใจ,  สิทธิประโยชนแทางภาษี 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study knowledge and understanding of the tax benefits for start-up 
business entrepreneurs. The samples used in this study were start-up business entrepreneurs who were certified 
by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). Qualitative research method is being 
used in in-depth interview. Five samples were selected by purposive sampling method.  
 The research tool used was a semi-structured interview form. According to the study, it has been 
found that start-up business entrepreneurs have knowledge and understanding of tax benefits related to start-up 
businesses. The benefits that the government issued were utilized due to newly established business which 
found that the revenue received by start-up entrepreneurs was low resulting in exemption of taxes for 5 
accounting periods for business entrepreneurs that have already been certified as start-up entrepreneurs from 
the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) 
 
Keywords:  Understanding, Tax benefits 
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บทน า 
 ปใจจุบันธุรกิจสตารแทอัพ เขามามีบทบาทในภูมิภาค ASEAN มากข้ึนเน่ืองจากความเจริญในดานเทคโนโลยีและปใจจัยตาง ๆ 
ทั้งอัตราการใช Social Media ที่แพรหลาย รวมถึงการเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN (AEC) สงผลใหนักลงทุน ทั้งประเภท 
Venture (นักลงทุนที่เป็นสถาบัน) และ Angle Investors (นักลงทุนอิสระ) ทั้งจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือแมแต ญ่ีปุุน และ 
สิงคแโปรแ ตางใหความสําคัญกับการลงทุน สตารแทอัพ ในภูมิภาคน้ีจํานวนมาก โดยอางอิงจาก 500 สตารแทอัพs ซึ่งไดเคยกลาวถึงแนวโนม
ที่นักลงทุนจากทั่วโลก จะนําเงินลงทุนนับแสนลานบาท เขามาลงทุนในภูมิภาคASEAN ซึ่งนักวิเคราะหแในประเทศไทยตางเชื่อวา จะมีเม็ด
เงินเขามาลงทุนใน สตารแทอัพ ของไทยผาน Venture Capital ไมตํ่ากวาหน่ึงหมื่นลานบาท (กระทรวงอุตสาหกรรม : 2559) 

กระแสสตารแทอัพ ในประเทศไทยไดรับความสนใจมากข้ึนจากคนรุนใหม จากการสํารวจพบวาคนไทยรอยละ 71 มองวา 
การกอต้ังธุรกิจสตารแทอัพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่นาสนใจเน่ืองจากสามารถเริ่มตนไดโดยใชเงินลงทุนไมมาก เนนการใช
ความคิดสรางสรรคแในการสรางโอกาสทางธุรกิจและสามารถสรางรายไดอยางรวดเร็ว  รัฐบาลไดมีมติในที่ประชุมวาดวยเรื่องสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีใหกับนักลงทุนที่ทําการลงทุนในธุรกิจสตารแทอัพ เพ่ือสงเสริมใหนักลงทุนเขามาลงทุนในธุรกิจสตารแทอัพ มากข้ึนทํา
ใหธุรกิจสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ บมเพาะธุรกิจใหเขมแข็งและมีศักยภาพทั้งยังเป็นการเพ่ิมแหลงเงินทุนใหแกผู ประกอบการธุรกิจ
สตารแทอัพ เพ่ือที่จะทําใหเกิดประโยชนแที่สูงที่สุดในนโยบายที่รัฐบาลไดจัดสรรมาใหแกผูที่ประกอบธุรกิจสตารแทอัพ ผูประกอบธุรกิจ
ควรจะมีความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนแของนโยบายที่ออกมาเพ่ือธุรกิจสตารแทอัพ (ขันติ ลาภณัฐขันติ, 2561) 

ดังน้ันเพ่ือใหทราบถึงความรูความเขาใจและการนําสิทธิประโยชนแทางภาษีมาปรับใชในกิจการเพ่ือใหเกิดผลในทางที่ดีกับ
กิจการของตนของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความรูความเขาใจและการใชสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ” ข้ึน 

 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย  

(1) ศึกษาความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ 
(2) ศึกษาผลกระทบจากสิทธิประโยชนแทางภาษีที่รัฐบาลประกาศใหแกธุรกิจสตารแทอัพ ที่ผูประกอบการไดนําไปปรับใชกับ

กิจการ 
        
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 1.  ขอมูลความเป็นมาของธุรกิจสตารแทอัพ 
 สตารแทอัพ คือ กิจการที่เริ่มตนธุรกิจจากจุดเล็ก ๆ สามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด ออกแบบใหธุรกิจมีการ
ทําซ้ําไดโดยงาย และขยายกิจการไดงาย มีการนําเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาใชเป็นหัวใจหลักในการสรางธุรกิจ มั กเป็นธุรกิจที่
เกิดข้ึนจากไอเดียเพ่ือแกปใญหาในชีวิตประจําวันหรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไมมีใครเคยคิดทํามากอน (ณฤทธ์ิ วรพงษแดี, 2561) 
 ดวยความแตกตางของธุรกิจสตารแทอัพ ท่ีเนนการเติบโตอยางกาวกระโดด การใชเทคโนโลยีจึงถือเป็นสวนสําคัญในการสราง
ธุรกิจ ท่ีผานมาวิสัยทัศนแของภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นวา สตารแทอัพคือธุรกิจรูปแบบใหมที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต
ไดอยางรวดเร็ว เหมือนที่สตารแทอัพในตางประเทศเคยทําสําเร็จมาแลว สตารแทอัพไทยจึงไดรับการสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในดานเงินลงทุน ความรูคําปรึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งปใจจุบันหนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนสตารแทอัพ ไดแก กระทรวงพาณิชยแ ซึ่งเปิดให
จดทะเบียนธุรกิจ การเริ่มตนธุรกิจ การใหความรูและการสงเสริมทางการคา และ กระทรวงวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี โดยชวยเหลือ
ในดานการพัฒนานวัตกรรมใหมและรวมลงทุนกับสตารแทอัพที่นาสนใจฯ เป็นตน (กรมประชาสัมพันธแ, 2559) 
 ความแตกตางระหวาง SME และ สตารแทอัพ คือในสวนของธุรกิจสตารแทอัพ เนนการสรางรายไดที่เติบโตแบบกาวกระโดดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ไมจําเป็นตองมีทุนของตนเอง ใชแนวความคิด  ในการสรางสรรคแริเริ่มเพ่ือพัฒนาสินคาและบริการใหตรงความ
ตองการของผูบริโภค สวน SME น้ัน ธุรกิจจะมีสินคาเป็นของตนเอง และผูประกอบการตองมีสวนในการลงทุนในกิจการของตนเอง 
เป็นธุรกิจที่มุงเนนการสรางรายไดที่มั่นคงเติบโตตอเน่ือง( ธนาคารกรุงไทย : 2560 ) 
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มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ ไดแก การปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
อัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลเป็นการถาวรต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหลังวันที่  1 มกราคม 2559 เป็นตนไป พระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติม 
ประมวลรัษฎากร ( ฉบับที่ 42 ) พ.ศ. 2559 
 2. ทักษะที่ผูประกอบการสตารแทอัพตองมี มีดังตอไปน้ี 
 2.1 ดานการเงิน เริ่มต้ังแตการเขาใจในการอานงบการเงินและการวิเคราะหแงบ และเรื่องการประเมินมูลคากิจการและการ
ระดมทุนที่นับเป็นเรื่องสําคัญเพราะโดยสวนใหญธุรกิจสตารแทอัพจะมีการระดมทุนเป็นรอบ ๆ และระดมทุนโดยที่ยังไมมีกําไรใน
ชวงแรก โดยตัวชี้วัดในชวงแรกอาจเป็นจํานวนผูบริโภคที่เขามาทดลองใชผลิตภัณฑแและบริการ 
 2.2  ดานกฎหมาย เชน การกอต้ัง การถือหุน ฯ ซึ่งจะชวยไดมากในการกําหนดทิศทางของบริษัทและขจัดขอขัดแยงที่เกิดใน
อนาคตนอกจากน้ียังมีเรื่อง Stock Option และอื่นๆที่เกี่ยวของอีกมากมายเพราะเรื่องเหลาน้ีจัดเป็นหัวใจสําคัญของการระดมทุนของ
ธุรกิจสตารแทอัพเลยทีเดียว 
 2.3 ดานเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีคือตัวขับเคลื่อนสําคัญของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะหแขอมูล ซึ่งในปใจจุบัน
ผูประกอบการที่มีขอมูลเยอะ และวิเคราะหแขอมูลเป็นมีโอกาสสูงมากท่ีจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ 
 2.4 ทักษะสําคัญดานอื่น ๆ เชนการเขียนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธแ ซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางของบริษัทในระยะยาว การใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคแกร 
(เจษฎา สุขทิศ, 2561) 
 3. ลักษณะของธุรกิจที่เขาขายการเป็นสตารแทอัพ 

ตามประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 658/2561 ประกาศวา เป็นการสมควรเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล บางกรณี โดยกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปูาหมายดังตอไปน้ีซึ่งใชเทคโนโลยีหลักเป็นฐานใน
กระบวนการผลิตและการใหบริการตามหลักเกณฑแที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติกําหนด และไดรับการรับรอง
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี (กรมสรรพากร, 2561) 
สําหรับธุรกิจสตารแทอัพในประเทศไทยไดกําหนดไวทั้งหมด 10 ประเภท มีดังน้ี 

1.) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 
2.) อุตสาหกรรมเพ่ือประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด 
3.) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ 
4.) อุตสาหกรรมการแพทยแและสาธารณสุข 
5.) อุตสาหกรรมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรางสรรคแ 
6.) อุตสาหกรรมวัสดุกาวหนา 
7.) อุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุงหม และเครื่องประดับ 
8.) อุตสาหกรรมยานยนตแและชิ้นสวน 
9.) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแ คอมพิวเตอรแ ซอฟตแแวรแ และบริการสารสนเทศ 
10.) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม 

 4. ภาษีที่เก่ียวของกับธุรกิจสตารแทอัพ   
  4.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหน่ึงที่บัญญัติไว ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินไดของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยแ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไมไดจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ดวย บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  4.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม เป็นภาษีที่เก็บจากผูขายสินคาในประเทศ การใหบริการในประเทศ และการนําเขาสินคา 
ผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ
บุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการเกินกวา 1.8 ลานบาท
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ตอปี มีหนาท่ีตองย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือเป็นผูประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณภาษีที่ตองเสียจากภาษีขายหัก
ดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี 
  4.3 ภาษีหัก ณ ที่จาย เป็นภาษีที่ถูกหักไว “ลวงหนา” และก็เราสามารถที่จะขอคืนภาษีประเภทน้ีได โดยกฎหมาย
กําหนดใหคนที่จายเงินใหกับกิจการของเรา หรือคูคาของเราที่ซื้อของจากเรามีหนาที่หักภาษีไวเมื่อมีการจาย ซึ่งเป็นไปตามประเภท
ของเงินได และตามอัตราภาษีที่กําหนด(Thongchai, 2561) 
 5. สิทธิประโยชนแทางภาษีที่เก่ียวของกับธุรกิจสตารแทอัพ 
 สิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพคือสิทธิประโยชนแทางภาษีนิติบุคคลและสิทธิประโยชนแเฉพาะที่
ทางรัฐบาลไดออกใหกับสตารแทอัพ ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะกลาวถึงสิทธิประโยชนแเฉพาะทางภาษีของธุรกิจสตารแทอัพและภาษีนิติ
บุคคลที่กิจการนํามาใช   
  5.1 สิทธิประโยชนแเฉพาะของธุรกิจสตารแทอัพ สรุปไดดังน้ี 1) จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีทุนจด
ทะเบียนไมเกิน 5ลานบาทและมีรายไมเกิน 30ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี  2) หักรายจายคาจด
ทะเบียนจัดต้ัง คาทําบัญชี คาสอบบัญชีไดสองเทา เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี 3) หักรายจายการทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได
สูงสุด 300% 
  5.2 สิทธิในการหักลดหยอนในสวนของนิติบุคคล สรุปไดดังน้ี 1) รายจายการบริจาค สามารถนํารายจายหักได 2 เทา
แตไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ ไดแก (1) รายจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ  (2) รายจาย
คาใชจายสรางและบํารุง สนามเด็กเลนสวนสาธารณะ สนามกีฬาเอกชน  (3) รายจายบริจาคใหกองทุนพัฒนาครู คณาจารยแ และ
บุคลากรทางการศึกษา  (4) รายจายใหองคแกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดต้ังหรือสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก  (5) รายจายบริจาคให
โครงการฝึกอบรมอาชีพ และกิจกรรมเกี่ยวกับการบําบัด แกไข ฟ้ืนฟู และสงเคราะหแเด็กและเยาวชน  (6) รายจายบริจาคใหศูนยแ
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  (7) รายจายบริจาคใหแกสถานศึกษา  (8) รายจายบริจาคให กกท/กีฬาจังหวัด/สมาคม
กีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย/กรมพลศึกษากองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ  (9) รายจายเพ่ือทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และวัฒนธรรม  (10) คาจางคนพิการ สามารถหักรายจายได 2 เทากับจํานวนเงินที่จางจริง  (11) สิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ  
(12) บริจาคการศึกษา และการกีฬา  (13) บริจาคใหกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ  (14) รายจายคาจางนักศึกษาทําบัญชี สามารถหัก
รายจายได 2 เทากับจํานวนเงินที่จางนักศึกษาฝึกงานในแผนกบัญชี  และ (15) รายจายเพ่ือสงเสริมการดําเนินกิจการของ SME  2) 
รายจายการบริจาค สามารถนํารายจาย หักได 1 เทาแตไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิ ไดแก 1) รายจายบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ 2) 
รายจายบริจาคเพ่ือการสาธารณะประโยชนแ  3) รายจายบริจาคใหกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ  4) รายจายบริจาคใหกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุมครองเด็ก   5) รายจายบริจาคชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย ผานบริษัทหรือนิติบุคคล  6) รายจายบริจาคใหกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม  7)รายจายในการสงลูกจางเขาอบรม
การศึกษาและฝึกอบรม  และ 8) รายจายคาธรรมเนียมในการใหคําแนะนําและปรึกษา  3) รายจายการบริจาค สามารถนํารายจาย หัก
ได 1.5 เทา ไดแก 1) เงินบริจาคใหผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ภาคใต  2) คาเสื่อมประเภทคอมพิวเตอรแ หักไดใน 3 รอบระยะเวลา
บัญชีนับแตไดมา หักไดรอยละ 40 ในวันที่ไดมา สวนที่เหลือทยอยหัก ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี  3) คาเสื่อมประเภทโปรแกรม
คอมพิวเตอรแ หักไดภายใน 3 รอบระยะบัญชีหักไดรอยละ 40 ในวันที่ไดมา (กรมสรรพากร, 2561 ) 
 6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ชัยวัฒนแ ใบไม ( 2560 ) ศึกษาเรื่อง สตารแตอัพ นิยามความสําคัญ และ แนวทางการทําวิจัย พบวา ปใจจุบันมีการกลาวถึง 
“สตารแทอัพ” อยางกวางขวางในฐานะปใจจัยขับเคลื่อนหลักสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่
กําลังอยูในชวงชะลอตัว อยางไรก็ตาม ยังไมมีการใหนิยามในเชิงวิชาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับคําจํากัดความและมิติของความหมายของ 
สตารแทอัพ ที่แทจริง จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา สตารแทอัพ เป็นลักษณะของ “การเป็นผูประกอบการ” รูปแบบหน่ึง และ
ประเด็นสําคัญของธุรกิจประเภทน้ี คือ การคิดคนนวัตกรรมรูปแบบตางๆ นอกจากน้ัน นวัตกรรมที่สงผานผูประกอบการสงผลเชิงบวก
ตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวดวย โดย สตารแทอัพ อาจกอต้ังจากบุคคล กลุมผูประกอบการ หรือ การขยายตัวของ
บริษัทในหลากหลายประเภท และรูปแบบของการเกิดข้ึนที่แตกตางกันน้ีนําไปสูโจทยแวิจัยบนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดเรื่อง ฐาน
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ทรัพยากรและความสามารถขององคแกร เพ่ือคนหาระดับของความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่สงผลตอการอยูรอดและการเติบโต
ของ สตารแทอัพ รูปแบบตางๆแนวคิดดังกลาวตองการพัฒนาและพิสูจนแดยหลักฐานเชิงประจักษแตอไปในอนาคต 
 วิไล พ่ึงผล , วิโรจนแ เจษฎาลักษณแ ( 2561 ) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะความเป็นผูประกอบการรุนใหมที่สงผลตอการดําเนิน
ธุรกิจผานความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจสตารแตอัพ พบวา จิตสํานึกในความรับผิดชอบทางดานศักยภาพการดําเนินธุรกิจ 
ดานการยอมรับในดานคุณคาของผูอื่น ดานการมีปฏิสัมพันธแสื่อสารระหวางสังคม และการดําเนินธุรกิจสตารแตอัพมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความไดเปรียบทางการแขงขันผลการวิจัยน้ีจะเป็นแนวทางปรับแผนการพัฒนาพฤติกรรมแกทุกระดับในองคแการขนาดเล็กถึงขนาด
ใหญทําใหผลดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จในอนาคต ในการวิจัยน้ีพบ 5 ตัวแปรยอยทางดานศักยภาพการดําเนินธุรกิจ คือ มุงมั่นใน
ความสําเร็จ ทํางานเชิงรุก จริยธรรมในการดําเนินงาน เผชิญหนากับความเสี่ยง เรียนรูอยางตอเน่ืองไมมีอิทธิพลตอการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันโดยมีทฤษฎีสนับสนุนเหตุผลสําคัญที่ผูประกอบการจะตองทําความเขาใจและดําเนินการอยางถูกวิธีเพ่ือใชตัว
แปรเหลาน้ีสนับสนุนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคตโดยจําเป็นตองเรียนรูและพัฒนาในระยะยาวจึงจะประสบ
ผลสําเร็จ สุดทายงานวิจัยน้ีพบความสําคัญของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูประกอบการควรปฏิบัติคู ขนานกับการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันและการดําเนินธุรกิจ 
 Joseph Rosenberg , Donald Marron ( 2015 ) ศึกษาเรื่อง นโยบายภาษีและการลงทุนโดยการริเริ่มนวัตกรรมใหมๆ 
พบวา แรงจูงใจดานภาษีจะชวยลดตนทุนของเงินทุนสําหรับธุรกิจสตารแทอัพ ในสวนของผูที่ลงทุนอาจจะเจอปใญหาจากประการแรกคือ
ลงทุนในธุรกิจอยางมากในแนวคิดใหมๆ มากกวาบริษัทที่มุงเนนการลงทุนอยางเป็นรูปธรรม ประการที่สองการเริ่มตนธุรกิจทําให
สูญเสียความสามารถในการรับรูมูลคาเต็มของการหักภาษี ขอจํากัดเหลาน้ีสามารถชดเชยดวยขอดีที่ไดรับจากแรงจูงใจดานภาษี  
นอกจากน้ียังศึกษาผลกระทบของการปฏิรูปภาษีที่อาจเกิดข้ึนจะชวยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลและใหสิทธิทางภาษีที่เทาเทียมกันใน
รูปแบบตางๆของการลงทุนทางธุรกิจ 
 ทิบดี ทัฬหกรณแ , ธีระวัฒนแ จันทึก ( 2560 ) ศึกษาเรื่อง การสรางผูประกอบการรุนใหมในยุคไทยแลนดแ 4. 0 พบวา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งมักอยูในรูปแบบการผลิตสินคาแบบเนนปริมาณ ( Mass production ) ไมสามารถขับเคลื่อนพัฒนา
ตอยอดหรือทัดเทียมกับนานาประเทศที่พัฒนาแลวได ดังน้ันเพ่ือการเสริมสรางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในประเทศใหแข็งแกรงข้ึน
แนวคิดผูประกอบการรุนใหมในยุคไทยแลนดแ 4.0 จึงถูกสรางข้ึนมา โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เป็น
เสาหลัก    ค้ําจุนเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือการพัฒนาผูประกอบการ 
 พิสมัย หมอยาดี ( 2557 ) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลกระทบตอการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ในเขตกรุง เทพมหานคร พบวา 
ปใจจัยภายในที่มีผลตอการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลมีความคิดเห็นเก่ียวกับความซื่อสัตยแสุจริตของผูรับทําบัญชีมากที่สุด รองลงมาคือ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของบุคลากร และ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ปใจจัยภายนอกไดแก ความ
คิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณแตางๆทางการเมือง นโยบายตางๆ และ สิทธิและหนาท่ีการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 ศาสตรา สุดสวาท , ภาวิน ศิริประภานุกูล ( 2561 ) ศึกษาเรื่อง รายจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย พบวามาตรการ
ที่กอใหเกิดรายจายภาษีเงินไดนิติบุคคลมีแนวโนมถูกนํามาใชเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมที่เป็นมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจระยะสั้นที่ถูกนํามาใชเป็นจํานวนมากนับต้ังแตปี พ.ศ.2554 นอกจากน้ีขนาดของรายจายภาษีเงินไดนิติบุคคลมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ.2558 ประมาณการรายจายภาษีเงินไดนิติบุคคลรวมที่พบในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ
แหงประเทศไทยและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแเอ็ม เอ ไอ สูงถึง 117,343 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 55.40 ของภาษีเงินได
นิติบุคคลที่ควรจัดเก็บไดทั้งหมด  
 จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาความรูความเขาใจและการนําสิทธิประโยชนแทางภาษีมา
ปรับใชของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ วาผูประกอบการควรมีความรูความเขาใจในดานใด เชน สิทธิประโยชนแเฉพาะทาง สิทธิ
ประโยชนแที่เกี่ยวของกับธุรกิจ สิทธิประโยชนแทางนิติบุคล เป็นตน และเพ่ือใหเกิดความเขาใจและพรอมสําหรับการวางแผนในการนํา
สิทธิประโยชนแทางภาษีมาปรับใชกับธุรกิจควรคํานึงถึงองคแประกอบและปใจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ตามไปดวยเชน ดานเพศ อายุ 
การศึกษา และลักษณะทางธุรกิจ ท่ีมีผลตอความรูความเขาใจในกรนําสิทธิประโยชนแทางภาษีมาปรับใชกับธุรกิจ 
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วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จํานวน 51 ราย (ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
  1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพจะเลือกตัวอยางแบบเจาะจง         ( Purposive Sampling ) ( 
หทัยชนก พรรคเจริญ, 2555 ) เป็นการเลือกกลุมตัวอยางโดยเลือกตัวอยางที่ยินยอมใหสัมภาษณแ โดยเริ่มจากการติดตอสื่อสารไปทาง
กลุมตัวอยางผานทาง Application Line เมื่อไดรับการตอบกลับโดยยินดีที่จะใหสัมภาษณแ จะเป็นการเขาไปสัมภาษณแกลุมตัวอยาง
โดยการสัมภาษณแน้ันจะใชการสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง โดยกลุมเปูาหมายในการไปสัมภาษณแ คือ ผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพที่
ไดรับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมทั้งสิ้นทั้งหมด 5 ราย  
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณแโดยการเลือกกลุมตัวอยางจากการเจาะจง จํานวน 5 ราย 
โดยกลุมตัวอยางจะเลือกจากผูที่ตอบแบบสอบถามและยอมใหสัมภาษณแ โดยจะมีการประสานขอความอนุเคราะหแในการขอสัมภาษณแ
ผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน E-mail Line และสื่ออื่นๆ เมื่อไดรับการตอบตกลงแลว จะทําการนัดสัมภาษณแ โดยการสัมภาษณแจะมี
การจดบันทึก และการบันทึกเสียง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลในการสัมภาษณแ โดยใหผู รับการสัมภาษณแแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
จนกวาผูใหสัมภาษณแจะไมมีสิ่งที่อยากจะกลาวตอไป จึงเป็นอันเสร็จสิ้นการสัมภาษณแขอมูลที่ไดจะถูกนํามาสรุปสาระสําคัญเชิงพรรณา 
แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหแเน้ือหา โดยนํามาจับประเด็นรายละเอียด นําขอความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันมาไวกลุมเดียวกัน สรางหัวขอสรุปรายละเอียดขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหแขอมูลตอไป 
  2.2 การสรางแบบสัมภาษณแ ลักษณะการสัมภาษณแ เป็นการสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง เพ่ือความรูความเขาใจและ
การใชสิทธิประโยชนแทางดานภาษีที่นําไปใชไปใชในธุรกิจของตนเองของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ ผลกระทบจากการใชสิทธิ
ประโยชนแของของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 
   2.2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนแทางภาษี 
   2.2.2 การนําสิทธิประโยชนแทางดานภาษีไปใชของผูประกอบการเป็นอยางไร 
   2.3.3 คําถามท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการสัมภาษณแกึ่งโครงสรางเป็นคําถามท่ีผูใหสัมภาษณแไดแสดงความคิดเห็น
หรือมุมมองเก่ียวกับความรูความเขาใจสิทธิประโยชนแทางภาษี และเกณฑแการเลือกใชสิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการ   
  2.3 การหาคุณภาพแบบสัมภาษณแ แบบสัมภาษณแที่สรางข้ึนตองผานการหาคุณภาพ โดยการหาคา IOC (Item-
Objective Congruence Index: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณแสําหรับการ
วิจัย จากการหาคา IOC คือ คาความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณแ เพ่ือหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแที่
ตองการวัดหรือเน้ือหาที่ตองการวัด ใชผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งงานวิจัยน้ีไดกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในการตรวจหา
คุณภาพของแบบสัมภาษณแ ดังน้ี 1)  ผูเชี่ยวชาญสังกัดกรมสรรพากรมีประสบการณแดานภาษีต้ังแต  10 ปีข้ึนไป และ 2) ผูเชี่ยวชาญ
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ มีประสบการณแต้ังแต 10 ปีข้ึนไป 
 3. วิธีการวิเคราะหแขอมูล 
 โดยการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสรางกลุมเปูาหมาย คือ ผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพที่ไดรับรอง
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวนผูใหสัมภาษณแ  5 ราย เพ่ือใหทราบถึงความรูความเขาใจและการใช
สิทธิประโยชนแทางภาษีอาของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ โดยการมีข้ันตอนการวิเคราะหแขอมูล คือ การถอดเทป การจัดเตรียม
ขอมูล การใหรหัส และการวิเคราะหแ ตีความ เพ่ือสรุปผลการวิจัย (โกศล จิตวิรัตนแ, 2560) 
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ผลการวิจัย 
              ความรูความเขาใจและการสิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ 
 1.1 ดานความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนแของธุรกิจสตารแทอัพ 
 ผูใหสัมภาษณแสวนใหญกลาววาแหลงความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนแทางภาษีของธุรกิจสตารแทอัพที่ผูประกอบการไดรับ
หรือไดเรียนรูมาน้ันสวนใหญจะไดรับจาก หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เวปไซดแตาง ๆ และ ตามเวทีงานวิชาการที่เกี่ยวของกับธุรกิ จ
สตารแอัพที่มีการจัดข้ึนมา ตัวอยางเชนการใหสัมภาษณแของผูประกอบการ รหัส M04 ที่กลาววา “สวนใหญเมื่อมีการจัดงานวิชาการที่
เก่ียวของกับสตารแทอัพที่ไหนก็จะไปรวมงานเพ่ือไปรับฟใงการบรรยายตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรูและนํามาปรับใชในกิจการ” 
  1.2 ดานความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนแของธุรกิจสตารแทอัพ 
 ผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพสวนใหญมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนแทางภาษีของธุรกิจสตารแทอัพที่ตนเองไดรับ
ประโยชนแจากการที่รัฐบาลไดออกนโยบายมาใหเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ เชน การไดรับการยกเวนการเสียภาษีเป็น
ระยะเวลา 5 รอบบัญชี เมื่อกิจการไดเขาขอกําหนดที่ทางรัฐบาลไดออกนโยบายมาคือการไดรับการรับรองจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ และเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดต้ังไมเกิน 5 ลานบาท และรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ๆ 
ไมเกิน 30 ลานบาท การจางสํานักงานทําบัญชีไดรับการยกเวนภาษีเป็นจํานวน 2  เทา เป็นตน ตัวอยางเชนการใหสัมภาษณแของ
ผูประกอบการ รหัส M02 ที่กลาววา “ทราบวาเมื่อจดทะเบียนและไดรับรองจาก สวทช. ใหเป็นสตารแทอัพ จะไดรับยกเวนภาษี 5ปี” 
และ การใหสัมภาษณแของผูประกอบการ รหัส M01 ท่ีกลาววา “ทราบวาไดรับการยกเวนภาษี 5 ปี และมีการจางสํานักงานบัญชีเพ่ือ
ทําบัญชีไดรับการลดหยอนในสวนน้ีเป็นจํานวน 2 เทา” 
 1.3 การนําสิทธิประโยชนแทางภาษีไปใชของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ 
 จากการสัมภาษณแผูประกอบการธุรกิจไดนําสิทธิประโยชนแทางภาษีที่ทางรัฐบาลไดออกนโยบายเพ่ือสนับสนุน
ผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพมาใช ดังเชนตัวอยางการใหสัมภาษณแ ของ ผูประกอบการ รหัส M01 ไดใหสัมภาษณแวา “ไดใชสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีของธุรกิจสตารแทอัพเน่ืองจากกิจการมีการจดทะเบียนธุรกิจไมเกิน 5 ลานบาท และ ยังไดมีการจางสํานักงานบัญชี
ในการจัดทําบัญชีของกิจการ ซึ่งไดสวนลดหยอนทางภาษี 2 เทา แตไมผลอะไรเน่ืองจากกิจการเป็นกิจการใหมทําใหรายไดยังไมมากซึ่ง
ตามกําหนดของนโยบายที่ทางรัฐบาลไดสนับสนุนใหแกธุรกิจสตารแทอัพน้ันคือ เมื่อในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ๆ มีรายได ไมเกิน 30 
ลานบาท จะไดรับการยกเวนในการเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ๆ” และผูประกอบการ รหัส M04 กลาววา “ก็ไดวางแผนนํา
สิทธิประโยชฯทางภาษีมาปรับใชกับกิจการเพ่ือลดคาใชจายแตธุรกิจยังดรับยกเวนภาษีอยูเพราะรายไดไมเกินกําหนด” 
 1.4 การวางแผนการใชสิทธิประโยชนแทางภาษีของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ 
 จากการใหสัมภาษณแของผูประกอบสวนใหญยังไมไดมีการวางแผนเกี่ยวกับสิทธิประโยชนแทางภาษีกอนการเสียภาษี
เน่ืองจากแตละธุรกิจยังอยูในชวงเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีตามที่ทางรัฐบาลไดมีนโยบายออกมาเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจ
สตารแทอัพ ตัวอยางเชนการใหสัมภาษณแของผูประกอบการ รหัส M02  ที่กลาววา “ไมไดมีการวางแผนกอนการเสียภาษีเน่ืองจากธุรกิจ
ไมไดมีการเสียภาษีอยูแลวเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนดไววาธุรกิจที่มีรายไดไมเกิน 30 ลานบาท
ไดรับการยกเวนภาษี เมื่อหลังจากครบตามกําหนดเวลาแลวจึงคอยทําการคิดวางแผนกอนการเสียภาษี” และ ผูประกอบการ รหัส 
M03 ที่กลาววา “ไมไดวางแผนภาษีเพราะวากิจการยังไมเสียภาษีไดรับการยกเวนอยู” 
 1.5 ผลกระทบจากมาตรการสิทธิประโยชนแทางภาษีที่รัฐบาลออกมาให 
  ผูใหการสัมภาษณแมองวามีผลเป็นไปในทางทีดีตามการใหสัมภาษณแของผูประกอบการ รหัส M04 เน่ืองจากทําใหไดรับ
การยกเวนจากการเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยังอยูในเกณฑแตามกําหนดของรัฐบาลทําใหสามารถนําเงินสวนน้ัน ๆ นําไปพัฒนา
ธุรกิจของตนใหมีประสิทธิภาพใหดีย่ิงข้ึนมากกวาเดิม และ M03 ที่กลาววาทําใหรายชื่อของกิจการเขาไปอยูในระบบทําใหสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนตาง ๆ ไดงายข้ึนและมากกวาเดิม เน่ืองจากนักลงทุนสามารถมองเห็นรายชื่อของกิจการสตารแทอัพไดจากในระบบ
ของกิจการในยุค 4.0 จากทางเวปไซดแของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ   
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   259 

  1.6 ผลในสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของกิจการธุรกิจสตารแทอัพ 
 จากการใหสัมภาษณแของผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพสวนใหญกลาววา ในสวนของการที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการเป็นธุรกิจสตารแทอัพน้ัน เชนการเขาถึงแหลงเงินทุน หรือการขอรับสิทธิตางๆ เป็นไปในทางที่ลําบาก ยุงยาก เน่ืองจาก
มีเอกสารที่เกี่ยวของที่ซับซอน และข้ันตอนหรือขอกําหนดตาง ๆ อีกมากมาย อยากใหทางรัฐบาลเขามาจัดสรรในสวนตาง ๆ เหลาน้ี 
ทําใหการเขาถึงสิทธิตาง ๆ และ เอกสารประกอบในการใชงานมีความงายข้ึนมากกวาเดิมเพ่ือใหเป็นแรงจูงใจสําหรับผูประกอบการใน
การเขาเป็นธุรกิจสตารแทอัพ ดังเชนการใหสัมภาษณแของผูประกอบการ รหัส M01 ที่กลาววา “การเขาถึงแหลงเงินทุนมีความยุงยาก 
เอกสารก็ซับซอน มองผลงานที่อลังการเกินไปซึ่งในประเทศไทยยังไมพรอมถึงข้ันน้ัน” และ รหัส M04 ที่กลาววา “การจะเป็นธุรกิจ
สตารแทอัพน้ันมีความยุงยากซับซอนในเอกสารและการเขาถึงไมไดงายนัก” 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแพบวาธุรกิจสตารแทอัพสวนใหญเป็นกิจการขนาดเล็ก ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท 
และธุรกิจเหลาน้ียังเป็นธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปใจจุบัน ผูประกอบการมีความรูและความเขาใจในเรื่อง
ของสิทธิประโยชนแที่เกี่ยวของกับธุรกิจสตารแทอัพที่ทางรัฐบาลไดออกนโยบายเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพ ซึ่งความรู
เก่ียวกับสตารแทอัพที่ผูประกอบการไดรับ สวนใหญจะมากจากทางการจัดงานวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสตารแทอัพ หนวยงานของรัฐ 
และ เวปไซดแตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสตารแทอัพ และสิทธิประโยชนแที่เดนชัดที่สุดที่ทางรัฐบาลออกใหเพ่ือสนับสนุนธุรกิจสตารแทอัพ 
และผูประกอบการธุรกิจสตารแทอัพน้ันไดนํามาใชคือรายไดไมเกิน 30 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี 
กิจการจึงไมไดมีการวางแผนภาษีเพ่ิมเติม เน่ืองจากกิจการเป็นกิจการใหมทําใหรายไดที่ไดรับในแตละปี  จึงไมเกินตามกําหนดที่ทาง
รัฐบาลประกาศในสิทธิประโยชนแทําใหกิจการไมตองเสียภาษี และตัวผูประกอบธุรกิจสตารแทอัพมองวาเป็นเรื่องดีที่ทางรัฐบาลประกาศ
สิทธิประโยชนแทางภาษีมาให ทําใหกิจการลดคาใชจายทางดานภาษีลงและนําเงินสวนน้ีไปพัฒนากิจการของตนเองใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน แตสิ่งที่ผูประกอบธุรกิจสตารแทอัพอยากใหปรับปรุงในเรื่องของการลดข้ันตอนและความยุงยากในการขอจดทะเบียนและ
การเขาถึงแหลงเงินทุนตาง ๆ เชนสถาบันการเงินของรัฐ หรือสถาบันที่ใหการสนับสนุนกิจการประเภทสตารแทอัพ ท่ีทางรัฐบาลสงเสริม
ใหกับธุรกิจสตารแทอัพ เพ่ือใหงายตอการเขาถึงและยังเป็นแรงจูงใจใหกับผูประกอบการรายใหม ๆ หรือ ผูที่มีแนวความคิดและตองการ
ที่จะเป็นธุรกิจสตารแทอัพ 
 การวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจสตารแทอัพในอนาคตน้ันจะเกิดประโยชนแตอธุรกิจไดหลายประการยกตัวอยางเชน ชวย
ลดภาระจากการเสียภาษีของธุรกิจลง และยังชวยลดคาใชจายในสวนที่ไมจําเป็นออกทําใหสามารถนําเงินที่เหลือจากสวนน้ันมาตอยด
หรือปรับธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังชวยเสริมระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพไดอีกทางดวยเน่ืองจากในการ
วางแผนภาษีน้ันจะตองศึกษางานของธุรกิจใหละเอียด จะชวยใหเห็นปใญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนในข้ันตอนของธุรกิจและสามารถ
ปรับหรือแกไขไดในคราวเดียวกัน (สัตยา ตันจันทรแพงศแ, 2557) ไดศึกษาเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีมีอิธิพลตอการบริหารกําไร 
ผานการวางแผนภาษีของบริษัท พบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลทางออมในการบริหารกําไรผานการวางแผนภาษี 
 
ขอจ ากัดของงานวิจัยน้ี 
 ในการศึกษาครั้งน้ีไมสามารถทราบขอมูลที่ชัดเจนของธุรกิจสตารแทอัพไดเน่ืองจากธุรกิจสตารแทอัพเป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนมา
ใหม มีการแขงขันสูง ใชแนวความคิดใหมๆที่ไมเหมือนใครในการดําเนินกิจการ และบางอุตสาหกรรมมีจํานวนธุรกิจที่นอยมาก ซึ่งบาง
ขอมูลเป็นขอมูลที่ไมสามารถนํามาเปิดเผยได 
งานวิจัยในอนาคต 
 ในอนาคตสามารถนําขอมูลไปปรับใชสําหรับผูที่สนใจเก่ียวกับธุรกิจสตารแทอัพ หรืออาจจะนําไปปรับใชในการวางแผน
สําหรับธุรกิจที่สนใจจะเขาเป็นธุรกิจสตารแทอัพ 
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การพัฒนาระบบการจัดการสนิคาคงคลัง โดยใชแนวคิดการผลิตแบบลีนกรณีศึกษา หางหุนสวนจ ากัด ไทยออดิโอ 
Development of Inventory Management Systemsby Lean Manufacturing:  

A Case Study Thai Audio Co.,Ltd. 
 

ภารวี  สอิ้งทอง1 สรศักดิ์ ศรณรินทรแ2 ชยพล พรหมสุข3 ธนะวิทยแ จรัสโพธิรัตนกุล4 และปณุณรัตนแ  ชนะสทิธิ์5 

Parawie Saingthong, Sorasak Sornnarin, Chayapol  Promsuk, Thanavit Jaruspotirattanakul and Punnarat Chanasit 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาหาความรูในกระบวนการทํางานภายในคลังสินคา 2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง 
หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ โดยใชแนวคิดการผลิตแบบลีน และ 3) เพื่อลดความสูญเปลา  และลดระยะเวลาการทํางานในกระบวนการการ
จัดการคลังสินคาของ หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ ซึ่งประสบปใญหาขาดระบบการทํางานในสวนของกระบวนการจัดการภายในคลังสินคา อีก
ทั้งยังสูญเสียกระบวนการเคลื่อนยายวัตถุดิบที่มากเกินไปจากการมีคลังสินคาหลายแหง จึงไดนําเครื่องมือการวิเคราะหแแบบ 5W1H เขามา
วิเคราะหแ และจําแนกความสูญเปลา (Wastes) เพื่อการปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้นตามแนวคิดการผลิตแบบลีน ไดแก (1) ความสูญเสียที่เกิดจากการ
ขนสงหรือขนยาย โดยมีการศึกษาเสนทางในการขนสง เพื่อหาวิธีลดระยะทางในการขนสง (2) ความสูญเสียที่เกิดจากการลาชาหรือการรอคอย 
โดยมีการจัดระบบกระบวนการทํางานใหม ใหทุกคลังสินคามีความสอดคลองกัน เพื่อรองรับในการทํางานที่คลองตัวขึ้น (3) ความสูญเสียที่เกิ ด
จากการมีวัสดุคงคลังที่ไมจําเป็น โดยพัฒนาระบบโปรแกรม Reorder Point ขึ้นมาเฉพาะ ที่เหมาะสมกับบริษัท (4) ความสูญเสียเกิดจาก
กระบวนการผลิต โดยทําการประเมินจากยอดขายที่ผานมา เพื่อศึกษาความตองการของลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการเหลาน้ันได 
และ (5) ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไมจําเป็น โดยจะตองทําการจัดเก็บอุปกรณแในการผลิตชิ้นงานตางๆ ไวในที่ที่เหมาะสม ซึ่งผลการ
ปรับปรุง พบวา การจัดการภายในคลังสินคา มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น โดยผลการประเมินจากแบบสอบถามเพื่อชี้วัดผลการเพิ่มประสิทธิภาพ
คลังสินคา หลังจากมีการเริ่มทดลองปรับปรุงระบบ 1 สัปดาหแ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.63) 
 

ค าส าคัญ : แนวคิดแบบ Lean, การพัฒนา, ระบบการจัดการคลังสินคา, หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ 
 

ABSTRACT 

 There are objectives for this article as following details: 1) Study the knowledge for working processes within 
warehouse. 2) Develop the inventory systems at Thai Audio Limited Partnership by using Lean manufacturing 
concept. And 3) Reduce all losses and working times in inventory systems at Thai Audio Limited Partnership that they are 
facing the lack of ware house management systems include the inventory and unnecessary raw material movement then 
the lean manufacturing systems can be used for analysis and classify by using the lean tools for improvement as the 
details listed as below. (1) The losses caused by unnecessary transportation that it can be studied the transportation 
route details in order to reducing the total transportation distance by using the shorten route for more efficiency. (2) The 
losses caused by delay or waiting time that can be improved by reorganize the working processes for all three 
warehouses for more efficiencies and consistency. (3) The loss caused by having unnecessary inventory materials 
(Inventory/Work in process) that can be improved by using the Re-order pointing systems developed specially for the 
customer. (4) The losses caused by the unnecessary processes which can be improved the production to produce the 
goods that meet the customer needs. (5) The losses caused by unnecessary movements (Motion) which can be improved 
by having the suitable equipment store and reduce unnecessary movement to get the part or equipment. The 
improvement results shown that the warehouse management of Thai Audio limited partnership get better performance 
and efficiency. By the evaluation results from the questionnaire to measure the efficiency of the warehouse that has 
been developed After the trial began, the system was improved to 1 week in total at the highest level ( X = 4.63) 
 

Keywords : Lean Manufacturing, Development, Inventory Management Systems, Thai Audio Co.,Ltd. 
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หน๎าร๎านสายเอเชีย 
ทําการประกอบและเช่ือมแผงวงจร 

บทน า 
ในยุคปใจจุบันน้ีธุรกิจประเภทตางๆ ตางตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันในตลาดที่รุนแรง โดยที่ในหลายธุรกิจก็พยายามหาแนวทาง

ตางๆ เพื่อลดผลกระทบทีเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตแใช ในการดําเนินงานจัดการในกระบวนการตางๆ เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังเป็นการลดตนทุนทางธุรกิจ โดยสรางนวัตกรรมดวยกระบวนการจัดการแนวใหม  

หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องเสียง โดยมีคลังสินคา ไดแก 1) คลังสินคาสายเอเชีย จัดเก็บ
อุปกรณแที่สั่งผลิตเอง ไดแก แผงวงจร และเครื่องขยายเสียง รวมทั้งเป็นหนาราน ต้ังอยูที่ 41-42/1 หมู 2 ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) คลังสินคาหันตรา จัดเก็บอุปกรณแที่สั่งจาก Supplier ต้ังอยูที่ 14/16 หมู 4 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) คลังสินคาคลองหลวง ใชเป็นโรงงานผลิตและจัดเก็บวัสดุประเภทไม ที่ใชบรรจุเครื่องเสียง ต้ังอยูที่ ซอย
ตะวันออก 1 ตําบลคลอง 5 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลกระบวนการการผลิตเครื่องเสียงของ หจก. ไทยออดิโอ พบวา มีปใญหาขาดระบบในสวนของกระบวนการ
จัดการภายในคลังสินคา รวมไปถึงสินคาคงคลัง และสูญเสียกระบวนการเคลื่อนยายวัตถุดิบที่มากเกินไป โดยสามารถอธิบายกระบวนการ
คลังสินคา ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการผลิตสินคา หจก.ไทยออดิโอ 
 

 ผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบการจดัการสินคาคงคลงั ของหางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ โดยนําแนวคิดการผลิต
แบบลีนมาประยุกตแใช ซึ่งระบบแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) น้ัน จะติดตามความสูญเปลาเพื่อกําจัดใหหมดสิ้นไปจากระบบ
อยางไมมีที่สิ้นสุด โดยความสูญเปลาน้ัน คือ ทุกๆ สิ่งทีไมเกิดคุณคาแกผลิตภัณฑแ (Allen et al., 2000) ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคแกร รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจไดอีกดวย 

 
วัตถุประสงคแ 
 1. เพื่อศึกษาหาความรูในกระบวนการทํางานภายในคลังสินคา 
 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ โดยใชแนวคิดการผลิตแบบลีน 
 3. เพื่อลดความสูญเปลา และลดระยะเวลาการทํางานในกระบวนการการจัดการคลังสินคาของ หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 จากการศึกษาสํารวจสภาพปใจจุบัน ผูศึกษาใชหลักการต้ังคําถาม 5W1H มาชวยในการวิเคราะหแหาปใญหา พบวา กรณีศึกษาเสียเวลา
ในการเคลื่อนยายระหวางคลังสินคาเป็นเวลานาน, มีกระบวนการทํางานที่ซับซอน, มีตนทุนทางดานการบริหารจัดการ และตนทุนโลจิสติกสแสูง 
อีกทั้งไมมีการทํา Stock คลังสินคา แตใชวิธีทองจํา และตรวจเช็คสินคาคงคลัง และมีการแบงคลังสินคาในการจัดเก็บอุปกรณแ 3 ที่ ซึ่งตองทําการ
เคลื่อนยายทุกครั้งที่มี Order 
 การประยุกตแใชหลักการ Lean Manufacturing โดยการขจัดความสูญเปลา (Wastes) รวมทั้งสิ้น 5 ประการ กับกรณีศึกษา ดังน้ี 
 1) ความสูญเสียที่เกิดจากการขนสงหรือขนยาย (Transport) การใชแรงงานขนสงของเป็นระยะไกลๆ ในการทํางาน การขนสงเป็น
การสูญเสียที่ไมไดเพิ่มคุณคาของสินคา 

Supplier คลังสินค๎าหันตรา คลังสินค๎า 

คลองหลวง 

ผลิตและจัดเก็บอุปกรณ์

ประเภทไม๎ 

Customer 
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 2) ความสูญเสียที่เกิดจากการลาชาหรือการรอคอย (Delay or Waiting) การรอคอย หรือความลาชา เกิดจากสาเหตุตางๆ กัน เชน 
ความลาชาของการสงวัตถุดิบหรือชิ้นสวน กระบวนการขาดความสมดุลอันเน่ืองจากการวางแผนการผลิตไมถูกตอง 
 3) ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไมจําเป็น ( Inventory/Workin-Process) การสะสมวัตถุดิบไวจํานวนมากแลวใชไมทัน 
ทําใหตองใชพื้นที่ในการเก็บรักษาตองเสียคาใชจาย เสียเวลาทํางาน และเสียทรัพยากรอื่นๆ 
 4) ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process) ความสูญเสียอาจเกิดจากการทํางานดวยมือที่มีการขามขั้นตอนการทํางาน 
 5) ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไมจําเป็น (Motion) การเคลื่อนไหวที่ไมจําเป็น การปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมถูกตอง 
 
ผลการศึกษา 
 จากการนําหลักการ Lean Manufacturing โดยการขจัดความสูญเปลา (Wastes) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1( ีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการ์นส่งอรือ์นยดาย )Transport) 
ผลการสรุปการวิเคราะหแปใญหา พบวา หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ ประสบปใญหาการสูญเสียที่เกิดจากการขนสง เน่ืองจากคลังสินคาในแตละ
คลังสินคามีระยะทางคอนขางไกลกัน ซึ่งเป็นปใญหาที่ไมไดทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม และดวยการวางแผนที่ไมมีประสิทธิภาพในการขนสงสินคาหรือ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจากแตละคลังสินคา อาจทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เชน แรงงาน ทรัพยากร และปใจจัยที่กอใหเกิดปใญหาน้ันเพิ่ม
มากขึ้นหรืออาจทําใหระยะเวลาในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากกวาที่ควรจะเป็น 
 การแกดปัญอาีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการ์นส่งอรือ์นยดาย )Transport) 
 สามารถลดความผิดพลาดในการจัดการภายในคลังสินคา ไดจากการศึกษาเสนทางในการขนสงเพื่อลดระยะทางในการขนสงโดยใหใช
เสนทางที่ใกล ประหยัดที่สุด และขนยายสินคาหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเมื่อจําเป็น มีการวางแผนในการนําสินคาหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และ
วางแผนวาจะไปสงในคลังสินคาไหนกอนก็นําสินคาน้ันอยูดานหนา เพื่อลดระยะเวลาในการขนสินคาในแตละรอบ พรอมกับวางแผนผังของคลังสินคา
ใหสะดวกตอการจัดเก็บสินคา มีการแยกประเภทของสินคาเพื่อใหงายตอการหยิบ มีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ
เรียนรูงานใหเขาใจตรงดันเพื่อไมใหเกิดการสับสนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังชวยใหพนักงานทํางานไดอยางมรีะเบียบ และมีมาตราฐานเดียวกัน 
 2) ีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการล่าชดาอรือการรอีอย )Delay or Waiting)   
 ผลการสรุปการวิเคราะหแปใญหา พบวา หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ ประสบปใญหาการรอคอยงานจากกระบวนการผลิตหรือความ
ลาชาจากกระบวนการทํางานเป็นสวนใหญ เชน ความลาชาของการสงวัตถุดิบหรือชิ้นสวนในการผลิตของลําโพง เวลาที่ใชในการติดต้ังตัวลําโพง 
การขาดความสมดุลอันเน่ืองมากจากการวางแผนการผลิตที่ไมถูกตองทําใหเกิดคนไมเพียงพอตองานอีกงานนึง 
 การแกดปัญอาีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการล่าชดาอรือการรอีอย )Delay or Waiting)  
 2.1) แกไขการรอคอยงานจากกระบวนการผลิตหรือความลาชาจากกระบวนการทํางาน โดยจัดระบบกระบวนการทํางานใหมทั้ง 3 
คลังสินคาใหมีความสอดคลองกัน คลังสินคาหันตราก็จะนําระบบ Reorder Point เขาไปใชเพื่อทําใหรูจํานวนของสินคาคงคลัง เพื่อเวลาที่สินคา
ใกลจะหมดบริษัทตองสั่งสินคาชนิดน้ีเผื่อไวเพื่อใหกระบวนการทํางานเป็น Flow ไมทําใหการทํางานของบริษัทหยุดการทํางาน เน่ืองจากสินคา
ในการผลิตไมมีในคลังสินคาหนาราน ก็จะตองมีสินคาในการผลิตจากคลังสินคาหันตรา เพื่อใหการผลิตเป็นไปอยางราบรื่น 
 2.2) ความลาชาของการสงวัตถุดิบหรือชิ้นสวนในการผลิต เพราะการที่จะผลิตลําโพงแตละตัวตองรอออเดอรแของลูกคาและจัดทําผลิต
ลําโพงทีละตัว เน่ืองจากขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาวาตองการลําโพงใหมีลักษณะแบบไหน เสียงสูงเสียงตํ่าเสียงเบสหนักเบสเบาหรือ
ตองการเสียงแหลมมากขนาดไหน วัตถุดิบหรือชิ้นสวนในการผลิตลําโพงในแตละแบบก็จะมีความแตกตางกัน ดังน้ันการใชการทองจําเอาวาสินคา
ประเภทน้ีขาดไปเทาไหรอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได และหากสินคาที่จะตองใชมีไมพียงพอก็จะสงผลกระบวนการการผลิตตองหยุดชะงักลง จึง
นําระบบ Reorder Point เขามาชวยในการจัดการวัตถุดิบหรือชิ้นสวนในการผลิต 
 2.3) เวลาที่ใชในการติดต้ังลําโพง บางครั้งการเดินทางไปติดต้ังลําโพงแตละจุดอาจไมไดผานการวางแผน จะติดต้ังที่ใกลกอนแลวคอย
ไกลถัดไปเรื่อยๆ หลังจากที่เรามีระบบ Reorder Point แลวทุกครั้งที่มีการติดต้ังลําโพงเราจะจัดแผนการเดินรถใหมใหรถที่ออกไปติดต้ังผาน
คลังสินคาที่สินคาในการผลิต 
 2.4) ขาดความสมดุลในเรื่องการวางแผนการผลิตที่ไมถูกตอง ในการผลิตเราจะทําการวางแผนงานกอนเริ่มทํางานทุกครั้ง พนักงานทุก
คนในองคแกรจะรูหนาที่ของตนเองอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อใหเกิดสินคาขึ้นและพนักงานแตละคนจะสามารถทําหนาที่ได  2 
ตําแหนงทดแทนกันได  
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 3) ีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการมควัสดุีงีลังทค่ไม่จ าเป็น )Inventory/Workin-Process)  
 ผลการสรุปการวิเคราะหแปใญหา พบวา หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ มีวัสดุคงคลังที่ไมจําเป็นมากเกินไป เน่ืองจากแรกเริ่มน้ันบริษัท
ไมมีกระบวนการจัดการดานคลังสินคาที่เป็นระบบ แตใชวิธีการทองจํา และจดใสกระดาษเพียงเทาน้ัน  
 การแกดปัญอาีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการมควัสดุีงีลังทค่ไม่จ าเป็น )Inventory/Workin-Process)  
 เราจะประยุกตแใชเทคโนโลยีสมัยใหม ดวยการออกแบบโปรแกรม Reorder Point เขามาชวยแกไขปใญหา โดยโปรแกรมดังกลาว จะ
บอกจํานวนคงเหลือของวัตถุดิบแตละชนิดเพื่อใหงายตอการควบคุมและจัดการผลิตสินคาหนารานจะทราบวาวัตถุดิบที่จะใชน้ันเหลือเทาไหรใน
คลังหันตรา คลังหันตราทราบจํานวนวัตถุดิบในการผลิตอยางชัดเจนสั่งของจาก Supplier ไดในปริมาณที่เหมาะสมพอดีไมเกิดปใญหาวัตถุดิบลน
คลังหรือขาดวัตถุดิบในการผลิตทําใหการผลิตหยุดชะงัก คลังสินคาที่ปทุมธานีก็จะทราบวาการผลิตลําโพงน้ันกี่ตัวจากการผลิตหนารานและทาง
คลังที่ปทุมธานีจะสั่งไมมาทําการผลิตไมมากไปกวาจํานวนในการผลิต กระบวนการทําทํางานหลังจากที่มีการใช Reorder Point จะทําใหใช
สินคาที่มีอยูอยางพอดีกับความตองการในการผลิต 
 4) ีวามสูญเสคยเกิดจากการกระบวนการผลิต )Process)  
 ผลการสรุปการวิเคราะหแปใญหา พบวา หางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ เกิดปใญหาการผลิตสินคาที่มีขั้นตอนแตกตางกันไปตามออเดอรแ
ของลูกคา บริษัทจึงตองผลิตสินคาที่มีรูปแบบแตกตางกันไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทําใหเกิดขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน 
 การแกดไ์ปัญอาีวามสูญเสคยเกิดจากการกระบวนการผลิต )Process) 
 ศึกษาทําความเขาใจในความตองการของลูกคา เพื่อผลิตสินคาใหตอบสนองความตองการของลูกคา โดยบริษัทตองกําหนดมาตรฐานสินคา
เอง โดยผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการของลูกคา เชน ลูกคาตองการติดต้ังเครื่องเสียงรถยนตแทางบริษัทตองศึกษาและวิจัยวาเครื่องเสียแบบไหน
เหมาะกับรถยนตแขนาดเล็ก กลาง ใหญ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดเลยโดยไมตองใหลูกคามาเป็นผูกําหนดสินคาเพราะวาบริษัทจะผลิต
สินคาที่เหมาะสมกับชิ้นงานน้ันๆไวเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพื่อแกปใญหาการผลิตที่หลายขั้นตอนในการทํางาน และยังทําให เกิด
การไหลเวียนสินคาที่ดีเพราะวาเราสามารถกําหนดการผลิตตามสินคาที่บริษัทตองการและยังชวยจัดการสินคาคงคลังไดงายขึ้นอีกดวย 
 5) ีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการเีลื่อนไอวทค่ไม่จ าเป็น )Motion) 
 ผลการสรุปการวิเคราะหแปใญหา พบวา พนักงานของหางหุนสวนจํากัดไทยออดิโอ พบเจอปใญหาการเสียเวลาในการไปหยิบอุปกรณแที่
อยูไกลทําใหเกิดความลาชาในการทํางานและอุปกรณแบางชิ้นยังตองถอดเปลี่ยนตลอดเชน ใบเลื่อย ใบเลื่อยเป็นวัสดุที่ใชไดอยางจํากัด เมื่อใบไม
คมแลวตองถอดใบเกาออกและทําการเปลี่ยนใบใหมใสเขาไปใหม ใบเลื่อยใชไดอยางจํากัดจึงทําใหเสียเวลาในการเปลี่ยนและบางครั้งการผลิต
สินคาแตละชิ้นตองการขนาดไมที่ตางกันไปเล็กใหญตามความเหมาะสมของสินคาพนักงานตองยกหรือเคลื่อนยายไมซึ่งอาจทําใหพนักงานเกิ ด
ความเหน่ือยลา ความเหน่ือยลาของพนักงานอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของชิ้นงานได 
 การแกดไ์ปัญอาีวามสูญเสคยทค่เกิดจากการเีลื่อนไอวทค่ไม่จ าเป็น )Motion) 
 การแกปใญหาดังกลาวน้ันจะตองทําการจัดเก็บอุปกรณแในการผลิตชิ้นงานตางๆ ไวในที่ที่เหมาะสม ใหมองหางาย สะดวกตอการนําออกมา
ใชงาน หรือจัดเก็บรักษาความสะอาดของอุปกรณแในการทํางาน จะทําใหการทํางานงาย และสะดวกมากย่ิงขึ้น ควรจัดเก็บใหเป็นระเบียบเพื่อให
พนักงานหยิบจับใชอุปกรณแไดอยางสะดวก เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการผลิตชื้นงานน้ันๆ และจะทําใหพนักงานไมเกิดความเหน่ือยลา บริษัทตองใช
วัสดุที่ดีมีมาตรฐาน เชน ใบเลื่อยอยางที่กลาวไวดานบน วัสดุอุปกรณแในการทํางานควรเลือกย่ีหอที่มีคุณภาพ เพื่อใหการทํางานเกิดความตอเน่ืองใน
การทํางาน เลือกขนาดที่เหมาะสมตอการใชงานเพื่อยืดอายุการใชงานของวัสดุอุปกรณแ และจะชวยลดการเคลื่อนไหวในการทํางานที่ไมจําเป็น 
 
การพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง โดยน ามาประยุกตแใชกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ระบบการจัดการสินคาคงคลังเพื่อการคํานวณ Reorder point 
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จากรูปจะมีการออกแบบระบบที่ชวยคํานวณ Reorder point แทนการจดจําวาจะสั่งสินคาหรือวัตถุดิบตัวใดบาง และสินคาหรือ
วัตถุดิบดังกลาวมีจํานวนคงเหลือเทาใด และควรทําการสั่งซื้อเมื่อใด 

โดยเครื่องมือตางๆ ภายในโปรแกรม Reorder point จะประกอบไปดวย 
 1) Product Name (ชื่อของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต) 
 2) SKU (รหัสของวัตถุดิบ) 
 3) Current Stock Level (จํานวนของวัตถุดิบที่อยูในคลังสินคา) 
 4) Lead Time (Days) (ระยะเวลาในรอวัตถุดิบ/วัน) 
 5) Max Daily Usage (จํานวนที่ใชวัตถุดิบมากที่สุด/วัน) 
 6) Max Lead Time (Days) (ระยะเวลาในรอวัตถุดิบชาสุด/วัน) 
 7) Avg Daily Usage (เฉลี่ยจํานวนการใชวัตถุดิบ/วัน) 
 8) Avg Lead Time Usage (เฉลี่ยระยะเวลาในรอวัตถุดิบ/วัน) 
 9) Reorder Point (จุดที่ควรจะสั่งสินคาใหม) 
 10) Reorder (เพื่อแสดงผลลัพธแ Yes or No ในการสั่งสินคา) 
 11) Supplier (เพื่อแสดงรายชื่อของ Supplier) 
 12) Supplier Contact (เพื่อแสดงชองทางในการติดตอ Supplier) 
 13) Safety Stock (ปริมาณสินคาคงคลังที่ควรมีไวเผื่อกรณีฉกุเฉิน) 

จากการนําโปรแกรมน้ีไปใช เมื่อบริษัทมีความตองการในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตสินคา ก็จะนําไปใสในชอง (1) จํานวนของ
วัตถุดิบในคลังสินคา หากมีพนักงานมาเบิกวัตถุดิบไปใชในการผลิต ก็จะถูกหักออกจากระบบทันที เมื่อวัตถุดิบที่อยูในคลังสินคาอยูในจุดที่ตํ่ากวา
จุด Reorder Point หรือมีจํานวนเทากับ ระบบก็จะขึ้นแจงเตือนวาควรทําการสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดดังกลาวไดแลว โดยจะขึ้นเป็นคําวา Yes ถาหาก
วัตถุดิบชนิดใด ยังไมถึงจุดสั่งซื้อ โปรแกรมก็จะขึ้นวา No อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถชวยแจงไดอีกวาวัตถุดิบแตละชนิดน้ัน มีการสั่งซื้อ หรือสั่ง
ผลิตจาก Supplier คนใด และมีวิธีการติดตออยางไร โดยโปรแกรมดังกลาวน้ีจะสามารถลดตนทุนในการเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินคา และลดคา
เสียโอกาสในการผลิตสินคาน้ันไมได หากวัตถุดิบมีจํานวนไมเพียงพอ 

หลังจากการแกไขตามแนวทางดังกลาวขางตนน้ัน ไดทําการเก็บผลการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคาจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากผูบริหารระดับสูง ของหางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ ผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวา ผลการประเมินการชี้วัดผลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังสินคาที่ไดพัฒนาขึ้น โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายดานพบวา พนักงานทุกคนมีความคิดเห็นวาระบ บที่
ไดรับการพัฒนาขึ้นน้ี จะสามารถแกไขปใญหาที่เคยเกิดขึ้นไดจริง รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการใหบริหารการจัดซื้อสินค า
วัตถุดิบตางๆ  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบวา การจัดการภายในคลังสินคาของหางหุนสวนจํากัด ไทยออดิโอ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น โดยผลการประเมิน
จากแบบสอบถามเพื่อชี้วัดผลการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคาที่ไดพัฒนาขึ้น หลังจากมีการเริ่มทดลองปรับปรุงระบบ 1 สัปดาหแ โดยรวมอยู ใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา พนักงานทุกคนมีความคิดเห็นวาระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นน้ี จะสามารถ

แกไขปใญหาที่เคยเกิดขึ้นไดจริง ( ̅ = 5.00) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการใหบริหารการจัดซื้อสินคาวัตถุดิบตางๆ ( ̅ = 4.90) 
 การที่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นน้ัน ก็เน่ืองมาจาก มีกระบวนการจัดการภายในคลังสินคาที่สามารถไหลไดอยางตอเน่ือง มีการจัดการ
คลังสินคาอยางเป็นระบบ โดยการประยุกตแใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดวยการออกแบบโปรแกรม Reorder Point ที่เหมาะสมกับหางหุนสวนจํากัด 
ไทยออดิโอ อีกทั้งผูวิจัยยังไดมีการกําจัดความสูญเปลาที่สําคัญออกไป คือ ความสูญเปลาจากการเคลื่อนที่ที่ไมจําเป็น โดยความสูญเปลาเหลาน้ี
เปรียบเสมือนพนักงานที่ไดทํางานอยูตลอดเวลา แตเป็นการทํางานที่ไมกอใหเกิดคุณคา (NVA) น่ันเอง อีกทั้งยังกอใหเกิดภาระตนทุนที่ไมจําเป็น
ใหแกบริษัทอีกดวย ซึ่งหากสามารถกําจัดความสูญเปลาประเภทน้ีไปได ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได จากงานวิจัยน้ี พบวาเมื่อ
นําไปประยุกตแใชในการจัดการคลังสินคาที่มีลักษณะรูปแบบเดียวกัน ก็จะสามารถชวยใหการจัดการ และการทํางานในคลังสินคาการทํางานที่
รวดเร็ว และมีความถูกตองในการทํางาน  
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   266 

เอกสารอางอิง 
พรรณี หอมทอง. (2556). ความสูญเสีย 7 ประการ (7 WASTES). สืบคนเมื่อ 15 กุมภาพันธแ 2562, จาก  

http://www.thailandindustry.com/guru/v 
วิทยา สุหฤทดํารง และยุพา กลอนกลาง. (2550). แนวคิดแบบลีน: LEAN THINKING. กรุงเทพฯ: บริษัท อี.ไอ.สแควรแ พับลิชชีง จํากัด. 
นิวัฒนแ เดชอําไพ. (2557). การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยประยุกตแ ใชแนวคิดการผลิตแบบลีน. ขอนแกนฯ:  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
ตารางท่ี 1 ประเภทความสูญเปลาและเครื่องมือที่นํามาใช 

ท่ี ประเภทความสูญเปลา เคร่ืองมือท่ีน ามาใช 
1 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนสงหรือขนยาย (Transport) - ศึกษาเสนทางในการขนสงเพื่อลดระยะทางในการขนสง

โดยใหใชเสนทางที่ใกล และประหยัดที่สุด 
2 ความสูญเสียที่ เกิดจากการลาชาหรือการรอคอย (Delay or 

Waiting)   
- จัดกระบวนการระหวางคลังสินคาใหมีความสอดคลองกัน 
- นําระบบ Reorder Point เขามาชวยในการจัดการวัตถุดิบ
หรือชิ้นสวนในการผลิต 

3 ค ว า มสู ญ เ สี ย ที่ เ กิ ด จ า กก า รมี วั ส ดุ ค ง ค ลั ง ที่ ไ ม จํ า เ ป็ น 
(Inventory/Workin-Process) 

- นําระบบ Reorder Point เขามาชวยในการจัดการสินคา
คงคลัง 

4 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process) - กําหนดมาตรฐานสินคาที่ชัดเจน 
5 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไมจําเป็น (Motion) - ทําการจัดเก็บอุปกรณแในการผลิตชิ้นงานตางๆ ไวในที่ที่

เหมาะสม  และสะดวกตอการใชงาน 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถามในการชี้วัดผลการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคา 

ล าดับ รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ความสะดวกในการใชงาน โปรแกรม Re-Order point 
ความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานภายในคลังสินคา 
หลังไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความแมนยํา ของระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้น 
ความถูกตอง รวดเร็ว ในระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้น 
ความเชื่อมั่นในระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้น 
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดการระหวางคลังสินคาตางๆ ของบริษัท 
ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการใหบริหารการจัดซื้อสินคาวัตถุดิบตางๆ 
ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการใหบริการรับ-จัดเก็บ-สงมอบ สินคาใหแกลูกคา 
ทานคิดวาระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นน้ี จะสามารถแกไขปใญหาที่เคยเกิดขึ้นไดจริง 
ทานคิดวาระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นน้ี จะสงผลดีในระยะยาวแกบริษัทได 
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การวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอมูลคาและปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในประเทศสิงคโปรแ 
An Analysis of Factors Affecting Value and Export Volume of Thai Rubber in Singapore 

  

อภิสิทธิ์ หะยีอุมา1 และ ธนวิทยแ บญุสิทธิ์2 
Apisit Hayeeuma Thanawit Bunsit 

บทคัดยอ 
บทความน้ีศึกษามูลคาและปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในประเทศสิงคโปรแโดยการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอมูลคาและ

ปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในประเทศสิงคโปรแ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอมูลคาการสงออกยางพาราของไทยในสิงคโปรแ
และเพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณการสงออกยางพาราของไทย โดยการศึกษาครั้งน้ีใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอน ( Multiple 
regression analysis) แบบ Log – liner model ใชขอมูลอนุกรมเวลา (Time series) เป็นขอมูลมูลคาการสงออกพาราต้ังแตปี พ.ศ. 2550 ถึง 
พ.ศ. 2560  มีกลุมตัวอยางในประเทศอาเซียนคือประเทศสิงคโปรแ  

ผลการศึกษาพบวา รายไดประชาชาติ ราคายาง อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและดุลการชําระเงิน เป็นปใจจัยที่สงผลตอมูลคา
การสงออกยางพาราของไทยในสิงคโปรแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และพื้นที่ รายไดประชาชาติ ราคายางพาราและมูลคาการ
สงออกเป็นปใจจัยที่สงผลตอปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในสิงคโปรแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.10 

 
ค าส าคัญ : มูลการสงออกยางพารา กลุมตัวอยางในประเทศอาเซียน ปริมาณการสงออกยางพารา 
 
Abstract 
 This article examines the value and export volume of Thai rubber in Singapore by analysis of factors affecting 
the value and volume of Thai rubber exports in Singapore. The purpose of this study was to investigate the impact of 
Thai rubber exports in Singapore and to study the impact of Thailand's export volume of rubber. This study uses multiple 
regression analysis. Log-liner model uses time series data. It is the value of para export from 2007 to 2017. The sample in 
ASEAN is Singapore.  

The study indicated that National income, tire prices, exchange rates Interest rate and balance of payments The 
factors affecting the export value of Thai rubber in Singapore are statistically significant at 0.05 and the national income 
area. Rubber price and export value are factors that affect the export volume of Thai rubber in Singapore at a statistically 
significant level of 0.10 
 
Keyword: The export of rubber. Sample in ASEAN. Export volume of rubber 
 
บทน า 

ยางพาราเป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหน่ึง  พบวามีเกษตรกรตลอดจนผูที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับ
ยางพาราประมาณ 1 ลานครอบครัว จํานวนไมนอยกวา 6 ลานคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่สงออกยางพาราและผลิตภัณฑแยางพาราเป็นอันดับ 
1 ของโลก  นับต้ังแต พ.ศ. 2534 เป็นตนมา   โดยใน พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีการผลิตยางพารา จํานวน 3.16 ลานตัน มีการสงออก จํานวน 
2.73 ลานตัน (รอยละ 86 ของผลผลิตทั้งหมด) ผลิตเพื่อใชในประเทศ จํานวน 399 ,415 ตัน (รอยละ 12 ของผลผลิตทั้งหมด) ซึ่งสามารถทํา
รายไดเขาประเทศไดปีละกวา 400,000 ลานบาท แตการสงออกยางพาราสวนใหญอยูในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นตน ซึ่งมีมูลคาเพิ่มตํ่า เชน ยางแผน
รมควัน ยางแทง และนํ้ายางขน ทําใหมีผลตอการสรางรายไดเขาสูประเทศและการยกระดับรายไดของเกษตรกรไมมากเทาที่ควรและหากเรื่องน้ี
ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะสงผลดีตอประเทศและเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยางมหาศาล  ดังน้ันยางพาราก็ยังคงเป็นพืช
เศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่มีความจําเป็นในการสงเสริมอาชีพและมีโอกาสในการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น  (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคแกร
มหาชน),2556) 

                                                             
1 นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ คณะเศรษฐศาสตรแและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ คณะเศรษฐศาสตรแและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 
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ยางพาราเป็นสินคาเกษตรที่ทรงคุณคา เน่ืองจากนํ้ายางสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมไดจํานวนมากเชน กาว ยางลอ ยางยืด และ
ผลิตภัณฑแอื่นๆ ในขณะที่เมื่อหมดอายุใหนํ้ายาง ไมยางก็สามารถเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเฟอรแนิเจอรแ อุตสาหกรรมของเลนไม ในขณะที่
ประเทศไทยเป็นผูสงออกยางพาราและผลิตภัณฑแยางอันดับหน่ึงของโลก แตปใญหาราคายางตกตํ่าต้ังแตปี 2557 สงผลกระทบอยางรุนแรงแก
ครัวเรือนชาวสวนยาง แมวารัฐบาล พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา มีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
หนวยงาน โดยมีการควบรวม 3 หนวยงานเดิม เป็น “การยางแหงประเทศไทย” มาตรการ “ไรละพันหา” การรับซื้อผลผลิตหน่ึงแสนตันภายใต 
“โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ”ปใญหายางพาราของไทยไมไดมีเฉพาะที่ราคายางพาราตกตํ่า แตยังมีปใญหาเรื่องการจัดการสวน
ยาง ความหลงผิดและกับดักทางสถาบันที่นําไปสูนโยบายที่ผิดพลาด และการจัดการผลผลิต การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑแยาง โครงการ
ของรัฐในอดีตต้ังแตปี 2553 เนนการเพิ่มผลผลิตยางพารา เน่ืองจากราคายางอยูในระดับสูง แตในปใจจุบันราคายางอยูในระดับตํ่าซึ่งเป็นผลจาก
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และผลจากโครงการการเพิ่มผลผลิตดังกลาวก็ซ้ําเติมปใญหาราคายางตกตํ่าอยางตอเน่ือง (ประชา 
คุณธรรมดี, 2559) 

จากที่มาและความสําคัญความสําคัญดังกลาว บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอมูลคาและผลกระทบของ
ปริมาณการสงออกยางพาราของไทยไปยังประเทศสิงคโปรแ 

 
วัตถุประสงคแ 

การศึกษาน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญในการวิเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปรแ 
1) เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอมูลคาการสงออกยางพาราในประเทศสิงคโปรแ 
2) เพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณการสงออกยางพาราของประเทศไทยในสิงคโปรแ 

 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

1. ปใจจัยท่ีก าหนดการสงออก (รัตนา สายคณิต,2543: 265-266) 
การที่ประเทศจะสงออกสินคาและบริการตางๆ ไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับปใจจัยที่สําคัญหลายบางประการ ไดแก เชน ปริมาณการผลิตในประเทศ 
ดุลการชําระเงิน อัตราเงินเฟูอ พื้นที่ในการปลูก ราคายาง รายไดประชาชาติ อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ซึ่ งแต
ละปใจจัยมีผลกระทบตอการสงออกดังน้ี 

1)  ปริมาณการผลิตในประเทศ การสงออกมีความสัมพันธแกับปริมาณการผลิตในประเทศที่การสงออกมีความสัมพันธแกับปริมาณการ
ผลิตในประเทศที่ในแงที่วา ถาประเทศสามารถผลิตสินคาไดมากเกินกวาความตองการบริโภคในประเทศ ประเทศก็จะมี สินคาที่เหลือเพื่อการ
สงออกได แตถาประเทศผลิตสินคาไดนอยไมพอความตองการบริโภคในประเทศแลว ประเทศก็จะไมมีสินคาเหลือเพื่อการสงออกไปขาย อยางไร
ก็ตาม มิไดหมายความวาประเทศที่ผลิตคาไดเกินความตองการบริโภคจะสามารถสงออกสินคาไดมากดวย เพราะการที่จะสงออกไดมากหรือนอย
ยังขึ้นกับปใจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ 
 2) ดุลการชําระเงิน ประเทศที่ใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เมื่อเกิดความไมสมดุลของดุลการชําระเงินจะสงผลใหอัตราการ
แลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติน่ันคือ กรณีดุลการชําระเงินเกินดุล ซึ่งมีเงินตราตางประเทศเขามาในประเทศจํานวนมาก 
ดังน้ันคาของสกุลเงินทองถิ่นจะแข็งคาขึ้นสงผลใหการสงออกลดลง 

3) อัตราเงินเฟูอ ประเทศที่ประสบปใญหาเงินเฟูอในอัตราสูง คาครองชีพสูงขึ้นมาก เพราะราคาสินคาและราคาปใจจัยการผลิตตางๆ 
สูงขึ้น สินคาที่สงออกจึงตองมีราคาสูงขึ้นดวย ทําใหไมสามารถขายสินคาแขงขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีอัตราเงินเฟูอตํ่ากวา หรือไมประสบปใญหา
เงินเฟูอไดการสงออกของประเทศจึงลดลง 

4) พื้นที่ในการปลูก ในการปลูกยางพาราจะเป็นจําพวกไมยืนตนและพื้นที่ในการปลูกมีสวนสําคัญในการสงสินคาออกนอกประเทศ 
ยางในบางพื้นที่ยังประสบปใญหานํ้าทวมซึ่งจะมีผลตอการกรีดยางไดนอยลงหรือเกิดปใญหาฤดูแลงก็ไมสามารถจะผลิตเพื่อสงออกได 

5) ราคายาง ราคายางมีสวนสําคัญในการสงออกสินคาเป็นอยางมาก เมื่อราคายางสูงขึ้นจะสงผลกระทบตอการสงออกนอยลงและเมื่อ
ราคาลดลงจะทําใหการสงออกมากขึ้น 

6) รายไดประชาชาติคือมูลคาที่เป็นตัวเงินของผลผลิตหรือสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ระบบเศรษฐกิจไดผลิตขึ้นในรอบระยะเวลาใด
เวลาหน่ึง รายไดประชาชาติจึงมีรายไดที่การจากการผลิตสินคาและบริการในระยะเวลาน้ัน ๆ  

7) อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธแกับอัตราเงินเฟูอเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะสงผลใหการสงออกนอยลงและถาดอกเบี้ย
ลดลงจะมีการสงออกสินคามากขึ้น อัตราดอกเบี้ยจึงเป็นปใจจัยในการสงออกสินคา 
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8) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ราคาขายสินคาและบริการใหตางประเทศเกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศดวย ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศเงินสกุลของประเทศกับเงินสกุลของประเทศคูคาเป็นอัตราที่ไมเหมาะสม ก็อาจทําให
ราคาสินคาและบริการของประเทศคิดเป็นเงินสกุลตางประเทศมีราคาถูกหรือแพงเกินไป ซึ่งจะกระทบการสงออกไดเชนกัน ทําใหประเทศสงออก
ไดมากขึ้น หรือเป็นอุปสรรคตอการสงออกก็ได 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร  
เน่ืองจากการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญจะขึ้นกับปใจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพดิน ฟูา อากาศ ซึ่งมีผลกระทบตอปริมาณการผลิต

เกษตรกรจะผลิตไดจริง นอกจากน้ีสินคาเกษตรที่มีปริมาณสงออกไปตางประเทศดวยและเน่ืองจากอุปสงคแสินคาเกษตรสวนใหญมีความยืดหยุน
นอย การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตจะทําใหราคาเปลี่ยนแปลงมาก ดังน้ันราคาสินคาเกษตรจึงเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตจะทําใหราคา
เปลี่ยนแปลงมาก ดังน้ันราคาสินคาเกษตรจึงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมาก ซึ่งผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรในการวิเคราะหแพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร สามารถแยกออกไดเป็น 4 ลักษณะคือราคาแบบไมมีรูปแบบหรือผิดปกติ ( Irregular Movement) การ
เคลื่อนไหวของราคาแบบตามฤดูกาล (Seasonal Movement) การเคลื่อนไหวของราคาแบบวัฏจักร (Cyclical Movement) และการ
เคลื่อนไหวของราคาตามแนวโนมระยะยาว (Long Term Trend) ซึ่งรายละเอียดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาแตละรูปแบบดังน้ี 

1. การเคลื่อนไหวของราคาแบบไมมีรูปแบบหรือแบบผิดปกติ (Irregular Movement) พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาแบบไมมี
รูปแบบหรือแบบผิดปกติน้ีเกิดขึ้นหรือถูกกระทบจากปใจจัยที่ควบคุมไมไดหรือไมไดคาดฝใน เชน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฝนแลง นํ้าท วมและ
เกิดสงความหรือความไมสงบในบางพื้นที่ เป็นตน นอกจากน้ียังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาระดับรายวันหรือวันตอวัน (Day-to-day 
Fluctuation) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงคแและอุปทานในระยะสั้นมาก เป็นเหตุการณแไมคาดคิดมากอนเมื่อเหตุการณแเขาสูภาวะปกติ
ระดับราคาก็จะปรับตัวเขาสูสภาวะปกติ 

2. การเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาล (Seasonal Movement) ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาลจะเป็นการเคลื่อนไหว
ของราคาในชวงเวลาหน่ึงปีโดยแบบแผนการเคลื่อนไหวของราคาในแตละปีจะมีลักษณะขึ้นลงคลายกัน ทั้งน้ีเกิดจากปใจจัยที่เกิดขึ้นตามฤดูก าล 
ทั้งปใจจัยดานอุปสงคแและ/หรือปใจจัยดานอุปทาน ปใจจัยดานอุปสงคแตามฤดูกาล เชน ตรุษจีน ชวงปีใหมและสงกรานตแ เป็นตน ซึ่งชวงเวลาน้ีอุป
สงคแของสินคาเกษตรบางชนิดจะเพิ่มมากขึ้นทําใหราคาเพิ่มสูงขึ้นกวาชวงที่ไมมีเทศกาลเหลาน้ี สวนปใจจัยดานอุปทานเกิดจากผลผลิตสิ นคา
เกษตรสวนใหญจะออกตามฤดูกาล เชนกรณีขาว จะมีผลผลิตออกมากในชวงฤดูเก็บเกี่ยวขณะที่อุปสงคแจะมีสม่ําเสมอตลอดทั้งปี จึงทําใหราคา
คอย ๆ ขยับตัวสูงขึ้นและราคาจะลดลงอีกเมื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม ปริมาณผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดมากขึ้น 

3. การเคลื่อนไหวของราคาแบบวัฎจักร (Cyclical Movement) ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาแบบวัฎจักรจะเคลื่อนไหวขึ้นลง
คลายแบบฤดูกาลแตจะตางกันที่การเคลื่อนไหวตามฤดูกาลจะอยูในชวงเวลา 1 ปี แตการเคลื่อนไหวของราคาแบบวัฎจักรจะเป็นชวงเวลาที่นาน
กวา นักเศรษฐศาสตรแเชื่อวาการเคลื่อนไหวของราคาแบบวัฎจักรของสินคาเกษตรน้ีมีสาเหตุมาจากลักษณะการผลิตที่ตองใชเวลายาวนานกวา
ผลผลิตจะออกสูตลาด โดยทั่วไปวัฎจักรหน่ึง ๆ จะยาวนานประมาณ 2 เทาของชวงเวลาที่ใชในการผลิต โดยทั่วไปความยาวของแตละวัฎจักร
และความแตกตางระหวางราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดของแตละวัฎจักรอาจไมเทากัน ยกเวนกรณีที่วัฎจักรบริสุทธิ์ที่มีชวงความยาวของแตละวัฎ
จักรเทากันและความแตกตางระหวางราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดของแตละวัฎจักรเทากันดวย 

4. การเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโนมระยะยาว (Long Term Trend) การวิเคราะหแการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโนมระยะยาว 
เป็นการวิเคราะหแราคาเฉลี่ยรายปีติดตอกันหลายชวงปี เพ่ือใหทราบวาแนวโนมของราคาเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหรือลดลง
หรือคอนขางคงที่ตลอดทุกปี ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ีมาจากการเคลื่อนยายเสนอุปสงคแและเสนอุปทาน โดยปใจจัยทําใหเกิดกา ร
เคลื่อนยายเสน คือ การเปลี่ยนแปลงตัวกําหนดของเสนอุปสงคแและเสนอุปทานตาง ๆ ยกเวนปใจจัยที่เป็นราคาของสินคาน้ัน สําหรับปใจจัยที่ทําให
อุปสงคแยายเสนออกเมื่อเวลาผานไป ไดแก ประชากรหรือผูบริโภคเพิ่มขึ้น รายไดของผูบริโภคเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเศรษฐกิจดีขึ้น การ เปลี่ยนแปลง
รสนิยมของผูบริโภค เป็นตน สวนปใจจัยที่ทําใหเสนอุปทานยายเสนออกเมื่อเวลาผานไป ไดแก จํานวนผูผลิตมีมากขึ้น เทคโนโลยีการผลิตดีขึ้น ทํา
ใหประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิตลดลงและราคาปใจจัยการผลิตที่สําคัญมีแนวโนมลดลง 

3. ทฤษฎี Export-Led Growth  
 ทฤษฏีการสงออกนําการเจริญเติบโต (Export – Led Growth) เป็นทฤษฎีของระแบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่คํานึงถึงนโยบายการคา
ระหวางประเทศเป็นปใจจัยสําคัญ โดยเฉพาะการขยายการสงออกจะชวยใหประเทศสามารถขยายขอบเขตของขอจํากัดการใชทรัพยากร และ
ประสิทธิภาพของการผลิตของตนเองและจะสงผลตอการขยายการผลิตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกดานตามมาซึ่งก็คือสาเหตุในการ
สงเสริมการสงออกในหลายประเทศในโลก เน่ืองจากมีขอไดเปรียบทางดานทรัพยากรที่เหลืออยูและนํามาใชประโยชนแได ดังน้ันหลายประเทศจึง
หันมาพัฒนาประเทศโดยเนนนโยบายสงเสริมการสงออกทดแทนนโยบายการพัฒนาเพื่อทดแทนการนําเขา แนวคิดน้ีคือ Export – Led Growth 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   270 

(Edgardo and Claudia, 1989) ถาพิจารณาถึงทฤษฎีน้ี การสงออกไมใชเป็นเพียงตัวชี้แนะหรือชี้นําความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทาน้ันแตยัง
กอใหเกิดผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เน่ืองจากผูผลิตตองการปรับกระบวนการผลิตและมีการแขงขันอยูตลอดเวลา
พรอมกันน้ีการสงเสริมการสงออกยังมีการเพิ่มปริมาณการสงออกใหมากขึ้นตามระยะเวลาอีกดวย นโยบายสงเสริมการสงออกเป็นนโยบายที่ชี้นํา
ใหระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิ์ภาพสูงและสงผลใหการสงออกและ GDP มีการตอเน่ืองและยังเป็นตัวกําหนดทิศทางการสนับสนุนการทดแทนการ
นําเขาโดยสงเสริมการผลิตสินคาที่ตองนําเขามาในอดีตและสงออกแทน (อรรถพงษแ ลลิตาศรม, 2551) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษา 
 ในการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาและปริมาณการสงออกยางพาราของไทยไปสูประเทศสิงคแโป โดยใชการวิเคราะหแการ
ถดถอยเชิงชอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีการใหตัวแปรตามอยูในรูป log ธรรมชาติหรือเรียกโมเดลน้ีวา “Log – liner model” 
 โดยการศึกษาครั้งน้ีเป็นขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นขอมูลรายปี ต้ังแตปี 2550-2560 ในการวิเคราะหแขอมลูใช
แบบจําลองดังน้ี 
 แบบจําลอง 1 (ตัวแปรตามคือมูลคาการสงออก) 
 แบบจําลองที่ 1 

 Value = β0+ β1Volume + β2GDP + β3 Price + β4 Area + β5 Ex + β6 Balance +β7 Inf + β8 Interest_rate 
 แบบจําลองที่ 2 

 LogValue = β0+ β1Volume + β2GDP + β3 Price + β4 Area + β5 Ex + β6 Balance +β7 Inf + β8Interest_rate 
 แบบจําลองที่ 3 

 LogValue = β0+ β1Volume +dlogβ2GDP +dlogβ3 Price + β4 Area + β5 Ex + β6 Balance +β7 Inf +β8Interest_rate 
 แบบจําลอง 2 (ตัวแปรตามคือปริมาณการสงออก) 
 แบบจําลองที่ 1 

 Volume = β0+ β1Volume + β2GDP + β3 Price + β4 Area + β5 Ex + β6 Balance +β7 Inf + β8Interest_rate 

ตัวแปรตาม 
มูลคาการสงออก 

ตัวแปรอิสระ 
มิติทางดานเศรษฐกิจ 

- อัตราเงินเฟูอ 

- อัตราดอกเบี้ย 

- อัตราการแลกเปลี่ยน 

- รายไดประชาชาติ )GDP( 

- ดุลการช าระเงิน 

- ราคายาง 

- ปริมาณการสงออก 
มิติดานสิ่งแวดลอม 
- พ้ืนท่ีท าการเกษตร 

ตัวแปรตาม 

ปริมาณการสงออก 

ตัวแปรอิสระ 
มิติทางดานเศรษฐกิจ 

- อัตราเงินเฟูอ 

- อัตราดอกเบี้ย 

- อัตราการแลกเปลี่ยน 

- รายไดประชาชาติ )GDP( 

- ดุลการช าระเงิน 

- ราคายาง 

- มูลคาการสงออก 
มิติดานสิ่งแวดลอม 
- พ้ืนท่ีท าการเกษตร 
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 แบบจําลองที่ 2 

 LogVolume = β0+ β1Volume + β2GDP + β3 Price + β4 Area + β5 Ex + β6 Balance +β7 Inf + β8Interest_rate 
 แบบจําลองที่ 3 

 LogVolume = β0+ logβ1Volume + logβ2GDP + logβ3 Price + logβ4 Area + logβ5 Ex + logβ6 Balance + logβ7 Inf 

+ dlogβ8Interest_rate 
 จากการศึกษาแบบจาํลองไดอธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษาความสัมพันธแระหวางตัวแปรและที่มาของขอมูล ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาความสัมพันธแระหวางตัวแปรและที่มาของขอมูล 

ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธแระหวางตัวแปร
และสมมติฐาน 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

Volume ปริมาณการสงออก 
(Volume) 

ß1 > 0 Rubber Intelligence Unit 

Value มูลคการสงออก 
(Value) 

ß2 > 0 Rubber Intelligence Unit 

GDP รายไดประชาชาติ 
(GDP) 

 ß3 > 0 ธนาคารแหงประเทศไทย 

Price ราคา 
(Price) 

ß4 > 0 การยางพาราแหงประเทศไทย 

Area พื้นที่ปลูกการเกษตร 
(Area) 

ß5 > 0 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

Ex อัตราการแลกเปลี่ยน 
(Exchange rate) 

ß6 > 0 ธนาคารแหงประเทศไทย 

Balance ดุลการชําระ 
(Balance) 

ß7 > 0 ธนาคารแหงประเทศไทย 

Inf อัตราเงินเฟูอ 
(Inflation rate) 

ß8 > 0 ธนาคารแหงประเทศไทย 

Interest rate อัตราดอกเบี้ย 
(Interest rate) 

ß9 > 0     ธนาคารแหงประเทศไทย 

ตัวแปรตาม ความหมายของตัวแปร  แหลงท่ีมาของขอมูล 
Value มูลคาการสงออก 

(Value) 
 Rubber Intelligence Unit 

Volume ปริมาณการสงออก 
(Volume) 

 Rubber Intelligence Unit 

 
องคแประกอบท่ัวไปของการสงออกยางพารา 
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ภาพท่ี 1 สถิติปริมาณการสงออกยางพารา 10 ปี ต้ังแต 2550-2560 

จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาในปี 2550 ถึง 2560 จํานวนการสงออกยางพาราของไทยไปยังประเทศสิงคแโปมากที่สุดคือปี 2560 ปริมาณสงออกคือ 
3,662.15 ลานกิโลกรัม และรองลงมาคือปี 2558 ปริมาณสงออกคือ 3 ,653.53 ลานกิโลกรัม  ซึ่งในปี 2550-2560 จะเห็นไดวาการสงออก
ยางพารามีทั้งแนวโนมเพิ่มขึ้นและลดลง 
 

 
ภาพท่ี 2 สถิติราคายางพาราในประเทศไทย 10 ปี ต้ังแตปี 2550-2560 

 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาราคายางในปี 2550-2560 จะเห็นไดวาในปีราคายางในประเทศไทยมีแนวโนมในการเพิ่มและลดของราคา
และปีที่ราคายางพาราสูงมากที่สุดคือปี 2554 ราคายางพาราสูงถึง 132.43 บาทและปีที่ราคาตํ่าที่สุดคือปี 2558 ราคายางพาราตํ่าถึง 48.99  
บาท 

 
ภาพท่ี 3 อัตราการแลกเปลี่ยนต้ังแต 10 ปี 2550-2560 
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จากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินไทยกับสิงคแโป (หนวย:$) ที่สูงสุดคือปี 2557 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินไทยตอเงินดอลลา
สิงคแโปเทากับ 25.32 บาท และปีที่มีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินไทยตอเงินดอลลาตํ่าสุดคือปี 2550 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอนปใจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกยางพารา 

ตัวแปร 1 2 3 

β 
(t) 

S.E β 
(t) 

S.E β 
(t) 

S.E 

Volume 4.095 
(0.971) 

4.21 3.40E-05 
(0.41) 

8.29E-05 -7.38E-05 
(-0.59) 

0.00012 

GDP 
(Gross Domestic Product) 

-1.911 
(-1.87) 

1.02 -0.00028* 
(-11.29) 

2.54E-05 -3.26** 
(-7.31) 

0.446 
 

Price 80.86* 
(3.54) 

22.78 0.0035* 
(4.76) 

0.0007 0.088 
(2.877) 

0.030 

Area 111.09 
(0.26) 

416.29 -0.010 
(-0.99) 

0.010 0.088 
(5.761) 

0.494 

Ex 
(Exchange rate) 

305.14 
(0.32) 

948.08 -0.122* 
(-4.59) 

0.026 -0.245** 
(-6.715) 

0.036 

Balance 45.49 
(1.21) 

37.49 0.017* 
(12.80) 

0.001 0.019* 
(19.153) 

0.001 

Inf 
(Inflation rate) 

-49.61 
(-0.17) 

288.07 -0.021 
(-2.24) 

0.009 0.001 
(0.073) 

0.0166 

Interest rate 
 

-55.19 
(-0.07) 

713.71 -0.099* 
(-5.18) 

0.019 -0.163** 
(-8.356) 

0.019 

R-squared 
F 
Prob > F 
Obs 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criterion 

0.9927 
34.27 

0.028655 
11 

15.04 
15.36 
14.83 

0.9996 
721.21 

0.001385 
11 

-5.85 
-5.52 
-6.05 

0.9997 
481.01 
0.035 

11 
-5.90 
-5.63 
-6.20 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ 0.1 
 
ผลการวิเคราะหแ 
 จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวามีทั้งปใจจัยที่ไมมีผลกระทบตอมูลคาการสงออกและปใจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการสงออกโดยไดทําการ
วิเคราะหแแบบจําลองที่ 1 “Linear regression” ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 8 ตัว จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะวาคา Prob > F นอยกวา 
0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9927 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือมูลคาของการสงออกยางพาราไดรอยละ 99 และปใจจัยอื่น ๆ มีอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงรอย
ละ โดยมีคา F เทากับ 34.27 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสามารถอธิบายไดวา 
ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอมูลคาการสงออก ประกอบไปดวย ปริมาณการสงออกยางพารา รายไดประชาชาติ พื้นที่ อัตราการแลกเปลี่ยน ดุลการชําระ 
อัตราเงินเฟูอและอัตราดอกเบี้ย สวนปใจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกยางพาราประกอบไปดวย ราคายางพารา ถาปใจจัยน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไป
จะทําใหมูลคาของการสงออกมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอยูที่ 80.86 ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 
 ตอมาในแบบจําลองที่ 2 เป็นแบบจําลองโดยการแกไขปใญหา Heteroskedasticity ดวยวิธีการของ White โดยการใหตัวแปรตามใช 
log ฐานสิบ จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีสามารถใชไดเพราะคา Prob > F นอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จาก
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แบบจําลองแสดงใหเห็นวาคา R-squared เทากับ 0.99 ตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวสามารถพยากรณแขอมูลไดถึงรอยละ 99 โดยมีคา  F เทากับ 
721.21 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 และสามารถอธิบายไดวาแบบจําลองน้ีจะมีตัว
แปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ไมมีผลตอตัวแปรตามดวย ตัวอิสระที่มีผลตอตัวแปรตามคือ รายไดประชาชาติ ราคา อัตราการ
แลกเปลี่ยน ดุลการชําระและอัตราดอกเบี้ย ถาปใจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหมูลคาการสงออกยางพาราเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ณ ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05  
 สวนแบบจําลองที่ 3 เป็นแบบจําลองโดยการแกไขปใญหา Autocorrelation โดยแบบจําลองจะเป็นแบบ LogValue = β0+ 
β1Volume +dlog β2GDP +dlog β3 Price + β4 Area + β5 Ex + β6 Balance + β7 Inf + β8Interest_rate จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชได
เพราะคา Prob > F นอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวาคา R-squared เทากับ 
0.0989 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือมูลคาการสงออกยางพาราไดรอยละ 99 โดยมี
คา F เทากับ 481.01 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 และคา Akaike info criterion 
มีคา -5.90 คา Schwarz criterion มีคา -5.63 และคา Hannan-Quinn criterion มีคา -6.20 ทําใหแบบจําลองน้ีไมเกิดปใญหา 
Autocorrelation และสามารถอธิบายไดวาแบบจําลองน้ีก็เชนกันจะมีทั้งตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ไมมีอิทธิพล
ตอตัวแปรตามดวย ตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกยางพาราประกอบไปดวย อัตราการ
แลกเปลี่ยน ดุลการชําระเงิน รายไดประชาชาติและอัตราดอกเบี้ย ถาปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหมูลคาการสงออกยางพารามีการ
เปลี่ยนแปลงตามลําดับ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.1 และ 0.05 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอนปใจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกยางพารา 

ตัวแปร 1 2 3 

β 
(t) 

S.E β 
(t) 

S.E β 
(t) 

S.E 

Value 0.078 
(0.971) 

0.080 2.38E-05 
(1.801) 

1.32E-05 0.290** 
(7.398) 

0.039 

GDP 
(Gross Domestic Product) 

0.082 
(0.361) 

0.226 2.17E-05 
(0.604) 

3.59E-05 0.622** 
(6.332) 

0.098 
 

Price -7.777 
(-1.197) 

6.492 -0.002 
(-2.340) 

0.001 -0.326** 
(-9.267) 

0.035 

Area -71.212 
(-2.381) 

29.898 -0.023* 
(-5.137) 

0.004 -0.339** 
(-6.981) 

0.048 

Ex 
(Exchange rate) 

-142.90 
(-1.612) 

88.630 -0.039 
(-1.130) 

0.034 -0.401 
(-1.984) 

0.202 

Balance -2.115 
(-0.317) 

6.663 -0.0002 
(-0.153) 

0.001 -0.095 
(-0.579) 

0.164 

Inf 
(Inflation rate) 

34.089 
(1.063) 

32.066 0.008 
(1.364) 

0.006 -0.185 
(-0.460) 

0.402 

Interest rate 
 

-55.19 
(-0.07) 

713.71 -0.028 
(-1.187) 

0.024 -0.048 
(-6.081) 

0.007 

R-squared 
F 
Prob > F 
Obs 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criterion 

0.9937 
39.52 
0.0249 

11 
11.08 
11.41 
10.87 

0.9948 
48.03 
0.0205 

11 
-5.23 
-4.91 
-5.44 

0.9997 
463.73 
0.0359 

11 
-7.96 
-7.69 
-8.26 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ 0.1 
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ผลการวิเคราะหแ 
 จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวามีทั้งปใจจัยที่ไมมีผลกระทบตอปริมาณการสงออกและปใจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกโดยไดทํา
การวิเคราะหแแบบจําลองที่ 1 “Linear regression” ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 8 ตัว จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะวาคา Prob > F นอย
กวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9937 แสดงวาตัวแปรอิสระทัง้ 
8 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือมูลคาของการสงออกยางพาราไดรอยละ 99 และปใจจัยอื่น ๆ มีอิทธิพลของการ
เปลี่ยนแปลงรอยละ โดยมีคา F เทากับ 39.52 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
สามารถอธิบายไดวา ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอมูลคาการสงออก ประกอบไปดวย มูลคาการสงออกยางพารา รายไดประชาชาติ พื้นที่ อัตราการ
แลกเปลี่ยน ดุลการชําระ อัตราเงินเฟูอ อัตราดอกเบี้ย ราคายางพารา ปใจจัยเหลาน้ีไมมีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกยางพารา ณ ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 
 ตอมาในแบบจําลองที่ 2 เป็นแบบจําลองโดยการแกไขปใญหา Heteroskedasticity ดวยวิธีการของ White โดยใหตัวแปรตามใช log 
ฐานสิบ จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีสามารถใชไดเพราะคา Prob > F นอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จาก
แบบจําลองแสดงใหเห็นวาคา R-squared เทากับ 0.99 ตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวสามารถพยากรณแขอมูลไดถึงรอยละ 99 โดยมีคา F เทากับ 48.03 
แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสามารถอธิบายไดวาแบบจําลองน้ีจะมีตัวแปร
อิสระที่มีผลตอตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ไมมีผลตอตัวแปรตามดวย ตัวอิสระที่มีผลตอตัวแปรตามคือ พ้ืนที่ ถาปใจจัยน้ีเปลี่ยนแปลงไปจะทํา
ใหปริมาณการสงออกยางพาราเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05  
 สวนแบบจําลองที่ 3 เป็นแบบจําลองโดยการแกไขปใญหา Autocorrelation โดยแบบจําลองจะเป็นแบบ LogVolume = β0+ log 

β1Volume + log β2GDP + log β3 Price + log β4 Area + log β5 Ex + log β6 Balance + logβ7 Inf + dlog β8Interest_rate จะเห็นได
วาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะคา Prob > F นอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวาคา 
R-squared เทากับ 0.0989 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือปริมาณการสงออก
ยางพาราไดรอยละ 99 โดยมีคา F เทากับ 463.73 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
และคา Akaike info criterion มีคา -7.96 คา Schwarz criterion  มีคา –7.69 และคา Hannan-Quinn criterion มีคา -8.26 ทําให
แบบจําลองน้ีไมเกิดปใญหา Autocorrelation และสามารถอธิบายไดวาแบบจําลองน้ีก็เชนกันจะมีทั้งตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามดวย ตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกยางพารา
ประกอบไปดวย พื้นที่ รายไดประชาชาติ ราคายางพาราและมูลคาการสงออก ถาปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหมูลคาการสงออก
ยางพารามีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.1 และ 0.05 
 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษามูลคาและปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในประเทศสิงคโปรแจะเห็นไดวาปใจจัยที่มีผลและสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาการสงออกจนบรรลุตามวัตถุประสงคแไดน้ัน ปใจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาการสงออกคือ รายไดประชาชาติ ราคายางพารา อัตราการ
แลกเปลี่ยน ดุลการชําระเงินและอัตราดอกเบี้ยและปใจจัยที่สงผลตอปริมาณการสงออก คือ พ้ืนที่ มูลคาการสงออก รายไดประชาชาติและราคา
ยาง ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแตอการมูลคาและปริมาณการสงออกยางพารา เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือและแกไขปใญหา
ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแในการวางแผนพัฒนาการสงออกยางพาราของไทยในอนาคตของ
ประเทศชาติ ดังน้ี 

1. จากการวิเคราะหแจะพบวามูลคาการสงออกยางพาราของไทยไปสิงคแโป อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปใจจัยที่มีผลกระทบ ซึ่งปใจจุบันเงิน
บาทของไทยน้ันจัดไดวามีคาเงินบาทคอนขางแข็งคาซึ่งไมเป็นผลดีตอการสงออกเป็นอยางย่ิง เพราะคาเงินบาทแข็งตัวจะทําใหราคาสนิคาแพงขึ้น
และจะสงผลใหสงออกไดนอยลง ซึ่งรัฐบาลควรรักษาคาเงินบาทใหมีความออนตัวอยูในระดับคงที่หรือลดคาเงินบาทลงอีก เพื่อที่จะไดส งเสริม
ดานการสงออกยางพาราของไทยใหมากย่ิงขึ้น 

2. มูลคาการสงออกยางพาราของไทยไปยังประเทศสิงคแโป ราคายางเป็นปใจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด เน่ืองจาก ยางสังเคราะหแมี
คุณสมบัติเหมือนยางธรรมชาติ ตางกันที่เป็นผลิตภัณฑแจากการใชสารเคมี ซึ่งงายตอการแกไข ดัดแปลงเอามาใชไดหลายอยาง เมื่ อราคายาง
ธรรมชาติราคาสูงอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาตองใชยางก็จะหันไปบริโภคยางสังเคราะหแเพิ่มขึ้น เพราะฉะน้ันรัฐบาลไทยควรจะสงเสริมและให
ความรูแกเกษตรกรในดานการปรับปรุงคุณภาพของธรรมชาติและมีการจัดต้ังหนวยงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางธรรมชาติของไทยใหเพิ่มมาก
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ขึ้นเพื่อลดตนทุนของการผลิตยางพาราธรรมชาติ เมื่อตนทุนของยางธรรมชาติลดลงก็จะทําใหราคาของยางธรรมชาติถูกลงและสามารถแขงขันกับ
ยางสังเคราะหแในเรื่องของราคาไดในอนาคต 

3. มูลคาการสงออกยางพาราของไทยไปยังประเทศสิงคแโป รายไดประชาชาติเป็นปใจจัยอีกปใจจัยหน่ึงที่มีผลกระทบ รัฐบาลไทยควรจะ
ทําการตกลงทางการคากับประเทศสิงคแโปใหมากขึ้น มีการติดตอนัดเจรจาทางการคาเพื่อเป็นการชวยโฆษณาสินคา ประเทศสิงคแโปจัดไดวาเป็ น
ประเทศที่พัฒนาแลว ประชาชนมีรายไดประชาชาติตอคนสูงถาทางประเทศไทยมีความสัมพันธแอันดีกับทางสิงคแโปก็จะสงผลใหมูลคาการสงออก
ยางพาราของไทยสามารถสงออกไปยังประเทศสิงคแโปไดมากขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดี เป็นเพราะผูศึกษาไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก อาจารยแธนวิทยแ  บุญสิทธิ์ อาจารยแประจําสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรแ คณะเศรษฐศาสตรแและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ทานไดกรุณาใหความรู รวมถึงการแนะแนวทางใน
การวิจัยดานตาง ๆ จนผูศึกษาสามารถประยุกตแใชความรูในเชิงวิทยาการได ซึ่งเป็นประโยชนแอยางย่ิงในการศึกษาครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยแหลายทานที่กระผมไดนําเอาความรูจากหนังสือและตําราบทความของทานที่ปรากฏในการอางอิงครั้งน้ี ผูศึกษาขอกราบพระคุณอยาง
สูงไว ณ ที่น้ีดวย 
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ปใจจัยที่สงผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป 
Factor affecting electricity production and usage in Europe 

 
พงศกร แซลี่1 และธนวิทยแ บญุสิทธิ์2 

Pongsakorn Saelee  and Thanawit Bunsit 

บทคัดยอ 
บทความน้ีศึกษาปใจจัยที่สงผลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปโดยการวิเคราะหแภายในประเทศยุโรป 39 ประเทศ โดยมี

วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟูาในแตละรูปแบบ และเพื่อศึกษาแนวโนมการผลิตกับการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป โดย
การศึกษาในครั้งน้ีใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเป็นขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-
sectional data) จากฐานขอมูล knoema พลังงานไฟฟูา2012  โดยใชกลุมตัวอยาง 39 ประเทศ  

ผลการศึกษาพบวาประเทศที่มี 1.Russia 2.Germany 3.France 4.United Kingdom 5.Italy 6.Spain 7.Ukraine 8.Sweden  
9.Poland 10.Norwayนอกจากน้ี จากการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป พบวา การผลิตไฟฟูาความรอน 
การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ การผลิตไฟฟูาพลังนํ้า การผลิตไฟฟูาพลังงานลม การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ การผลิตไฟฟูาชีวมวล การใชไฟฟูาสุทธิ 
การสงออกไฟฟูา และจํานวนประชากร เป็นปใจจัยที่สงผลตอผลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
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Abstract 

This article explores the factors that affect the production and consumption of electricity in Europe by analyzing 
European countries in 39 countries. And to study the trends in electricity production in Europe. This study uses multiple 
regression analysis. The data used in the study are cross-sectional data. (Cross-sectional data) from the knoema database. 
Electric Power 2012 By using the sample 39 countries,  

The study found that the country has 1.Russia 2.Germany 3.France 4.United Kingdom 5.Italy 6.Spain 7.Ukraine 
8.Sweden 9.Poland 10.Norway In addition Based on the analysis of factors affecting the production and consumption of 
electricity in Europe, it is found that the production of thermal electricity. Nuclear power Hydropower Wind power 
generation Solar power Biomass power generation Net electricity consumption Export electricity And population The 
factors affecting the production and consumption of electricity in Europe were statistically significant at the 0.05 level. 

 
Keyword: electrical energy, nuclear power, Biomass power generation 
 
1. บทน า 
            ปใจจุบันพลังงานไฟฟูาเป็นปใจจัยที่สําคญัในการดํารงชีวิตของมนุษยแในปใจจุบัน ที่จะตองนําพลังงานไฟฟูามาใช เชน ใชในการสื่อสาร ใช
ในการคมนาคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สาํคญัตอมนุษยแและยังมีประสิทธิภาพ “พลังงานไฟฟูา” เป็นตัวแปรสําคัญในการพฒันาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้ง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได และสรางขีดความสามารถในการแขงขันในดานการผลิต และการขายสินคา ซึ่งเป็น
เปูาหมายสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งเหลาน้ีเกิดจะขึ้นไมไดถาหากไมมีการผลิตพลังงานไฟฟูาขึ้นมาใชงาน ทําใหทุกๆอยางเกิดความสะดวก
ย่ิงขึ้นในการดําเนินการใชในชีวิตประจําวัน  (PudidPaoruan , 2560) 
           ซึ่งในทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและยังเป็นศูนยแกลางการคาการทองเที่ยวจึงทําใหพลังงานไฟฟูาเป็นสิ่งสําคัญในการ
ดําเนินเศรษฐกิจอยางกาวหนาไดและจะสอดคลองกับการผลิตไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพไดในรูปแบบตางๆ เชน พลังงานนิวเคลียรแ ไฟฟูาพลังงานนํ้า 
ความรอนใตพิภพ พลังงานลม ชวีมวล โดยการแปลสภาพมาเป็นไฟฟูา และจากขอมูลทางสถิติในการใชพลังงานไฟฟูาในประเทศของทวีปยุโรป 
พบวาคาเฉลี่ย5ปีที่ผานมา ประเทศที่ใชพลังงานไฟฟูาสูงสุด 5 ประเทศแรกจากทั้งหมด 44 ประเทศ ไดแก  รสัเซีย มีการใชงานเฉลี่ยคือ  857.8 
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Proceedings of the National Research Conference Northern College   278 

พันลานกิโลวัตตแ เยอรมนีมีการใชงานเฉลี่ยคือ  539.0 พันลานกิโลวัตตแ ฝรั่งเศสมีการใชงานเฉลี่ยคือ 455.6  พันลานกิโลวัตตแ อังกฤษมีการใชงาน
เฉลี่ยคือ  327.4  พันลานกิโลวัตตแ อิตาลีมีการใชงานเฉลี่ยคือ  306.6 พันลานกิโลวัตตแ จากขอมูลดังกลาว จึงเป็นเรื่องที่นาสนใจในการศึกษาการ
ใชและการผลิตไฟฟูาในทวปียุโรปที่มีประสิทธิภาพ (International Energy Statistics , 2560) 
 
2. วัตถุประสงคแ 

1) เพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟูาในแตละรูปแบบ 
2) เพื่อศึกษาแนวโนมการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ในการศึกษาปใจจัยที่สงผลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปมีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ีพีรพล เพ็ชรแกว(2557) ไดศึกษา

เรื่อง การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟูาดวยเตาชีวมวลในภาคครัวเรือน ซึ่งบางพื้นที่ในชนบทยังไมมีไฟฟูาใชและยังคงใชเชื้อเพลิงที่ไดจาก 
ธรรมชาติในการหุงตมประกอบอาหารจากเตาถาน จึงไดนําพลังงานความรอนจากเตาชีวมวลที่ใชในการประกอบอาหารน้ันเป็นพลังงานจํานวน
นอยแตถาเราเปลี่ยนแปลงใหอยูในรูปพลังงานไฟฟูาและเก็บสะสมไวใชงานในตอนกลางคืนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนมแธรรมโก วรรธ
นกุล(2558)ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟูาจากแก฿สซิไฟเออรแส าหรับชุมชนไมมีไฟฟูาใช วาการศึกษาการผลิตไฟฟูาจากแก฿สซิ
ไฟเออรแเพื่อ ลดตนทุนทางดานเชื้อเพลิง ซึ่งวัตถุดิบสามารถหาไดจากชุมชนหรือภาคการเกษตร การผลิตไฟฟูาและยังลดมลพิษจากสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ ใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา พรหมแกว(2556)ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการ
ผลิตพลังงานไฟฟูาจากคลื่นชายฝใ่งทะเล ไดวิเคราะหแวา เครื่องกําเนิดไฟฟูาที่จะเก็บไฟฟูาได ย่ิงมีคลื่นสูงมากย่ิงผลิตไฟฟูาไดมา สามารถใชใน
ยามจําเป็น  ชาณิกา ปใญจพุทธานนทแ(2559)ไดศึกษาเรื่อง ปใญหาและอุปสรรคของการพัฒนาพลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตยแในประเทศไทย 
การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแยังมีปใญหาอุปสรรคหลายประการ ที่เกี่ยวของกับนโยบายภาครั ฐและการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ที่ไม
ครอบคลุมและยังมีความไมชัดเจน ทั้งขอกฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการระบบสายสงไฟฟูาที่ยังไมเอื้อตอการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน รวมถึงองคแกรของรัฐยังขาดความเป็นเอกภาพ จนสงผลทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชา และมีการแทรกแซง จากกลุม
ผลประโยชนแ วิชิต มาลา เวช(2556) ไดศึกษาเรื่อง ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟูาดวยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ไดวิเคราะหแวา 
พลังงานแสงอาทิตยแ จะแปรผันเป็นพลังงานไฟฟูาไดเยอะ ขึ้นอยูกับความเขมของรังสีอาทิตยแ พลังงานนํ้า เมื่อมีความเร็วรอบของกังหันนํ้าเพิม่ขึ้น 
จะผลิตพลังงานไฟฟูาที่ไดจะแปรผันตรงกับความเร็วรอบของกังหันนํ้า และพลังงานลม เมื่อความเร็วรอบของ กังหันลมเพิ่มขึ้นพลังงานไฟฟูาที่ ได
จากเครื่องกําเนิดพลังงานลมก็จะสูงขึ้นดวย ซึ่งพลังงานไฟฟูาที่ไดจะแปรผันตรงกับ ความเร็วรอบของกังหันลมเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของธีรศักด์ิ พุมกันเกลา(2558)ไดศึกษาเรื่อง พลังงานทดแทนโดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟูาแรงโนมถวง ศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟูาโดยเครื่อง
กําเนิดไฟฟูาดวย แรงโนมถวงดวยการใชหลักการชุดเสริมแรงเหวี่ยงโดยใชลอหมุนกําลัง จึงไดคิดสรางเครื่องกําเนิดไฟฟูาดวยแรงโนมถวงของโลก
ขึ้นมา เพื่อชวยลดคาเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหมในการผลิต พลังงานที่สูงขึ้น  Fumitaka Furuoka(2015)ไดศึกษาเรื่อง Renewable 
electricity consumption and economic development: New findings from the Baltic countries ผลการศึกษาน้ีชี้ใหเห็นวา
การบริโภคไฟฟูาทดแทนไมไดดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันที่อยูเบื้องหลังการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศบอลติก ความจริงเรื่องน้ีมีความหมาย
นโยบายที่สําคัญเพราะมันแสดงใหเห็นวาการลดลงของปริมาณการใชกระแสไฟฟูาทดแทนจะไมทําใหระดับรายไดในประเทศบอลติกระดับลดลง  
Burcin ATILGAN(2015)ไดศึกษาเรื่อง Renewable electricity in Turkey: Life cycle environmental impacts ไดวิเคราะหแวา 
รัฐบาลควรสงเสริมและอาจจูงใจตอการเพิ่มสวนแบงของพลังงานหมุนเวียนในการผสมไฟฟูาเชนเดียวกับความหลากหลายในผลงานของตัวเลือก
เทคโนโลยีที่จะรวมถึงลมนอกชายฝใ่งและพลังงานแสงอาทิตยแ แตตัวเลือกไฟฟูาทดแทนควรจะเลือกดวยความระมัดระวัง ยกตัวอยางเชนการเพิ่ม
สัดสวนของพลังงานความรอนใตพิภพในการผสมไฟฟูาจะเพิ่มขึ้นบางสวนของผลกระทบตอวงจรชีวิตเชนกรดและGWP Emirates LNG (2016) 
ไดศึกษาเรื่อง Fuel consumption efficiency for electricity and water production in Abu Dhabi ไดวิเคราะหแวา ขนาดของ
ผลกระทบความเขมพลังงานที่เรียกรองใหมีการวิเคราะหแมากขึ้นของวิธีการที่มีประสิทธิภาพคือการใชการใชไฟฟูา  เน่ืองจากการผลิตไฟฟูาที่
เพิ่มขึ้นและนํ้าและอุตสาหกรรมความตองการสําหรับเชื้อเพลิงการวิเคราะหแดังกลาวจะเป็นประโยชนแในการระบุอุตสาหกรรมและผูบริโภคที่มี
ระดับความตองการใชพลังงานไฟฟูา 
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4. เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
4.1 ความหมายพลังงานไฟฟูา 
พลังงานไฟฟูา เป็นพลังงานที่ไดจากพลังงานศักยแหรือพลังงานจลนแ ไฟฟูาเมื่อถูกใชอยางหลวมๆจะใชเพื่ออธิบายพลังงานที่ถูกดูดซับ

หรือถูกนําสงโดยวงจรไฟฟูาหน่ึง (ยกตัวอยางเชน พลังงานที่จัดหามาใหจากโรงไฟฟูา) "พลังงานไฟฟาู" อาจพูดถึงพลังงานที่ถูกแปลงมาจาก
พลังงานศักยแไฟฟูา พลังงานน้ีถูกจายออกมาโดยการผสมกันของกระแสไฟฟูากับศักยแไฟฟูาโดยสงออกมาในกริด (ไฟฟูา) ณ จุดที่พลังงาน
ศักยแไฟฟูาน้ีถูกเปลี่ยนใหเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของพลังงาน มันจะไมไดเป็นพลังงานศักยแไฟฟูาอีกตอไป ดังน้ัน พลังงานไฟฟูาทั้งหมดเป็นพลังงาน
ศักยแกอนที่มันจะถูกจัดสงไปใหผูใชปลายทาง หลังจากถูกเปลีย่นจากพลังงานศักยแ พลังงานไฟฟูาสามารถถูกเรียกเป็นพลังงานชนิดอื่นไดเสมอเชน
พลังงานความรอน พลังงานแสงสวาง พลังงานการเคลื่อนไหว 

4.2 การผลิตพลังงานไฟฟูาแตละรูปแบบ 
การผลิตไฟฟูาเป็นกระบวนการของการผลิตพลังงานไฟฟูาจากพลังงานรูปแบบอื่น หลักการพื้นฐานของการผลิตไฟฟูาถูกคนพบ

ระหวางทศวรรษที่ 1820 ถึง 1830 โดยนักวิทยาศาสตรแชาวอังกฤษชื่อไมเคิล ฟาราเดยแ วิธีการพื้นฐานของเขายังคงถูกใชในปใจจุบัน น่ันคือไฟฟูา
จะถูกผลิตขึ้นจากการเคลื่อนไหวของขดลวดหรือจานทองแดงไปมาระหวางขั้วทั้งสองของแมเหล็ก 

สําหรับโรงไฟฟูา (เชนการไฟฟาูฝุายผลิต) น่ีเป็นขั้นตอนแรกในการจัดสงไฟฟูาไปยังผูใช กระบวนการอื่นเชนการจัดสง การกระจาย 
และการจัดเก็บกําลังไฟฟาูและการกูคืนโดยการใชวิธีสูบขึ้นไปเก็บ เหลาน้ีปกติจะถูกดําเนินการโดยอุตสาหกรรมจําหนายกระแสไฟฟูา (เชนการ
ไฟฟูานครหลวง การไฟฟูาภูมิภาค) 

ไฟฟูาจะถูกผลิตโดยโรงไฟฟูาเป็นสวนใหญโดยเครื่องกําเนิดไฟฟูาแบบไฟฟาูเครื่องกล ซึ่งจะถูกขับเบื้องตนโดยเครื่องยนตแพลังงาน
ความรอนที่ใชเชื้อเพลิงแบบสันดาปเคมหีรือเครื่องปฏิกรณแนิวเคลียรแ แตก็ยังใชวิธีการอื่นดวยเชนพลังงานศักยแจากการไหลของนํ้าและลม ยังมี
เทคโนโลยีอื่นอีกมากที่สามารถใชผลิตกระแสไฟฟูาเชนเซลลแแสงอาทิตยแและพลังงานความรอนใตพิภพ 

4.2.1 โรงไฟฟูาพลังความรอน เป็นโรงไฟฟูาที่ใชพลังงานความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตมนํ้า เพื่อสรางไอนํ้าแรงดันสูงมาเป็น
พลังงานขับเคลื่อนกังหัน และเครื่องกําเนิดไฟฟูา โรงไฟฟูาพลงังานความรอน ใชเชื้อเพลิงไดหลายขนาด เชน ก฿าซธรรมชาติ ถานหิน นํ้ามันเตา
เหมาะสําหรบัเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟูาฐาน ที่ใชเดินเครื่องผลิตไฟฟูาตลอด 24 ชั่วโมง 

4.2.2 โรงไฟฟูาพลังความรอนรวม เป็นโรงไฟฟูาที่นําเอาเทคโนโลยีของโรงงานกังหันก฿าซ และเครื่องกังหันไอนํ้ามาทํางานเป็นระบบ
รวมกัน โดยการนําไอเสียจากโรงไฟฟูากังหันก฿าซ ซึ่งมีความรอนสูง ประมาณ 500 องศาเซลเซียสไปผานหมอนํ้า และถายเทความรอนใหกับนํ้า 
ทําใหนํ้าเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอนํ้าที่มีเพลาตอตรงไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟูาตอไป 

4.2.3 โรงไฟฟูาพลังน้ า ใชแรงดันของนํ้าจากเขื่อนและอางเก็บนํ้า โรงไฟฟูาในยุคแรกๆ ของประเทศไทยจะเป็นแบบโรงไฟฟูาพลังนํ้า 
โดย กฟผ. จะเป็นผูรับผิดชอบในการดูแลการปลอยนํ้า ทั้งเพื่อผลิตไฟฟูาและการชลประทาน แตปใจจุบันการสรางเขื่อนขนาดใหญเพื่อผลิตไฟฟูา
ไดดวยน้ัน จะมีขอจํากัดในดานความเหมาะสมของภูมิประเทศ 

4.2.4 โรงไฟฟูากังหันก฿าซ เป็นโรงไฟฟูาที่ใชกังหันก฿าซเป็นเครื่องตนกําลัง ซึ่งไดพลังงานจากการเผาไหมของสวนผสมระหวางก฿าซ
ธรรมชาติ หรือนํ้ามันดีเซล กับความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในหองเผาไหม เกิดเป็นไอรอนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหัน และ
เพลากังหันไปขับเครื่องกาํเนิดไฟฟูา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟูา 

4.2.5 โรงไฟฟูาดีเซล เป็นโรงไฟฟูาพลังความรอนประเภทหน่ึง ใชนํ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง หลักการทํางานคลายกับเครื่องยนตแดีเซล 
ที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องยนตแที่ถูกอัดอากาศ มอีุณหภูมิที่เรียกวา “จังหวะอัด” ในขณะเดียวกัน นํ้ามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปจะทําให
การสันดาปกับอากาศที่มีความรอนสูง เกิดการระเบิดดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปเพลาขอเหวี่ยง ซึ่งตอกับเพลาของเครื่องยนตแที่ตอกับเพลาของ
เครื่องกําเนิดไฟฟูา เกิดการเหนี่ยวนําดวยกระแสไฟฟูา 

4.2.6 โรงไฟฟูานิวเคลียรแ จัดเป็นโรงไฟฟูาพลังความรอนชนิดหน่ึง มีหลักการทํางาน คลายคลึงกับโรงไฟฟูา ทีใ่ชนํ้ามัน ถานหิน และ
ก฿าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟูานิวเคลียรแน้ัน สามารถแบงสวนการทํางาน ได 2 สวน คือ สวนเครื่องปฏิกรณแนิวเคลียรแ จะใสแทง
เชื้อเพลิงนิวเคลียรแ ไวในนํ้าภายในโครงสรางที่ปิดสนิท เพ่ือใหความรอน ที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรแฟิชชัน ไปตมนํ้า ผลิตไอนํ้า แทนการผลิตไอ
นํ้า จากการสันดาปเชื้อเพลิง ชนิดที่กอใหเกิดก฿าซมลพิษ และสวนผลิตไฟฟูา เป็นสวนที่รับไอนํ้า จากเครื่องปฏิกรณแนิวเคลยีรแ แลวสงไปหมุน
กังหันผลิตไฟฟูา ซึ่งสวนน้ี เป็นองคแประกอบ ของโรงไฟฟูาพลังความรอนทุกชนิด 

4.2.7 โรงไฟฟูาพลังงานหมุนเวียน 
ปใจจุบัน โรงไฟฟูาพลังงานหมุนเวียนมีอยูทั้งสิ้น 7 ประเภท แบงตามประเภทเชื้อเพลิง ไดแก 
   4.2.7.1 โรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ 
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   4.2.7.2 โรงไฟฟูาพลังงานลม 
   4.2.7.3 โรงไฟฟูาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก 
   4.2.7.4 โรงไฟฟูาชีวมวล 
   4.2.7.5 โรงไฟฟูาก฿าซชีวภาพ 
   4.2.7.6 โรงไฟฟูาขยะ 
   4.2.7.7 โรงไฟฟูาพลังความรอนใตพิภพ 

            แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใชพลังงานไฟฟูา 
            จากการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมการคมนาคมและขนสง เป็นตน สงผลใหมี
ความตองใชพลังงานไฟฟาูเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูล ปริมาณการใชพลังงานไฟฟูายอนหลังต้ังแตปี พ.ศ. 2551-2555 ดังรูปที่ 2.1 พบวา
ประเทศไทย มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหมีการผลิตพลังงานไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยาง ตอเน่ืองเชนกัน โดยในปีพ.ศ. 
2553 เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2552 และปีพ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจาก ปีพ.ศ. 2554 คิดเป็นรอยละ 9.40 และ 8.59 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2.1 ซึ่ง
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟูา ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2552 ในทุกสาขาเศรษฐกิจ ไดแก สาขาอุตสาหกรรม ธุรกจิ บานอยูอาศัย 
เกษตรกรรม ขนสงและอื่นๆ คิดเป็นรอยละ 10.94, 7.94, 8.90, 5.30, 16.22 และ 11.67 ตามลําดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษแ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ,  2555) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตไฟฟูา 
การผลิตไฟฟูาโดยรวมในปี 2014 ใน EU-28 ยังคงมีแนวโนมลดลงในชวงหลายปีที่ผานมาไดรับการผลิตในโรงไฟฟูาโดยใชแหลงพลังงานทดแทน
(28.2%) ตามดวยโรงไฟฟูานิวเคลียรแ (27.5%) และโรงไฟฟูาถานหิน (25.3%) พบวาหุนที่ลดลงมีการใชก฿าซ (15.4%), นํ้ามัน (1.8%) และของ
เสียที่ไมหมุนเวียน (0.7%)  มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคญัในการมีสวนรวมของแหลงพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟูาในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมา ในปี พ. ศ. 2533 ผลิตกระแสไฟฟาูจากพลงังานทดแทนในปี พ. ศ. 2533 มีการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนกวา 94% ซึ่ง
ลดลงเหลือ 44% ในปี 2557 อยางไรก็ตามในปี 2014 ปริมาณการผลิตไฟฟูาพลังนํ้าเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปี 2533 แหลงพลังงานทดแทนที่
สําคัญอื่น ๆ ในการผลิตกระแสไฟฟูาในปี พ. ศ. 257 ไดแก ลม (27.2%), พลังงานแสงอาทิตยแ (9.9%), เชื้อเพลิงชีวภาพ (9.2%) และก฿าซชีวภาพ 
(6.1%) (Ganeada, 2560) 
            แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใชไฟฟูาในครัวเรือน 

ในชวงระยะเวลา 10 ปีต้ังแตปี พ. ศ. 2547 ถึงปี พ. ศ. 2014 การใชไฟฟูาของครัวเรือนลดลงใน EU-28 ประมาณ 1.3% การลดลง
ของจํานวนประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศเบลเยียม (โดยลดลง 28.6%) ลดลงมากถึงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับส
หราชอาณาจักรและสวีเดน ในสวนอื่น ๆ ของชวงการบริโภคไฟฟูาในครัวเรือนเพิ่มขึ้นในสวนใหญ (18) ของประเทศสมาชิกโดยทั่วไปนอยกวา 
10.0% ในบรรดาประเทศสมาชิก 7 ประเทศที่มีการใชไฟฟูาเพิ่มขึ้นการเติบโตที่ใหญที่สุดในโรมาเนีย (48.1%) ลิทัวเนีย (27.1%) สเปน (21.8%) 
และบัลแกเรีย (20.8%) ตัวเลขเหลาน้ีเกี่ยวกับการใชไฟฟูาโดยรวมของครัวเรือนนาจะไดรับอิทธิพลบางสวน โดยเฉลี่ยของจํานวนคนที่อาศัยอยู
ในแตละครัวเรือนและจํานวนครัวเรือนทั้งหมด - ซึ่งทั้งสองอยางน้ีเชื่อมโยงกับเหตุการณแทางดานประชากรศาสตรแ อิทธิพลอื่น ๆ ไดแก ขอบเขต
ของความเป็นเจาของเครื่องใชไฟฟูาในครัวเรือนและสินคาอุปโภคบริโภครวมถึงการใชอุปกรณแประหยัดพลังงาน (Peterle : 2560) 
 
5. วิธีการศึกษา 

ในการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป ใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
regression analysis) ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะหแแบงออกเป็น 3 มิติ ไดแก 

1. มิติดานการรับรูเก่ียวกับการผลิต การผลิตไฟฟูาความรอน(TE) การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ(NE) การผลิตไฟฟูาพลังนํ้า(EH) การผลิต
ไฟฟูาใตพิภพ(GE) การผลิตไฟฟูาพลังงานลม(WE) การผลิตไฟฟูาแสงอาทิตยแ(WE) การผลิตไฟฟูาชีวมวล(BE) การนําเขาไฟฟูา(EI) 

2. มิติดานการรับรูเก่ียวกับการใช ประกอบดวย การใชไฟฟาูสุทธิ(ENC) การสงออกไฟฟูา(EE) 
3. มิติดานการรับรูเก่ียวกับราคา ประกอบดวย จํานวนประชากร(NOP) ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ(GDP) 
ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาคือ ปใจจัยการผลิตและการใชพลงังานไฟฟูาในทวีปยุโรป ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาขอมลู

ภาคตัดขวาง (Cross-sectional data)  ขอมูลที่ใชมาจากฐานขอมูลของ knoema พลังงานไฟฟูา  
แบบจําลองที่ 1 

ENGᵢ = α + β1 TE + β2 NE + β3 EH + β4 GE + β5 WE + β6 SP+ β7 BE + β8 EI  + ԑ 
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 แบบจําลองที่ 2 

ENGᵢ = α + γ1 ENC + γ2 EE + ԑ 
 แบบจําลองที่ 3 

ENGᵢ = α + δ1 PFH + δ2 PFI + δ3 NOP + δ4 GDP + ԑ 

 
 จากการศึกษาแบบจาํลองไดอธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ความสัมพันธแระหวางตัวแปร และที่มาของขอมูล  
ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธแระหวางตัวแปร

และสมมติฐาน 
แหลงท่ีมาของขอมูล 

TE การผลิตไฟฟูาความรอน 
(Thermal Electricity) 

β1 > 0 knoema Energy Electricity 2012 

NE การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ 
(Nuclear Electricity) 

β 2 > 0 knoema Energy Electricity 2012 

EH 
 

การผลิตไฟฟูาพลังนํ้า 
(Hydro Electricity) 

β3>0 
 

knoema Energy Electricity 2012 

GE การผลิตไฟฟูาใตพิภพ(Geothermal 
Electricity) 

β4 > 0 knoema Energy Electricity 2012 

WE 
 

การผลิตไฟฟูาพลังงานลม 
(Wind Electricity) 

β5 > 0 
 

knoema Energy Electricity 2012 

SPE การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ 
(Solar Power Electricity) 

β6>0 knoema Energy Electricity 2012 

BE การผลิตไฟฟูาชีวมวล 
(Biomass Electricity) 

β7 > 0 knoema Energy Electricity 2012 

EI การนําเขาไฟฟูา 
(Electricity Imports) 

β8> 0 knoema Energy Electricity 2012 

ENC การใชไฟฟูาสุทธ ิ
(Electricity Net Consumption) 

γ1 > 0 knoema Energy Electricity 2012 

EE การสงออกไฟฟูา 
(Electricity Exports) 

γ2 <0 knoema Energy Electricity 2012 

NOP 
 

จํานวนประชากร 
(Number Of Population) 

δ3 > 0 knoema Energy Electricity 2012 

GDP ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product) 

δ4 > 0 knoema Energy Electricity 2012 

ตัวแปรตาม ความหมายของตัวแปร  แหลงที่มาของขอมูลทีใ่ชในการศึกษา 
ENG การผลิตไฟฟูาสุทธิ 

(Electricity Net Generation) 
 knoema Energy Electricity 2012 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดทําการศึกษาการผลิตและการใชพลังงานไฟฟาูในทวีปยุโรปรวม 39ประเทศ ดังน้ี 
Albania Greece Norway 
Austria Hungary Poland 
Belarus Iceland Portugal 
Belgium Ireland Romania 
Bosnia Italy Russia 
Bulgaria Latvia Serbia 
Croatia Lithuania Slovakia 

Czech Republic Luxembourg Slovenia 
Denmark Macedonia Spain 
Estonia Malta Sweden 
Finland Moldova Switzerland 
France Montenegro Ukraine 

Germany Netherlands United Kingdom 
 
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
    รูปที่ 1 การผลิตไฟฟาูสุทธสุทธิสูงสุด 10 ประเทศ 

จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวาประเทศในโซนยุโรปน้ันมีการผลิตไฟฟูาเป็นจํานวนมากเพราะมีทรัพยาการในการผลิตพลังงานไฟฟูาจํานวน
มากเพื่อนําไปใชในอุตสาหกร และปูอนใหระบบเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานของแตละประเทศในตนเองจึงมีการผลิตและการนําเขาไฟฟูาเป็นจํานวน
มาก เชน 1.Russia 2.Germany 3.France  
4.United Kingdom 5.Italy 6.Spain 7.Ukraine 8.Sweden 9.Poland 10.Norway 

          
จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวาการใชไฟฟาูแตละประเทศที่มคีวามสงูเพราะ มีการนําไปใหในอุตสาหกร และปูอนใหระบบเศรษฐกิจ จึงมีการ

ใชพลังงานไฟฟูาจาํนวนมาก เชน 1. Poland 2. Russia 3.Italy 4. Germany 5. Czech Republic 6. United Kingdom 7. Belgium 8. 
Finland 9. Iceland 10. France 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหแหาการถดถอยเชิงซอนปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป 

หมายเหตุ :   * มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.1   ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 
     จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา มีทั้งปใจจัยที่ไมมีอิทธพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป โดยไดทํากาวิเคราะหแดวยแบบจําลอง
ที่ 1 Linear modelประกอบดวยตัวแปรอิสระ 12 ตัว จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะคา Prob>F นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมี
อิทธิตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.702 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 12 ตัว สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 70 โดยมีคา F เทากับ 5.12 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01  และสามารถอธิบายไดวา ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป ไดแก การผลิต
ไฟฟูาใตพิภพ การนําเขาไฟฟูา และผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ สวนปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป ไดแก 
การผลิตไฟฟูาความรอน การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ การผลิตไฟฟูาพลังนํ้า การผลิตไฟฟูาพลังงานลม การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ การผลิต

ตัวแปร Linear model weight Log-linear 
 β 

(t) 
Robust 

S.E 
β 
(t) 

Robust 
S.E 

β 
(t) 

Robust 
S.E 

TE  (Thermal Electricity) -9.04*** 
(-3.18) 

2.83 -8.52** 
(-1.77) 

4.81 -0.07*** 
(-2.57) 

0.02 

NE (Nuclear Electricity) -3.73* 
(-1.45) 

2.55 -3.87 
(-0.79) 

4.85 -0.04** 
(-1.84) 

0.02 

EH (Hydro Electricity) -5.95*** 
(-2.66) 

2.23 -5.93* 
(-1.60) 

3.68 -0.04** 
(-2.03) 

0.02 

GE (Geothermal Electricity) -14.65 
(-0.60) 

24.40 -53.85 
(-1.00) 

53.47 -0.28 
(0.50) 

0.57 

WE (Wind Electricity) -17.43*** 
(-2.48) 

7.00 -20.34*** 
(-2.59) 

7.83 -0.10 
(-1.13) 

0.08 

SPE (Solar Power Electricity) 45.10** 
(2.01) 

22.36 59.99*** 
(2.70) 

22.14 0.32 
(1.36) 

0.29 

BE (Biomass Electricity) 17.19*** 
(2.06) 

8.31 -0.15 
(-0.01) 

13.30 -0.22 
(-0.95) 

0.23 

EI (Electricity Imports) 2.17 
(0.82) 

2.63 2.30 
(0.49) 

4.68 0.03* 
(1.37) 

0.02 

ENC (Electricity Net 
Consumption) 

6.79*** 
(2.22) 

3.05 6.23 
(1.23) 

4.94 0.06*** 
(2.11) 

0.03 

EE (Electricity Exports) -6.69* 
(-1.43) 

4.65 -7.67 
(-1.31) 

5.858 -0.02 
(-0.43) 

0.05 

NOP (Number Of Population) 1.36E-05*** 
(2.75) 

4.94E-06 1.54E-05*** 
(3.43) 

4.47 8.62E-08* 0.02 

GDP(Gross Domestic Product) 0.001 
(1.23) 

0.001 0.003 
(1.18) 

0.002 6.65E-06 
(0.51) 

0.000 

R-squared 0.702 0.929 0.570 
F 5.120 28.739 2.10 
Prob>F 0.000 0.000 0.071 
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ไฟฟูาชีวมวล การใชไฟฟูาสุทธิ การสงออกไฟฟูา และจํานวนประชากร ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ถาปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะ
ทําใหการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

    ตอมาในแบบจําลองที่ 2 ใชวิธีการใหตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยูในรูปของ การถวงนํ้าหนัก หรือเรียกวา weight ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ 12 ตัว จะพบวา ทั้งปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป และ ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตและการใช
พลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป เพราะคา Prob > F นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา คา 
R-squared เทากับ 0.92 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 12 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 99 โดยมีคา F เทากับ 
28.73 วาสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสามารถอธิบายไดวา ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการ
ผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ การผลิตไฟฟูาใตพิภพ การผลิตไฟฟูาชีวมวล การนําเขาไฟฟูา การใชไฟฟูา
สุทธิ การสงออกไฟฟูา และผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ สวนปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป ไดแก การผลิต
ไฟฟูาความรอน การผลิตไฟฟูาพลังนํ้า การผลิตไฟฟูาพลังงานลม การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ และจํานวนประชากร ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ถาปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

     สวนแบบจําลองที่ 3 ใชตัวแปรเหมือนกันกับแบบจําลองที่ 1 ตางกันตรงที่วาแบบจําลองที่ 3 เป็นวิธีแบบ Log-linear มีตัวแปร
อิสระ 12ตัว จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะคา Prob<F นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีอิทธิตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดง
ใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.570 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 12 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 57 โดยมีคา 
F เทากับ 2.10 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01  และสามารถอธิบาย
ไดวา ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป ไดแก การผลิตไฟฟูาพลังงานลม การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ 
การผลิตไฟฟูาชีวมวล การสงออกไฟฟูา และ ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ สวนปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีป
ยุโรป ไดแก การผลิตไฟฟูาความรอน การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ การผลิตไฟฟูาพลังนํ้า การนําเขาไฟฟูา การใชไฟฟูาสุทธิ และจํานวนประชากร 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ถาปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปมีการเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย 

จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถอธิบายถึงเหตุผลของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปมีดังน้ี 
            การผลิตไฟฟูาความรอน เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปสูงขึ้น และยังเป็นการผลิตพลังงานไฟฟูาที่
มีความสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป และเพื่อใหพอในการใชไฟฟูาในทวีปยุโรปเชนกัน จึงเป็นพลังงานที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาใน
ทวีปยุโรป 

การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปสูงขึ้น เพราะพลังนิวเคลียรแเป็นพลังงานที่มีการ
ผลิตไดปริมาณที่มาก และมีอายุในการนําพลังงานมาผลิตไดนานหลายปี จึงเป็นปใจจัยที่สําคัญในการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป 
            การผลิตไฟฟูาพลังน้ า เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปสูงขึ้น เพราะพลังงานลมสามารถใชไดไม
จํากัด และมีการผลิตอยางตอเน่ืองไมมีวันหมด 

การผลิตไฟฟูาพลังงานลม เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปสูงขึ้น เพราะพลังงานลมสามารถใชไดไม
จํากัด และมีการผลิตอยางตอเน่ืองไมมีวันหมด 

การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปสูงขึ้น เพราะพลังงานลม
สามารถใชไดไมจํากัด และมีการผลิตอยางตอเน่ืองไมมีวันหมด 

การผลิตไฟฟูาชีวมวล เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป เพราะเป็นสิ่งที่หาไดงายในการนํามาผลิต
ไฟฟูา และมีตนทุกตํ่า เมื่อผลิตออกมาไดชวยใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก 

การใชไฟฟูาสุทธิ เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเพื่อการ
พัฒนาประ เทศทั้ ง ด า น  อุ ตส าหกรรม  กา รท อ ง เที่ ย ว  จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ สํ า คัญข องการผลิ ตและกา ร ใชพลั ง ง านไฟฟู า ใน ยุ โร ป  
            การสงออกไฟฟูา เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป เน่ืองจากในทวีปยุโรปมีการผลิตพลังงานไฟฟูา
เป็นจํานวนมาก ทําใหมีการสงออกไปยังตางประเทศ หรือในตางทวีป  

จ านวนประชากร เป็นปใจจัยที่มีผลตอการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรป คือเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจะทําใหการผลิต
และการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นดวยเพราะประชากรมีการนําพลังงานไฟฟูาไปใชในชีวิตประจําวันตางๆ 
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7.ขอเสนอแนะ 
        จากการศึกษาปใจจัยที่สงผลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟูาในทวีปยุโรปจะเห็นไดวาปใจจัยที่มีผลและสามารถนําไปใชในการพฒันา
ประเทศจนบรรลุตามวัตถุประสงคแได  น้ันก็คือ การผลิตไฟฟูาความรอน การผลิตไฟฟูานิวเคลียรแ การผลิตไฟฟูาพลังนํ้า การผลิตไฟฟูาพลังงาน
ลม การผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยแ การผลิตไฟฟูาชีวมวล การใชไฟฟาูสุทธิ การสงออกไฟฟูา และจาํนวนประชากร ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษา
ครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแกับกลุมประเทศตางๆ มากมายเพื่อเป็นแนวทางการรบัมือในการวางแผนพัฒนาบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพมากยันขึ้น ใหมคีวามสาํคญักับการดําเนินการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษแและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยใหเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนทั้งยุคปใจจุบัน และยุคตอๆไป 
 
8.กิตติกรรมประกาศ 
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อยางสูงไว ณ ที่น้ีดวย 
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ความสัมพันธแระหวางดัชนีการพฒันามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก 
The relationship between Human Development Index and World Happiness Index  

of countries around the world 
นูรไอนี เดนบุรณะ1 และ ธนวิทยแ บุญสิทธิ์2 

Nura-ainee Denburana  and Thanawit Bunsit 
บทคัดยอ 

บทความน้ีศึกษาความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
ความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขและศึกษาปใจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแของประเทศทั่วโลก โดยการศึกษา
ในครั้งน้ีใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis ) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเป็นขอมูลภาคตัดขวาง  (Cross-
sectional data) จากฐานขอมูลดัชนีการพัฒนามนุษยแปี 2016 และฐานขอมูลดัชนีความสุขโลกปี 2016โดยใชกลุมตัวอยาง 157 ประเทศ  

ผลการศึกษาพบวา ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษยแสูงที่สุด 10 ประเทศไดแก นอรแเวยแ ออสเตรเลีย สวิตเซอรแแลนดแ เยอรมนี 
เดนมารแก สิงคโปรแ เนเธอรแแลนดแ ไอรแแลนดแ ไอซแแลนดแ แคนาดา  และ ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษยแตํ่าที่สุด 10 ประเทศ ไดแก เอริเทรีย 
เซียรแราลีโอน โมซัมบิก ซูดานใต กินี บุรุนดี บูรแกินาฟาโซ ชาด ไนเจอรแ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และ ประเทศที่มีดัชนีความสุขโลกสูงสุด 10 
ประเทศไดแก เดนมารแก สวิตเซอรแแลนดแ ไอซแแลนดแ นอรแเวยแ ฟินแลนดแ แคนาดา เนเธอรแแลนดแ นิวซีแลนดแ ออสเตรเลีย สวีเดนและ ประเทศที่มี
ดัชนีความสุขโลกตํ่าสุด 10 ประเทศไดแก มาดากัสการแ แทนซาเนีย ไลบีเรีย กินี รวันดา เบนิน อัฟกานิสถาน โตโก ซีเรีย บุรุนดี นอกจากน้ี จาก
การศึกษาเรื่องความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก พบวาดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุข
ของประเทศทั่วโลก มีความพันธแกัน อยูในระดับปานกลางรอยละ 57 และจากการศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแ พบวาอายุขัย
เฉลี่ยมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมประเทศ ปีเฉลี่ยการศึกษา คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา จํานวนประชากรระดับการคอรแรัปชั่นเป็นปใจจัยที่
สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ดัชนีการพัฒนามนุษยแ ดัชนีความสุขโลก  
 

Abstract  
This article studies the relationship between the human development index, and the index of happiness of 

countries around the world. The objective is to study the relationship between the human development index, and the 
index of happiness and study the factors that affect human development index of countries around the world. By this time, 
studies using regression analysis (Multiple regression analysis), complex information used in the study is cross sector data 
(Cross-sectional data) from the database, the human development index year 2016 and world happiness index, database 
year 2016, using a sample of 157 countries. Countries study found that the countries with the highest human development 
index, the 10 countries including Norway Australia Switzerland Germany Denmark Singapore Netherlands Ireland Iceland 
Canada and countries with the lowest human development index, 10 countries, including Eritrea Sierra Leone Mozambique 
South Sudan Guinea Burundi Burkina Faso Chad Niger Burkina Central African Republic and the country that has the world 
highest happiness index, 10 countries including Denmark Switzerland Iceland Norway Finland Canada Netherlands New 
Zealand Australia Sweden and the country has the lowest global happiness index, 10 countries, including Madagascar, 
Tanzania, Liberia, Guinea Rwanda Benin Afghanistan Togo Syria Burundi. In addition, the study of the relationship between 
the human development index, and the index of happiness of countries around the world. Found that the human 
development index, and the index of happiness of countries around the world. Relations have suffered in the 57 percent 
intermediate and study on factors that influence the human development index. The average life expectancy is found to. 
Value of gross domestic product the country. Years of study, the average cost of research and development, population-
level corruption as factors that affect human development index statistically significant at 0.05 level. 
Key words: human development index World happiness index. 
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1. บทน า 
แมประเทศตางๆ ในโลกจะมีรูปแบบการปกครองที่แตกตางกัน รวมทั้งมีการกําหนดระบบเศรษฐกิจที่แตกตางกัน แตเชื่อวาเปูาหมาย

สูงสุดของภาครัฐในทุกประเทศไมแตกตางกันแตอยางใดน่ันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศน่ันเอง ในอดีตที่ผานมา
ประเทศสวนใหญมักเลือกใชการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศตอบุคคล (Growth of Gross Domestic Product per 
Capita) เป็นเปูาหมายในการพัฒนาเน่ืองจากเห็นวาเมื่อประเทศมีผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศตอบุคคลสูงขึ้นยอมหมายถึงการที่ประชาชน
ในประเทศมีรายไดตอบุคคลสูงขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นและนําไปสูคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นสงผลใหลวนแตเป็นวิถีทางที่จะนําไปสู
ความอยูดีมีสุขและความผาสุกของมนุษยแทั้งสิ้น(ศุภเจตนแ จันทรแสาสแน, 2557) 

ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนามนุษยแของ UNDP ดัชนี HDI เป็นดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนามนุษยแหรือการพัฒนาคนในแตละประเทศ
ซึ่งพิจารณาองคแประกอบ ใน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา และดานมาตรฐานดานการครองชีพ เป็นวิธีการวัดความอยูดีกินดี
ตามมาตรฐานซึ่งเป็นสวนสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจแลวยังเป็นตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของแตละประเทศในการระบุว าประเทศใดประเทศ
หน่ึงจัดอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากน้ีการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศั ย
ปใจจัยที่เก่ียวของหลากหลายปใจจัย ไมไดเกิดขึ้นจากปใจจัยใดปใจจัยหน่ึง แตปใจจัยหน่ึงที่สําคัญคือความสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและ
สอดคลองกับการพัฒนาอยางยังยืนเพราะความสุขเป็นสวนหน่ึงของการพัฒนาจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยแ ดัชนีความสุขเป็นอีกมิติ
หน่ึงในการพัฒนามนุษยแ เน่ืองจากมนุษยแทุกคนตางตองการมีความสุขดวยกันทั้งสิ้น ดัชนีความสุขเป็นการวัดคาจากกา รประเมินตนเองดาน
ความสุขและสวัสดีภาพ ดังน้ันควรเป็นนโยบายของทุกประเทศ เพื่อการบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งเปูาหมายน้ีไดรวม
แนวความคิดที่วาสวัสดีภาพของมนุษยแควรไดรับการบมเพาะผานวิธีการแบบองคแรวมทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม มากกวาวิธีก าร
แคบๆ ที่มุงเนนไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียว  (เฉลิมพล แจมจันทรแ, 2556) 

จากที่มาและความสําคัญดังกลาว บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนี
ความสุขของประเทศทั่วโลกเพื่อมุงเนนวาการพัฒนามนุษยแควรจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมีใชเพียงแคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใตความ
เชื่อที่วามนุษยแเป็นศูนยแกลางของการพัฒนา เมื่อมนุษยแมีความเจริญการพัฒนาดานอื่นๆ จะสงผลตอความอยูดีมีสุขและสังคมที่มีความสุขที่ย่ังยืน 
และดานอื่นๆก็จะดีขึ้นตามลําดับ 
 
2. วัตถุประสงคแของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแของประเทศทั่วโลก 
 

3. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 
1.ความหมายและดัชนีการพัฒนามนุษยแ 
1.1) ดัชนีการพัฒนามนุษยแ  (Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความยากจน การรูหนังสือ 

การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปใจจัยอื่น ๆ ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เป็นวิธีการวัดความอยูดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
เด็กและเยาวชน หลายคนใชดัชนีการพัฒนามนุษยแของสหประชาชาติน้ีในการระบุวาประเทศใดประเทศหน่ึงจัดอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 
ประเทศที่กําลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนานอยที่สุด ดัชนีการพัฒนามนุษยแวัดความสําเร็จโดยเฉลี่ยของแตละประเทศในการพัฒนามนุษยแสาม
ดานหลักๆ ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา และดานมาตรฐานดานการครองชีพ 

ดานสุขภาพ ซึ่งวัดไดจากอายุขัย 
ดานการศึกษา ซึ่งวัดไดจากการรูหนังสือ (มีนํ้าหนักเป็นสองในสามสวน) และอัตราสวนการเขาเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม 

มัธยม และอุดมศึกษา (มีนํ้าหนักเป็นหนึ่งในสามสวน) 
ดานมาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดไดจากผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ตอหัวและความเทา

เทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity - PPP)( วรรณพงษแ ดุรงคเวโรจนแ, 2557)     
1.2) ความหมาย ของการพัฒนามนุษยแวาเป็นกระบวนการตอเน่ืองที่ทําใหคนมีความสมบูรณแทั้งกําลังกาย   กํา ลังความคิดมีขีด

ความสามารถสูงขึ้นในทุกๆดาน อันจะยังประโยชนแตอทั้งตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ เพื่อบรรลุถึงความตองการของมนุษยชาติใน
ปใจจุบัน ขณะเดียวกันก็จะตองไมเป็นลดทอนหรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตองการพื้นฐานของมนุษยแในรุนตอๆไปดวย (สุนทรี โคมิน , 2522) 
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1.3) 10 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยแสูงสุดและประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยแต่ าสุด 
10 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยแสูงสุด 10 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยแต่ าสดุ 

อันดับ ประเทศ HDI อันดับ ประเทศ HDI 
1. Norway 0.949 1. Central African  Republic 0.352 
2. Australia 0.939 2. Niger 0.353 
3. Switzerland 0.939 3. Chad 0.396 
4. Germany 0.926 4. Burkina Faso 0.392 
5. Denmark 0.925 5. Burundi 0.404 
6. Singapore 0.925 6. Guinea 0.414 
7. Netherlands 0.924 7. South Sudan 0.418 
8. Ireland 0.923 8. Mozambique 0.418 
9. Iceland 0.921 9. Sierra Leone 0.420 
10. Canada 0.920 10. Eritrea 0.420 

 
2. ความหมายและดัชนีความสุข 

2.1) ความหมายของความสุข 
วีนโฮเฟุน (1997)ใหนิยามความสุขวาหมายถึงเป็นการประเมินของแตละคนวาชื่นชอบชวีิตโดยรวมของตนเองมากแคไหนการที่เรา

บอกวาเรามีความสขุจึงหมายถึงเรารูสึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเราคนที่มีความสุขน้ันเป็นคนที่แทบจะไมรูสึกวิตกกังวลกบัชีวิตตนเองมีสุขภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความพอใจมากกวาคนที่ไมมีความสขุ 

ความสขุตามทฤษฎีจริยศาสตรแของอริสโตเติลนักปราชญแชาวกรีก(Gavin and Mason.  2004 : 387-389)  
กลาววามนุษยแทุกคนอยากมีความสุขและแสวงหาหนทางที่จะนําชีวิตไปสูความสขุรวมถึงความสุขแตละประเภทจะสัมพันธแกับสิ่งหนึ่งอยาง
สมเหตุสมผลหากมนุษยแจะพบกับชีวิตที่ดีงามมนุษยแก็ตองอยูในสังคมที่ดีเชนกัน 

ความสขุในความหมายทางเศรษฐศาสตรแ คือ ความพอใจ และความพอใจก็  คือ การได อรรถประโยชนแ และอรรถประโยชนแก็ไดจาก
การกิน การใช และการเอาประโยชนแอื่นๆจากวัตถุปใจจัยตางๆ (ณรงคแ เพ็ชรประเสริฐ และกนกพร นิตยแนิธิพฤทธแ,2553) 

 
2.2)10 ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขมากท่ีสุดและประเทศท่ีมีดัชนีความสุขนอยท่ีสุด 

10 ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขมากท่ีสุด 10 ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขนอยท่ีสุด 

อันดับ ประเทศ HPI อันดับ ประเทศ HPI 
1. Denmark 7.526 1. Burundi 2.905 
2. Switzerland 7.509 2. Syria 3.069 
3. Iceland 7.501 3. Togo 3.303 
4. Norway 7.498 4. Afghanistan 3.360 
5. Finland 7.413 5. Benin 3.484 
6. Canada 7.404 6. Rwanda 3.515 
7. Netherlands 7.339 7. Guinea 3.607 
8. New Zealand 7.334 8. Liberia 3.622 
9. Australia 7.313 9. Tanzania 3.666 
10. Denmark 7.526 10. Madagascar 3.695 

 
2.3) วิธีการวัดความสุข 
2.3.1) การวัดความสุขรวมเฉลี่ย (Average Happiness) เป็นวิธีวัดแบบทั่วๆไปที่มีการรวบรวมคาความพึงพอใจของคนในชาติ

แลวหาคาเฉลี่ยแบบงายๆ เชนคาเฉลี่ยในทางสถิติระหวาง 0-10 ของประชากรทุกกลุม แลวมารวมกันตามหลักการความสขุสูงสุด (Greatest 
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Happiness) โดยใหนํ้าหนักความสุขของแตละคนเทากัน อยางไรก็ดีระยะหลังนักวิชาการ เชน Layard (2005), Veenhoven (2007) มักเสนอ
วาควรใหมีการใหนํ้าหนักแกกลุมประชากรที่มคีวามยากลําบากเป็นพิเศษ 

2.3.2) การวัดชวงชีวิตท่ีมีความสุข (Happy life years) เป็นการวัดความสุขจากความยืนยาวโดยคํานวณจากคาความสุขและอายุ
คาดเฉลี่ย นักวิชาการเชน Bentham เสนอแนะวาการวัดความสุขไมควรวัดแคระดับความสขุเทาน้ันแตควรรวมถึงชวงระยะเวลา (ที่มีความสุข
ดวย) ดังน้ันจึงควรรวมขอมูลของความพึงพอใจในชีวิตและความยืนยาวของชีวิตเขาดวยกัน ดังสูตรน้ีHappy Life Year = (Life Expectancy at 
birth) * (0-10)/10 Happiness 

2.3.3) การวัดความสุขโดยปรับความไมเทาเทียม (Inequality Adjusted Happiness (IAH)) ผูจัดทํานโยบายมักจะคาดหวังให
ความสขุโดยรวมของคนในชาติสูงขณะเดียวกันตองการใหมีระดับความไมเทาเทียมในความสุขตํ่าดังน้ันการวัดแบบน้ีจึงเปน็การใหนํ้าหนักของทั้ง
สองตัวแปรดังกลาวโดยใหนํ้าหนักเทากัน 

ดังน้ัน การจะเลือกใชวิธีการวัดแบบไหนเป็นดัชนีชี้วัดความสขุขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของนโยบายวาจะเนน ความสุขจากจาํนวน หรือ
เนนความยุติธรรมหรือเนนความยืนยาว (กนกพร  นิตยแนิธิพฤทธิ์, 2553) 
3. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุข 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษยแ กอ สวัสด์ิพาณิชยแ อางถึงใน (กาญจนา สันติพัฒนาชื่อ และ คณะ2541:22) กลาวถึงการพัฒนา
มนุษยแใน แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนแ ที่ถือวามนุษยแเป็นศูนยแกลาง ของการพัฒนาคือ พัฒนาการตองเกิดจากการกระทําของมนุษยแ ผลประโยชนแ
ของ การพัฒนาจะตองเป็นของมนุษยแ  เมื่อมนุษยแตระหนักถึงความตองการถึงความตองการ หรือความจําเป็นของมนุษยแ มนุษยแจะเป็นผูกําหนด
ความมุงหมายของการพัฒนาโดยอาศัยความตองการของตนเป็นเครื่องนําทางและมนุษยแจะเป็นผูจัดการองคแประกอบของการพัฒนาใหสําเร็จ
ตามความมุงหมายที่ตนขึ้น กระบวนการพัฒนามนุษยแโดยยึดมนุษยแเป็นศูนยแกลางจึง  เป็นการพัฒนาที่สมบูรณแแบบโดยตองพิจารณาทุกสวนของ
องคแประกอบในการพัฒนาและทุกดานของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งแวดลอมของ 

แนวคิดความสุข  ความสุข (Happiness) “ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction)”และ “ความอยูดีเชิงอัตวิสัย (Subjective 
well – being)” เหมือนกันหรือไมนักวิชาการบางคน เชน นักเศรษฐศาสตรแจะมองวา ความสุข ความพึงพอใจใน ชีวิต และความอยูดีเชิงอัตวิสัย 
มีความหมายเหมือนกันและใชแทนกันได และใชคําทั้งสามน้ีเหมือนกับแนวคิดอรรถประโยชนแ (Utility) ในทางเศรษฐศาสตรแกลาวคือ ปใจเจก
บุคคลตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมตางๆ อยางมีเหตุผล  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแหงตน ซึ่งความพึงพอใจน้ีเป็นความตองการที่ไมมีขอจํากัด 
(Veenhoven 1991, 1997; Easterline 2001, 2005) 

ทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรแ ที่อธิบายถึงความสุขยอนไปต้ังแตยุคคลาสสิค Bentham (1789) ไดเสนอทฤษฎีอรรถประโยชนแที่มุง
ไปสูความสุขของสังคมซึ่งเรียกวาหลักการความสุขสูงสุดของประชาชน ที่มีนัยยะวาการกระทําใดๆ ของรัฐควรเป็นไปเพื่อทําใหความสุขโดยรวม
ของสังคมสูงสุด โดย Benthamประเมินอรรถประโยชนแจากการเปรียบเทียบความสุขและความทุกขแ ซึ่งมีที่มาจาก4แหลงดวยกัน ไดแก ทางกาย 
ทางการเมือง ทางคุณธรรม และทางจิตวิญญาณ ดังน้ันหลักการน้ีจึงรวมถึงความสุขดานอัตวิสัยของบุคคลดวย 

ทฤษฎีความชอบ (Affect theory) กลาววา ความสขุเป็นการสะทอนวาเรารูสึกดีโดยทั่วๆไปเพียงใด ในมุมมองน้ีเราไมได 
“คํานวณ” ความสุข แต “อางอิงถึง” ความสุขเงื่อนไขที่ชวยการคนหาที่เป็นแบบฉบับคือ “ฉันรูสึกดีเป็นสวนใหญ ดังน้ันฉันตองมีความสุข” แง
คิดที่ตามมาคือ เราจะเอาประสบการณแความชอบที่สะสมไวออกมาไดอยางไร และอะไรทําใหเรารูสึกดีหรือไมดีซึ่งประเด็นน้ีเชื่อมโยงกับฟใงกแชั่น
ของความชอบ นัยยะของทฤษฎีน้ีคือ ความสขุเป็นสภาวะที่พึงปรารถนาเน่ืองจากความสขุสงสัญญาณถึงการปรับตัวที่ดีและความสขุเพิ่มพูน
พฤติกรรมที่ทําออกมาไดดี มุมมองเชนน้ีทําใหเป็นไปไดที่วาจะสามารถสรางความสขุใหแกคนสวนใหญได ถาความสุขขึ้นกับความสมปรารถนา
สูงสุดในความตองการของมนุษยแ เราก็จะสามารถทําใหเกิดความสุขโดยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ไดมีนักวิจัยหลายทานที่ไดศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับหัวขอวิจัยดังกลาวมากมาย ดังน้ี งานวิจัยของ ปริญญา จิตอราม (2555) ไดทําการศึกษา การพัฒนามนุษยแในมุมมองของนัก
สาธารณสุข ไดวิเคราะหแวามนุษยแถือไดวาเป็นกลไกลสําคัญของการพัฒนาเพื่อนําความ เจริญในเรื่องตางๆ มาสู สังคมในการพัฒนามนุษยแ
เน่ืองจากมนุษยแเป็นทั้งผูดําเนินการกิจกรรมตางๆและผูรับในการพัฒนามีบทบาทหนาที่ แตกตางกันออกไปตามองคแกรตางๆในสังคม ซึ่งมี
ความสัมพันธแเชื่อมโยงถึงกันและกันทั้งทางตรงและออม สงผลมาใหสังคมมนุษยแดํารงอยูอยางมั่นคงและเป็นกลไกของการพัฒนาที่นําความเจริญ
มาสูสังคมและประเทศชาติได เต็มศักยภาพซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย วริสรา สุกุมลจันทรแ(2553) และ สมบัติ กุสุมาวลี (2539 ) 
กลาวคือมนุษยแเป็นศูนยแกลางของการพัฒนาและจากการศึกษาวิจัยของ Vertakova (2015)  เรื่อง การพัฒนามนุษยแในประเทศรัสเซีย  โดยผล
การศึกษาพบวา การพัฒนามนุษยแเป็นหนึ่ง ในความสําคัญของปใจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม ศุภเจตนแ  จันทรแสาสแน (2554) และประเทศไทย
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ถือไดวาประสบความสําเร็จในการสรางการพัฒนามนุษยแเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในประเทศได อยางตอเ น่ืองเห็นไดจากการที่
ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษยแสูงขึ้นอยางตอเน่ืองมีดัชนีการพัฒนามนุษยแสูงขึ้น  ซึ่งบอกเป็นนัยวาประเทศไทยสามารถพัฒนาและยกระดับ
ตัวบงชี้ตางๆ ของการพัฒนาใหมีคาใกลเคียงกับเปูาหมาย ในการพัฒนา(ในที่น้ีคือคาของประเทศที่มีคาของตัวบงชี้สูงสุดในโลก)มากย่ิงขึ้น สาวสุ
ธิดา แสงทองสุข (2553)และพบวาคาดัชนีการพัฒนามนุษยแมีความสัมพันธแกับเปูาหมายทางเศรษฐกิจ ทั้ง3ดาน ความเติบโตทางเศรษฐกิจ  
เปูาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดในสังคม 

สรี  ลีลาลัย  ( 2553 ) ไดทําการศึกษา ความสุขทางเศรษฐกิจ และความสุขมวลรวมประชาชาติ ไดวิเคราะหแวา ประเทศที่ตองการ
เนนอัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจที่สูง จะเห็นไดวาการเนนอัตราการเจริญเติบโตที่สูงๆทําใหประเทศชาติมีปใญหาเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแปลวา
ความสุขมวลรวมประชาชาติตํ่า การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุเปูาหมาย ใหการพัฒนามีความยังยืน จะตองคํานึกถึงปใจจัยอื่นดวย เชน 
ความสุข ถาประเทศใดบรรลุ ความสุขได ประเทศน้ันจะสามารถพัฒนาประเทศไดอยางยังยืน สม่ําเสมอ มีเศรษฐกิจทางสังคมที่มั่นคง หลีกเลี่ ยง
ปใญหาตางๆได และสรางความสุขใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง ชัยเสฎฐแ พรหมศรี  (2553) และการสรางความสุข ถือวาเป็นปใจจัยที่สําคัญ
อยางย่ิงที่ทําใหการบริหารองคแกรเป็นไปไดอยางสะดวกราบรื่นเน่ืองจากคนในองคแกรมีความสุขเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
กอใหเกิดความสรางสรรคแและลดความขัดแยงในองคแกรซึ้งจะชวยใหสังคมเจริญกาวหนาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งมี
ความสอดคลองกับงานวิจัย จรรยา ดาสา (2552)และ Rodriguez-Munoz (2013) กลาวคือความสุขเป็นปใจจัยสวนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศและในสวนของงานวิจัยZidanseka  (2007)ไดท าการศึกษา  การพัฒนาอยางยั่งยืนและมีความสุขในประเทศ ไดวิเคราะหแวา 
ความสุขทําใหคนประสบความสําเร็จมากมายและเป็นแนวทางในการบรรลุเปูาหมายในทุกๆดาน ความสุขเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สาสินี  เทพสุวรรณแ(2550) ไดทําการศึกษา ดัชนีความอยูดีมีสุขมวลรวมของคนไทย โดยผลการศึกษาพบวา ดัชนีความอยูดีมีสุข
รวมของผูชายสูงกวาผูหญิง กลุมอายุ 20 -39 ปี สูงกวากลุมอายุอื่นๆ และกลุมที่มีอาชีพเกษตรกรสูงกวากลุมที่ไมใชเกษตรกรทางดาน
ความสัมพันธแระหวางความอยูดีมีสุขของแตละประเภท พบวามีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญและในสวนของงานวิจัย อาวุธ  ไขแสง 
(2550)ไดทําการศึกษา การส ารวจและจัดท าดัชนีความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาองคแการบริหารสวนต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ โดยผลการศึกษาพบวา ระดับความสุขบนความคาดหวังใน 8 ดาน พบวาประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลไสไทยมีระดับความสุข
อยูในระดับมาก 4 ดานคือ ดานสุขภาพอนามัย ดานความรู ดานสภาพแวดลอมในการดําเนินชีวิตและดานการบริหารจัดการที่ดี และระดับ
ความสุขอยูที่ในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานชีวิตการทํางาน ดานรายไดและการกระจายรายได ดานชีวิตครอบครัว และดานการมี
สาธารณูปโภค และในสวนของงานวิจัย สุภาณี  สุขะนาคินทรแ (2551) ไดทําการศึกษา ปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับความสุขของประชาชน 
อ าเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถแ โดยผลการศึกษาพบวา โดยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และ
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธแกับความสุขดานกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เศรษฐกิจมีความสัมพันธแกับความสุขดานจิตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 พื้นที่ที่ประชาชนอยูอาศัยมีความสัมพันธแกับความสุขดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เพศและเศรษฐกิจมีความสัมพันธแกับ
ความสุขดานปใญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และระดับความสุขของประชาชนพบวามีคาเฉลี่ยความสุขโดยรวมและความสุขรายดานอยูใน
ระดับนอยทุกดาน 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน  จะเห็นไดวา การพัฒนามนุษยแเป็นหนึ่งในความสําคัญของปใจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ 
มนุษยแถือไดวาเป็นกลไกลสําคัญของการพัฒนาที่นําความเจริญมาสูสังคม  การที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใหบรรลุเปูาหมาย จะตองคํานึกถึง
ปใจจัยอื่นดวย เชน ความสุข ถือวาเป็นปใจจัยที่สําคัญอยางย่ิงและสอดคลองกับการพัฒนาอยางยังยืน ถาประเทศใดบรรลุความสุขได จะส งผลให
สังคมมนุษยแและ เศรษฐกิจอยูอยางมั่นคงและประเทศชาติจะสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะนําไปสูความอยูดีมีสุขและความผาสุก
ของมนุษยแทั้งสิ้น 

 
5. วิธีการศึกษา  

ในการศึกษาความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก 
ใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis ) ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะหแแบงออกเป็น 2 มิติ ไดแก 

1. มิติทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวม  สนับสนุนทางสังคมคาใชจายงานวิจัยและการพฒันา   
2. มิติทางดานสังคมและประชากรศาสตรแ ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ย ความมีอสิระในการใชชีวิต จํานวนประชากร ปีเฉลี่ยการศึกษา

ระดับการคอรแรัปชั่น ความเอื้ออาทร  
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ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาคือ ดัชนีการพฒันามนุษยแ (Human Development Index)  ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาขอมูลภาคตัดขวาง ( 
Cross – sectional data ) ขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดมาจากฐานขอมูลของดัชนีการพัฒนามนุษยแและฐานดัชนีความสขุโลก ปี 2016ซึ่งในการ
วิเคราะหแขอมลู ใชแบบจาํลองดังน้ี 
 

แบบจําลองที่ 1 
        +    HLE +    GDP +   SST +    RDI +    FRE +   POP +   MYS +   POC +   GNS+  

แบบจําลองที่ 2  
 𝑛      𝑛  +  𝑛   HLE +  𝑛   GDP +  𝑛   SST +  𝑛   RDI +  𝑛   FRE +  𝑛  POP +  𝑛  MYS +  𝑛  POC 

+ 𝑛  GNS+  

แบบจําลองที่ 3 
      𝑛  +  𝑛   HLE +  𝑛   GDP +  𝑛   SST +  𝑛   RDI +  𝑛   FRE +  𝑛   POP +  𝑛   MYS +  𝑛   POC 

+ 𝑛  GNS+  

 
จากการศึกษาแบบจาํลองไดอธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ความสัมพันธแระหวางตัวแปร และที่มาของขอมูล ดัง

ตารางที่ 1 
 
ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธแระหวางตัว

แปรและสมมุติฐาน 
แหลงท่ีมาของขอมูล 

HLE อายุขัยเฉลี่ย 
(healthy life expectancy) 

  < 0 World Happiness Report2016 

GDPPC มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมประเทศ 
(GDP per capita) 

  < 0 World Happiness Report 
2016 

SST การสนับสนุนทางสังคม 
(social support) 

  < 0 World Happiness Report 
2016 

RDI คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา 
(Research and developmen 

texpenditure ) 

  > 0 Human Development 
Report2016 

FREE ความมีอิสระในการใชชวีิต 
(freedom to make life choices) 

  > 0 World Happiness Report 
2016 

POP จํานวนประชากร 
( population ) 

  < 0 Human  development 
report2016 

 MYS ปีเฉลี่ยการศึกษา 
          ( Mean years  of schooling ) 

  < 0 Human Development Report  
2016 

POC ระดับการคอรแรัปชั่น 
( Perceptions of corruption ) 

  < 0 World Happiness Report  
2016  

GNS ความเอื้ออาทร 
(Generosity) 

  < 0 World Happiness Report  
2016 

ตัวแปรตาม                  ความหมายของตัวแปร                                                               แหลงท่ีมาของขอมูล  
HDI ดัชนีการพัฒนามนุษยแ 

( Human Development Index )  
  Human Development Report  

2016 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดทําการศึกษาความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก
รวม 157 ประเทศ ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

กลุมทวีป ประเทศ 
North America El Salvador,Guatemala,Nicaragua,Jamaica,Dominican Republic,Honduras,Haiti, Canada ,Panama , 

Costa Rica  
South America Trinidad , Tobago, Ecuador, Bolivia, Paraguay ,Venezuela , Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, 

Suriname , Peru, Brazil 
Oceania New Zealand , Australia 
Europe United Kingdom , Germany, France, Czech Republic,  Spain, Malta, Slovakia, Italy, Moldova , 

Kazakhstan, Slovenia, Lithuania, Belarus, Poland, Croatia, Russia, North 
Cyprus,Cyprus,Kosovo,Estonia,Turkey,Montenegro,Romania,Serbia,Portugal,Latvia,Macedonia,Albani
a,Bosnia and Herzegovina, Greece, Hungary, Ukraine, Bulgaria ,Switzerland , Iceland , Denmark , 
Finland, Netherlands , Austria , Sweden , Mexico , United States , Luxembourg , Ireland , Norway, 
Belgium  

Asia Turkmenistan, Mauritius, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Kyrgyzstan, Bhutan, Azerbaijan, Pakistan, 
Jordan, China, Philippines, Laos, Mongolia, Lebanon, Israel , United Arab Emirates , Oman , 
Singapore, Qatar, Thailand, Saudi Arabia, Georgia, Sri Lanka, Egypt, Yemen, Cambodia, Afghanistan, 
Syria, Taiwan, Kuwait, Uzbekistan, Japan, South Korea, Bahrain, Malaysia, Tajikistan, Palestinian 
Territories, Bangladesh, Iran, Iraq, India, Nepal, Armenia, Myanmar 

Africa Libya, Algeria, Nigeria, Zambia, Somaliland region, Morocco, Mozambique, Lesotho, Swaziland, 
Nigeria, Tanzania, Madagascar, Central African Republic, Chad, Guinea, Ivory Coast, Burkina Faso, 
Rwanda, Burundi, Togo Tunisia South Africa, Ghana, Zimbabwe, Liberia, Sudan, Congo (Kinshasa), 
Ethiopia, Sierra Leone, Mauritania, Kenya, Djibouti, Botswana, Malawi, Cameroon, Angola, Mali, 
Congo(Brazzaville), Comoros, Uganda, Senegal, Gabon. 

 
6. ผลการวิเคราะหแ 
ขอมูลลักษณะทั่วไปของดัชนีการพัฒนามนุษยแ 
แผนภูมิ : 10 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยแเฉลี่ยสูงสุดและดัชนีการพัฒนามนุษยแเฉลี่ยต่ าสุด ปี 2016  

  
  จะเห็นไดวา “ประเทศนอรแเวยแ” เป็นประเทศที่มีคาดัชนีการพัฒนามนุษยแสูงสุดในโลกเป็นอันดับ 1  ดวยคาดัชนีมากถึง 0.949

เปอรแเซ็นตแ เน่ืองจาก ประเทศนอรแเวยแถือเป็นประเทศนาอยูที่สุดของโลก เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญจากการสงออกนํ้ามันเป็นหลัก เป็น
ประเทศที่ประชากรมคีุณภาพชวีิตดีที่สุด  มีเปอรแเซ็นตแการวางงานตํ่า การศึกษาสูง มีความมั่งคั่ง พลังงานเกือบทั้งหมดของประเทศกวา 99% 
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เป็นไฟฟูาพลังงานนํ้า มี่สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม มีชื่อเสียงเป็นดินแดนแหงพระอาทิตยแกลางคืน ความมหัศจรรยแทางธรรมชาติอยางแสงเหนือ 
และ รองลงมาจากนอรแเวยแ ไดแก ออสเตรเลียและสวิตเซอรแแลนดแ อันดับตอมาคือ เยอรมนี เดนมารแก สิงคโปรแ เนเธอรแแลนดแ ไอรแแลนดแ 
ไอซแแลนดแ และ แคนาดา สวนประเทศมหาอํานาจญี่ปุุนและเกาหลีใตอยูอันดับที่ 17 และ 18 จีนอยูอันดับที่ 90       

และสําหรับ 10 ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษยแตํ่าที่สุดในโลกสวนใหญอยูในทวีปแอฟริกา เป็นกลุมประเทศที่ยากจนอัตราเงินเฟูอ
เพิ่มระดับสูงขาดแคลนอาหารอดอยากยากแคนและเผชิญพิษสงครามวุนวายกลางเมืองไดแก ไนเจอรแ อยูอันดับที่ 187 ชาดอยูอันดับที่ 186บูรแกิ
นาฟาโซอยูอันดับที่ 185 บุรุนดีอยูอันดับที่ 184กินีอยูอันดับที่ 183ซูดานใตและโมซัมบิกอยูอันดับที่เทากันอันดับที่ 181 เซียรแราลีโอนและเอริเท
รียอยูอันดับที่เทากันคืออันดับ179  และประเทศที่มคีาดัชนีการพัฒนามนุษยแตํ่าที่สุดในโลก คือ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อยูที่อันดับ 188  เป็น
ประเทศยากจนมากที่ประชากรมคีวามเสี่ยงตอการเป็นโรคเอดสแ  
แผนภูม:ิ    10 ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขโลกเฉลี่ยสูงสุดและดัชนีความสุขโลกเฉลี่ยต่ าสุด ปี 2016 

 
 
จะเห็นไดวา ―‖ประเทศเดนมารแก‖‖ มีคาดัชนีความสุขโลกมากที่สุด เป็นอันดับ 1 เน่ืองจากเดนมารแกถือวาเป็นประเทศที่มีระบบ

สวัสดิการและการศึกษาดีที่สุดดวยการพัฒนาประเทศใหมีความเทาเทียมกันในดานของสุขภาพและเสรีภาพของประชากรเดนมารแกดูแล
ประชากรของตนอยางดีดวยระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะฟรีมากมาย เชนการประกันสุขภาพและการศึกษา ประเทศน้ียังภาคภูมิใจใน
ประชาสังคมอันเขมแข็งและความรูสึกของการเป็นชุมชนจนไดชื่อวาเป็นดินแดนแหงเสรีภาพมีทั้งธรรมชาติซึ่งนํามาสูความสุขรองลงมาจาก
เดนมารแก คือ สวิตเซอรแแลนดแ เป็นชาติที่ร่ํารวยมีความเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหน่ึงมาตรฐาน ความเป็นอยูที่ สูง 
อันดับตอมา คือ ไอซแแลนดแ นอรแเวยแ ฟินแลนดแ แคนาดา เนเธอรแแลนดแ นิวซีแลนดแ ออสเตรเลียสวีเดน141 สวนประเทศมหาอํานาจญี่ปุุนและ
เกาหลีใตอยูอันดับที่ 54 และ 59 จีนอยูอันดับที่ 84  

และในสวนสําหรับ 10 ประเทศที่มีดัชนีความสุขโลกตํ่าสุดสวนใหญอยูในทวีปแอฟริกา เป็นกลุมประเทศที่ยากจนมีความขัดแยงทาง
การเมือง มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขาดเสถียรภาพทางการเมือง และขาดแคลนอาหาร อดอยากยากแคนและเผชิญพิษสงครามกลางเมืองที่
วุนวาย ไดแก มาดากัสการแอยูที่อันดับที่ 149 แทนซาเนียอยูที่อันดับ 150ไลบีเรียอยูที่อันดับ 151 และอันดับตอมา คือ กินี รวันดา เบนิน 
อัฟกานิสถานโตโก ซีเรีย และอันดับประเทศที่มีคาดัชนีมีความสุขตํ่าสุดของโลก คือ ประเทศบุรุนดีเป็นประเทศที่เล็กและยากจนที่สุดประเทศ
หน่ึงในแอฟริกาทั้งยังมีความขัดแยงระหวางชนเผาเดียวกันอีกเดียว 

ในการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก  ใชการวิเคราะหแสหสัมพันธแ 
(Pearson Correlation) สามารถทําการทดสอบดวยโปรแกรม SPSS 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก 

หมายเหตุ : **มีระดับนัยสําคัญที่0.01 

 
 

ตัวแปร 

 Pearson Correlations  
คาเฉลี่ย 
( Mean ) 

Std. 
Deviation 

N Pearson 
 Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

ดัชนีการพัฒนามนุษยแ 0.6779 0.2122 157 0.577** 0.000 

ดัชนีความสุขโลก 5.3665 1.1417 157 
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 ผลการวิเคราะหแ 
จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ไดวิเคราะหแถึงความสัมพันธแ

ระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลกจาการวิเคราะหแพบวา ดัชนีการพัฒนามนุษยแมีความสัมพันธแกับดัชนีความสุข
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( r = 0.58 , P-value = 0.000 ) ซึ่งมีความสัมพันธแกันทางเสนตรงในทิศทางเดียวกัน แสดงวาการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจะตองอาศัยปใจจัยทางความสุขดวย เพราะความสุขเป็นสิ่งที่มนุษยแปรารถนามากที่สุดมนุษยแถือเป็นศูนยแกลางของ
การพัฒนาและความสุขก็เป็นสวนสําคัญในการพัฒนาดวยเชนกันเมื่อมนุษยแมีความเจริญการพัฒนาในแตละดานได อยางมีประสิทธิภาพก็จะ
สงผลตอความอยูดีมีสุขของประชาชน เชน ทางดานครอบครัว ดานเศรษฐกิจ และสังคม  เมื่อประชาชนและสังคมมีความสุข ก็ลวนเป็นวิถีทางที่
จะนําไปสูความประสบความสําเร็จของประเทศชาติและการ พัฒนามนุษยแที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นแลวก็จะสงผลทําใหการพัฒนาในดานอื่นๆ
น้ันก็จะดีขึ้นตามลําดับดวยจึง เห็นไดวาความสุขเป็นสวนหน่ึงของการพัฒนาอยางยังยืนที่จะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความผาสุกของ 
มนุษยแทั้งสิ้นของมนุษยแ 

ในการวิเคราะหแปใจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแประเทศทั่วโลกของประเทศทั่วโลก สามารถทาํการทดสอบดวยโปรแกรม 
STATA 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหแการถดถอยเชิงซอนปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนามนุษยแประเทศท่ัวโลก 

 
ตัวแปร 

Linear model Log–log model Lin-log model 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

HLE 
(healthy life expectancy) 

0.004 
(0.06) 

0.057 0.116*** 
(8.00) 

0.015 
 

0.077*** 
(7.13) 

0.011 

GDPPC 
(GDP per capita) 

0.065* 
(1.83) 

0.036 0.153*** 
(8.52) 

0.018 0.095** 
(7.12) 

0.013 

SST 
(social support) 

-0.073* 
(-1.96) 

0.037 0.027 
(1.57) 

0.017 0.023 
(1.78) 

0.013 

RDI(Research and 
development expenditure) 

0.006 
(0.59) 

0.010 0.018** 
(4.28) 

0.004 0.020** 
(6.13) 

0.003 

FREE 
(freedom to make life 

choices) 

0.069 
(1.12) 

0.061 -0.028 
(4.28) 

0.015 -0.025 
(-2.34) 

0.011 

POP 
(population) 

0.000 
(1.11) 

0.000 -0.007** 
(-2.49) 

0.003 -0.006** 
(-2.99) 

0.002 

MYS 
 (Mean years  of schooling) 

0.051** 
(17.20 ) 

0.003 
 

0.178*** 
(9.53) 

0.019 0.109* 
(7.84) 

0.014 

POC 
(Perceptions of corruption) 

-0.029 
(-0.38) 

0.077 0.009 
(1.76) 

0.005 0.011** 
(2.89) 

0.004 

GNS 
(Generosity) 

0.005 
(0.09) 

0.057 0.005 
(0.75) 

0.007 0.009 
(1.71) 

0.005 

R-squared 
F 

Prob>F 
Obs 

0.8516 
93.76 
0.0000 

157 

0.9518 
219.38 
0.0000 

110 

0.9413 
178.21 
0.0000 

110 
หมายเหตุ :*มีระดับนัยสําคัญที่ 0.1  **มีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ***มีระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
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ผลการวิเคราะหแ 
จากวิเคราะหแพบวา  มีทั้งปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแและปใจจัยที่มีอิทธิพลตอ การพัฒนามนุษยแโดยไดทําการ

วิเคราะหแดวยแบบจําลองที่ 1 Linear regressionประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะคา Prob<F นอยกวา 
0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.8 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9ตัว 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือการพัฒนามนุษยแ โดยคาF เทากับ 93.76 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายไดวา ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแ ประกอบดวย 
อายุขัยเฉลี่ยคาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา ความมีอิสระในการใชชีวิต จํานวนประชากร ระดับการคอรแรัปชั่น ความเอื้ออาทรและปใจจัยที่มี
อิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแ ประกอบดวยมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมประเทศ การสนับสนุนทางสังคม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1ปีเฉลี่ย
การศึกษา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตามลําดับ หากปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยแมีการเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย 

จากแบบจําลองที่ 2 จะวิเคราะหแโดยการตัดตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามออกใชวิธีการใหตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยูในรูป
ของ Log-Log Model ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะคา Prob<F นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระที่
มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีการพัฒนามนุษยแ โดยคา F เทากบั 219.38 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายไดวา ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแ ประกอบดวย การสนับสนุน
ทางสังคม ความมีอิสระในการใชชีวิต ระดับการคอรแรัปชั่น ความเอื้ออาทร และปใจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแ ประกอบดวย อายุขัย
เฉลี่ย มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมประเทศ ปีเฉลี่ยการศึกษา ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จํานวนประชากร คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา  ณ มี
ระดับนัยสําคัญที่  0.1 ตามลําดับ   หากปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยแมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

จากแบบจําลองที่ 3 ใชตัวแปรเหมือนกันกับแบบจําลองที่ 2 ตางกันตรงที่วาแบบจําลองที่ 3 ตัวแปรตามไมไดอยูในรูปของ Log-Log 
Model ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจําลองน้ีใชไดเพราะคา Prob<F นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัว
แปรตาม จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ตามคือดัชนีการพัฒนามนุษยแ โดยคา F เทากับ 178.21 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 
, 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายไดวา ปใจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแ ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม ความมีอิสระใน
การใชชีวิต ความเอื้ออาทร  และปใจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแ ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ย  ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 มูลคา
ผลิตภัณฑแมวลรวมประเทศ ระดับการคอรแรัปชั่น จํานวนประชากร คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา  มีระดับนัยสําคัญที่  0.1  ปีเฉลี่ยการศึกษา 
ณ มีระดับนัยสําคัญที่  0.01หากปใจจัยเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยแมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธแระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ไดวิเคราะหแถึงปใจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนามนุษยแประเทศทั่วโลกสามารถอธิบายไดดังน้ีผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ ซึ่งเป็นปใจจัยที่สําคัญตอดัชนีการพัฒนามนุษยแใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม จะสงผลทําใหประชาชนมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่ดีมีความ
กินดีอยูดีและในสวนของ ปีเฉลี่ยการศึกษา เป็นปใจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากเป็นการดําเนินการดวย
กระบวนการทางสังคม เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อแกปใญหาของมนุษยแใหหลุดพนและเขาถึงสิ่งที่ดีงาม การศึกษาชวยใหมนุษยแดํารงชีวิตที่
สมบูรณแและมีความกาวหนาทางหนาที่การงาน สังคม สงผลไปสูการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ และในสวนของ อายุขัยเฉลี่ย เป็นปใจจัยที่
สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากเมื่อประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้นแสดงใหเห็นวาประเทศน้ันมีความกาวหนาในดาน
เศรษฐกิจและสังคม มีความเจริญทางดานการแพทยแและดานสาธารณสุข มีสิ่งแวดลอมการศึกษาที่ดี จึงทําใหประชาชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี นําไปสูความยืนยาวของชีวิต และในสวนของ จ านวนประชากร เป็นปใจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางเดียวกัน 
เน่ืองจาก มนุษยแเป็นทรัพยากรที่สําคัญย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสามารถนําประเทศไปสูการ
พัฒนาที่เจริญรุงเรือง มีความกาวหนา จะสงผลทําใหประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น และในสวน คาใชจายการวิจัยและพัฒนา เป็นปใจจัยที่สงผล
ตอดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางเดียวกัน เป็นทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ เพ่ือใชในการแกปใญหา และสรางนวัตกรรมที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหชีวิตประจําวันใหดีขึ้นแกประชาชน เป็นลักษณะของการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยการพัฒนาอันนําไปสูการยกระดับรายไดของประเทศใหดีขึ้น 
สนับสนุนทางสังคม เป็นปใจจัยที่สงผลดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางเดียวกัน เป็นการใหความชวยเหลือทางดานสังคม วัตถุ รวมทั้งขอมูล
ขาวสาร ผลของแรงสนับสนุนทําใหประชาชนเกิดความตระหนักตอสิ่งเราตางๆ ชวยเพิ่มความสามารถในการตอสูกับปใญหา และ ในทางกลับกัน 
การคอรแรัปชั่น เป็นปใจจัยที่มีผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางตรงกันขาม การคอรแรัปชั่นเป็นภัยคุกคาม ที่ทําลายทั้งชีวิตความเป็นอยูและ
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ชุมชนของผูคน ทําใหประชาชนความสุขลดนอยลง และมีผลกระไปสูสังคมที่ไมมีเสถียรภาพและเต็มไปดวยความขัดแยงรุนแรงทําใหการพัฒนา
เศรษฐกิจไมมีศักยภาพ และในสวน ความมีอิสระในการใชชีวิต เป็นปใจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางเดียวกัน เมื่อประชาชนมี
อิสระในการใชชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่อยากทําโดยไมไปกระทบตอคนรอบขางและสังคมและประเทศชาติ สงผลทําใหประชาชนมีความพึงพอใจใน
การใชชีวิต ซึ่งนําไปสูการพัฒนา และในสวนของ ความเอื้ออาทร เป็นปใจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแในทิศทางเดียวกัน เพราะการ
เอื้อเฟื้อมีนํ้าใจใหแกกัน เป็นการชวยลดปใญหาความขัดแยง ที่จะสงผลใหการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น และประชาชนลวนมี
ความผาสุกทั้งสิ้น  

 
7.ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางดัชนีการพฒันามนุษยแและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลกผูศึกษามขีอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษา เป็นปใจจัยที่มีตอดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุข รัฐบาลควรสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชน
และทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนใหมากขึ้นเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สงเสริมในดานการศึกษาใหมีการผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อนํามาสูการพัฒนาประเทศชาติ 
 2. อายุขัยเฉลี่ย เป็นปใจจัยที่มีผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขโลก รัฐบาลควรพัฒนาในดานการแพทยแและดาน
สาธารณสุขใหมีความกาวหนา และพัฒนาดานสภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เมื่อสภาพแวดลอมของแตละประเทศดี จะทําใหประชาชนมีสุขภาพกาย
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี นําไปสูความยืนยาวของชีวิต และการพัฒนามนุษยแอยางยังยืน 

3.คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา รัฐบาลควรสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อมุงพัฒนาหรือหาวิธีการใหมๆใชในการ
แกปใญหาและบริหารประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาอันนําไปสูการยกระดับรายไดของประเทศใหดีขึ้น จะทําใหประชาชนมีความสุข
เพิ่มขึ้นทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยแและดัชนีความสุขโลกสูงขึ้น 

4. ระดับการคอรแรัปชั่น รัฐบาลควรลดระดับปใญหาการคอรแรัปชั่น เพราะย่ิงมีการคอรแรัปชั่นมาก ดัชนีความสุขโลกลดลง 
5.ประชากร รัฐบาลจะตองจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยแเป็นทรัพยากรที่สําคัญย่ิงตอการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมและนําไปสูการพัฒนาประเทศ  
6.การสนับสนุนทางสังคม รัฐบาลแตละประเทศควรใหการสนับสนุนทางสังคมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การตอสูกับปใญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอีกทางหน่ึงในการชวยเหลือประชาชน 
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ระดับการก ากับดูแลกิจการทีม่ีผลตอความสามารถในการท าก าไร :  
กรณีศึกษาบรษิัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมบรกิารในตลาดหลักทรพัยแแหงประเทศไทย 

Corporate governance level effect on profitability: Case study of the listed companies service 
industry group on the Stock Exchange of Thailand  

  เบญจพร  โมกขะเวส1 
Benjaporn Mokkhavesa 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลของระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีมีตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
กลุมอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ซึ่งวัดคาโดยใชอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวมและอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน กลุมตัวอยางประกอบดวย 39 บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยท่ีมี
คะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดีและระดับท่ีต่ํากวาระดับดี ติดตอกันระหวางปี 2551-2560 โดยใชการ
วิเคราะหแขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหแเชิงปริมาณ คํานวณหาคารอยละ และใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา บริษัทท่ีมีคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ จํานวน 7 บริษัท คิดเป็นรอยละ 16.50 บริษัทท่ีมี
คะแนนในระดับระดับดีมาก จํานวน 12 บริษัท คิดเป็นรอยละ 31.50 บริษัทท่ีมีคะแนนในระดับระดับดี จํานวน 4 บริษัท คิดเป็นรอยละ 
11.00 และบริษัทท่ีมีคะแนนในระดับต่ํากวาระดับดี 16 บริษัท คิดเป็นรอยละ 41.00 สวนการทดสอบสมมติฐานพบวา คะแนนการกํากับ
ดูแลกิจการ ความเป็นอิสระของประธานกรรมการและผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนงมีผลตอความสามารถในการทํากําไรวัดคา
โดยใชอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวมและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ี  สัดสวนกรรมการ
อิสระและขนาดคณะกรรมการบริษัทไมมีผลตอความสามารถในการทํากําไรวัดคาโดยใชอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวมและอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 

ค าส าคัญ : การกํากับดูแลกิจการ, ความสามารถในการทํากําไร 
 

Abstract 
This research aims to examine the corporate governance rating effect on to profitability of the listed 

companies service industry group on the Stock Exchange of Thailand. For the profitability by using return on assets 
(ROA) and return on equity (ROE). The sample was consisted of 39 companies listed in service industry group on the 
Stock exchange of Thailand have corporate governance rating on excellent level, very good level, good level and 
lower of good level for the consecutive years 2008-2017. The analysis of data and statistics used in quantitative 
analysis was included the percentage and using multiple regression analysis to test the hypothesis at 0.01 and 0.05 
significant level.  

The results of the study show that the companies with excellence score on the corporate governance were 
7 companies or 16.50%, the companies with very good score were 12 companies or 31.50%, the companies with 
good score were 4 companies or 11.00% and the companies with below good level score were 16 companies or 
41.00%. The hypothesis testing of the showed  that there are statistically significant influence of corporate 
governance score, independence of chairman and chief executive officer non-duality on to profitability by using 
return on assets (ROA) and return on equity (ROE). while independent directors and board size hove not impact on 
profitability by using return on assets (ROA) and return on equity (ROE). 

 

Keyword : corporate governance, profitability 
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บทน า 
นับจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไดสรางความเสียหายใหแกระบบเศรษฐกิจและดานการเงิน

ภายในประเทศ  สาเหตุหลักเป็นผลมาจากกลไกการกํากับดูแลกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสรางความเสียหาย
ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเป็นมูลคามหาศาล (Maher & Anderson, 2000) ทั้งน้ีรัฐบาลไทยไดมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (ก.ล.ต.) และกระทรวงการคลังไดทําการพิจารณา ทบทวนกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
เพื่อการเสริมสรางบรรษัทภิบาลของภาคธุรกิจไทยหรือที่เรียกวา การกํากับดูแลกิจการที่ดี น่ันคือ การมีจรรยาบรรณ จริยธรรม ความโปรงใสใน
การประกอบธุรกิจสําหรับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในบริษัท อันจะนําไปสูความยุติธรรมตอผูถือหุ น ผูมี
สวนไดเสียและผูที่เก่ียวของอื่น ๆ ทั้งน้ี การกํากับดูแลกิจการในประเทศไทยไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองต้ังแตปี 2542 เพื่อการพัฒนาระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยใหเป็นไปตามหลักการที่ดี และลาสุดไดมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนไทยต้ังแตปี 2549 ซึ่งเป็นการนําขอพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดมีการประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม 2545  
มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม เพื่อใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการขององคแกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD) และ
ขอเสนอแนะของธนาคารโลก รวมทั้งมีการติดตามผลการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอยางตอเน่ืองและเป็น
รูปธรรมมากขึ้นโดยจัดใหมีโครงการสํารวจและรายงานผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย, 2559) 

การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนมูลคาเพิ่มแกกิจการน้ัน เจาของกิจการหรือผูถือหุนไมสามารถบริหารงานไดเพียงคนเดียว จึงตอง
มีการวาจางใหบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่แทนตนและเชื่อวาบุคลากรทุกคนในกิจการยอมมีแรงผลักดันหรือมีสวนในการที่จะทําใหเกิ ด
ประโยชนแสวนตัว ซึ่งเมื่อผลประโยชนแและวัตถุประสงคแระหวางผูถือหุนกับคณะกรรมการไมสอดคลองหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําใหเกิด
ปใญหาตัวแทน (agency problem) ทําใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนหรือผลประโยชนแนอยลงรวมทั้งทําใหมูลคาของกิจการลดลง (Clarke, 2004) 
การดําเนินงานภายใตกลไกการกํากับดูแลกิจการที่ดีไมเพียงแตจะลดการเกิดปใญหาตัวแทน (agency problem) ใหนอยลงและยังชวยใหกิจการ
ลดความเสี่ยงจากการเกิดวิกฤตการณแหรือชวยลดปใญหาทางการเงินไดและการที่ผูบริหารใชอํานาจหนาที่ในการมุงที่จะสรางผลประโยชนแสวนตัว
มากกวาการคํานึงถึงเปูาหมายและผลประโยชนแของบริษัทเป็นหลัก จึงเป็นเหตุใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของจะไดรับผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชนแในระดับที่นอยลง (Ernst & Young, 2005) จากหลักฐานเชิงประจักษแเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวางแนวทางปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท พบวา หากการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีแนวโนมที่ดีขึ้นจนมีคะแนน
การกํากับดูแลกิจการดีขึ้นไปดวยน้ันสงผลตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ดีขึ้นตามไปดวยซึ่งวัดไดจากมุมมองของอัตราผลตอบแทนตอสวนของ
ผูถือหุน (ROE) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) ในทางตรงกันขามหากบริษัทมีแนวโนมของการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ลดลง และมีคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับที่ลดลงจะสงผลกระทบดานลบไปดวยเชนกัน (Lama, 2012) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ขอคนพบของ Ammari, Kadria & Ellouze (2014) ไดทําการศึกษาโครงสรางคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัท พบวา ขนาด
คณะกรรมการบริษัทและการแบงแยกหนาที่ระหวางผูบริหารระดับสูงและประธานกรรมการมีผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ในขณะที่ Coskun & Sayilir (2012) ไมพบ
ความสัมพันธแระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัท น่ันคือ การที่บริษัทไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและอยูในระดับ
ที่สูงไมมีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษัทที่ดีขึ้น วัดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

จากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยลดลดการเกิดปใญหาตัวแทน (agency problem) ใหนอยลงแลวยังมี
บทบาทที่สําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว แตทั้งน้ีการที่บริษัทมีระดับการกํากับ
ดูแลกิจการในระดับที่สูงจะสงผลใหความสามารถในการทํากําไรดีตามไปดวยหรือไมน้ัน สําหรับประเทศไทยยังไมมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมาก
นัก จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง “ระดับการกํากับดูแลกิจการที่มีตอความสามารถในการทํากําไร” ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะชวยยืนยันให
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนแของการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงเสริมใหเกิด
การนําไปใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการในระดับ
สากล และสอดคลองกับสถานการณแและสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปใจจุบัน อันจะนําไปสูเสถียรภาพทางการเงินใหกับธุรกิจและ
ตลาดทุนของประเทศไทย 
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลของระดับการกํากับดูแลกิจการที่มีตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมบริการใน

ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1) คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGS) 
การกํากับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตาม

หนาที่ดวยความโปรงใส สรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อรักษาเงินลงทุน เพิ่มคุณคาใหผูถือหุนในระยะยาวภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่ดี
โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวม สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง และใน
ปี 2549 ไดนําขอพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหเทียบเคียง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคแกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD) แบงเน้ือหาเป็น 5 หมวด (ไมรวมถึงเรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไวชัดเจนแลว) อันประกอบดวย 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน 3) บทบาทของผูมีสวนได
เสีย 4) การเปิดเผยขอมูลและความโปรงใส และ5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย, 2549) 

สําหรับโครงการสํารวจและการประเมินขอมูลหลักฐานการมีอยูจริงของการกํากับดูแลกิจการในภาพรวม ซึ่งเริ่มมาต้ังแตปี 2544 เพื่อ
ติดตาม วัดผล สงเสริมและกระตุนใหบริษัทจดทะเบียนไทยไดพัฒนากลไกการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเน่ือง สอดคลองและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลอยางของกลุม OECD โดยผลการสํารวจแตละปีจะนําเสนอผานรายงานสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจะเปิดเผยและประกาศรายชื่อบริษัทที่มีคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดี” 
ขึ้นไป คือ ระดับดีเลิศ (ชวงคะแนน 90-100) ระดับดีมาก (ชวงคะแนน 80-89) และระดับดี (ชวงคะแนน 70-79) (สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย, 2559)  

2) โครงสรางคณะกรรมการ (board structure) 
  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สําคัญอยางย่ิงในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธแที่สําคัญและกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนแ
สูงสุดของบริษัทและมีหนาที่รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและควรมีความเป็นอิสระจากฝุายบริหารจัดการ ดังน้ัน คณะกรรมการมี
หนาที่รับผิดชอบในการรับประกันวาธุรกิจจะไดรับประโยชนแสูงสุดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น สรางความมั่นใจวามูลคาทางการตลาดของ
กิจการจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งตัดสินใจเพื่อเพิ่มรายไดและผลตอบแทนในระยะยาวและความมั่นคงใหแกผูถือหุน  ทั้งน้ี การที่บริษัทมีโครงสราง
คณะกรรมการที่ดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเป็นปใจจัยหน่ึงที่สามารถสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งในการดําเนินงานและยกระดับคุณภาพดาน
การบริหารจัดการของผูบริหารเพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เกิดประโยชนแและความมั่งคั่งใหแกบริษัท 
อันจะนําไปสูผลการดําเนินงานและมูลคาของกิจการที่เพิ่มขึ้น (Ranti & Samuel, 2012) ทั้งน้ี โครงสรางคณะกรรมการที่ผูวิจัยนํามาใช
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย 1) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 2) สัดสวนกรรมการอิสระ 3) ขนาดคณะกรรมการบริษัท และ4) 
ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนง  

3) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) เป็นการวัดผลลัพธแที่สามารถประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดจากกระบวนการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือหน่ึงในการชี้วัดความสําเร็จของความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของบริษัทและความสามารถของบริษัทในการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผูถือหุน โดยการพิจารณาจากความสัมพันธแของ
กําไรกับยอดขาย ความสัมพันธแของกําไรกับการลงทุนในสินทรัพยแ ความสัมพันธแของกําไรกับผลตอบแทนตอผูถือหุนจากการวิเคราะหแงบการเงิน 
(financial statement analysis) และตีความวาธุรกิจมีความสามารถในการทํากําไร ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความสามารถในการ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผูถือหุนอยูในระดับใด ซึ่งเป็นประโยชนแตอผูใชงบการเงินในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ ประเมิน
สถานการณแการดําเนินงานในดานตาง ๆ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประมาณการดาน
ผลตอบแทน โอกาสของการเติบโตของบริษัทในอนาคตไดแมนยํามากย่ิงขึ้น และสามารถใชในการประเมินแนวโนมฐานะทางการเงินของกิจการ
ไดเป็นอยางดี (สุพาดา สิริกุตตา และคณะ, 2552)  
 สําหรับการวัดผลความสามารถในการทํากําไรที่ผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ี วัดคาโดยใช อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม 
(return on assets: ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (return on equity: ROE)  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีมุงเนนวัดผลของระดับการกํากับดูแลกิจการที่มีตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนและทําการสํารวจการ
กํากับดูแลกิจการในระหวางปี 2551-2560 โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เป็นบริษัทที่ผานหลักเกณฑแและเงื่อนไขของตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทยและเป็นไปตามหลักเกณฑแสําหรับการพิจารณาและการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
เมื่อผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลและคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเงื่อนไขขางตน (ไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางการฟื้นฟูผลการดําเนินงาน บริษัทที่
อยูในกลุม MAI industry บริษัทที่ไมมีความสมบูรณแของขอมูลหรือบริษัทที่ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในระหวางปี) 
โดยจํากัดเฉพาะบริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ 
ระดับดีมาก ระดับดีและระดับที่ตํ่ากวาระดับดี ติดตอกันระหวางปี 2551-2560 รวม 39 บริษัท 
 2) การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยน้ีเป็นการรวบรวมหลักฐานการมีอยูจริงที่มีการเปิดเผยขอมูลจากรายงานผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนไทย ฐานขอมูลที่มีการเปิดเผยโดย SETSMART ขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของ
บริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับดีเลิศ ระดับดีมาก 
ระดับดีและระดับที่ตํ่ากวาระดับดี ติดตอกันในระหวางปี 2551-2560 รวมระยะเวลา 10 ปี โดยแบงออกเป็น 

2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย  
2.1.1 คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CGS) ไดจากการสํารวจและประเมินระดับของการกํากับดูแลกิจการ โดยบริษัทที่มีคะแนนการ

กํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ชวงคะแนน 90-100) แทนคาดวย 3 ระดับดีมาก (ชวงคะแนน 80-89) แทนคาดวย 2 ระดับดี (ชวงคะแนน 70-
79) แทนคาดวย 1 และระดับที่ตํ่ากวาระดับดี (ชวงคะแนนตํ่ากวา 70 ลงไป) แทนคาดวย 1 แทนดวยตัวแปร CGS  

2.1.2 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ (Independence of Chairman) ใชวัดความเป็นอิสระของผูที่ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ โดยการพิจารณาวาผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการน้ันมีรายชื่อเป็นกรรมการอิสระหรือไม แทนดวยตัวแปร INDCHAIR โดยกําหนดเป็น 
Dummy Variables ดังน้ี  

บริษัทที่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ กําหนดคาเป็น 1 
บริษัทที่ไมมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ กําหนดคาเป็น 0 

 

2.1.3 สัดสวนกรรมการอิสระ (Independent Directors) ใชวัดสัดสวนของจํานวนกรรมการอิสระเมื่อเทียบกับจํานวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท แทนดวยตัวแปร INDDIREC วัดคาตัวแปรโดย  

INDDIREC (รอยละ) =  จํานวนกรรมการอิสระ  x 100/จํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 
2.1.4 ขนาดคณะกรรมการบริษัท (Board Size) ใชวัดจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่บริษัทจัดใหมี แทนดวยตัวแปร BSIZE  
2.1.5 ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนง (Chief Executive Officer Non-duality) ใชวัดคาการที่ผูบริหารระดับสูงไมมี

การควบรวมตําแหนง โดยพิจารณาวาบริษัทมีการแบงแยกหนาที่ระหวางประธานกรรมการและประธานฝุายบริหาร (กรรมการผูจัดการใหญ) 
หรือไม แทนดวยตัวแปร CEODUA กําหนดเป็น Dummy Variables ดังน้ี  
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ระหวางประธานกรรมการและประธานฝุายบริหาร กําหนดคาเป็น 1 
บริษัทไมมีการแบงแยกหนาที่ระหวางประธานกรรมการและประธานฝุายบริหาร กําหนดคาเป็น 0 

 2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) โดยใช 
 2.2.1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) ใชวัดความสามารถในการทํากําไรจากการลงทุนในสินทรัพยแรวมของบริษัท แทนดวย
ตัวแปร ROA วัดคาตัวแปรโดย 
 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม: ROA (รอยละ) = กําไรสทุธิ/สินทรัพยแรวม 
 2.2.2 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ใชวัดความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนแทนดวย
ตัวแปร ROE วัดคาตัวแปรโดย 
 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน: ROE (รอยละ) = กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน 
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3. การวิเคราะหแขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 

เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ มีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 คือ มีนัยสําคัญ
ทางสถิติอยางสูง ซึ่งแสดงเป็นตัวแบบสมการ regression เพื่อทดสอบสมมติฐานดังน้ี 

ROAit      = β0 + β1CGRit + β2INDCHAIRit + β3INDDIRECit + β4BSIZEit + β5CEODUAit + ε          
 

ROEit      = β0 + β1CGRit + β2INDCHAIRit + β3INDDIRECit + β4BSIZEit + β5CEODUAit + ε          
 
ผลการวิจัย 
 ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและคารอยละของบริษัทจําแนกตามขอมูลพื้นฐานของบริษัท 

ขอมูลพื้นฐานของบริษัท จํานวน (บริษัท) รอยละ 

บริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ 7 16.50 
บริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับดีมาก 12 31.50 
บริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับดี 4 11.00 
บริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับที่ตํ่ากวาระดับดี 16 41.00 

รวม 39 100.00 

 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย พบวา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ

แหงประเทศไทยที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการติดตอกันระหวางปี 2551-2560 พบวาสวนใหญเป็นบริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการอยู
ในระดับตํ่ากวาระดับดี 16 บริษัท คิดเป็นรอยละ 41.00 รองลงมาจะเป็นบริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับดีมาก 12 บริษัท คิด
เป็นรอยละ 31.50 บริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับดีเลิศ 7 บริษัท คิดเป็นรอยละ 16.50 และบริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแล
กิจการอยูในระดับดี 4 บริษัท คิดเป็นรอยละ 11.00 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 2  แสดงความสัมพันธแระหวางตัวแปรอิสระ ประกอบดวย คะแนนการกํากับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ สัดสวน
กรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนง 

 
 

ตัวแประอิสระ 
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คะแนนการกํากับดูแลกิจการ  1.000 
 

-.188** 
.000 

.326** 
.000 

.274** 
.000 

.488** 
.000 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 
 

1.000 
 

-.226** 
.000 

-.097 
.056 

-.597** 
.000 

สัดสวนกรรมการอิสระ 
  

1.000 
 

-.037 
.468 

.262** 
.000 

ขนาดคณะกรรมการบริษัท 
   

1.000 
 

.318** 
.000 

ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนง      1.000 
จากการวิเคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมด ประกอบดวย คะแนนการกํากับดูแลกิจการ, ความเป็นอิสระ

ของประธานกรรมการ, สัดสวนกรรมการอิสระ, ขนาดคณะกรรมการบริษัท, ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนง ที่อยูในการวิเคราะหแการ
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ถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอน ซึ่งไมมีความสัมพันธแกันสูง น่ันคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยูในชวงระหวาง -0.597 – 0.488 ซึ่งนอยกวา 
0.80 ซึ่งไมเกิดปใญหา Multicollinearity และเมื่อวิเคราะหแคา Variance Inflation Factor (VIF) ก็พบวามีคา VIF นอยกวา 10 คืออยูระหวาง 
1.130 – 1.739 น่ันคือ ไมเกิด Multicollinearity นอกจากน้ียังพบวาตัวแปรอิสระอยูในการวิเคราะหแการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอน ไม
มีอัตตะสัมพันธแในขอมูล (autocorrelation) เน่ืองจากคา Durbin-Watson มีคาระหวาง 1.868-1.895 ซึ่งอยูในชวงระหวาง 1.50 – 2.50 แสดง
วาตัวแปรอิสระทั้งหมดน้ี ไมมีอัตตะสัมพันธแในขอมูล ดังน้ัน จึงนําตัวแปรอิสระทั้งหมดเขาสูตัวแบบสมการการถดถอยดังที่ปรากฎในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลของระดับการกํากับดูแลกิจการที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม 

Coefficientsa 

 

ตัวแบบ 
(Model) 

สัมประสิทธ์ิ
ความ
ถดถอย 

(B) 

คา
ความคลาด

เคลื่อน
มาตรฐาน 

(Std. Error) 

สัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 

คาสถิติ 
ทดสอบ 

(t) 

ระดับ
นัยส าคัญ

สถิติ
ทดสอบ 

(P-value) 

คาสถิติวัด
คาสัมพันธแ
ของตัวแปร 

(VIF) 

1 คาคงที ่ -7.828 2.804  -2.792 .005  

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 8.430 1.336 .378 6.311 .000 1.578 

ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนง 5.035 1.401 .226 3.595 .000 1.739 

คะแนนการกํากับดูแลกิจการ .677 .247 .139 2.743 .006 1.130 

Adjusted R Square:  .114     คา Durbin-Watson: 1.868      Dependent variable: อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) 

จากการวิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของผลของระดับการกํากับดูแล
กิจการที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) ปรากฏดังน้ี 

1) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) จากการทดสอบพบวา ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เทากับ 8.430 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .378 และคาสถิติทดสอบ 
t เทากับ 6.311** โดยมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงวาความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

2) ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนงมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) จากการทดสอบพบวา ผูบริหาร
ระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนงมีคาสัมประสิทธิถ์ดถอยคะแนนปกติ เทากับ 5.035 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .226 และ
คาสถิติทดสอบ t เทากับ 3.595** โดยมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงวาผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนงมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 3) คะแนนการกํากับดูแลกิจการมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) จากการทดสอบพบวา คะแนนการกํากับดูแล
กิจการมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เทากับ .677 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .139 และคาสถิติทดสอบ t เทากับ 
2.743** โดยมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 
0.006 < 0.01) แสดงวาคะแนนการกํากับดูแลกิจการมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4) สัดสวนกรรมการอิสระไมมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) จากการทดสอบพบวา สัดสวนกรรมการอิสระมีระดับ
นัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) มากกวา 0.01 และ 0.05 แสดงวาสัดสวนกรรมการอิสระไมมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแ
รวม (ROA) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  

5) ขนาดคณะกรรมการบริษัทไมมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) จากการทดสอบพบวา ขนาดคณะกรรมการบริษัท
มีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) มากกวา 0.01 และ 0.05 แสดงวาขนาดคณะกรรมการบริษัทไมมีผลตออัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยแรวม (ROA) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลของระดับการกํากับดูแลกิจการที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
Coefficientsa 

 
ตัวแบบ 

(Model) 

สัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย 

(B) 

คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

(Std. Error) 

สัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 

คาสถิติ 
ทดสอบ 

(t) 

ระดับ
นัยส าคัญสถิติ

ทดสอบ 
(P-value) 

คาสถิติวัด
คาสัมพันธแ
ของตัวแปร 

(VIF) 

1 คาคงที ่ -11.363 4.063  -2.797 .005  

คะแนนการกํากับดูแลกิจการ .989 .358 .139 2.766 .006 1.130 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 11.022 1.935 339 5.694 .000 1.578 

ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนง 11.004 2.029 .339 5.422 .000 1.739 

Adjusted R Square:  .126    คา Durbin-Watson: 1.895    Dependent variable: อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (ROE) 

จากการวิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของผลของระดับการกํากับดูแล
กิจการที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ปรากฏดังน้ี 

1) คะแนนการกํากับดูแลกิจการมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) จากการทดสอบพบวา คะแนนการกํากับดูแล
กิจการมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เทากับ .989 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .139 และคาสถิติทดสอบ t เทากับ 
2.766** โดยมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 
0.006 < 0.01) แสดงวาคะแนนการกํากับดูแลกิจการมีผลตอสวนของผูถือหุน (ROE) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) จากการทดสอบพบวา ความเป็นอิสระ
ของประธานกรรมการมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เทากับ 11.022 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .339 และคาสถิติ
ทดสอบ t เทากับ 5.694** โดยมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงวาความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3) ผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนงมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) จากการทดสอบพบวา ผูบริหาร
ระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนงมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เทากับ 11.004 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เทากับ .339 
และคาสถิติทดสอบ t เทากับ 5.422** โดยมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงวาผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวมตําแหนงมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
(ROE) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 4) สัดสวนกรรมการอิสระไมมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) จากการทดสอบพบวา สัดสวนกรรมการอิสระมี
ระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) มากกวา 0.01 และ 0.05 แสดงวาสัดสวนกรรมการอิสระไมมีผลตออัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน (ROE) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  

5) ขนาดคณะกรรมการบริษัทไมมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) จากการทดสอบพบวา ขนาดคณะกรรมการ
บริษัทมีระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) มากกวา 0.01 และ 0.05 แสดงวาขนาดคณะกรรมการบริษัทไมมีผลตออัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ดังตารางที่ 4 
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยพบวา คะแนนการกํากับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไมมีการควบรวม
ตําแหนง มีผลตอความสามารถในการทํากําไรวัดคาโดยใชอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
(ROE) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Khatab et al. (2011) 
และ Lama (2012) ซึ่งพบวา บริษัทที่มีมาตรการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีสงผลตอการเติบโต การทํากําไรและผลการดําเนินงานของบริษัท
โดยรวมที่ดีกวาเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีมาตรการดานการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับคอนขางนอยซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแ รวม 
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(ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และผลการศึกษาของ Krafft et al. (2013) พบวาบริษัทที่มีระดับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับการกํากับดูแลกิจการ (CGQ index) ที่ดีขึ้นสงเสริมและผลักดันใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้นไปดวย
โดยวัดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ Hussin & Othman (2012) และ Wu et al. 
(2009) คนพบวา กลไกการกํากับดูแลกิจการในสวนของความเป็นอิสระของประธานกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัท มีความสัมพันธแเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญ  น่ันคือ การที่บริษัทจัดใหมีประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้ันจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแ
รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) มีอัตราที่สูงขึ้นซึ่งจะทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงานโดยรวมที่ดีขึ้นดวย และใน
ทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ Ammari, Kadria & Ellouze (2014) และ Sunday (2008)  คนพบวา การแบงแยกหนาที่ระหวางผูบริหาร
ระดับสูงและประธานกรรมการมีผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของบริษัทในอัตราที่สูงขึ้น รวมทั้งสรางความไดเปรียบและสรางความแข็งแกรงใหแกบริษัท ทั้งน้ี เป็นไปไดวาบริษัทที่
ไดรับการประเมินและมีคะแนนการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับที่สูง จะมีกลไกการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นเครื่องมือของกระบวนการควบคุม 
การติดตามและการตรวจสอบการบริหารงานใหเป็นไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ควบคุมและกํากับดูแลตัวแทนหรือผูบริหารได
อยางรัดกุม ชวยลดปใญหาตัวแทนและปใญหาความขัดแยงทางผลประโยชนแหรือความขัดแยงระหวางตัวการและตัวแทน ตามหลักทฤษฎีตัวแทน 
(agency theory) รวมทั้งการจัดใหมีประธานกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระซึ่งไมมีหนาที่ในการจัดการ การดําเนินงานและไมมีสวนไดเสียทาง
เงินและการบริหารงาน มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร และมีการแบงแยกหนาที่ระหวางประธานกรรมการและประธานฝุาย
บริหาร หรือทั้งสองตําแหนงน้ีไมเป็นบุคคลเดียวกัน จึงไมกอใหเกิดปใญหาเรื่องการใชอํานาจตัดสินใจโดยไมจํากัด ลดปใญหาความขัดแยงดาน
ผลประโยชนแ การบริหาร การวางแผนและกําหนดนโยบายตาง ๆ จึงมีเปูาหมายเพื่อประโยชนแของบริษัทเป็นหลัก สงผลใหทรัพยากรของบริษัทได
ถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่งคั่งและเพิ่มผลกําไรจากยอดขายและการลงทุนในสินทรัพยแที่เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  มี
ความสามารถในการใชประโยชนแจากสินทรัพยแเพื่อสรางกําไรไดคุมคาและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการทํากําไรของผูถือหุนและชี้ใหเห็นวา
บริษัทจะมีรายไดหรือผลตอบแทนแกผูถือหุนในอัตราที่สูง นําไปสูความสําเร็จในการประกอบธุรกิจและการเติบโตของกิจการอยางย่ังยืนสูงกวา
บริษัทที่ไมไดจัดใหมีประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไมมีการแบงแยกหนาที่ระหวางประธานกรรมการและประธานฝุายบริหาร 

นอกจากน้ียังพบวา สัดสวนกรรมการอิสระและขนาดคณะกรรมการบริษัท ไมมีผลตอความสามารถในการทํากําไรวัดคาโดยใชอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สอดคลองกับผลการศึกษาของ Bebeji, Mohammed & 
Tanko (2015) คนพบความสัมพันธแในเชิงลบระหวางขนาดคณะกรรมการบริษัทกับผลการดําเนินงานของบริษัทวัดคาจากอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยแรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Bhagat & Black (2002) ซึ่งพบวา
สัดสวนจํานวนกรรมการอิสระกับผลการดําเนินงานของบริษัทมีความสัมพันธแกันในเชิงลบ น่ันคือ บริษัทที่มีความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
มีสัดสวนของกรรมการอิสระที่สูงกวาไมไดทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูงกวาบริษัทอื่นที่มีสัดสวนจํานวนกรรมการอิสระอยูในระดับที่ตํ่ากวา ทั้งน้ี เป็นไปไดวาคุณภาพการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการดานความสามารถในการทําไรจากยอดขาย การลดตนทุนในการบริหารจัดการ การจัดการภาระ
ผูกพันทางการเงินและการจัดการหน้ีสินของบริษัทยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งการนําเงินลงทุนของผูถือหุนไปกอใหเกิดประโยชนแ และ
ผลตอบแทนยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การนําเงินลงทุนของผูถือหุนไปลงทุนมีความเสี่ยง คอนขางสูงแตความเสี่ยงดังกลาวอาจจะเกิด
ผลตอบแทนหรือไมไดมีประสิทธิภาพตามคาดหวัง รวมทั้งการที่บริษัทจัดใหมีขนาดคณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดใหญเกินไปอาจจะทําใหการ
ประสานความรวมมือและการอภิปรายเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพยแที่กอใหเกิดผลกําไร การจัดการภาระผูกพันทางการเงินและ
การจัดการหน้ีสินของบริษัทยังไมมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดเล็กกวาจะทําใหการประสานความรวมมือ
และการอภิปรายเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพยแที่กอใหเกิดผลกําไร การจัดการภาระผูกพันทางการเงินและการจัดการหน้ีสินของ
บริษัทเป็นไปดวยความราบรื่น ทันตอเวลาและทันตอสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงกวา  

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 สําหรับการศึกษาครั้งตอไปอาจจะปรับตัววัดผลรูปแบบอื่นที่แตกตางจากงานวิจัยน้ี เชน เพิ่มตัววัดในมุมมองอื่นของผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน เชน Stock return, Earning per share: EPS หรือตัววัดอื่นของผลการดําเนินงานทางการตลาด อยางเชน มูลคาของกิจการ 
(Tobin‖s Q), มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรแ (Economic value added: EVA) หรือเพิ่มตัววัดผลดําเนินงานในมิติอื่น และทําการศึกษาในกลุม
ธุรกิจอื่น อยางเชน กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุม MAI ในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาซ้ําโดยการขยายเวลาใน
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การศึกษา เน่ืองจากแตละชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของปใจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการ
ศึกษาวิจัย ทั้งน้ีเพื่อสะทอนถึงผลของระดับการกํากับดูแลกิจการใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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ความเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมกอโรคกับสภาวะสุขภาพ 
The Association between Lifestyle Risk Factors and Health Conditions 

 
วัฒนา ชยธวัช1 

Vadhana Jayathavaj 

บทคัดยอ 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งมีโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี และมีการเก็บขอมูลรายงานการตรวจรางกายบุคลากรประจําปีไว จึงได

ทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ การสูบบุหรี่ การด่ืมแอลกอฮอลแ และการออกกําลังกาย กับปใจจัยทางดานกายภาพ เคมีและ
ชีววิทยาที่เป็นตัวกําหนดโรคเมทาบอลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome) และโรคไมติดตอเรื้อรังตาง ๆ  (Noncommunicable diseases - 
NCDs) จากรายงานการตรวจรางกายในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 822 คน พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยแหงน้ี สูบบุหรี่ 8.16% ด่ืมแอลกอฮอลแ 
25% และ ไมออกกําลังกาย 29.02% มีระดับระดับโคเลสเตอรอล และไขมันเลวตางไปจากเกณฑแปกติ สหสัมพันธแระหวาง BMI กับ ระดับน้ําตาล
ในเลือด และ ไขมันดี (HDL-C) ที่ 0.299  และ -0.312 ตามลําดับ การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมกอโรคเพื่อใหสามารถประเมิน
ดวยสเกลเชิงปริมาณไดดีขึ้น ควรมีการศึกษาถึงปใจจัยสนับสนุนปใจจัยสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคลากร เพื่อสงเสริมบุคลากรใหบรรลุ
วัตถุประสงคแมหาวิทยาลัยสุขภาพดีตอไป 

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

พฤติกรรมกอโรค (Lifestyle risk factors) ไดแก อาหาร การออกกําลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได เป็นนิสัยหรือพฤติกรรมที่เลือก
กระทํา ถามีการปรับเปลี่ยนก็จะมีผลตอเกณฑแทางการแพทยแ โดยการปรับปรุงใหดีขึ้น (American Heart Association, 2018) ตัวแปรปใจจัย
ลีลาชีวิตที่มีผลตอสุขภาพ 10 ประการ ไดแก  อาหารและดัชนีมวลกาย การออกกําลังกาย การนอนหลับ พฤติกรรมทางเพศ การใชสารเสพติด 
การใชยา การประยุกตแใชเทคโนโลยีสมัยใหมในชีวิตประจําวัน การพักผอน และการบริหารจิตใจ (Farhud, 2015) ซึ่งการมีสุขภาพดีมาจากทั้ง
พฤติกรรมทางกายและสภาวะจิตใจ องคแการอนามัยโลก ( WHO ) ไดใหความหมายของคําวา “สุขภาพ” ไววา“สุขภาพ” หมายถึง  ภาวะแหง
ความสมบูรณแของรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี ไมใชเพียงแตความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทาน้ัน (WHO, 2019) 

ชุมชนมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสุขภาพของบุคลากร เน่ืองจากปใญหาสุขภาพมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานและ
งบประมาณที่ตองใชในการดูแลสุขภาพ ในการติดตามประเมินผลภายในของโครงการสํารวจและประเมินผลสถานการณแการสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในประเทศไทย โดยการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เป็นผูบริหาร อาจารยแ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัย 

                                                             
1 อาจารยแประจําหลักสูตรการแพทยแแผนไทยบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม มหาวทิยาลัยปทุมธานี 12000 
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จํานวน 7 แหง พบวาบุคลากรมีปใญหาสุขภาพที่คลายคลึงกันในทุกมหาวิทยาลัย เชน ปใญหาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคภูมิแพ  ไมเกรน 
ระดับไขมันในเลือดและโคเลสเตอรอลสูงกวาปกติ และฮีมาโตคริตตํ่า เป็นตน (จุฬาภรณแ โสตะ และคณะ, 2550)  
ปใจจัยดานกายภาพ เคมีและชีววิทยาในการกําหนดโรคไมติดตอเรื้อรัง (Noncommunicable diseases - NCDs) มีการกําหนดจากหนวยงาน
ตาง ๆ เชน คาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 100 to 125 mg/dL (5.6 to 6.9 mmol/L) จัดเป็นเบาหวานขั้นตน (MFMER, 1998-2019) เป็นตน 
สําหรับคาผิดปกติตาง ๆ ตามเกณฑแจากสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพบริษัท อารแเอสยู เฮลทแแครแ จํากัด ดังแสดงในตรารางที่ 1 (RSU 
Healthcare, 2561) 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑแก าหนดโรคไมติดตอเร้ือรัง NCDs (NCDs Conditions) 

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

 
ตารางท่ี 2 เกณฑแก าหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome Criteria) 

 ผูชาย ผูหญิง 
1. อวนลงพุง รอบเอว (ซม.) ≥ 90 ≥80 
   หรือ ดัชนีมวลกาย (kg/m2) ≥30 
2. ความดันโลหิต (mm Hg) ≥130/85 
3. Impaired Fasting Glucose (mg/dL) ≥100 หรือเป็นเบาหวาน 
4. Triglyceride (TG) (mg/dL) ≥150 
5. High Density Lipoprotein-Cholesterol 
(HDL-C) (mg/dL) 

<40 <50 

หมายเหตุ ≥ คือ มากกวาหรือเทากับ  < คือ นอยกวา 
สําหรับปใจจัยกําหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic syndrome - MSyn) มาจากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย

โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  (วิชัย เอกพลากร, (บก.), 2557) ใชเกณฑแการวินิจฉัยภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic 
syndrome) จากภาวะที่มี 3 ใน 5 ขององคแประกอบตามเกณฑแ the International Diabetes Federation (IDF) (Alberti, 2009) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
 มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งมีโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี และมีการเก็บขอมูลการตรวจรางกายบุคลากรประจําปีไว การศึกษา
เบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแหงน้ี เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
คือ การสูบบุหรี่ การด่ืมแอลกอฮอลแ และการออกกําลังกาย กับปใจจัยทางดานกายภาพ เคมีและชีววิทยาที่เป็นตัวกําหนดโรคเมทาบอลิคซินโดรม 
(MSyn) โรคไมติดตอเรื้อรังตาง ๆ  (NCDs) จะเป็นแนวทางการกําหนดโปรแกรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และเป็นแนวการเก็บขอมูลตลอดจน
ทางการศึกษาทางวิชาการที่เหมาะสมตอไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอมูลที่ใชคือ ขอมลูรายงานผลการตรวจสุขภาพอาจารยแและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นประชากรทั้งหมดที่มารับการตรวจ
รางกายประจําปี พ.ศ. 2560 การใชขอมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพในการวิจัยน้ี ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดที่รับผิดชอบและ
ไดรับเอกสารยืนยันการยกเวนการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อโครงการวิจัยการวิเคราะหแขอมูล
รายงานผลการตรวจสุขภาพ หมายเลขที่ใหการรับรอง RSPE 03/2560 วันที่ออกเอกสาร 31 ตุลาคม 2560 
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การประมวลผลขอมูลโดยการนํารายการขอมูลพฤติกรรม ไดแก การสูบบุหรี่ การด่ืมแอลกอฮอลแ และการออกกําลังกาย ที่เป็นคําถาม
ปลายเปิด มาจัดกลุมคําตอบที่แตกตางกันแตมีความหมายเดียวกันใหอยูในกลุมเดียวกัน แลวจัดระดับกิจกรรมจากนอยไปหามาก ( ordinal 
scale) แลวทําการแจกแจงความถี่จําแนกตาม เพศ กลุมพฤติกรรม และระดับของพฤติกรรมดังกลาว มีขอมูลทั้งสิ้น 1,618 รายการ จัดเป็นตัว
แปร TOBACCO ALCOHOL และ EXERCISE 

การประมวลผลปใจจัยดานกายภาพ เคมีและชีววิทยา ผูตรวจรางกายที่มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ จัดเป็นตัวแปร 
เพศ (SEX) อายุ (AGE) สวนสูง (HEIGHT) นํ้าหนัก  (WEIGHT) ดัฃนีมวลกาย (BMI) ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ระดับโคเลสเตอรอล (CHL) คา
ไตรกลีเซอไรดแ (TG) คาไขมันดี (HDL) คาไขมันเลว (LDL) ความดันโลหิตทั้งคาตัวบน (SBP) และ คาตัวลาง (DBP) ผูที่ตรวจรางกายตาม
โปรแกรมที่การตรวจตัวแปรดังกลาวมีจํานวนทั้งสิ้น 882 คน 

จัดทําตารางสถิติ (คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จํานวนรายการขอมูล (N)) ปใจจัยดานกายภาพ เคมีและ
ชีววิทยา จําแนกตามเพศ 

วิเคราะหแสหสัมพันธแของตัวแปรพฤติกรรมกับภาวะสุชภาพตามปใจจัยดานกายภาพ เคมีและชีววิทยา 
สรุปผล วิจารณแ และจัดทําขอเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา 
 การจําแนกพฤติกรรม การสูบบุหรี่ การด่ืมแอลกอฮอลแ และการออกกําลังกาย จากขอมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 1 ,618 
รายการ 

การสูบบุหร่ี มีการจัดคําตอบคําถามปลายเปิดจากรายงานผลการตรวจสุขภาพตามลําดับปริมาณการสูบบุหรี่นอยไปมากดังแสดงใน
รายการขางลางน้ี สวนระดับการสูบบุหรี่จําแนกเพศดังแสดงในตารางที่ 3 

การจัดค าตอบล าดับปริมาณการสูบบุหร่ีนอยไปมาก 
 00 Non – Smoking ไมสูบบุหรี่ 
 11 เคยสูบแลวเลิกมา 30 ปี  

12 เคยสูบแลวเลิกมา 10 ปี  
13 เคยสูบแลวเลิกสูบมา 7 ปี  
14 เคยสูบแลวเลิกมา 5 ปี  
15 เคยสูบแลวเลิกมา 4 ปี เคยสูบแลวเลิกมา 4 ปีแลว  
16 เคยสูบแลวเลิกมา 2 ปี  
17 เคยสูบแลวเลิกมา 1 ปีแลว  
18 เคยสูบแลวเลิกมา 6 เดือน  
19 เคยสูบแลวเลิกสูบมา 5 เดือน (สูบวันละ 10 มวน)  
110 เคยสูบแลวเลิกสูบมา 4 เดือน 
111 เคยสูบแลวเลิกสูบมา 2-3 เดือน  
112 เคยสูบแลวเลิกมา 1 เดือน  
113 เคยสูบแลวเลิกสูบมา 2 สัปดาหแ  
114 เคยสูบแลวเลิกมาแลว เคยสูบแลวเลิกสูบ เคยสูบแลวเลิกสูบแลว เคยสูบบุหรี่  
21 นานๆ สูบครั้ง มีสูบบาง สูบเดือนละ 1 ซอง สูบเวลาด่ืมแอลกอฮอลแ สูบบางโอกาส สูบบุหรี่ สูบยาเสน  
22 สูบ 1 มวน/วัน สูบ 1-2 มวน/วัน สูบ 2 มวน/วัน  
23 สูบ 3 มวน/วัน สูบ 3-4 มวน/วัน  
24 สูบ 4 มวน/วัน สูบ 4-5 มวน/วัน สูบ 5 มวน/วัน  
25 สูบ 5-10 มวน/วัน สูบ 6 มวน/วัน สูบ 6-7 มวน/วัน สูบ 7 มวน/วัน สูบ 7-8 มวน/วัน   สูบ 8 มวน/วัน 
26 Smoking 10 Cigarettes/day สูบ 10 มวน/วัน สูบ 10-15 มวน/วัน สูบ 8-10 มวน/วัน   สูบยาเสน 10 มวน/วัน  
27 สูบ 1 ซอง/วัน สูบ 20 มวน/วัน สูบประมาณ 1 ซอง/วัน  
88    - ไมตอบ/ไมไดถาม 
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การด่ืมแอลกอฮอลแ มีการจัดคําตอบตามลําดับปริมาณการด่ืมแอลกอฮอลแคําถามปลายเปิดจากรายงานผลการตรวจสุขภาพจากนอย
ไปมาก ดังแสดงในรายการขางลางน้ี สวนระดับการด่ืมแอลกอฮอลแจําแนกเพศดังแสดงในตารางที่ 4 

การจัดล าดับปริมาณการด่ืมแอลกอฮอลแ นอยไปมาก 
00 Non – Drinking ไมด่ืมแอลกอฮอลแ 
11 เคยด่ืมแลวเลิกมา 10 ปี เคยด่ืมแลวเลิกมา 20 ปี เคยด่ืมแลวเลิกด่ืม 
12 เคยด่ืมแลวเลิกด่ืมมา 1 ปีกวา เคยด่ืมแลวเลิกด่ืมมา 2 ปี เคยด่ืมแลวเลิกมา 2 ปี 
21 Sometimes ด่ืมเบียรแบาง ด่ืมเวลาเขาสังคม ด่ืมแอลกอฮอลแ ด่ืมบางโอกาส ด่ืมบางครั้ง นานๆ ด่ืมครั้ง มีด่ืมบาง 
22 ด่ืม 1 ครั้ง/เดือน ด่ืม 1 วัน/เดือน ด่ืม 2 ครั้ง/เดือน ด่ืม 2 ครั้ง/ปี ด่ืม 2 วัน/เดือน  
    กอนหนาด่ืมเกือบทุกวัน ด่ืมเดือนละ 1 ครั้ง ด่ืมเดือนละ 1-2 ครั้ง ด่ืมเดือนละครั้ง 
23 ด่ืมสัปดาหและ 1 ครั้ง ด่ืมสัปดาหและครั้ง ด่ืมสุรา 1/2 แบน/สัปดาหแ 
    ด่ืมอาทิตยและ 2 ครั้ง 1 times/week ด่ืม 1 ครั้ง/สัปดาหแ ด่ืม 1 วัน/สัปดาหแด่ืม 1-2 ครั้ง/สัปดาหแ  
    ด่ืม 1-2 วัน/สัปดาหแด่ืม 2 ครั้ง/สัปดาหแ ด่ืม 2 วัน/สัปดาหแ ด่ืมเบียรแ 2 วัน/สัปดาหแ  

      ด่ืมเบียรแสัปดาหและ 1 วัน 
24 ด่ืม 2-3 ครั้ง/สปัดาหแ ด่ืม 3 ครั้ง/สัปดาหแ ด่ืม 3 วัน/สัปดาหแ 
25 ด่ืม 4-5 วัน/สัปดาหแ ด่ืมเบียรแ 3-4 วัน/สัปดาหแ ด่ืมเบียรแ 4 แกว/สัปดาหแEverydays ด่ืม 6 วัน/สัปดาหแ  
    ด่ืมเกือบทุกวันด่ืมเบียรแด่ืมเบียรแ 1 ขวด/วัน ด่ืมเบียรแ 1-2 ขวด/วัน ด่ืมเบียรแ 2 ขวด/วัน  
    ด่ืมเบียรแเกือบทุกวัน ด่ืมเบียรแทุกวันด่ืมไวนแทุกวัน ด่ืมทุกวัน 
88 ไมตอบ/ไมไดถาม 
 
การออกก าลังกาย มีการจัดคําตอบตามลําดับปริมาณการออกกําลังกายจากคาํถามปลายเปิดจากรายงานผลการตรวจสุขภาพจาก

นอยไปมาก ดังแสดงในรายการขางลางน้ี สวนระดับการการออกกําลังกายจําแนกเพศดังแสดงในตารางที่ 5 
การจัดล าดับปริมาณการการออกก าลังกายนอยไปมาก 
00 None ไมมี 
1   Very least นานๆ ออกครั้ง มีออกบาง มีออกบาง, เลนฟิตเนส  มีออกบาง, โยคะ 
     มีออกบาง, ปใ่นจักรยาน 1 ครั้ง/สัปดาหแ มีออกบาง, ปใ่นจักรยาน 3 วัน/สัปดาหแ 
2   Very least, 1 time/week มีออกบาง, 2 วัน/สัปดาหแ มอีอกบาง, 3 วัน/สัปดาหแ 
    ออกสม่ําเสมอ, 2-3 วัน/สัปดาหแ 
3   Regularly ออกสม่ําเสมอ ออกสม่ําเสมอ, เดิน 1 ชม./วัน ออกสม่ําเสมอ, ทุกวัน 
     ออกสม่ําเสมอ, วิ่งทุกวัน 
88 ไมตอบ/ไมไดถาม 
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ตารางท่ี 3 ระดับการสูบบุหร่ี 

กลุม การสูบบุหรี ่ ระดับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

0 ไมสูบบุหรี ่ 0 467 748 1215 67.10% 81.13% 75.09% 

1 เคยสูบ 1 19 1 20 2.73% 0.11% 1.24% 

2 สูบ 2 126 6 132 18.10% 0.65% 8.16% 

8 ไมถาม/ไมตอบ 
 

84 167 251 12.07% 18.11% 15.51% 

  รวม   696 922 1618 100.00% 100.00% 100.00% 

8 ไมถาม/ไมตอบ 
 

12.07% 18.11% 15.51% 
   กลุม การสูบบุหรี ่   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

21 สูบบาง 2 34 2 36 26.98% 33.33% 27.27% 

22 1-2 มวน/วัน 3 9 1 10 7.14% 16.67% 7.58% 

23 3-4 มวน/วัน 4 10 
 

10 7.94% 0.00% 7.58% 

24 4-5 มวน/วัน 5 17 1 18 13.49% 16.67% 13.64% 

25 5-10 มวน/วัน 6 8 1 9 6.35% 16.67% 6.82% 

26 นอยกวา 20 มวน/วัน 7 36 
 

36 28.57% 0.00% 27.27% 

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

  รวม   126 6 132 100.00% 100.00% 100.00% 
 
ตารางท่ี 4 ระดับการด่ืมแอลกอฮอลแ 

      รหัส ระดับการด่ืม ระดับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

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

11 เคยด่ืม เลิกนานแลว 1 2 1 3 0.33% 0.13% 0.22% 

12 เคยด่ืม เลิก 1-2 ป ี 2 3 
 

3 0.49% 0.00% 0.22% 

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

22 1 - 2 ครั้งตอเดือน 4 8 
 

8 1.30% 0.00% 0.58% 

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

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

25 ทุกวัน 7 25 3 28 4.07% 0.40% 2.05% 

  รวม   614 754 1368 100.00% 100.00% 100.00% 

88 ไมไดถาม/ไมตอบ 
 

82 168 250 
     รวม   696 922 1618 
   88 ไมไดถาม/ไมตอบ   11.78% 18.22% 15.45% 
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ตารางท่ี 5 ระดับการออกก าลังกาย 

รหัส/ระดับ ระดับการออกกําลังกาย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

0 ไมออกกําลังกาย 142 224 366 25.22% 32.09% 29.02% 

1 ออกกําลังกายบาง 330 408 738 58.61% 58.45% 58.52% 

2 1-3 วันหรือครั้งตอสัปดาหแ 2 2 4 0.36% 0.29% 0.32% 

3 สม่ําเสมอ 89 64 153 15.81% 9.17% 12.13% 

  รวม 563 698 1261 100.00% 100.00% 100.00% 

88 ไมตอบ/ไมไดถาม 133 224 357 
   

 
รวม 696 922 1618 

   88 ไมตอบ/ไมไดถาม 19.11% 24.30% 22.06% 
     

การประมวลผลผูตรวจรางกายที่มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพตัวแปร TOBACCO ALCOHOL EXERCISE และภาวะสุขภาพ AGE 
TOBACCO ALCOHOL EXERCISE BMI FBS CHL TG HDL LDL SBP และ DBP จํานวนทั้งสิ้น 882 คน โดยจําแนกตามเพศ และตัวแปรตาง ๆ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 สวนคาสหสัมพันธแแสดงในตารางที่ 7  
 
ตารางท่ี 6 คาสถิตตัวแปรก าหนดสุขภาพ 
 

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

ตัวแปร AGE Weigh Height BMI FBS Cholesterol Triglyceride HDL-C LDL-C SBP DBP 
 
สรุปผล 
 พฤติกรรมที่สงผลตอภาวะสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพ จํานวน 1,618 คน พบดังน้ี มีผูสูบบุหรี่ 8.16% ไมไดถาม/ไมตอบ
คําถาม 15.51% มีผูด่ืมสุรา รวม 25.00% แบงออกเป็น บางโอกาส 1 - 2 ครั้งตอเดือน 1 - 2 ครั้ง/สัปดาหแ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาหแ ทุกวัน 20.10% 
0.58% 1.90% 0.37% 2.05% ตามลําดับ ไมออกกําลังกาย ออกกําลังกายบาง 1-3 วันหรือครั้งตอสัปดาหแ สม่ําเสมอ 29.02% 58.52% 0.32% 
12.13% ตามลําดับ 
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 ภาวะสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพที่มีการตรวจครอบคลุมปใจจัยที่ศึกษา จํานวน 822 คน มีคาเฉลี่ย ดังน้ี อายุ 47.77 ปี 
นํ้าหนัก 66.40 กิโลกรัม สวนสูง 162.17 ซม. ดัฃนีมวลกาย (BMI) 25.14 kg/m2 ระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS) 94.05 mg/dL ระดับ
โคเลสเตอรอล (Cholesterol)  218.45 mg/dL (>= 150 mg/dL) คาไตรกลีเซอไรดแ (Triglyceride)  137.21 mg/dL ไขมันดี (HDL-C) 58.56 
mg/dL ไขมันเลว (LDL-C) 133.41 mg/dL (>= 130 mg/dL) ความดันโลหิตคาตัวบน (SBP) 118.30 mm Hg และ และ คาตัวลาง (DBP) 
74.32 mm Hg บุคลากรมหาวิทยาลัยแหงน้ีมีระดับโคเลสเตอรอล และไขมันเลวตางไปจากเกณฑแปกติ อยางไรก็ตาม คาตํ่าสุด คาสูงสุด และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังแสดงถึงโอกาสที่ปใจจัยกําหนดสุขภาพตาง ๆ ของแตละบุคคลใหแตกตางไปจากเกณฑแปกติดวย   

ตารางท่ี 7 สหสัมพันธแของตัวแปรพฤติกรรมกับภาวะสุขภาพ 

เกณฑแสําหรับ 
 

NCD 
 

NCD NCD NCD NCD NCD 

เกณฑแสําหรับ MSyn MSyn MSyn MSyn 
  

MSyn MSyn 

 ตัวแปร  สหสัมพันธแ BMI FBS CHL TG HDL LDL SBP DBP 

BMI Pearson  
 

0.299 0.015 0.24 -0.312 0.002 
0.16

6 
0.06

6 
 Sig. (2-

tailed)  
0 0.661 0 0 0.942 0 0.05 

  N   881 881 881 881 870 872 872 

AGE Pearson  
0.032 0.157 

0.09
9 

-0.013 0.007 0.099 0.11 0.052 

อายุ Sig. (2-
tailed) 

0.349 0 0.003 0.702 0.829 0.004 0.001 0.127 

  N 881 882 882 882 882 871 873 873 

TOBACCO Spearman'
s rho 

0.034 0.08 0 0.225 -0.214 -0.027 0.056 
0.07

1 
บุหร่ี Sig. (2-

tailed) 
0.317 0.018 0.998 0 0 0.43 0.096 0.035 

  N 881 882 882 882 882 871 873 873 

ALCOHOL Spearman'
s rho 

0.094 0.065 0.048 0.193 -0.179 0.041 
0.08

8 
0.08 

แอลกอฮอลแ Sig. (2-
tailed) 

0.005 0.054 0.157 0 0 0.223 0.009 0.018 

  N 881 882 882 882 882 871 873 873 

EXERCIE Spearman'
s rho -0.102 -0.079 0.014 -0.054 0.048 0.005 0.034 

0.08
2 

ออกกําลัง
กาย 

Sig. (2-
tailed) 

0.002 0.019 0.685 0.11 0.159 0.878 0.314 0.015 

  N 881 882 882 882 882 871 873 873 

 
ขอเสนอแนะ 

การสรางแบบประเมินกิจกรรมการออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ รวมไปถึงการด่ืมแอลกอฮอลแที่เป็นมาตรฐานสามารถนํามาประเมิน
ลําดับเชิงปริมาณที่สามารถอธิบายความแตกตางของแตละระดับไดมากขึ้น ตัวอยางเชน แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลัง
กาย เป็นแบบสอบถาม 20 ขอ โดยใหคะแนนตามระดับกิจกรรม คือ ปฏิบัติเป็นประจํา (5-7 วันตอสัปดาหแ) ใหคะแนน 5 คะแนน เป็นครั้งคราว 
(1-4 วันตอสัปดาหแ) ใหคะแนน 3 คะแนน ไมเคยเลย ใหคะแนน 0 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน (ศูนยแอนามัยที่ 4 สระบุรี , มปท.) การ
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ออกแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Sponsiello-Wang et al., 2017) รวมไปถึงการพัฒนาแบบสอบถามพฤติกรรมการด่ืมสุรา (Fagbemi, 
2011; Johnson, Lee, Vinson, and Seale, 2013) เป็นตน 

การศึกษาถึงปใจจัยสนับสนุนปใจจัยสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคลากร เชน การออกกําลังกาย มีการศึกษาพฤติกรรมและการ
เขาถึงการออกกําลังกายของคนชุมชนในเขตภาษีเจริญ พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและที่พักอาศัย
แตกตางกันมีพฤติกรรมและการเขาถึงการออกกําลังกายไมแตกตางกัน และทัศนคติตอการออกกําลังกาย การรับรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
และปใจจัยสนับสนุนการออกกําลังกาย มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมและการเขาถึงการออกกําลังกาย (วราภรณแ คํารศ และ
คณะ, 2556) เป็นตน ทั้งน้ี เพื่อการจัดทําโครงการรณณรงคแสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตอไป สําหรับกรอบความคิดในการศึกษาขัน้ตอไปดังแสดง
ในภาพที่ 1 

 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดปใจจัยเชื่อมโยงปใญหาสุขภาพ  
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ปใจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตและอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อ  
 ของพนักงานท าความสะอาดหอพัก : กรณีศึกษาภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

Factors affecting mental health and musculoskeletal disorders among housekeeping staff  
in dormitory: A case study conducted in one university student’s dormitories 
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บทคัดยอ 
พนักงานทําความสะอาดหอพัก เป็นอาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัสอันตรายจากการทํางานสงผลตอผลลัพธแทางสุขภาพที่ไมพึง

ประสงคแ เชน ระบบกลามเน้ือและโครงกระดูก และปใจจัยเสี่ยงทางดานจิตสังคมที่อาจสงผลตอภาวะสุขภาพจิต ดังน้ันการศึกษาเป็น
เชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึงน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาความชุกของปใญหาสุขภาพ ไดแก ภาวะสุขภาพจิต และอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน และเพ่ือศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอปใญหาสุขภาพดังกลาว ในพนักงาน
ทําความสะอาดหอพักนักศึกษา จํานวน 24 ราย โดยไมมีการสุมตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2560 จากการศึกษาพบวา กลุมประชากรเป็นเพศหญิงทั้งหมด (รอยละ 100) โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 50 - 60 ปี คิดเป็นรอยละ 
41.67 มีสวนสูงอยูในชวง 140-150 เซนติเมตร คิดเป็นรอยละ 50.00 นํ้าหนักอยูในชวง 61-70 กิโลกรัม คิดเป็นรอยละ 37.5 ซึ่งกลุม
ประชากรโดยมากมีสถานะสมรสและอาศัยอยูกับครอบครัวคิดเป็นรอยละ 79.17 กลุมประชากรมีโรคประจําตัวรอยละ 83.33 จาก
การศึกษาปใญหาสุขภาพ ดานภาวะสุขภาพจิต พบวากลุมตัวอยางรอยละ 12.50 มีภาวะเครียดปานกลาง มีความชุกของอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ โดยพบอาการเจ็บปวดมากที่บริเวณ 1.หลังสวนลางและเอว 2. มือและขอมือ และ 3.หัวเขา 
โดยเฉพาะเมื่อสํารวจลักษณะการทํางานโดยประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแ Rapid Entire Body Assessment (REBA) พบวา 
กิจกรรมที่ความเสี่ยงสูงมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการกวาดพ้ืนและทิ้งขยะ ระดับคะแนน 11 ซึ่งมีความหมายวางานน้ันมีปใญหาดานการย
ศาสตรแ ตองไดรับการแกไขโดยทันที เมื่อหาความสัมพันธแระหวางอาการผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกรามเน้ือตอภาวะ
สุขภาพจิตพบวา ภาวะวิตกกังวลมีความสัมพันธแกับความผิดปกติของไหล หลังสวนลาง/เอว และขอเทาตามลําดับ ( P-
value=0.022,0.022 และ 0.001 ตามลําดับ) และภาวะเครียดมีความสัมพันธแกับความผิดปกติของคอ ไหล หลังสวนบน/สะบัก มือ/
ขอมือ นอง และขอเทาตามลําดับ (P-value=0.023, 0.008, 0.035, 0.035, 0.001 และ 0.043 ตามลําดับ)  สรุปลักษณะการทํางาน
ของพนักงานทําความสะอาดภายในหอพักน้ันมีความเสี่ยงตอภาวะสุขภาพทั้งดานรางกายและดานสุขภาพจิตเป็นอยางมาก 
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Abstract 
 The cleaning staff in the dormitory can exposure to occupational hazardous from work affects health 
outcomes such as musculoskeletal disorder and psychosocial risk factors that may affect mental health. This 
study is a descriptive cross-sectional study for finding the prevalence of mental disorder and musculoskeletal 
disorder and study about health factor associated with cleaning staff. The participant in this study use hole 
population are cleaning staffs in Mae Fah Luang University 24 people. Collecting data in November 2017. For the 
result, this study found most of all participants are women. They are 41.67 percent living in range 50 - 60-year-
old, mostly the highest group is 140-150 cm. 50 percent, most of weigh group is 61-70 km 37.5 percent. The 
most of participant living together with family 79.17 and who has congenital diseases 83.33 percent. From 
meatal health disorder found modeless stress that occur in more participant 12.50 percent. The most of 
musculoskeletal disorder area are lower back and waist, hand and wrist and knee. The highest activities risk is 
floor sweep activity. This activity has 11 score that is immediately to solve this activity. The result of related 
between musculoskeletal disorder and mental health disorder found anxiety related with shoulder, lower 
back/waist and ankle (P-value=0.022,0.022 and 0.001) and stress related with neck, shoulder, upper back / 
shoulder, hand / wrist, calf and ankle (P-value=0.023, 0.008, 0.035, 0.035, 0.001 and 0.043). For conclusion, the 
characteristic function of the cleaning staff inside the dormitory is the risk of health both in the body and mental 
health. 
 
KEYWORDS: Cleaning staff, Mental health, Ergonomic issues 
 
บทน า 
 การยศาสตรแจัดเป็นปใจจัยคุกคามตอสุขภาพที่สําคัญชนิดหน่ึงที่เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน โดยผลกระทบตอสุขภาพจากความเสี่ยง
ทางการยศาสตรแในการทํางานน้ันมีทั้งผลกระทบตอสุขภาพรางกายและผลกระทบตอสุขภาพจิต เน่ืองจากเมื่อสุขภาพจิตมีปใญหาหรือมีภาวะตรึง
เครียดจากการทํางานทําใหการหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติเกิดการหดเกร็งตัวของกลามเน้ือเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดอาการปวดตามกลามเน้ือสวน
ตางๆ ของรางกายได จนสงผลใหเกิดความผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือ โดยขอมูลจากการเฝูาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวาในปี พ.ศ.2560 กลุมโรคระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือเป็นโรคที่ไดรับการ
รายงานการบาดเจ็บสูงที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 1,554 ราย โดยสาเหตุที่กอใหเกิดการบาดเจ็บน้ันมาจากทาทางการทํางานและการยกของซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นไดในทุกอาชีพ (1) 
 พนักงานทําความสะอาดเป็นอาชีพหน่ึงที่ตองสัมผัสกับปใจจัยที่เป็นสาเหตุของปใญหาทางดานการยศาสตรแทั้งทางดานรางกายและ
สุขภาพจิต โดยสวนใหญ มีปใญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานระบบกลามเน้ือและกระดูกโครงราง ปใญหาความเครียด และปใญหาทางผิ วหนัง 
ตามลําดับ (2)  และจากการสํารวจของกรมควบคุมโรคอาชีพพนักงานทําความสะอาดเป็นหน่ึงใน 20 อันดับแรกที่มีการเจ็บปุวยดวยโรคระบบ
กลามเน้ือและโครงกระดูกจากการจัดลําดับอาชีพทั้งหมด 138 อาชีพ (3) และกลุมอายุที่พบผูปุวยมากที่สุด คือ กลุมอายุระหวาง 15-59 ปี 
เน่ืองจากในการปฏบัติงานของพนักงานทําคงามสะอาดมีทั้งกวาดพื้น การถูพื้น การลางหองนํ้า การเช็ดกระจก และการทิ้งขยะ เป็นตน ซึ่ง
ลักษณะการปฏิบัติงานที่กลาวมาขางตนพนักงานตองกมและเงยในการปฏิบัติงานดวยทาทา งที่ซ้ําๆ มีการเอื้มแขน การยกไหลเป็นเวลานาน 
รวมทั้งมีการใชแรงในการยกหรือวางของหนัก ซึ่งเป็นลักษณะทาทางการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม (4) เป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดความเมื่อยตามสวน
ตางๆ ของรางกายเชน อาการปวดเมื่อยคอ ไหล แขน มือ ขา เทา และหลัง เป็นตน ซึ่งหากดกิดความเมื่อยลาสะสมเป็นระยะเวลานานอาจ
กอใหเกิดโรคจากการทํางานได นอกจากน้ีพนักงานทําความสะอาดยังตองสัมผัสกับปใญหาทางการยศาสตรแ รวมไปถึงสุขภาพจิตอาจะเกิดขึ้นได 
หรือปใจจัยเสี่ยงทางดานจิตสังคม ซึ่งหมายรวมถึงสภาพแวดลอมการทํางานที่กอใหเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล โดยปใจจัยเสี่ยงทางดาน
จิตสังคมที่สําคัญไดแก ชั่วโมงการที่ยาวนาน การไดรับคาตอบแทนที่ไมแนนอน รวมทั้งการทํางานที่เรงรีบ เป็นตน  (5) เมื่อเกิดความเครียด 
กลามเน้ือจะมีการเกร็งตัวมากกวาปกติ (6) ทําใหรางกายรูสึกเมื่อย โดยเฉพาะกลามเน้ือบริเวณบาและคอ กลามเน้ือเหลาน้ีจะเป็นมัดเล็กๆ เกาะ
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ตามขอบของทายทอยเป็นทางผานของหลอดเหลือดที่ไปดเลี้ยงสมองและเลี้ยงอวัยวะตางๆ บนศรีษะทําใหเกิดอาการปวดคอ ปวดบา บางราย
ราวไปที่หลังและรอบสะบักได (7) (8) 
 การศึกษาน้ีเล็งเห็นความสําคัญของปใญหาทางการยศาสตรแในการทํางานของพนักงานทําความสะอาดจีงทําการศึกษาปใจจัยที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพจิต และความผิดปกติของโครงรางกระดูกและกลามเน้ือ เพื่อเป็นขอมูลการเฝูาระวังการเกิดโรคเน่ืองจากการทํางานและ
นําไปใชเป็นแนวทางในการสงเสริมสุขภาพของพนักงานทําความสะอาดใหตระหนักถึงความสําคัญของการปฏบัติงานใหถูกตามหลักการยศาสตรแ 
และหลีกเลี่ยงการสูญเสียสุขภาพจิต 
 
วัตถุประสงคแในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความชุกของปใญหาสุขภาพ ไดแก ภาวะสุขภาพจิต และอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ ของพนักงานทํา
ความสะอาด 

2. เพื่อประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรแจากลักษณะการทํางานของพนักงานทําความสะอาด 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางลักษณะทั่วไปของผูเขารวมการศกึษาน้ีกับปใญหาสุขภาพ ไดแก ภาวะสุขภาพจิต และอาการผิดปกติ

ทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ ของพนักงานทําความสะอาด 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional Descriptive study) เพื่อประเมินภาวะ
สุขภาพจิต และอาการเจ็บปวดโครงรางการะดูกและกลามเน้ือ ในกลุมแมบานภายในหอพักที่ทํางานภายในมหาวิทยาลัยแมฟูาหลวงทั้งหมด
จํานวน 24 คน ที่เขาทํางานต้ังแตเวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 และสมัครใจเขารวมการศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใช 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่สัมภาษณแโดยตรงตอพนักงานทําความสะอาด (Self-Report Survey) ซึ่งประกอบดวย 
4 สวน ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามขอมูลการทํางาน แบบสอบถามอาการเมื่อยลาของรางกาย (Body discomfort Map) 
และแบบสอบถามภาวะสุขภาพจิต Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) และไดมีการประเมินจากการสังเกต (Observation 
Assessment) ใชเพื่อการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแ Rapid Entire Body Assessment (REBA) ซึ่งเป็นการประเมินลักษณะทาทาง
การทํางานทั่วรางกายประกอบดวยการวิเคราะหแตามรายละเอียด ไดแก ประเมินตําแหน งคอ (1-4 คะแนน) ประเมินตําแหนงลําตัว (1-6 
คะแนน) ประเมินตําแหนงขา (1-4 คะแนน) ประเมินตําแหนงหัวไหลหรือแขนสวนบน (1-6 คะแนน) ประเมินตําแหนงขอศอกหรือแขนสวนลาง 
(1-2 คะแนน) ประเมินตําแหนงขอมือ (1-3 คะแนน) จากน้ันประเมินลักษณะงานที่ทํา ไดแก นํ้าหนักของที่ยกหนัก (0-3 คะแนน) ลักษณะที่ยก 
(0-3 คะแนน) ลักษณะการทํางาน (0-3 คะแนน) โดยมีเกณฑแการประเมินดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑแลําดับความเสี่ยงในปใญหาดานการยศาสตรแ 

ระดับความเสี่ยง คะแนน ความหมาย 
นอยมาก 1 งานน้ันยอมรับได แตอาจเป็นปใญหาทางการยศาสตรแไดถามีการทํางานดังกลาว ซ้ําๆ ตอเน่ือง

เป็นเวลานานกวาเดิม 
นอย 2-3 งานน้ันควรไดรับการพิจารณา การศึกษาละเอียดขึ้นและติดตามวัดผลอยางตอเน่ืองการ

ออกแบบงานใหมที่อาจจําเป็น 
ปานกลาง 4-7 งานน้ันเริ่มเป็นปใญหา ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและรีบดําเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกลาว 
มาก 8-10 งานน้ันมีปใญหาดานการยศาสตรแ ที่ตองไดรับการแกไขโดยเร็ว 
มากที่สุด 11 ขึ้นไป งานน้ันมีปใญหาดานการยศาสตรแ ที่ตองไดรับการแกไขโดยทันที 
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การวิเคราะหแขอมูล 
 วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นตน 
และสถิติเชิงอนุมาณ (Inferential statistics) โดยใชสถิติสหสัมพันธแ (Correlation analysis) เพื่อหาความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่มีผลตอภาวะ
สุขภาพจิต ที่คาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 (P<0.05)  โดยโปรแกรมคํานวนทางสถิติสําเร็จรูป 
 
ผลการศึกษา 
1.ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร  
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน รอยละของลักษณะทั่วไปของกลุมประชากร N = 24 

 
จากการศึกษาพบวาโดยภาพรวมกลุมประชากรที่สํารวจไดเป็นเพศหญิงรอยละ 100 โดยอยูในชวงอายุ 50-60 ปี คิดเป็นรอยละ 41.67 โดยมี
สวนสูงอยูในชวง 140-150 เซนติเมตร คิดเป็นรอยละ 50.00 นํ้าอยูในชวง 61-70 กิโลกรัม คิดเป็นรอยละ 37.5 กลุมประชากรโดยมากมีสถานะ
สมรสและอาศัยอยูกับครอบครัวคิดเป็นรอยละ 79.17 กลุมประชากรมีโรคประจําตัวรอยละ 83.33 ดังตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร จ านวน รอยละ 
เพศ ชาย 0 0.0 
 หญิง 24 100.0 
อายุ 30-40 ปี 5 20.83 
 41-50 ปี 9 37.50 
 51-60 ปี 10 41.67 
สถานภาพ โสด 4 16.67 
 สมรส 19 79.17 
 หยาราง 1 4.16 
โรคประจําตัว มี 20 83.33 
 ไมมี 4 16.67 
นํ้าหนัก )กิโลกรัม(  40-50 5 20.80 
 51-60 8 33.30 
 61-70 9 37.50 
 71-80 1 4.20 
 มากกวา 80  1 4.20 
สวนสูง )เซนติเมตร(  140-150 12 50.00 
 151-160 6 25.00 
 161-170 5 20.80 
 มากกวา 171 1 4.20 
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2. ขอมูลการท างาน 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลการทํางานของกลุมประชากร N = 24 

ตัวแปร จ านวน รอยละ 
ชั่วโมงการทํางานตอวัน นอยกวา 8 ชั่วโมง 0 0.0 

มากกวา 8 ชั่วโมง 24 100.0 
เวลาพักตอวัน )นาทีตอวัน(  15-30 นาที 0 0.0 

30-60 นาที 24 100.0 
การประกอบชีพเสริม มี 4 16.70 

ไมมี 20 83.30 
ประสบการณแการทํางาน นอยกวา 1 ป ี 3 12.50 
 1 – 5 ป ี 10 41.76 
 6 – 10 ปี 8 33.34 
 11 – 15 ป ี 3 12.50 

จากการสํารวจประวัติทํางานพบวา พนักงานที่ทําความสะอาดทํางานวันละมากกวาหรือเทากับ 8 ชั่วโมงตอวัน โดยมีเวลาพัก 30-60 
นาทีตอวัน โดยมากพนักงานที่ทําความสะอาดที่มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง มีประสบการณแทํางาน 1 ถึง 5 ป ีคิดเป็นรอยละ 41.7 และจากการเป็น
พนักงานทําความสะอาด และยังประกอบอาชีพเสริมรอยละ 16.7 ดังตารางที่ 3  

 
3. ความชุกอาการเมื่อยลาของรางกาย (Body discomfort map) 
ตารางท่ี 4 แสดงความชุกของความผิดปกของระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือ 

สวนของรางกาย 

ซาย ขวา 

ไม
เค

ยเ
ลย

 

นา
นๆ

คร
ั้ง 

1-2 
คร

ั้งต
อส

ัปด
าห

แ
 3-4 

คร
ั้งต

อส
ัปด

าห
แ

 

สม
่ําเส

มอ
 

ไม
เค

ยเ
ลย

 

นา
นๆ

คร
ั้ง 

1-2 
คร

ั้งต
อส

ัปด
าห

แ
 3-4 

คร
ั้งต

อส
ัปด

าห
แ

 

สม
่ําเส

มอ
 

1. คอ 16 4 2 2 0 16 4 2 2 0 

2. ไหล 17 2 1 2 2 15 1 1 5 2 

3. หลังสวนบน /สะบัก  20 1 1 2 1 19 1 0 3 1 

4. หลังสวนลาง /เอว  12 2 1 4 5 12 2 1 5 4 

5. แขนสวนบน /ตนแขน  18 2 2 2 2 16 2 1 4 1 

6. หนาแขน 17 3 1 3 0 15 5 3 1 0 
7. ขอศอก 17 3 1 2 1 13 4 3 2 2 
8. มือ /ขอมือ  17 0 1 3 3 13 0 2 6 3 
9. สะโพก /ตนขา  14 3 3 3 1 14 3 3 3 1 
10. หัวเขา 14 1 3 3 3 16 1 3 1 3 
11. นอง 18 1 3 2 0 17 1 3 3 0 
12. ขอเทา 18 3 1 1 1 18 2 1 2 1 
จากการสํารวจความชุกของความผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือพบวา อาการผิดปกติพบมากที่บริเวณหลังสวนลาง/เอว ลองลง
มาเป็นมือ/ขอมือ และหัวเขาตามลําดับ 
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4. ภาวะสุขภาพจิต 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนรอยละ ของภาวะสุขภาพจิตของกลุมประชากร N = 24 

ภาวะสขุภาพจิต จํานวน รอยละ 
ระดับภาวะวิตกกังวล ปกติ 23 95.83 
 มีภาวะวิตกกังวล 1 4.17 
ระดับภาวะเครียด ปกติ 17 70.83 
 มีภาวะเครียด 7 29.17 
การประเมินภาวะสุขภาพจิตพบวา พนักงานทําความสะอาดสวนมากมีภาวะสุขภาพจิตอยูในระดับปกติ ดังตารางที่ 4 แตพบวาพนักงานบางราย
มีภาวะเครียดปานกลางรอยละ 12.50  
 
5. การประเมินทาทางการปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินจาก Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

ลักษณะการท างาน คะแนน การแปลผล 
การเก็บขยะและทิ้งขยะ 11 งานน้ันมีปใญหาดานการยศาสตรแ ที่ตองไดรับการแกไขโดยทันที 

การถูพื้น 6 
งานน้ันเริ่มเป็นปใญหา ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและรีบดําเนินการปรับปรุงลักษณะงาน
ดังกลาว 

การกวาดพื้น 8 งานน้ันมีปใญหาดานการยศาสตรแ ที่ตองไดรับการแกไขโดยเร็ว 
การเช็ดกระจก 8 งานน้ันมีปใญหาดานการยศาสตรแ ที่ตองไดรับการแกไขโดยเร็ว 

การลางหองนํ้า 7 
งานน้ันเริ่มเป็นปใญหา ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและรีบดําเนินการปรับปรุงลักษณะงาน
ดังกลาว 

 จากตารางท่ี 6 จากการประเมินกิจกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ืออัน
เน่ืองมาจากการทํางาน โดย Rapid Entire Body Assessment (REBA) และไดแบงการประเมินออกเป็น 5 กิจกรรม ไดแก การเก็บและทิ้งขยะ 
การถูพื้น การกวาดพื้น การเช็ดกระจก และ การลางหองนํ้า พบวา การเก็บขยะและทิ้งขยะเป็นงานที่มีปใญหาดานการยศาสตรแ ที่ตองไดรับการ
แกไขโดยทันที, การกวาดพื้น และการเช็ดกระจกเป็นงานที่ปใญหาดานการยศาสตรแ ที่ตองไดรับการแกไขโดยเร็ว,    การถูพื้น และการลางหองนํ้า
เป็นงานที่เริ่มมีปใญหา ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและรีบดําเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกลาว โดยใชเกณฑแคะแนนตามตารางท่ี 1  
 
5. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอภาวะความเครียด 
ตารางท่ี 6 แสดงความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่มีผลตอภาวะความเครียด 

ตัวแปร 
ไมมีความเครียด 
จํานวน )รอยละ(  

มีความเครียด 
จํานวน )รอยละ(  

X2 คา P-value 

อายุ 30-40 ป ี 5 (29.4) 0 (0.0) 
11.753 0.302 41-50 ป ี 6 (35.3) 3 (42.8) 

51-60 ป ี 6 (35.3) 4 (57.2) 
นํ้าหนัก )กิโลกรัม(  40-50 4 (23.5) 1 (25.0) 

7.468 0487 
51-60 4 (23.5) 1 (25.0) 
61-70 7 (41.2) 2 (50.0) 
71-80 1 (5.9) 0 (0.0) 

มากกวา 80 1 (5.9) 0 (0.0) 
สวนสูง )เซนติเมตร(  140-150 9 (53.0) 4 (57.1) 

7.443 0.490 
151-160 4 (23.5) 1 (14.3) 
161-170 4 (23.5) 1 (14.3) 

มากกวา 171 0 (0.0) 1 (14.3) 
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ตัวแปร 
ไมมีความเครียด 
จํานวน )รอยละ(  

มีความเครียด 
จํานวน )รอยละ(  

X2 คา P-value 

สถานภาพ โสด 2 (11.8) 0 (0.0) 
16.680* 0.001 สมรส 13 (76.5) 7 (100.0) 

หยาราง 2 (11.8) 0 (0.0) 
โรคประจําตัว มี 7 (41.2) 4 (57.2) 

0.701 0.704 
ไมมี 7 (41.2) 4 (57.2) 

*P-value นอยกวาหรือเทากับ 0.05 
เมื่อหาความสัมพันธแระหวางภาวะสุขภาพจิตในแตละภาวะตอปใจจัยตางๆ พบวาสถานภาพเป็นหน่ึงในปใจจัยที่มีผลตอความเครียดในกลุมของ
พนักงานทําความสะอาดในหอพักมหาวิทยาลัยแมฟูาหลวงดัง       
 
6. ความสัมพันธแระหวางอาการผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกรามเนื้อตอภาวะสุขภาพจิต 
ตารางท่ี 7 แสดงปใจจัยที่มีผลตอการเกิดความผิดปกติของสวนตางๆ ของรางกาย โดยแสดงคา P-value 

ภาวะ
สุขภาพจิ

ต 

สวนตางๆ ของรางกาย  

คอ ไหล 
หลัง

สวนบน/
สะบัก 

หลัง
สวนลาง/

เอว 

แขน
สวนบน/
ตนแขน 

หนา
แขน 

ขอ 
ศอก 

มือ/
ขอมือ 

สะโพก/
ตนขา 

หัว
เขา 

นอง 
ขอ
เทา 

ภาวะ
วิตก
กังวล 

0.91 
0.02

* 
0.97 0.02* 0.98 0.95 0.93 0.93 0.94 

0.9
4 

0.0
6 

0.01
* 

ภาวะ
เครียด 

0.02
* 

0.01
* 

0.035* 0.64 0.34 0.24 0.25 0.03* 0.28 
0.2
5 

0.0
1* 

0.04
* 

*P-value นอยกวาหรือเทากับ 0.05 
เมื่อหาความสัมพันธแระหวางอาการผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกรามเน้ือตอภาวะสุขภาพจิตพบวา ภาวะวิตกกังวลมี

ความสัมพันธแกับความผิดปกติของไหล หลังสวนลาง/เอว และขอเทาตามลําดับ (P-value=0.022,0.022 และ 0.001 ตามลําดับ) และภาวะ
เครียดมีความสัมพันธแกับความผิดปกติของคอ ไหล หลังสวนบน/สะบัก มือ/ขอมือ นอง และขอเทาตามลําดับ (P-value=0.023, 0.008, 0.035, 
0.035, 0.001 และ 0.043 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 7  

 
อภิปรายผล 
 การปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด ในสถานศึกษาน้ันตองใชทักษะการทําความสะอาดและความอดทนเป็นอยางมาก ดังน้ัน
การศึกษาเกี่ยวปใจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพจิตและความผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือของพนักงานทําความสะอาด เพื่อใช
ในการกําหนดแนวทางในการจัดการลดปใจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จากการวิเคราะหแพบวา กลุมตัวอยางมีสุขภาวะ
จิตปกติ ทั้งภาวะซึมเศรา ภาวะวิตกกังวล และภาวะเครียด (รอยละ 95.83, 95.83 และ 70.83 ตามลําดับ) ซึ่งทําใหสามารถจัดการกับภาวะ
สุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณแตางๆ ไดอยางเหมาะสม ความเครียดในระดับน้ีถือวามีประโยชนแในกา ร
ดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนการดําเนินชีวิต (9)  
  ผลการวิเคาระหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอภาวะสุขภาพจิตพบวา มีเพียงภาวะเครียดที่ปใจจัยที่กอในเกิด
ความเครียดจากการทํางานได โดยพบวาปใจจัยที่มีคือ สถานภาพ ความสัมพันธแตอภาวะความเครียด (X2=16.680, P-value=0.001) ซึ่งน่ันอาจ
เกิดจากความสัมพันธแภายและภาระคาใชจายในการเลี้ยงดูคนในครอบครัวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิพา ชุปวา เรื่องความชุกและปใจจัยที่
สงผลตอความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือในพนักงานทําความสะอาด (10) 
 ภาวะสุขภาพจิตเป็นภาวะที่เกิดไดกับทุกคนตองประสบพบเจอ ซึ่งสุขภาวะจิตบางประเภทสงผลรายตอทั้งตัวบุคคลและคนรอบขาง 
จากการศึกษาน้ีพบวา ภาวะสุขภาพจิตดานภาวะซึมเศรา และภาวะวิตกกังวลสงผลตอความเป็นผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือ
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โดยพบความผิดปกติที่บริเวณ ไหล เอว และเทา  (P-value= 0.022, 0.022 และ 0.001 ตามลําดับ) เน่ืองจากภาวะซึ่มเศราเกิดจากการหลั่งสาร
สื่อประสาทผิดปกติทําใหเกิดกลามเน้ือเกิดการหดตัว และภาวะตึงเครียดบริเวณกลามเน้ือระยางทั่วรางกายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  โสภา
พรรณ จิรนิรัติศัย เรื่องภาวะผิดปกติของกลามเน้ือและกระดูกในคนงาน กลุมวิสาหกิจชุมชนประเภทผาและศิลปประดิษฐแ (11) 
 ภาวะความเครียดเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกกลุมงาน โดยเฉพาะกลุมงานที่ตองใชแรงงาน พนักทําความสะอาดใน
สถานศึกษาตองรับแรงกดดันจากหลายฝุายทั้งนักศึกษา และบุคลลากรที่ทํางานและพักในหอพักในมหาวิทยาลัยจากการศึกษาน้ีพบวาภาวะ
เครียดมีผลตอความผิดปกติตอระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือ โดยพบบริเวณที่มีความสอดคลองคือ คอ ไหล หลังสวนบน/สะบัก ขอมือ 
นอง และขอเคา (P-value = 0.023, 0.008, 0.035, 0.035, 0.001 และ 0.043 ตามลําดับ) เน่ืองดวยความเครียดเป็นภาวะที่สงตออาการปวด
บริเวณตางๆ ของรางกายไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิพา ชุปวา เรื่องความชุกและปใจจัยที่สงผลตอความผิดปกติทางระบบโครงรางและ
กลามเน้ือในพนักงานทําความสะอาด (10)  
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The result program of health literacy  

for people at risk of diabetes mellitus and hypertension 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลของความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง กลุมตัวอยางเป็นกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปางริมกรณแ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 ราย เครื่องมือการวิจัยประกอบดวยโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพและแบบประเมินความ
รอบรูดานสุขภาพ ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติ
คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ one way ANOVA with repeated measures 
 ผลการวิจัยพบวา ความรอบรูดานสุขภาพ ไดแก ความเขาใจทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การเขาถึงขอมูลและบริการ
สุขภาพ การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ การรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม และการคงดูแลรักษา
สุขภาพตนเอง ในการวัดแตละครั้งสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.01) 
 
ค าส าคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ กลุมเสี่ยงเบาหวาน กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง 
 
Abstract 

This quasi-experimental research aimed to examine the effects of health literacy for people at risk of 
diabetes mellitus and hypertension. The samples consisted of 30 people at risk of diabetes mellitus and 
hypertension of responsible area of Tambon Health Promotion Hospital Pang-Rimkorn  Mueang District, Chiang 
Rai Province. The research instruments were composed of the health literacy program and a scale of health 
literacy. All data collection were conducted from May – July 2560. The data analysis included frequency, 
percentage, mean and one way ANOVA with repeated measures.  
 The results revealed that health literacy 1) health understanding about self-practice 2)  access to 
information and health services 3) communication to increase health expertise 4) management own conditions 
for health promotion 5) Media and information literacy for health promotion 6) decision to choose the right 
practice 7) participation social health activities and 8) constant self-care repeated measurements suggested that 
heath literacy had increased with a statistical significance of .001. 
 
Keywords : Health literacy, risk diabetes mellitus, risk hypertension  
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บทน า 
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ขอมูลขาวสารที่มากมาย ประชาชนเขาถึงขอมูลตางๆไดอยางรวดเร็ว การที่จะทําใหประชาชนได ขอมูลที่

ถูกตองทางสุขภาพ มีการวิเคราะหแขอมูลกอนนําไปใช ความรอบรูดานสุขภาพจึงมีความสําคัญในยุคน้ี (ยุวดี  รอดจากภัย, 2561)  ปใจจุบันระบบ
การสาธารณสุขไทยใหความสําคัญกับความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน (Health literacy : HL) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเปูาหมายของ
รางแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีขอหน่ึงไดกําหนดไววา “ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และภาคีเครือขายมีความรอบรูดาน
สุขภาพมากขึ้น สงผลใหการเจ็บปุวยและตายจากโรคที่ปูองกันไดลดลง”ความรอบรูดานสุขภาพปรากฏครั้งแรกในเอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการดานสุขศึกษาในปี ค.ศ. 1974 (Mancuso, 2008) 

ความรอบรูดานสุขภาพ หมายถึงกระบวนการทางปใญญาและทักษะทางสังคมที่กอใหเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปใจเจกบุคคล
ที่จะเขาถึง เขาใจ และใชขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมและดํารงรักษาสุขภาพที่ดี (WHO, 1998) สอดคลองกับความหมายของความรอบรูที่วา 
ความรู ความเขาใจและทักษะทางสังคมที่กําหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลในการเขาถึง เขาใจ และใชขอมูลเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ ดี 
(Nutbeam,  2008) สอดคลองกับความหมายของความรอบรูดานสุขภาพที่วา ระดับความสามารถแตละบุคคลและกลุมคนในการรับ จัดการ ทํา
ความเขาใจ ประเมิน ตอบสนองตอขอมูลและตัดสินใจดานสาธารณสุขที่เป็นประโยชนแตอชุมชน (Freedman et al, 2009) และสอดคลองกับ
ความรอบรูดานสุขภาพที่วา ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรูความเขาใจเพื่อวิเคราะหแ ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554)     จาก
นิยามดังกลาวจะเห็นไดวา ความรอบรูดานสุภาพ คือ ความรู ความเขาใจ การเขาถึงขอมูล การใชขอมูลที่เหมาะสมเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
สําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตองและเหมาะสมสําหรับสุขภาพที่ดี 

เบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เป็นปใญหาสาธารณสุขสําคัญของทั่วโลกในปใจจุบัน เพราะวิถีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป จากสถิติสุขภาพทั่วโลก พ.ศ.2555 ขององคแการอนามัยโลกรายงานวา 1 ใน 10 ของประชาชนวัยผูใหญปุวยเป็น
โรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 ของวัยน้ี มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคไมติดตอเรื้อรัง เป็นสาเหตุการตายถึงรอยละ 63 (สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการ แพทยแ, 2556) จากรายงานขององคแการอนามัยโรค ถึงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2558 พบวาโรคหัวใจ
ขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 มีผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวรวม 15 ลานคน และพบวาโรคเบาหวาน เป็น
สาเหตุการตายอันดับที่ 6 โดยมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานถึง 1.6 ลานคน (World Health Organization, 2017) 

ปใจจุบันประเทศไทยมีนโยบายในการสรางสุขภาพนําซอมเพื่อแกปใญหาโรคเรื้อรัง โดยเนนการคัดกรองสุขภาพ จากสถิติที่กลาวมา
ขางตนของผูที่เป็นโรคโดยไมไดรับการคัดกรองโรคและไมไดรับการวินิจฉัยโรคมากอนยังมีจํานวนมากซึ่งบงชี้ถึงปใญหาของการคัดกรอ งที่ไม
ครอบคลุมทําใหผูปุวยขาดโอกาสในการไดรับการคัดกรองและการเฝูาระวังโรค การไดรับคําแนะนําในการปูองกันโรค รวมถึงปใญหาในกลุมผูปุวย
ที่ยังไมไดรับการรักษา ซึ่งเป็นปใญหาดานการควบคุมโรค การปูองกันภาวะแทรกซอนจากโรคและการลดอัตราการตาย กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน (วิชัย เอกพลากร, 2559) จากผลการคัดกรองความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุม
เสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงของเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางริมกรณแ พบวา ความรูความเขาใจทาง
สุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระดับไมถูกตองรอยละ 94.2 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพอยูในระดับพอใชได  รอยละ 73.8 การสื่อสารเพื่อ
เพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพอยูในระดับไมดีพอรอยละ 55.3 การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพอยูในระดับพอใชไดรอยละ 
46.6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพอยูในระดับไมดีพอรอยละ 49.5 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองอยูในระดับพอใชได
รอยละ 61.2 การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคมอยูในระดับไมดีพอรอยละ 99.0 และการคงดูแลรักษาสุขภาพตนเองอยูในระดับไมดีพอ
รอยละ 65.0 (สุเทพ ลืดใจ ชญาณแนันทแ ฟูเจริญกัลยา และสรอยมาลี วิชิต, 2558) จากการทบทวนแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ และปใญหาจ
จากผลการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมความรอบรู
ดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตอไป 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานปางริมกรณแ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชทฤษฎีการคํานวณขนาด
ตัวอยางในกรณีการวิจัยเชิงทดลองหรือสหสัมพันธแ ที่มีผลการทดลองขนาดกลาง [ขนาดอิทธิพล (effect size) = .80] เพื่อหาขอสรุปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและมีความสําคัญในระดับนําสูการปฏิบัติ และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 95% (ระพินทรแ โพธิ์ศรี, 2549) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 17 คน โดยคณะผูวิจัยปรับจํานวนกลุมตัวอยางเป็น 30 คน 

เกณฑแการคัดเขา คือ ประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง : 1) ระดับนํ้าตาลในเลือดอยูในชวง 100-125 mg/dl หลัง
งดนํ้างดอาหารเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และคาความดันโลหิตตัวบนอยูในชวง 121 -139 mmHg และคาความดันโลหิตตัวลางอยูในชวง 81-89 
mmHg หลังจากน่ังพักอยางนอย 15 นาที 2) ขึ้นทะเบียนเป็นกลุมเสี่ยง 3) ฟใงและพูดภาษาไทยได และ 4) ยินยอมเขารวมการวิจัย 

เกณฑแการคัดออก คือ 1) ประชาชนกลุมเสี่ยงที่แพทยแไมอนุญาตใหเขารวมกิจกรรม 2) ประชาชนกลุมเสี่ยงไมเขารวมกิจกรรมต้ังแต 3 
ครั้งขึ้นไป 3) แพทยแวินิจฉัยวาเป็นเบาหวาน/  ความดันโรคหิตสูง และ 3) ขอถอนตัวจากการวิจัย  
 แผนการทดลอง 

     กลุมทดลอง T1E1 E2 E3 E4T2 T3 T4 
สัปดาหแ wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk8 wk12 

   T1-T2 หมายถึง  การเก็บขอมูลครั้งที่ 1 - 2 
   T3-T4 หมายถึง  การติดตามเก็บรวบรวมขอมูลครั้งที่ 3 - 4 
   E1-E4 หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพ 
   wk1-12 หมายถึง  สัปดาหแ 

เคร่ืองมือการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเป็น 2 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยใชแนวคิดความรอบรูทางดาน

สุขภาพ ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายความรูเกี่ยวกับเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1) การใหความรูโดยการบรรยายเกี่ยวกับ

เบาหวานและความดันโลหิตสูง สาเหตุ ผลกระทบ การสรางเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค และ 2) ตัวแบบของกลุมเสี่ยงสําหรับการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตที่ดี  

กิจกรรมที่ 2 การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยสมาชิกในครอบครัวเป็นกิจกรรมการมีสวนรวมของครอบครัวที่มีตอการ
ควบคุมและกํากับพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบันทึกการเขารวมกิจกรรมเป็นกิจกรรมนัดหมายเพื่อติดตามใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหดีและเหมาะสมย่ิงขึ้นพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภายใตบริบทของกลุมเสี่ยงฯ  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมชี้แจงประเด็นที่ไมเขาใจ เป็นกิจกรรมเสวนาถาม-ตอบประเด็นสงสัยพฤติกรรมสุขภาพที่กลุมเสี่ยง
เบาหวานและความดันโลหิตสูงยังสงสัย โดยผานการมีสวนรวมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบานและกลุมไลนแ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสุขภาพเชิงรุก เป็นกิจกรรมที่คณะผูวิจยัและทีมงาดําเนินการเชิงรุกเพ่ือติดตามพฤติกรรมสุขภาพและ
ใหคําแนะนําแกกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี  
1. แบบวัดความรอบรูทางดานสขุภาพ คณะผูวิจัยใชแบบวัดของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557) ที่สรางขึ้นตามหลัก 3อ 2ส แบงออกเป็น 2 สวน ดังน้ี 
1.1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับเพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน 

จํานวนทั้งสิ้น 7 ขอ มีลักษณะคําตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
1.2 ความรอบรูทางดานสุขภาพ แบงออกเป็น 8 ดาน ดังน้ี 

1.   ความรูความเขาใจทางสุขภาพที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม 3 อ 2 ส ลักษณะของแบบทดสอบเป็น
แบบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน  10  ขอ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.684 

 2.  การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ2ส ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
สวน(Rating scale) 5 ระดับ  คือ ไมปฏิบัติ  นานๆครั้ง บางครั้ง บอยครั้ง และทุกครั้ง จํานวน  5  ขอ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.861 
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 3.  การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
สวน(Rating scale) 5 ระดับ  คือ ไมปฏิบัติ  นานๆครั้ง บางครั้ง บอยครั้ง และทุกครั้ง จํานวน  5  ขอ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.912 
     4.  การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสวน(Rating scale) 5 ระดับ  คือ ไมปฏิบัติ  นานๆครั้ง บางครั้ง บอยครั้ง และทุกครั้ง จํานวน  5  ขอ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.887 
     5.  การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราสวน(Rating scale) 5 ระดับ  คือ ไมปฏิบัติ  นานๆครั้ง บางครั้ง บอยครั้ง และทุกครั้ง จํานวน  5  ขอ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.834 
     6.  การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ2ส ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 4 
ตัวเลือก จํานวน  5  ขอ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.674 
     7.  การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวน(Rating scale) 5 
ระดับ  คือ ไมปฏิบัติ  นานๆครั้ง บางครั้ง บอยครั้ง และทุกครั้ง จํานวน  5  ขอ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.870 
     8.  การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวน(Rating scale) 5 ระดับ  คือ 
ไมปฏิบัติ 1-2 วัน/สัปดาหแ  3 วัน/สัปดาหแ 4-5 วัน/สัปดาหแ และ 6-7 วัน/สัปดาหแ คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.710 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.คณะผูวิจัยประสานประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงและชี้แจงกระบวนการวิจัย ประโยชนแของการเขารวมวิจัย 

ระยะเวลา และถาม-ตอบ เพื่อขอใหกลุมเสี่ยงไดตัดสินใจการเขารวมกิจกรรมการวิจัยและตัดสินใจสมัครใจเขาการวิจัยครั้งน้ี 
2.  คณะผูวิจัยประเมินความรอบรูดานสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 1 กอนดําเนินการวิจัย 
3.  คณะผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดความรอบรูทางดานสุขภาพ 

ระยะเวลา 4 สัปดาหแ และประเมินความรอบรูดานสุขภาพ  ครั้งที่ 2 หลังดําเนินการวิจัย 
4. คณะผูวิจัยดําเนินการติดตามผลความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง  8 สัปดาหแ พรอม

ประเมินความรอบรูดานสุขภาพ ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ 
วิเคราะหแขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน คาความถี่ รอยละ  คาเฉลี่ย 

และเปรียบเทียบความแตกตางของความรอบรูดานสุขภาพ ครั้งที่ 1 2 -3 และ 4  ในแตละครั้งวิเคราะหแดวยสถิติ one way ANOVA with 
repeated measures 

 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 ประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปางริมกรณแ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 76.70 และชาย รอยละ 23.30 อายุเฉลี่ย 45.87 ปี (Max=56,Min=37) ศาสนาสวนใหญศาสนา
พุทธ  รอยละ 93.30 และศาสนาคริสตแ รอยละ 6.70 การศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากวา รอยละ 73.30 และระดับ
มัธยมศึกษา รอยละ 26.70 สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 73.30 และสถานภาพ หมาย/หยาราง/แยกกันอยูและสถานภาพ
โสด รอยละ 13.30 และรายไดตอเดือนเฉลี่ย 7,090 บาทตอเดือน(Max=4,800,Min=10,000) 
 
ตารางท่ี  1  ความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากการวัด 4 ครั้ง (n=30) 

ตัวแปร จํานวนครั้งที่วัด 
1 2 3 4 

1.ความรูความเขาใจทางสุขภาพทีถู่กตองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตน  ตาม 3อ2ส 
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
1.00 
0.74 

 
6.93 
1.70 

 
8.23 
1.33 

 
9.46 
0.77 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพตามหลักพฤติกรรม3อ2ส  
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
9.93 
2.54 

 
13.83 
1.78 

 
14.96 
1.80 

 
15.46 
1.59 
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ตัวแปร จํานวนครั้งที่วัด 
1 2 3 4 

3.การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสขุภาพตาม3อ2ส  
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
10.83 
1.93 

 
12.26 
1.98 

 
13.93 
2.18 

 
14.93 
1.89 

4.การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพตาม 3อ2ส  
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
 

9.70 
5.22 

 
 

10.53 
3.99 

 
 

11.76 
3.08 

 
 

12.46 
2.47 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพตาม 3อ2ส  
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
9.33 
5.39 

 
10.46 
4.04 

 
10.96 
3.60 

 
11.90 
2.84 

6.การตัดสินใจเลือกปฏิบัติทีถู่กตองตาม 3อ2ส  
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
10.06 
2.87 

 
10.60 
2.26 

 
11.46 
2.09 

 
12.60 
1.83 

7.การมสีวนรวมกิจกรรมสขุภาพทางสังคม  
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
8.40 
5.17 

 
10.06 
3.80 

 
10.70 
3.32 

 
12.16 
2.32 

8.การคงดูแลรักษาสขุภาพตนเอง 
     คะแนนเฉลี่ย 
     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
19.36 
6.14 

 
22.56 
5.23 

 
23.86 
4.72 

 
26.20 
3.59 

 
 ตารางที่ 1  พบวา ประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปางริมกรณแ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความรูความเขาใจทางสุขภาพที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตน ตาม 3อ2ส  การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ
ตามหลักพฤติกรรม 3อ2ส การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตาม หลัก 3อ2ส การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม
หลัก 3อ2ส การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม และการคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามลําดับจากการวัดแตละครั้ง 
ทั้งหมด 5 ครั้ง 
 
ตารางที่ 2  การทดสอบความแตกตางความรอบรูดานสุขภาพ จากการวัดแตละครั้ง โดยการวิเคราะหแความแปรปรวนแบบทางเดียวแบบวัดซ้ํา 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ความรอบรูดานสขุภาพ 
     1.ความรูความเขาใจทางสุขภาพทีถู่กตองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม 3อ2ส 
          ครั้งที่วัด 1.95 1266.29 650.62 

552.56* 0.01 
          ความคาดเคลื่อน 56.44 66.46 1.17 
     2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพตามหลักพฤติกรรมตาม 3อ2ส 
          ครั้งที่วัด 1.37 565.23 413.97 

121.18* 0.01 
          ความคาดเคลื่อน 39.60 135.26 3.42 
     3.การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสขุภาพตาม 3อ2ส  

          ครั้งที่วัด 1.65 295.22 178.16 
49.62* 0.01 

          ความคาดเคลื่อน 48.05 172.52 3.59 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
     4.การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพตาม 3อ2ส  
          ครั้งที่วัด 1.14 137.76 120.71 

14.75* 0.01 
          ความคาดเคลื่อน 33.09 270.73 8.18 
     5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพตาม 3อ2ส 
          ครั้งที่วัด 1.71 102.86 59.99 

13.89* 0.01 
          ความคาดเคลื่อน 49.72 214.63 4.31 
     6.การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม 3อ2ส 
          ครั้งที่วัด 1.73 110.23 63.38 

43.93* 0.01 
          ความคาดเคลื่อน 50.43 72.76 1.44 
     7.  การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 
          ครั้งที่วัด 1.66 219.13 131.67 

22.54* 0.01 
          ความคาดเคลื่อน 48.26 281.86 5.84 
     8.การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
          ครั้งที่วัด 1.80 731.40 404.83 

68.95* 0.01 
          ความคาดเคลื่อน 52.39 307.60 5.87 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

ตารางที่ 2  พบวา ประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปางริมกรณแ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความรูความเขาใจทางสุขภาพที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตน ตาม 3อ2ส  การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ
ตามหลักพฤติกรรม 3อ2ส การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตาม หลัก 3อ2ส การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม
หลัก 3อ2ส การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม และการคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง จากการเปรียบเทียบการวัดซ้ํา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้ งที่ 
3 และครั้งที่ 4 แตละครั้งมีความแตกตางที่มีลักษณะทิศทางที่ดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลของโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปางริมกรณแ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ผลการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรอบรูดานสุขภาพ ไดแก ความรูความเขาใจทางสุขภาพที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตน ตาม 3อ2ส  การเขาถึงขอมูลและบริการ
สุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ2ส การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตาม หลัก 3อ2ส การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ2ส การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม
หลัก 3อ2ส การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม และการคงดูแลรักษาสุขภาพตนเองจากการวัดแตละครั้งดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะผูวิจัยไดนําผลการการวิจัยการประเมินสภาพปใญหาความรอบรูดานสุขภาพนํามาเป็นแนวทางสําหรับการสราง
โปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพสําหรับกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงภายใตบริบทความเป็นอยูของกลุมเสี่ยงพรอมทั้งการมีสวนรวม
ของครอบครัวและชุมชนรวมดวยชวยกันสําหรับการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโดยการเฝูาระวังเชิงรุกจากการลงพื้นที่และการ
ติดตามทางออนไลนแจากการพูดคุย ใหคําปรึกษาและตอบคําถามขอสงสัยตางๆผานทางไลนแกลุม สอดคลองกับคํานิยามของ ความรอบรูดาน
สุขภาพที่วา เป็นกระบวนการทางปใญญา และทักษะทางสังคม ที่กอเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปใจเจกบุคคลที่จะเขาถึง เขาใจและใช
ขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ (WHO, 1998) สอดคลองกับความหมายของความรอบรูดานสุขภาพที่ว า 
ระดับความสามารถแตละบุคคลและกลุมคนในการรับ จัดการ ทําความเขาใจ ประเมิน ตอบสนองตอขอมูลและตัดสินใจดานสาธารณสุขที่เป็น
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ประโยชนแตอชุมชน(Nutbeam, 2008) สอดคลองผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืนในกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คะแนนความรูโรคเบาหวานหลังเขาคายเบาหวาน มีคาสูงกวากอนเขาคาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p < 0.001)และความสัมพันธแของคะแนนกอนเขาคายกับอายุและดัชนีมวลกายพบวาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธแในทิศ
ทางบวก สวนอายุมีทิศทางตรงขาม ซึ่งความสัมพันธแดังกลาวมีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p< 0.05)12 (สุขสันตแ อินทรวิเชียร, 
2555) สอดคลองผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรังดวยการมีสวนรวมของชุมชน 
พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง การดูแลสุขภาพตนเอง เพิ่มขึ้น และมีผลลัพธแดานสุขภาพดีขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เนนการมีสวนรวมของผูนําพบวา กลุมเสี่ยงภายหลังการเขารวมกิจกรรมมีการรับ รู
ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง การดูแลสุขภาพตนเอง และมีผลลัพธแดานสุขภาพดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ศิริเนตร  สุขดี,  
2560) สอดคลองกับผลการศึกษารูปแบบการปูองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบวา  
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรง โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปูองกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกวากลุมควบคุม (รัชนี อุทธสิงหแ เผาไทย วงศแเหลา และบวร ไชยษา, 2557)   
 สรุปผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงนําไป
ประยุกตแใชกับพื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงหรือหางไกลไดโดยตองมีการประเมินความรอบรูดานสุขภาพกอนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปใญหาของ
พื้นที่แลวจึงดําเนินกิจกรรมตางๆ 
 
กิจติกรรมประกาศ 
 คณะผูวิจัยกราบขอบพระคุณประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ครอบครัวของกลุมตัวอยาง อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานและชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางริมกรณแ ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการ
ดําเนินการวิจัย 
 
เอกสารอางอิง 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ.  (2554).  ความฉลาดทางสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : นิวธรรมดาการพิมพแ. 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ.(2557). คูมือประเมินความรอบรูดาน

สุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการปฏิบัติตนตามหลัก3อ.2ส. นนทบุรี: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข. 
คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข. (ราง)แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

พ.ศ. 2560-2564. [อินเทอรแเน็ต]. [เขาถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม2560]. แหลงที่มา:  
http://wops.moph.go.th/ops/oic/data/20161115144754_1_แผน12.2559.pdf 

ระพินทรแ  โพธิ์ศรี.  (2549). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 
รัชนี อุทธสิงหแ เผาไทย วงศแเหลา และบวร ไชยษา.  (2557, กรกฏาคม -ธันวาคม)  รูปแบบการปูองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน.  ปีที่ 9 (ฉบับ
ที่ 2), 37-43. 

ยุวดี  รอดจากภัย.  (2561).  การสงเสริมสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ.  พิมพแครั้งที่ 1. บริษัทเก็ทกู฿ดครีเอชั่น จํากัด. 
วิชัย เอกพลากร. (2559). รายงานการส ารวจประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแอักษรกราฟฟิค

แอนดแดีไซน. 
ศิริเนตร  สุขดี.  (2560).  การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรังดวยการมีสวนรวมของชุมชน.   

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต. สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรแประยุกตแ สถาบันพฤติกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยแ กรมการแพทยแ กระทรวงสาธารณสุข. (2556). เอกสารขอมูล: สถานการณแโรคเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซอนในประเทศไทย. สืบคนเมื่อ 10 เม.ย. 62 จาก 
http://203.157.39.7/imrta/images/data/doc_dm_ht.pdf. 

สุขสันตแ อินทรวิเชียร.  (2555, เมษายน-กันยายน).  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด.  สํานักงานปูองควบคุมโรคที่6 ขอนแกน.  ปีที่  19(ฉบับที่2), 65-75. 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   331 

สุเทพ ลืดใจ ชญาณแนันทแ ฟูเจริญกัลยา และสรอยมาลี วิชิต. (2558, กรกฏาคม -ธันวาคม).  ความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางริมกรณแ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย.  เชียงรายเวชสาร.  ปีที่7(ฉบับที่2), 19-27. 

Freedman, D.A., Bess, K.D., Tucker, H.A., Boyd, D.L., Tuchman, A.M., & Wallston, K. (2009).  Public health literacy defined. 
American journal of preventive medicine, 36(5), 446-451. 

Mancuso JM. (2008). Health Literacy: A concept/ dimensional analysis. Nurs Health Sci 2008; 10(3):248-55. 
Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social science and medicine,  67(12), 2072-2578. 
WHO.  (1998).  Health Promotion Glossary. Division of health promotion, education and communications, health 

education and health promotion unit. World Health Organization. Geneva, 1-10. 
World Health Organization. (2017).The Top 10 Causes of Death. Retrieved March 12, 2017, from  
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   332 

รูปแบบการปลดโซตรวนผูปุวยที่ถูกลามโซในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม หมูที่ 4  
บานแพะต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

The pattern of shackling the chain of patients who are chained in the community  
by community participation In the area of Moo 4, Banpae Village,  

Khane Chue Sub-district, Mae Ramat District, Tak Province 
 

บรรจง  ค าแกว1 
Banjong Khamkaew 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติ(Action Research) น้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการ การดําเนินงานดานสุขภาพจิตภาค
ประชาชน ท่ีจะนําไปสูการจัดการเป็นรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับบริบทของชุมชน น้ัน ๆ โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน ในพ้ืนที่หมูที่ 
4 บานแพะ ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ผูที่เขารวมดําเนินการคือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย พระ ปราชญแชาวบาน กลุมผูปกครองเด็ก กลุมด่ืมสุรา ญาติผูปุวย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน เจาหนาที่สาธารณสุข 
เจาหนาท่ีองคแการบริหารสวนตําบลขะเนจื้อ จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสนทนากลุม  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการปลดโซตรวนผูปุวยที่ถูกลามโซในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม หมูที่ 4 บานแพะ ตําบลขะเนจื้อ 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ประกอบดวยข้ันตอนการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ข้ันวางแผน (Planning) 2) ข้ันปฏิบัติการ (Acting) 3) 
ข้ันสังเกตการณแ (Observing) 4) ข้ันสะทอนผลปฏิบัติ (Reflecting) จํานวน 2 วงรอบ โดยใชทุนทางสังคมที่มีอยู ใหสอดคลองกับ
บริบทชุมชน จนทําใหปลดโซตรวนผูปุวยที่ถูกลามโซในชุมชน เป็นเวลา 12 ปี ไดสําเร็จ และผูปุวยกับชุมชน อยูรวมกัน อยางมี
ความสุข 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการปลดโซตรวน, ผูปุวยที่ถูกลามโซ, ชุมชนมีสวนรวม 
 
Abstract 

This action research aims to study the management process. Public mental health operations That will 
lead to management as a form Which is consistent with the context of that community by using community 
participation In the area of Moo 4, Banpae Village, Khane Chue Sub-district, Mae Ramat District, Tak Province 
Stakeholder group Parent group Alcohol drinking group, patients' relatives, village health volunteers Public 
Health Officer The staff of Khane Chue Subdistrict Administrative Organization, 90 persons. The tools used to 
collect data are Group conversation  

The research found that The pattern of shackling the chain of patients who are chained in the 
community by community participation 1) Planning 2 ) Acting 3) Observing 4) Reflecting 2 cycles using existing 
social capital In accordance with the community context Until the chain of patients in the community has been 
disconnected for 12 years successfully and patients and communities live together happily 

 
Keyword: The pattern of shackling the chain, patients who are chained, community participation 
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บทน า 
จากการสาํรวจปใญหาดานสขุภาพจิตลาสุดของกรมสขุภาพจิต พบประชากรไทยรอยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 มีปใญหาสุขภาพจิต 

และพบผูที่มีความผิดปกติทางจิต หรือปุวยเป็นโรคทางจิตเวชประมาณรอยละ 2 เชน โรคจิตเภท โรคซึมเศรา โรคจิตจากการใชสารเสพติด โรค
สมองเสื่อม โรคลมชัก และโรคสมาธิสั้นคนไทย 12 ลานคน มีปใญหาสขุภาพจิต และมี 2,000 คน ถูกลามโซที่บาน โดยผูปุวยที่ปุวยทางจิตจะขาด
ความสนใจในการดูแลตนเอง และเป็นภาระของญาติ นอกจากน้ีผูปุวยอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับตนเองและผูอื่น ทําใหญาติ
ตองใชวิธีการลามขังผูปุวย ซึ่งจากการสาํรวจทั่วประเทศพบผูปุวยจิตเวชทุกกลุมอายุที่ถูกลามหรือกักขังที่บาน ประมาณ 2,000 คน สงผลตอ
สภาพจิตใจของผูปุวยและคนในสังคม(1) เกิดความรูสึกไมใชคน ทําใหผูปุวยมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเสื่อมถอย ขาดโอกาสตางๆ ในสังคม เพื่อ
คนหาผูปวุยจิตเวชที่ถูกลามขังในชุมชน นําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ฟื้นฟูตามมาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน เพื่อใหผูปุวยจิต
เวชสามารถอยูไดอยางอิสระ ไมถูกลามขังและดําเนินชีวิตอยูในสังคม 

อําเภอแมระมาด เป็นอําเภอหน่ึง ที่มีผูปุวยสุขภาพจิตตองไดรับยา จํานวน 81 คน และมีผูปุวยถูกลามโซในชุมชน จํานวน 1 คน เป็น
ระยะเวลายาวนานถึง 12 ปี ต้ังแตปี 2544 ในพื้นที่ หมู 4 บานแพะ ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (2) ซึ่งเกิดจาก ญาติ และชุมชน 
ไมยอมรับผูปุวย ประกอบกับความขัดแยงในกลุมของชุมชน ทําใหการดําเนินการปลดโซตรวนเป็นไปดวยความยากลําบาก ในบริบทของชุมชนที่
มีความเห็นแตกตางกัน ไมเป็นหน่ึงเดียว ซึ่งเป็นปใญหาของชุมชนที่เป็นประเด็นทาทาย จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยและคณะจึงรวมมือกับชุมชน 
หาแนวทางแกไขปใญหา เพื่อปลดโซตรวนผูปุวย และใหผูปุวยกับชุมชนอยูรวมกันกัน อยางมีความสุขตอไป  

 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย 

เพื่อสรางรูปแบบการดูแลผูปุวยสุขภาพจิตที่ถูกลามโซในชุมชน โดยกระบวนการชุมชนมีสวนรวม 
 
นิยามศัพทแ 
 รูปแบบการปลดโซตรวน หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ดําเนินการในชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ต้ังแต ขั้นตอนการคนหาปใญหา คืน
ขอมูล วิเคราะหแปใญหา ดําเนินการแกไขปใญหา ขอตกลงในชุมชน พันธะสัญญาในชุมชน สะทอนผลใหกลับชุมชน โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 
 ผีบา หมายถึง อาการผิดปกติทางจิตใจ การกระทํา ที่ไมสามารถยับย้ังใจตนเองได รวมถึงทํารายผูอื่น พูดจาสับสน ผมรุงรัง  
 ซึง หมายถึง สัญญาณบอกเหตุใหชาวบานระวัง โดยการรองเพลง เดินไมมีจุดหมายปลายทาง ชวงกอนวันพระ ขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา แรม 8 
ค่ําแรม 15 ค่ํา ทุกครั้ง 
 
วัสดุและวิธีการศึกษา 
 รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษา ขั้นตอนของการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง เชิงคุณภาพ ประกอบดวย เวชระเบียนผูปุวย
โรงพยาบาลแมระมาด เครื่องบันทึกเสียงสัมภาษณแผูปุวย ภาพน่ิงประเด็นในการสนาทนากลุม (Focus group) ในแตละประเด็นที่มีความ
เกี่ยวของกับ กระบวนการจัดการ ในกลุมของชุมชน   
วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบงเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ขั้นวางแผน (Planning)  
2. ขั้นปฏิบัติการ (Acting)  
3. ขั้นสังเกตการณแ (Observing)  
4. ขั้นสะทอนผลปฏิบัติ (Reflecting)    
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษา รูปแบบการปลดโซตรวนผูปุวยที่ถูกลามโซในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม หมูที่ 4 บานแพะ ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก กรณีพบผูปุวยถูกลามโซในชุมชน เป็น ต้ังแต ปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ.2555 เวลา 12 ปี ดําเนินการจํานวน 2 วงรอบ 
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ผลการศึกษา 
การดําเนินงานครั้งน้ี จํานวน 2 วงรอบ ของการวจิัย ประกอบดวย 
ผลการด าเนินงานวงรอบท่ี 1 (ป ีพ.ศ. 2551) 
1. ขั้นวางแผน (Planning) จากการรับทราบปใญหา มีผูปุวยลามโซในชุมชน ระยะเวลา 8 ปี ทําใหสูญเสียภาพลักษณแชุมชน กักขัง

ความเป็นอิสรภาพบุคคล จึงเกิดกระบวนการปลดโซตรวน รอบที่ 1 โดย เจาหนาที่ รวมกับโรงพยาบาลแมระมาด(โรงพยาบาลชุมชน) 
โรงพยาบาลแมสอด(โรงพยาบาลทั่วไป)ไดขอความรวมมือญาติ ผูนําหมูบาน บานใกลเคียง ผูดูแลเรื่องอาหาร นํ้าและยากับผูปุวยลามโซ จะขอ
ผูปุวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมสอด เป็นเวลา 1 เดือน แลวจะนําผูปุวยกลับคืนสูชุมชน โดยมีเงื่อนไข ไมใหลามโซผูปุวย  
 2. ขั้นปฏิบัติการ (Acting) นําผูปุวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมสอด เป็นเวลา 1 เดือน แลวนําผูปุวย กลับคืนสูชุมชน อยูกับ
ญาติ นองชายคนสุดทอง ใหอยูบานโดยลําพัง พาไปเวลาไปทําไรขาวโพด ซึ่งอยูหางจากหมูบาน ไมตองทํางาน แตอยากจะใหผูปุวยอยู ใกลชิด 
และนํายาผูปุวยติดตัวไปดวยทุกครั้งเวลาไปไร หรือไปนอนที่ไร ไมใหผูปุวยด่ืมสุรา แตยังใหผูปุวยสูบบุหรี่ ผูปุวยไมชอบอยูกับที่ ชอบเดินไปเรื่อย
เปื่อย มีอยูครั้งหน่ึงผูปุวยหาไป เดินกลับจากไรกอน มาถึงบานไมพบผูปุวย ญาติตองออกตามหา หาทั้งคืนไมพบ เวลาผานไป 2 วัน มีชาวบาน
หมูบานขางเคียง(หมู8 บานแมระมาดนอย)มาแจงใหทราบวาผูปุวยเดินทางผานหมูบานและเขาไปในปุาทายหมูบาน ญาติตองออกตามหาจนพบ
ผูปุวย แลวพากลับบาน 
 3. ขั้นสังเกตการณแ (Observing) จากคําบอกเลาของญาติและชุมชนรอบขาง ผูปุวยกินยาแลวมีอาการชักเกรง กัดกรามตัวเอง จึง
ทดลองหยุดยาบางตัวโดยญาติเอง ผูปุวยขาดยา ญาติไปรับยาไมตรงตามกําหนด โดยไมบอกเจาหนาที่สาธารณสุข มีการกักขังผูปุวยไวที่บาน แต
ไมมีการลามโซ ชวงสัญญาบอกเหตุใหชาวบาน ระวัง กอนวันพระ ขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา แรม 8 ค่ําแรม 15 ค่ํา ผูปุวยจะรองเพลง เดินทั่วหมูบาน
ทั้งคืนจนเกิดอาการชักถึงจะหยุด ภาษาชาวบานเรียกวา อาการ ซึง ชาวบาน จะระวังตัวเอง ถนนสายที่ผานหนาบาน ผูปุวย จะไมมีเด็กและ
ชาวบานเดินผาน เคยไดใชมีดไลฟในเพื่อนบาน ที่พูดเสียงดัง จากการสอบถามผูปุวย ไมชอบคนพูดเสียงดัง และเป็นคนวัยเดียวกัน จากคําบอก
เลาเพื่อนบานและญาติ  
 4. ขั้นสะทอนผลปฏิบัติ (Reflecting) ญาติตัดสินใจลามโซผูปุวยเป็นครั้งที่ 2  สาเหตุญาติไมมีเวลาดูแลผูปุวย ชุมชนชาวบานรอบ
ขางบานหวาดกลัว กลุมผูปกครองเด็ก  
 
ผลการด าเนินงานวงรอบท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2555) 

1. ขั้นวางแผน (Planning) จากรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 2 ชวง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555ระยะเวลา 4 ปี ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาศึกษาของ
มูล ม.4 บานแพะ ในปี พ.ศ. 2553  โดยศึกษาบริบทหมูบาน ลักษณะที่ต้ังหมูบาน ประชาชนในหมูบาน ผูนําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ผูวิจัยไดขอความรวมมือเจาหนาที่สาธารณสุขที่เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมระมาดนอย วิเคราะหแ
ขอมูลดานสุขภาพ โดยใชการวิเคราะหแ SWOT analysis  จากการวิเคราะหแ สรุปไดดังน้ี 

1.จุดแข็ง  
- วัด เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชุมชน พระที่อยูวัดบานแพะอยูมานานเป็นที่เคารพของชุมชน 
- ทุนทางสังคม ชุมชนอยูอยางพอเพียง หาของปุากินและขาย รุนตอรุน 
- วัฒนธรรม ประเพณีไมเคยเปลี่ยนแปลง ยังคงสืบทอดไว 
- หมูบานขนาดเล็ก ประชากรนอย เป็นหมูบานปิด ทางเขา ออก หมูบานมีทางเดียว 
2.จุดออน 
- มีความเชื่อในตัวผูนํา เผด็จการ 
- กลุมที่เคยใหความรวมมือทํางาน เป็นกลุมเดิมๆ 
- ชุมชนแยกสวนกันทํางาน  
3.โอกาส 
- หมูบานขนาดเล็ก  
- หนวยงานเขาถึงไดงาย หางจาก โรงพยาบาลแมระมาด 11 กิโลเมตร สงตอผูปุวย ติดตองานไดไว มีคลื่นโทรศัพทแ 
4.อุปสรรค 
- ทัศนคติ ความเชื่อ ยังเป็นแบบเดิมๆเชื่อในสิ่งเรนลับ 
- ถูกชักจูงงาย 
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- เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ไปทํางานที่อื่น 
ผูวิจัย ไดนําจุดแข็งและโอกาส ของชุมชนมาพัฒนาและเติมเต็มสวนของจุดออนและอุปสรรค เริ่มดําเนินการจากจุดเล็กๆ หาแนวรวม

ในชุมชน เชน  กลุมที่ทํางานสุขภาพ ที่ใหความรวมมือมาดวยดีโดยตลอด  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทุกครั้งที่ประชุม
ประจําเดือน จะนําเรื่องปลดโซอยูในวาระประชุมทุกเดือน บอกบอยๆและบอกซ้ํา ใหเกิดความเห็นใจ และชวยไปหาแนวรวมในการทํางาน จาก
กลุมเล็กๆ ใหเขามามีสวนรวม สวน วัด พระ ชวยเติมเต็มในกลุมผูสูงอายุรวมถึงบุคคลที่เขาไปทําบุญที่วัด และนําเสี่ยงสะทอน กลับมาทบทวน 
กลุมผูปกครองเด็ก ใหความรู ในสวนการดําเนินกิจกรรมตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ขอครูศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มความรูและเป็นแนวรว ม 
ใหกับผูปกครองเด็ก ไดเติมเต็มขอมูล จัดเวที ไมเป็นทางการ ใหกลับชุมชน ครั้งที่ 1 เอากลุมที่แนวคิดเชิงบวก แนวทางที่จะแกไขปใญหาดวยกัน 
มาถอดบทเรียน จากครั้งที่ผานมา  

2. ขั้นปฏิบัติการ (Acting) 
เวทีกลางบานไมเป็นทางการครั้งที่ 1 เดือน มิถุนายน ปี 2555 

ผูเขารวม ประชุม ประกอบดวย อาสาสมคัร สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูปกครองเด็ก ครูศูนยแเด็กเล็ก พระ ผูนําทางธรรมชาติ 
สรุปปใญหาจากครั้งที่ผานมา 
ปใญหาครั้งที่ผานมา มีดังน้ี 

1.ญาติหยุดยาเอง โดยไมบอกเจาหนาที่สาธารณสุข รับยาไมตอเน่ือง 
2.ญาติไมมีเวลาดูแล ญาติยังใหผูปุวยสูบหรี ่
3.ชุมชนรอบขางหวาดกลัว กลัวถูกทําราย 
4.กลุมผูปกครองเด็ก กลัวผูปุวยทํารายเด็ก 

 ผูวิจัยไดคืนขอมูลใหกลับกลุมแนวรวม พรอมหาแนวทางเดียวกันและชวยประสานงาน ที่จะใหกลุมที่ยังไมไดเขารวม ชวยแกไข ปใญหา 
โดยมีแนวทาง ดังน้ี  
 1.อาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมูบาน ตรวจสอบเรื่องการกินยากับญาติ 
 2.ผูนําทางธรรมชาติ ขอใหผูนําเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานครั้งน้ี และขอเขารวมในการเปิดเวทีที่ 2 
 3.พระ แจงใหญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดวาเราจะมีการชวยเหลือ ปลดโซตรวนใหกับผูปุวยในชุมชน แจงทุกวันพระ และขอความรวมมือ
ชุมชนเขาประชุม เปิดเวทีที่ 2 
 4.ครู ศูนยแเด็กเล็ก ขอใหผูปกครองเขารวมรับฟใงความเห็น ในการประชุม เปิดเวทีที่ 2  
 5.เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมระมาดประสานงาน โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลสวนปรุง นําตัวผูปุวยเขารับ
การรักษา  
 6.กอนผูปุวยกลับคืนสูชุมชน จัดการประชุมประชาคมหมูบาน เตรียมความพรอม รับผูปุวยคืนสูชุมชน ในเวทีที่ 2  
 7.สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน นําเรียนนายกองคแการบริหารสวนตําบลขะเนจื้อ และ
คณะกรรมการ เปิดเวที พิจารณางบกองทุนตําบล 

เวทีครั้งที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ปี 2555 
ผูเขารวม ประชุม ประกอบดวย อาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูปกครองเด็ก ครูศูนยแเด็กเล็ก พระ ผูนําทางธรรมชาติ ผูนํา

หมูบาน ประชาชนทุกคนในหมูบาน ญาติ ทุกระดับ 
ประเด็นหลักๆที่ประชุม ปลดโซตรวนใหกับผูปุวยในชุมชน ครั้งที่ 2 มีดังน้ี 

1.ใหผูปุวยอยูรวมกับชุมชนดวยดี 
2.ชุมชนใหความรวมมือ ชวยเหลือดูแลผูปุวย 
3.ญาติใหการดูแล กอนดําเนินการใดๆที่มีความรุนแรงหรือมีผูดานจิตใจขอใหปรึกษาผูมีสวนเกี่ยวของ ทุกครั้งและตองใหความรวมมือ

กับเจาหนาที่สาธารณสุขรองขอ 
พรอมกิจกรรมกลุม ดังน้ี 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  4 กลุม ดังน้ี 
 กลุมที่ 1.ผูปุวยจะกลับมาแลว และมีนโยบายไมใหลามขังลุงผานอีกทานรูสึกอยางไร? 
  - ยินดีตอนรับลุงผานคืนสูบาน  
  - ถามีอาการดีขึ้น คนในชุมชนไมกลัว 
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  - ไมควรลอเรียน หรือพูดถึงอดีตของคนปุวยและอยากลัว 
  - ใหความรักและความอบอุนแกผูปุวยและยอมรับผูปุวย 
  - เฝูาระวังและดูแลใกลชิดกับผูปุวยสม่ําเสมอ 

กลุมที่ 2.ในฐานะที่ทานเป็นเพื่อนบานของลุงผาน ทานจะมีสวนชวยใหผูปุวยอยูรวมกัน  ในชุมชนไดอยางไร? 
- ไมผูกมัด  
- แนะนําใหกินยา  
- ดูแลใหอยูอยางสบาย 
- ทักทายตามปกติ  
- ไมเรียกวาคนบา 
- ถาเด็กเห็นไมตองหัวเราะเยาะ วาเป็นคนบา 

กลุมที่ 3.ทานรูสึกอยางไร?ที่ชุมชนของทาน ยังมีคนถูกลามโซอยู 
- ยังตอบไมตรงประเด็น..เชนกลัวถูกทําราย กลัวผูปุวยหนีตอนกลางคืน 
- ไมไดพูดถึงภาพลักษณแของชุมชน 
- ไมคอยสบายใจ กลัวความไมปลอดภัย 
- กลัวเขาจะทํารายคนรอบขาง 
- ไมรูจะเริ่มตนพูดอยางไร เมื่อเจอคนที่ถูกลามขัง 

กลุมที่ 4.ในชุมชนของทาน ยังมีผูปุวยโรคจิตเภทอยูอีกเป็นจํานวนมาก ทานจะชวยกัน ดูแลผูปวุยกลุมนี้อยางไร?เพื่อไมใหมีอาการ
กําเริบ และกลายเป็นปใญหาของชุมชน 

  - ดูแลเรื่องกินยา  
- ไมใหกินสุรา สูบบุหรี ่
- เรื่องกิจวัตรประจําวัน 
- ดูแลการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผา 
- หามลอเลียน 

สรุป  
- ชุมชนมีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลอยูรวมกันได แตยังกลัวๆอยู กลัวลุงผานจะมีอาการกําเริบการเตรียมชุมชนครั้งน้ีสามารถตอ

ยอดไปถึงการวางแผนการรักษาดูแลผูปุวยจิตเวชที่มีอยูในชุมชน          
  - ในชุมชน ผูใหญบานจะประกาศแจงลูกบานไมใหเหลาแกลุงผานในงานศพ บวช แตง 
  - เรื่องที่อยู ผูดูแลคือนายอาจ เปี้ยตา จะใหกิน-อยู ดวยกันบนบาน นอนบนบานใชฉากกั้นหองให  ไมตอเติมหองเพิ่ม 

        - ชาวบานจะมีพิธีรับขวัญผูปุวย 
กอนสิ้นสุดการประชุมเวทีที่ 2 ใหกําหนดแนวทางรวมกันดังน้ี 
จัดทํา รางสัญญาใจคนบานแพะ (พันธะสัญญา)  
1.ชาวบานโดยเฉพาะ กลุมวัยแรงงาน คนที่เคยกินเหลาดวยกันหามใหกินเหลาโดยเด็ดขาด 
2.กลุมเด็ก กลุมวัยรุน หามลอเลน วาเป็นผีบา 
3.ผูดูแลเด็ก ตองดูแลลูกหลาน ตนเองอยางใกลชิด 
4.ลุงผานเดินทางไปไกลกวาที่เคยไป ตองรีบแจงญาติ หรือชวนกับบานทันที 
5.ชาวบานทุกคนตองหมั่นสังเกตความผิดปกติ รีบแจง ญาติ อสม. เจาหนาที่โดยดวน 
6.การไปรับยา ญาติ อสม. เจาหนาที่ นายอาจ เปี้ยตา ผูใหกินยาตอหนา(กินยาแบบมีพี่เลี่ยง เหมือนกับงานวัณโรค) ไมอยูหาคนแทนที่

สามารถไวใจได เชน ภรรยา อสม. 
3. ขั้นสังเกตการณแ (Observing)  

 เดือน พฤศจิกายน 2555 โรงพยาบาลสวนปรุง นําผูปุวยกลับคืนสูชุมชน ญาติใหมาอยูรวมกับนองชายคนสุดทองชาวบานจะมีพิธี
รับขวัญผูปุวย   

 รับยาทุกครั้ง ใบนัดรับยา ทําไว 3 ใบ 
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ใบที่ 1 อยูบานญาติ  
ใบที่ 2 อยูกับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจาํหมูบาน 
ใบที่ 3 อยูกับเจาหนาที่  

ความเคลื่อนไหว ของชีวิต ผูปวุย ระหวางกลับมาอยูบาน 
- เดือน กุมภาพันธแ 2556 เกิดอาการซึม นายอาจโทรมาบอกเพื่อเขาไปดูแลเรื่องยา พบวาปกติดี  จึงใหกินยาตอเน่ือง เพราะอาการซึม

อาจเกิดจากผลขางเคียงของยา 
- วันที่ 11 มีนาคม2556 เที่ยวนานเกินปกติ  ตองออกตามหา 
- วันที่ 25 เมษายน 2556  จนท.ไดรับขอมูลจากพี่เขียว (เพื่อนบาน) วาลุงผานเดินผานหนาบานมีอาการผิดปกติ  มีอาการสั่น จึงน่ัง

พักที่บาน พี่เขียวและใหนํ้าด่ืมลางหนา แลวไปสงบาน เพื่อพักผอน 
- วันที่ 5 พฤษภาคม เริ่มออกงาน อสม.พาผูปุวย ไปงานทอดผาปุา ในหมูบาน 
- วันที่ 1 มิถุนายน 2556 นองชายนายอาจ โทรศัพทแหาเจาหนาที ่ยาลุงผานใกลถึง วันนัดรับยา  ฝากให อสม.รับยาแทน  
- วันที่ 4 มิถุนายน2556 โทรศัพทแผิด จนท.ตกใจนึกวาเกิดอะไรขึ้นกับลุงผาน 
- กรกฏาคม 2556 อสม.รณรงคแ ปูองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก อสม.เย่ียมผูปุวย 
- วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา19.55 นองชายผูปุวย โทรศัพทแคุยเรื่องผูปุวย จะพาไปถายรูปทําบัตร ประชาชนที่วาการอําเภอแม

ระมาด ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ทําบัตรผูพิการ โดยสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลขะเนจื้อ หมูที่ 4 บานแพะ 
- ตุลาคม 2557 ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประสานงานโดยโดยสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลขะเนจื้อ หมูที่ 4 นายทรัพยแ  

พรมเอ้ือย 
   - ใกลถึงวันพระไมมีรองเพลงซอแลว ไมมีใครใหด่ืมสุราและบุหรี่ กับผูปุวยใหยากิน ตองหนาทุกครั้ง(กินยาจิตเภทแบบมีพี่เลี้ยง) ถา
นองชยติดธุระ แตงต้ังคนแทน ภรรยา หลาน อสม. 

4. ขั้นสะทอนผลปฏิบัติ (Reflecting) 
ผูปุวยอยูรวมกับชุมชน ปกติสุข รูปแบบการปลดโซตรวนผูปุวยที่ถูกลามโซในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม หมูที่ 4 บานแพะ เป็นรูปแบบ

ที่ตองใชเวลาและการเขาใจเขาถงึชุมชน และเวลาที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน ผูวิจัยจึงเขียนออกมาเป็น Model แลวมีนักศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนอําเภอบานตาก มาฝึกงานในชุมชน นําเครื่องมือ 7 ชิ้น ประกอบดวย 1)แผนที่เดินดิน 2)ผังเครือญาติ 3)โครงสรางองคแกรชุมชน 4)ระบบ
สุขภาพชุมชน 5)ปฏิทินชุมชน 6)ประวัติศาสตรแชุมชน 7)ประวัติชีวิต ไดเห็นภาพอดีต ของชุมชน และไดมาถอดบทเรียนใหกับชุมชน สรุปไดดังน้ี 

 
บานแพะ โมเดล (BANPAE MODEL) 

B (Basic care) การดูแลขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผูปุวยตองไดรับการดูแลทางกาย ตรวจประเมินสัญญาณชีพ เจ็บปุวย บาดเจ็บ ไดรับการ
ดูแล จากญาติ และชุมชน  คัดกรองโรค  ดูแลทางใจ สังเกตความผิดปกติ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากญาติและชุมชน ไดรับการดูแลการรักษา ที่
ตอเน่ือง กินยาตอเน่ือง กินยาแบบมีพี่เลี้ยงไมขาดยา ดูแลสุขภาพผูปุวย พบแพทยแประจําสม่ําเสมอ ตามนัด หมอครอบครัวเย่ียมบาน เย่ียมญาติ 

A (Attitude changing) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หมายถึง ครอบครัวผูปุวยเขาใจ ไมเป็นภาระในการดูแล มีปใญหาปรึกษาเจาหนาที่
สาธารณสุข ไมตัดสินใจดวยตนเอง ชุมชนเขาใจผูปุวย ทักทายตามปกติ ไมลอเลียน คนในชุมชน ไมใหสุราและบุหรี่กับผูปุวยซึ่งจะทํา
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาลดลง  

N (Normal life) ดําเนินชีวิตตามปกติ หมายถึง ต่ืนมาดํารงชีวิตเชนคนปกติ รับประทานอาหาร อาบนํ้า แตงกาย พูด เชนคนปกติ ญาติ
และชุมชนไมปิดกันการดํารงชีวิตของผูปุวย แตชวยการสอดสองดูแลและตองบันทึก วัน เวลา เสนทางเดินชีวิตผูปุวย  

P (Participation) ปฏิสัมพันธแ หมายถึง การพูดคุย มีมนุษยแสัมพันธแ ทักทาย เย่ียม ไปมาหาสู กันเป็นปกติ เชนวิถีชุมชน ดังเดิม เชน พา
กันไปวัดวันพระ เวลามีคนเจ็บปุวยในชุมชนไปเย่ียมกันเสริมพลังใจ ในเวลาหลังทํา งานรับประทานอาหารเสร็จพาลูกหลานรูจักกันในเวลา
กลางคืน 

A (Activity) กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกทางสังคม พาผูปุวยออกงานสังคม เชนทอดผาปุา ลอยกระทง เขาวัด พิธีกรรมตางๆใน
หมูบาน เชน ผูกขอมือรับขวัญ พิธีสงเคราะหแบาน มัดมือเลี้ยงผีปูุผียา 

 E (Environment) สิ่งแวดลอม หมายถึง จัดสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน ที่เอื้อตอผูปุวย สิ่งที่อยูรอบตัวผูปุวยและชุมชน  อากาศถายเท
สะดวก บริเวณบานความสะอาด แสงสวางเพียงพอ  นอกจากน้ีสิ่งแวดลอม ที่เป็นบุคคล เชน เสียงดัง มลพิษ กลิ่น  
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วิจารณแและสรุป 
 จากการศึกษา พบวา ผูปุวยถูกลามโซ สาเหตุเกิดจากความเครียด กินยาไมสม่ําเสมอ ญาติไมมีเวลาดูแล ชุมชนกลัว ผูปุวยทําราย เด็ก 
ทํารายคนรอบๆบานผูปุวย การดูแลผูปุวย ตองดูแล ทั้งระบบ ทั้งญาติ และคนในชุมชน ผูนําชุมชน รวมถึงเจาหนาที่สาธารณสุข ในเรื่องความรู
และการติดตามเย่ียมบาน ดูความคืบหนา อาการของผูปุวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อุทัยกาญนแ  ธนะแพทยแ(2552)ที่กลาววา การเสริมสรางพลัง
อํานาจในครอบครัวที่เป็นกลุมเสี่ยงตอการเกิดปใญหาสุขภาพจิต (3) และสอดคลองกับการศึกษาของ ธารทิพยแ อิ่มทรัพยแ(2548) ซึ่งศึกษาการ
สนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธแในครอบครวัผูปุวยจิตเวช มีความสัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลาง(4) และงานวิจัยของ ณัฐกร จําปา
ทอง (2557) ซึ่งศึกษาผลการดําเนินงานโครงการปลดโซตรวนของโรคพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทรแ ผูปุวยถูกลามขัง 26 คน ไดรับการดูแล
รักษาในโรคพยาบาลจิตเวช จํานวน 3 คน และไดรับการบําบัดรักษาในชุมชน 23 คน  สามารถปลดโซตรวนสําเร็จ จํานวน 14 คน รอยละ
60.86(5) 

 
ขอเสนอแนะ 

ชุมชนหรือกลุมบาน ที่มีผูปุวยถูกลามโซในพื้นที่ สามารถนํารูปแบบการจัดการ ที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี ไปประยุกตแใชและขยายผลใน
พื้นที่ เพ่ือเพิ่มองคแความรู ที่มีความหลากหลาย และบูรณาการ การจัดกิจกรรม ที่สอดคลองกับพื้นที่ ไดอยางเหมาะสม 
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 ขอขอบคุณ เจาหนาที่โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลแมระมาด ประชาชน หมูที่4 บานแพะ ที่ใหความ
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แอปพลิเคชันชวยลดน้ าหนักบนสมารแทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
Application to help lose weight on the Android smartphones 

 
รุง หมูลอม1 และ อนันพงศแ อินทะนนทแ2 

Rung Mulom and Anunpong Intanont 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัย “แอปพลิเคชันชวยลดนํ้าหนักบนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ” จัดทําเพ่ือสรางแอปพลิเคชันชวยลด
นํ้าหนักบนสมารแทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ เพ่ือนําขอมูลจํานวนแคลอรี่มาคํานวณโดยการเพ่ิมขอมูลของผูใชงาน และเลือก
กิจกรรมการออกกําลังกายของผูใชงาน เพ่ิมนําไปคํานวณพลังงานที่ตองการเพ่ือบันทึกการรับประทานอาหารในแตละวัน 

แอพปพลิเคชันน้ีพัฒนาข้ึนโดยใชโปรแกรม Android Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สรางแอปพลิเคชันบนสมารแทโฟน
ระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 เป็นโปรแกรมออกแบบโลโก และไอคอนตางๆ 

จากการสํารวจสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 40 คน ระดับความพึงพอใจเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่มี
ความพึงพอใจมากสุดไดแก ฟใงกแชันแสดงคาพลังงานหรือแคลอรี่มีกระบวนการทํางานไมยุงยากซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.22 ฟใงกแชัน
การเลือกเมนูมีกระบวนการทํางานไมยุงยากซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.27 และความแมนยําและความถูกตองของการคํานวณ คิดเป็น 
คาเฉลี่ย 4.27 ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยูในความพึงพอใจปานกลางถึงดี 

 
ค าส าคัญ : การคํานวณแคลอรี่ โภชนาการ แอนดรอยดแ 
 
Abstract 
 Thesis research project "The application helps to lose weight. On smartphones, Android operating 
systems "with the purpose to create applications to reduce weight on Smartphone on Android operating system 
In order to calculate the number of calories to be calculated by adding the information of the user And choose 
the exercise activity of the user Add to calculate the energy needed each day To record eating each day 
 This application is developed using Android Studio, which is a program that creates applications on 
smartphones, Android operating systems. Adobe Illustrator CC 2018 is a logo design program. And various icons 

From a survey questioning the satisfaction of 40 users by measuring the level of full satisfaction. 5 
points, the most satisfactory evaluation results are The function shows the energy or calorie values. There is no 
complicated process. The average value is 4.22. The menu selection function is not complicated. Representing 
an average of 4.27 and the accuracy and accuracy of the calculation is the average value is 4.27. All results are 
in moderate to good satisfaction. 

 
Keywords: Calculate calories, Nutrition, Android 
 
 
 
 

                                                             
1 ผูชวยศาสตราจารยแ, อาจารยแประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก rung@rmutl.ac.th 
2 นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 
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บทน า 
โรคอวนเป็นโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือกรรมพันธุแ แตหากไดรับปริมาณอาหารมากเกินความจําเป็นของรางกาย ก็จะเกิด

การสะสมไขมันตามสวนตาง ๆ โรคอวน ซึ่งองคแการอนามัยโลกไดใหนิยามของโรคอวนไววา ภาวะที่รางกายมีการสะสมไขมันสวนตาง  ๆ ของ
รางกายเกินปกติ จนเป็นปใจจัยเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุใหเกิดโรคตาง ๆ ที่สงผลถึงสุขภาพ จนอาจเป็นสาเหตุใหเสียชีวิตได เมื่อเราเริ่มอวนก็จะมีความ
เสี่ยงที่จะเป็นโรคตาง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ขอเขาเสื่อม โรคตับ น่ิวในถุงนํ้าดี ฯลฯ ปใจจุบันภาวะอวนเป็นปใญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ  

แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ที่ออกแบบมาสําหรับ  อุปกรณแเคลื่อนที่ ที่เรียกวาสมารแทโฟน ใน
ปใจจุบันทุกคนมีสมารแทโฟนที่เขาถึงอินเทอรแเน็ตไดและมีนักพัฒนาซอฟตแแวรแเพิ่มขึ้นจึงมีแอพพลิเคชันหรือตัวชวยในการออกกําลังกายซึ่งเป็นหน่ึง
เหตุผลที่ทําใหคนหันมาออกกําลังกายและดูแลสุขภาพมากขึ้น แอพพลิเคชันชวยลดนํ้าหนักจะเป็นตัวชวยใหคนที่อยากลดนํ้าหนักแตไมมีเวลาที่
จะออกกําลังกายเป็นอยางดี  

ดังน้ันจึงมีแนวคิดที่จะสรางแอพพลิเคชันชวยลดนํ้าหนักขึ้นมา เพื่อชวยในการคํานวณคาพลังงานที่ตองใช ในแตละวัน และแนะนํา
วิธีการลดนํ้าหนักโดยการควบคุมอาหาร เพ่ือคุมปใจจัยความเสี่ยงในการ อดอาหาร 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. สรางแอพพลิเคชันชวยลดนํ้าหนัก 
2. เพื่อเป็นสื่อแนะนําพลังงานที่รางกายตองใชในแตละวัน 

  
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 1. ความรูเก่ียวกับโภชนาการ 
 2. ความรูเก่ียวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
 3. ความรูเก่ียวกับภาษาจาวา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับการลดนํ้าหนักและผลกระทบ 
 2. ศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับการทาํแอปพลิเคชัน 
 3. วิเคราะหแและออกแบบ UI 
 4. พัฒนาแอพลิเคชันชวยลดนํ้าหนัก 
 5. ทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไข 
 6. จัดทํารายงานสรุปผลและคูมือการใชงาน 
 
ตารางท่ี 1.1 
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ผลการวิจัย 
เมื่อทําการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเรียบรอยแลว จะไดโปรแกรมที่สามารถทําไดตามวัตถุประสงคแของการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ชวยลดนํ้าหนักบนสมารแทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ซึ่งการนําโปรแกรมไปใชงานจริงจําเป็นตองมีการทดสอบเพื่อใหทราบถึงการ
ทํางานของโปรแกรม วาใชงานไดจริงตรงตามวัตถุประสงคแหรือขอบเขตไวหรือไม 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการทดลองตามขอบเขตที่กําหนดไว สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน ไดทันเวลาที่กําหนด เป็นการนําเอาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม ๆ ที่ไดศึกษามา นําความรูจากการศึกษาน้ันมาไปประยุกตแใช ทั้งวิธีในการกําหนดปใญหา วิเคราะหแออกแบบ จนถึงสามารถพัฒนาไดเป็น
ระบบจริง ออกมาเป็นการสรางแอปพลิเคชันชวยลดนํ้าหนักบนสมารแทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  

จากการรวบรวมแบบสอบถามระดับคุณภาพคะแนนเต็ม 5 ไดนํามาวิเคราะหแและสรุปผลการประเมินปละสิทธิภาพการใชงานแอป
พลิเคชัน ดังน้ี 

1. ฟใงกแชันการลงชื่อเขาใชมีกระบวนการทํางานไมยุงยากซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.35 
2. ฟใงกแชันการเลือกเมนูมีกระบวนการทํางานไมยุงยากซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.275 
3. ฟใงกแชันการเลือกดูบันทึกยอนหลังมีกระบวนการทํางานไมยุงยากซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.25 
4. ฟใงกแชันแสดงคาพลังงานหรือแคลอรี่มีกระบวนการทํางานไมยุงยากซับซอน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.225 
5. ความแมนยําและความถูกตองของการคํานวณ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.275 
6. ความเหมาะสมของขนาด ตัวอักษรภายในแอพพลิเคชัน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.2 
7. ความเหมาะสมของไอคอนรูปภาพตาง ๆ ภายในแอพพลิเคชัน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.175 
8. ความเหมาะสมของสีที่นํามาใชภายในแอพพลิเคชัน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.35 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการทําโครงการวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณแไดดวยดี ขอขอบคุณอาจารยแเพื่อนที่รวมงาน ผูประเมินจากการใชงานแอปพลิเคชัน 

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คอยใหการชวยเหลือซึ่งกัน ทําใหสามารถทําการพัฒนาแอปพลิเคชันชวยลดนํ้าหนักบน
สมารแทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแขึ้นมา ทําใหการทํางานในครั้งน้ีสมบูรณแไปไดดวยดี 

 

เอกสารอางอิง 

ความรูเก่ียวกับการคํานวณคาพลังงานของรางกาย [ออนไลนแ]เขาถึงไดจาก  :  
http://xn--42cf5b2ccl0d9ab9a2jud.blogspot.com/2016/06/FoodCalorieTables.html(วันที่คนขอมูล 1 ตุลาคม 2561) 

ความรูเก่ียวกับคาพลังงานในอาหาร [ออนไลนแ] เขาถึงไดจาก : https://www.fatnever.com/calories(วันที่คนขอมูล 1 ตุลาคม 2561) 
องคแความรูดานอาหารและโภชนาการสําหรับวัยทํางาน. ความรูเก่ียวกับอาหารและโภชนาการสาํหรับวัยทํางาน [ออนไลนแ] 

เขาถึงไดจาก : http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/freebook_01.pdf (วันที่คนขอมูล 1 ตุลาคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ตารางแคลอรี่.blogspot.com/2016/06/FoodCalorieTables.html
https://www.fatnever.com/calories
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/freebook_01.pdf?fbclid=IwAR28SJdbvDOnOH4taPKci9mZYSBfrkm2beLztJoVnRd0AW2tmxW_dyS58c0


 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   342 

ภาพประกอบ 
1. การติดต้ังแอปพลิเคชันบนโทรศัพทแมือถือ 
    1. คัดลอกไฟลแ Physical.apk ใส SD Card หรือ ตัวโทรศัพทแมือถือแลวกดติดต้ัง ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงการคัดลอกไฟลแ Physical.apk ใสตัวโทรศัพทแมือถือ 

 
2. กดปุุมตัวแอปพลิเคชัน Physical.apk และกดปุุมติดต้ัง ดังภาพที่ 1.2 
 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงการกดปุุมติดต้ังตัวแอปพลิเคชัน Physical.apk 
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3. รอการติดต้ังของแอปพลิเคชัน Physical ดังภาพที่ 1.3 
 

  
ภาพที่ 1.3 แสดงการรอการติดตังแอปพลิเคชัน Physical 

 
4. ติดตังเสร็จพรอมใชงาน ดังภาพที่ 1.4 

 

 
 

ภาพที่ 1.4 แสดงการติดต้ังเสร็จสมบูรณแ 
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 2. การใชงานแอปพลิเคชัน 
      2.1 การใชงานหนาจอกรอกขอมูลผูใชงานเริ่มตน แสดงหนาจอเมนูหลักเพื่อใหผูใชกรอกขอมูล 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงหนาจอการกรอกขอมลูแอปพลิเคชัน 

 
     2.2 การใชงานหนาจอหลักหลังจากกรอกขอมูล แสดงหนาจอขอมูลแคลอรี่ของผูใช 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงหนาจอหลักแอปพลิเคชัน 
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2.3 การใชงานหนาจอการเพิ่มเมนูอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลเมนูอาหารประเภทตาง ๆ 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงหนาจอเมนูอาหาร 

 
2.4 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทอาหารจานเดียวที่สามารถเลือกเพิ่มไป
คํานวณ 

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทอาหารจานเดียวที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
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2.5 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทตมที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทตมที่สามารถเลือกเพิ่มไปคาํนวณ 
 

2.6 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทผัดที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเพศผัดที่สามารถเลือกเพิ่มไปคาํนวณ 
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2.7 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทแกงที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทแกงทีส่ามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
 

2.8 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภททอดที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภททอดที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
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2.9 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทปิ้งยางที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.9 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทปิ้งยางที่สามรถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
 

2.10 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทอบ ที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทอบทีส่ามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
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2.11 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหาร 
ประเภทน่ึงที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.11 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทน่ึงที่สามรถเลือกเพิ่มไปคาํนวณ 
 

2.12 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทยําที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.12 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทยําที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
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2.13 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทเสนที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.13 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทเสนทีส่ามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
 

2.14 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทนํ้าพริกที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.14 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทนํ้าพรกิที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
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2.15 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทธญัพืชที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.15 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทธัญพชืที่สามรถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
 

2.16 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทผลไมที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
 

ภาพที่ 2.16 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทผลไมที่สามรถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
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2.17 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทเครื่องด่ืมที่สามารถเลอืกเพิ่มไปคํานวณ 

 
ภาพที่ 2.17 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทเครื่องด่ืมที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
 

2.18 การใชงานหนาจอการเพิ่มรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหนาขอมูลรายการอาหารประเภทขนมหวานที่สามารถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 

 
 

ภาพที่ 2.18 แสดงหนาจอแสดงรายการอาหารประเภทขนมหวานที่สามรถเลือกเพิ่มไปคํานวณ 
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2.19 การใชงานหนาจอหลังที่เพิ่มขอมูลอาหารแลว แสดงหนาจอเมนูหลักที่เพิ่มขอมูลแลว 

 
ภาพที่ 2.19 แสดงหนาจอเมนูหลักที่เพิ่มขอมูลแลว 
 

2.20 การใชงานหนาจอบันทึกขอมูลการรับประทานอาหารในแตละวัน แสดงหนาจอขอมูลที่บันทึกและดูยอนหลังได 

 
      ภาพที่ 2.20 แสดงหนาจอขอมลูที่บันทึกและดูยอนหลังได 
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ศึกษาแนวโนมการน าคอนกรีตเสริมไมไผยึดร้ังบนลาดเอียงที่มีผลตอการพังทลายของดิน 
A Study of the trend of using bamboo reinforced concrete  

on the earth slope that affects soil landslide 
 

สุรชัย อ านวยพรเลิศ1 และ พงศแพันธุแ กาญจนการุณ2     
Surachai Amnuaypornlert1 and Pongpan Kanjanakaroon1 

บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาคอนกรีตเสริมไมไผในมวลดินที่มีผลตอวิเคราะหแเสถียรภาพของลาดเอียงตามธรรมชาติ 
บริเวณอาคารเรียนวิศวกรรมโยธา โดยทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินโดยเก็บตัวอยางที่ความลึกสูงสุด 1 .00 เมตร จํานวน 9 
หลุม และกําหนดคอนกรีตเสริมไมไผในมวลดินรูปแบบการจัดเรียงแบบสี่เหลี่ยมระยะหาง 1.20 x 1.20 เมตร จํานวน 9 จุด และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูป.จากการศึกษาพบวาเมื่อนํามาจําแนกประเภทโดยวิธี USCS คุณสมบัติของดินมีลักษณะ

เป็นดินเหนียวออนปนทรายและไดคาความเชื่อมแนนของดิน (C).เทากับ 3.25 ถึง 5.51.ตันตอตารางเมตร,คา   เทากับ.15.4.ถึง.

39.7.องศา,   เทากับ.1.274.ตันตอลูกบาศกแเมตร และเปอรแเซ็นตแความชื้นในมวลดินเทากับ .29.4.เปอรแเซ็นตแ และนําขอมูลที่ได
กําหนดเป็นตัวแปรสําหรับวิเคราะหแในโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดมุมลาดเอียงที่ใกลเคียงกับพ้ืนที่จริงเทากับ 37 องศา ผลจาก
การศึกษาพบวา เมื่อนําโปรแกรม Slope/W ที่ใชหลักการวิเคราะหแแบบ Limit Equilibrium Method และใช Finite Element 
Method ใหผลการทดสอบที่เดนชัดที่สุดมีคา FS. เทากับ 6.744 เมื่อเปรียบเทียบกับลาดเอียงที่ไมมีการเสริมแรงพบวาคา FS. มีคา
เพ่ิมข้ึนเทากับรอยละ 15.20 แสดงใหเห็นวาการใสคอนกรีตเสริมไมไผซางในมวลดินสามารถชวยเพ่ิมอัตราสวนความปลอดภัยและลด
การพังทลายของดินได 
 
ค าส าคัญ: ไมไผซาง, LEM, FEM, โครงขายสี่เหลี่ยมและโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
Abstract  
 The objective of this study was to study the reinforced bamboo concrete in the soil mass that affected 
natural slope stability on hillside at faculty of civil engineering building. The soil samples were tested at a 
maximum depth is 1.00 meters and taken from 9 points. And bamboo reinforced concrete in the soil mass, and 
planting alignment pattern by square which rectangular arrangement, spacing 1.20 x 1.20 m, 9 points and the 
data were analyzed with the software program, the testing result of soil properties could classify as CL. The 

testing shown that C value was 3.25 – 5.51 t/m2,   value was 15.4 – 39.7 degree,   value was 1.274 t/m3, and 
percent of soil moisture was 29.4%. When analyze the soil properties obtained from the testing by program by 
specifying slope angle as same as the actual slope at 37 degree. The result shown program slope/w the most 
obvious result of analysis by limit equilibrium method and finite element method is factor of safety value was 
increased by 6.744 when comparing slope with reinforcement the result shown factor of safety value was 
increased by 15.20% up. Therefore reinforcement of concrete with bamboo has a tendency to prevent the soil 
landslide. 
 
Keywords: Dendrocalamus, LEM, FEM, rectangular grid pattern and program 

                                                             
1อาจารยแสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย E-mail: aretomrit@gmail.com  เบอรแโทร : 094-6407557 
2 อาจารยแสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

mailto:aretomrit@gmail.com%20%20เบอร์


 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   355 

บทน า 
เหตุการณแภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นสงผลใหมีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยแสินของมนุษยแ ซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติในโลก

สามารถแบงออกเป็น 3 ประเภทใหญๆ คือ ภัยจากนํ้าและลมฟูาอากาศ ภัยจากธรณีพิบัติ และภัยพิบัติทางชีวภาพ ในภัยพิบัติทั้ง 3 ประเภทน้ี 
ภัยที่เกิดจากธรณีพิบัติกอใหเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายเป็นอยางมาก เน่ืองจากเกิดขึ้นโดยฉับพลันและรุนแรงทั้งโดยทางตรงและทางออม 
การพังทลายของลาดดินเป็นภัยพิบัติทางธรณีวิทยาอยางหน่ึงโดยเป็นปรากฏการณแที่ ไมสามารถคาดการณแลวงหนาได ทั้งในทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย [1] ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดการพังทลายของดินเน่ืองจากพื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบสูงและมี
ประชากรเขาพัฒนาพื้นที่อาศัยอยูตามที่ลาดเชิงเขา สาเหตุที่กอใหเกิดดินพังทลายในประเทศไทยมี 2 ปใจจัย ไดแก การเกิดแผนดินไหวและเกิด
จากฝนตกหนักในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม เน่ืองจากเป็นชวงฤดูฝนของประเทศไทยจึงทําใหมีฝนตกหนักตอเน่ืองกันเป็นระยะ
เวลานาน ปริมาณนํ้าฝนมากกวา 100-300 มิลลิเมตรตอวันและหนาดินขาดรากพืชยึดเหน่ียวปกคลุมบริเวณที่ลาดชันสูงเชิงเขาจนทําใหเกิดการ
พังทลาย [2] 

จากเหตุการณแดินถลมจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24-31 มีนาคม 2554 ปริมาณฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุทําใหเกิดดินถลมพื้นที่
หลายจุดในภาคใต ซึ่งทําใหบานเรือนหลายหลังและรถยนตแหลายคันเสียหาย อีกทั้งมีผูเสียชีวิตแลวไมนอยกวา 12 ราย [3]  การพังทลายของดิน
สันนิษฐานวาพื้นที่บริเวณมีตนไมใหญปกคลุมและไมมีตนไมปกคลุม มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลายตางกัน เพราะพื้นที่มีตนไมปกคลุมมีราก
ของตนไมยึดมวลดินและเกิดการยึดตัวกันระหวางดินกับรากพืชทําใหโอกาสพังทลายของดินมีนอยกวาพื้นที่ไมมีตนไม แสดงใหเห็นวารากพืชมี
สวนชวยยึดและยังสามารถดูดซับนํ้าในมวลดินในชวงเวลาฝนตกในขณะหน่ึงและนํ้าเป็นสาเหตุใหดินเกิดการอุมนํ้าและขยายตัวทําใหความ
แข็งแรงของดินลดลงเป็นสาเหตุใหดินพังทลาย [4] จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เก่ียวของ นักวิจัยมุงศึกษาในเรื่องการรักษาเสถียรภาพของดิน
ลาด โดยการปูองกันที่ผิวหนามวลดิน เสริมกําลังโดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีการทดสอบคุณสมบัติของดินและนําขอมูลมาวิเคราะหแ
เสถียรภาพของลาดดิน โดยใชโปรแกรมเฉพาะทางเพื่อวิเคราะหแเสถียรภาพของลาดดิน ซึ่งโปรแกรม KUslope เป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะหแ
โดยพัฒนาตอเน่ืองมาจากโปรแกรม RE5 โดยใชหลักการสมดุลยแในการคํานวณ โดยกําหนดแนวลักษณะผิวการเคลื่อนพังเป็นสวนโคงและไมเป็น
โคงของวงกลมสามารถกําหนดชั้นดินที่แตกตางกันไดหลายชั้นและสามารถวิเคราะหแผลกระทบของความดันนํ้าไดโดยกําหนด Piezometric 
Surface หรือ Pore Water Pressure Ratio และมีความยืดหยุนในการควบคุมรัศมีและจํานวนวงกลมที่คาดวาจะพังทลาย ตลอดจนมี
ความสามารถในการคํานวณหาจุดที่มีคาอัตราสวนความปลอดภัยที่ตํ่าที่สุดไดอยางมีประสิทธิภาพ [5]  ในขณะเดียวกันยังมีการศึกษาวิเคราะหแ
เสถียรภาพของลาดดินโดยใชหลักการ Finite Element Method รวมกับการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของเข็มพืดสําหรับงานขุดค้ํายันใน
ดินเหนียวออนกรุงเทพฯ  [6] และวิเคราะหแคาการเคลื่อนตัวทางดานขาง ซึ่งใช Soil model ชนิด elasto plastic ประเภท elastic-perfectly 
plastic พารามิเตอรแที่สําคัญในการวิเคราะหแ คือ คาโมดูลัสของดิน (Eu) และคาสัมประสิทธิ์แรงดันดานขางแบบสถิต (Ko) ในรูปของหนวยแรง
รวม ซึ่งสามารถอธิบายคาการเคลื่อนตัวทางดานขางในระยะแรกของการขุดจะใหผลที่แตกตางจากการวัดจริงในสนามแตในระยะทายๆ ของการ
ขุดจะใหคาที่ใกลเคียงกับคาที่ไดจากการวัดจริงในสนามมากขึ้นทั้งน้ี เน่ืองจากการใชคา Eu เป็นคาคงที่ไมคิดผลของการเปลี่ยนแปลง stress 
level [7]  นอกจากน้ียังมีผูศึกษาเพิ่มเติมโดยกรมทางหลวงชนบทเกี่ยวกับผลการทรุดตัวในแนวด่ิงโดยใชโปรแกรมที่ใชหลักการสมดุลยแในการ
คํานวณ รวมกับการวิเคราะหแแรงดันนํ้าโดยใชหลักการ Finite Element Method เพื่อวิเคราะหแเสถียรภาพคันทางถนนเลียบคลองและถนน
บริเวณพื้นที่ดินออน ซึ่งโปรแกรม SLOPE/W มีความโดดเดน คือ มีทฤษฏีการคํานวณรูปแบบในการวิเคราะหผิวเคลื่อนพังและแรงกระทํา
ภายนอกที่สามารถปรับเปลี่ยนไดหลายรูปแบบและยังสามารถประยุกตใชงานรวมกับโปรแกรมอื่นในชุดเดียวกันไดเปนอยางดีเปนโปรแกรมที่ใช
งานสะดวกงายตอการกําหนดปญหาและมีประโยชนในการวิเคราะหเกี่ยวกับปใญหาเสถียรภาพของเชิงลาดตางๆ เปนอยางมากเน่ืองจากมี
ขอบเขตการวิเคราะหที่ครอบคลุมในเกือบทุกปใญหามีทฤษฎีที่หลากหลายใหเลือกเพื่อใหเราสามารถใชใหเหมาะกับในแตละปญหารวมทั้งการ
กําหนดแบบพิเศษอื่นๆ เชน การเสริมแรงโดยวัสดุสังเคราะห การมีแรงภายนอกมากระทําและแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว เปนตน [8] 
นอกจากน้ียังมีผูศึกษาการเพิ่มเสถียรภาพของดินโดยการใช Soil Nail ซึ่งวิวัฒนาการมาจาก วิธีการขุดอุโมงคแใหมออสเตรีย ซึ่งเป็นระบบสําหรับ
การขุดเจาะใตดินในหิน วิธีการน้ีประกอบดวยเหล็กเสริมที่แฝงอยูในหินที่ใชโดยการประยุกตแใช Shot Crete เสริม แนวคิดของการรวมเหล็ก
เสริม passive และ Shot Crete น้ียังไดรับการนําไปใชกับการรักษาเสถียรภาพของลาดดินต้ังแตตนปี 1960 โปรแกรมแรกของ Soil Nail ถูก
นํามาใชในปี 1972 สําหรับโครงการรถไฟที่ขยับขยายใกลกับ Versailles,ฝรั่งเศส Soil Nail ถูกนํามาใชเพื่อรักษาเสถียรภาพของลาดชันสูง 
จํานวน 18 พื้นที่ประกอบดวยดินปนทราย วิธีการน้ีจะมีคาใชจายสูงเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จะชวยลดเวลาในการกอสร างลงเมื่อเทียบกับวิธีการ
อื่นๆ [9] 

เน่ืองจากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เก่ียวของกับการนําคอนกรีตเสริมไมไผในมวลดินยังมีไมมากนัก ทางคณะผูศึกษาจึงสนใจคนควา
เกี่ยวกับชนิดไมไผในภาคเหนือและนํามาเสริมในคอนกรีต โดยอาศัยแนวคิดกอสรางวิธีเดียวกันกับ Soil Nail และนํามาเสริมกําลังในดินที่มีระดับ
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ความลึกไมเกินกวา 1.20 เมตร เปูาหมายเพื่อหาแนวทางชวยลดปใญหาการเกาะเซาะและการพังทลายระดับความลึกต้ืนและเพื่อเป็นแนวทาง
ชวยลดใชวัสดุอุปกรณแนําเขาจากตางประเทศ และเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชางในทองถิ่น ดังน้ันทางคณะผูศึกษาไดสนใจเนนการศึกษาการปูองกัน
การพังทลายของหนาดินโดยศึกษาเกี่ยวกับการนําคอนกรีตเสริมไมไผในมวลดินในรูปแบบการจัดวางแบบสี่เหลี่ยมและพิจารณาลักษณะการ
พังทลาย โดยอาศัยผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุในหองปฏิบัติการและการทดสอบในภาคสนามนําคามาเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไมมี การ
เสริมแรงในมวลดิน โดยนําขอมูลมาทดสอบและวิเคราะหแเพื่อเปรียบเทียบอัตราสวนความปลอดภัยของการพังทลายของดินโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
วัสดุอุปกรณแและวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาทางผูศึกษาทําการกําหนดพื้นที่ศึกษาบริเวณเชิงเขาอาคารเรียนวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ขนาด 8.0x12.0 เมตร ภายใตลาดเอียงตามธรรมชาติ เทากับ 37 องศา โดยไดแบงขั้นตอนการศึกษา
ออกเป็นสวนๆ ดังน้ี สวนที่ 1 นําวัสดุมาทดสอบในหองปฏิบัติการ คือ ไมไผซางขนาดเสนผานศูนยแกลางเฉลี่ย 4-5 เซนติเมตร, ดินบนลาดเอียง 
และการออกแบบปฏิภาคสวนผสมของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ACI-211.1 อางอิงจากการออกแบบปฏิภาคสวนผสมของคอนกรีต [10]  กําหนด
กําลังรับแรงอัดประลัยที่ 280 ksc หลังจากน้ัน สวนที่ 2 ทําการทดสอบระบบปริมาณนํ้าฝนวิฤตเพื่อใชในการทดสอบบนพื้นที่ศึกษา ขนาด 
4.0x8.0 เมตร และกําหนดตําแหนงระยะวางคอนกรีตเสริมไมไผ พรอมติดต้ังสิ่งปกคลุมและระบบทอนํ้าสําหรับจําลองปริมาณนํ้าฝน ตอจากน้ัน 
นําทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยแกลาง 10 เซนติเมตร เจาะลงในดินใหไดความลึกที่กําหนด เทากับ 1.20 เมตร ดังภาพที่ 1 แลวเทคอนกรีตเสริมไม
ไผ จํานวน 9 จุด แลวใหคอนกรีตอายุครบ 28 วัน แลวทําการทดสอบแบบจําลองในสภาพจริงตามธรรมชาติ หลังจากน้ัน ทําการทดสอบแรงดึง
ถอนคอนกรีตเสริมไมไผในมวลดิน แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดวิเคราะหแเสถียรภาพโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการเจาะสํารวจดินและเก็บตัวอยางดินเพื่อนํามาทดสอบ 
 
การน าตัวยอยางดินทดสอบหาคุณสมบัติของดิน 

หลังจากที่ทําการเจาะลงไปในชั้นดินเพื่อเก็บตัวอยางดินทดสอบคุณสมบัติตางๆของดินตามความลึกใหครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการศึกษา 
โดยแบงออกเป็น 2 สวน [11]  คือ  

- การเจาะเก็บตัวอยางชั้นดินบริเวณที่ไมมีการคอนกรีตเสริมไมไผซาง  
- การเจาะเก็บตัวอยางชั้นดินบริเวณที่มีการคอนกรีตเสริมไมไผซาง  
นําตัวอยางดินที่ไดทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไป หาคาตางๆจากการทําการทดสอบในหองปฏิบัติการ เชน Atterberg‖s 

Limit, Specific Gravity, Total Unit Weight, และ Sieve Analysis ตามลักษณะการกระจายตัวของเม็ดดิน เพื่อนํามาจําแนกประเภทของดิน
ในทางวิศวกรรมแบบ Unified Soil Classification System (USCS) และทดสอบคา Field density เพื่อควบคุมความหนาแนนตามธรรมชาติ 
และทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง ตามคุณสมบัติความเชื่อมแนนและมุมเสียดทานของมวลดินดิน หนังสือคุณสมบัติและ
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การทดสอบวัสดุ การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงเป็นการทดสอบหาแรงเฉือนของเน้ือวัสดุทั้งทรายและดินเหนียว  รวมทั้งหินผุบางชนิด วิธีการ
ทดสอบเป็นวิธีที่ปฏิบัติไดงาย การทดสอบในหองปฏิบัติการจะเป็นการทดสอบดินที่ไมสามารถทดสอบในสนามได เน่ืองจากอุปกรณแในการ
ทดสอบมีมากหรือมีขั้นตอนในการทดสอบยุงยาก และตองจําลองใหมีความใกลเคียงมากที่สุด โดยขึ้นอยูกับคุณภาพของตัวอยางดิน คากําลัง
ตานทานของแรงเฉือนของดินจะขึ้นอยูกับมุมเสียดทานภายในเม็ดดินเป็นสวนใหญ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามปริมาณนํ้า ในดิน ขนาดของเม็ดดินและ
ความหนาแนนของดิน ทางคณะผูศึกษาไดกําหนดวิธีทดสอบแรงเฉือนโดยตรง  (direct shear test) แบบ Unconsolidated Undrain (UU) ใช
มาตรฐาน ASTM D 3080-98: 2004 สําหรับคากําลังตานทานตอแรงเฉือนของดินสามารถหาไดดังสมการที่ 1 [12] เมื่อทดสอบตัวอยางดินแลว
เสร็จ นํามาหาความสัมพันธแระหวาง Shear Stress และ Horizontal Deformation ในแตละนํ้าหนักกดทับสูงสุดและเมื่อไดคาดังกลาวแลว
นํามาหาความสัมพันธแระหวาง Normal Stress และ Maximum Shear Stress จะไดคา c  และ คา   

tanc                                                (1) 
โดยที่  

       = หนวยแรงเฉือนที่จุดพังทลาย 
     c  = แรงยึดเหน่ียว 
           = หนวยแรงกดต้ังฉาก (Normal stress) ทั้งหมดบนระนาบแรงเฉือน 
         = มุมเสียดทานภายใน (Angle of Internal Friction) 

 
การเสริมวัสดุเสริมแรง 
 เมื่อกําหนดพื้นที่และออกแบบสวนผสมคอนกรีตแลวเสร็จ ตอจากน้ันทําการนําทอเหล็กเจาะดินความลึก 1.20 เมตร แลวเทคอนกรีต
เสริมไมไผ โดยใหมีระยะการวาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ลักษณะรูปแบบสี่เหลี่ยมตามระยะที่กําหนดไว ดังภาพที่ 2 (ก) และ (ข) 
 
แบบจ าลองการทดสอบในภาคสนาม 
 การทดสอบในภาคสนามหลังจากที่ไดทําการจําลองปริมาณนํ้าฝนโดยการสเปรยแนํ้าใหมีปริมาณมากกวา  100-300 มิลลิเมตรตอวัน 
อางอิงจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม [13] การวัดปริมาณนํ้าใหนํ้าตกลงในภาชนะรูปทรงกระบอกมีเสน
ผานศูนยแกลางของปากกระบอกเป็นขนาด 20 เซนติเมตร นํ้าจะตกผานปากกระบอกลงไป ตามทอกรวยสูภาชนะรองรับนํ้าไวเมื่อตองการทราบ
ปริมาณนํ้าสามารถใชไมบรรทัดหย่ังความลึกของนํ้า หรือใชภาชนะแกวตวงที่มีมาตราสวนแบงไวสําหรับอานปริมาณนํ้าเป็นเซนติเมตร ตอจากน้ัน
ทําการติดต้ังระบบกระจายนํ้าดวยสปริงเกอรแใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโดยใชอุปกรณแควบคุมแรงดันนํ้าปิดเปิด  
 
การวิเคราะหแโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

การศึกษาใชโปรแกรมเฉพาะทางจํานวน 3 โปรแกรม ประกอบดวยโปรแกรม KUslope 2.1 ซึ่งใชหลักการวิเคราะหแแบบ Limit 
Equilbrium Method (LEM) จากงานวิจัยพบวาการวิเคราะหแการพังทลายเป็นที่นิยมใชในการคํานวณ คือ Simplified Bishop Method ดังน้ัน
ทางคณะผูจัดทําจึงสนใจที่จะเลือกการวิเคราะหแแบบ  Simplified Bishop มาทําการศึกษาและสามารถวิเคราะหแหาคาความปลอดภัยไดดัง
สมการที่ (2) 

        ' '

'

1 (cos ) ( (cos )) tan

tansin
cos(1 tan )

c l W ul
F

W

F

  




 
  

  
 
  




                                (2) 

เมื่อ 
 W    = นํ้าหนักของแตละชิ้น 

 'N   = กําลังปกติที่ฐานของชิ้น 
     = มุมของความโนมเอียงที่ฐานของชิ้น 
 u     = แรงดันนํ้า 
 l      = ความยาวของสวนโคงที่ฐานของชิ้น 
 T     = แรงเฉือนที่ฐานของชิ้น  
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โปรแกรม PLAXIS ใชหลักการในการวิเคราะหแแบบ Finite Element Method (FEM) เป็นวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) วิธี
หน่ึงที่ใชสําหรับแกสมการเชิงอนุพันธแและเป็นวิธีที่นิยมใชวิเคราะหแปใญหาทางดานวิศวกรรมศาสตรแอยางกวางขวาง สามารถวิเคราะหแการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางและความความเคนไดไมวาวัสดุน้ันจะอยูในสภาพยืดหยุน (Elastic) หรือในสภาพยืดตัว (Plasitc) โดยทั่วไปวิธีการขึ้นอยูกับ
ขีดจํากัด conditions สมดุลมักใชในปใญหาเสถียรภาพความลาดชันเพราะความเรียบงาย แตวิธีการดังกลาวตองการสมมติฐานบางอยางในการ
แกปใญหาที่เกิดขึ้นไมทราบแนชัด ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแไดรับการพัฒนาวิธีการองคแประกอบจํากัด FEM จะถูกนําไปวิเคราะหแ
ปใญหาเสถียรภาพความลาดชัน 

 
(ก)  แปลนลาดเอียงที่ศึกษา 2 ลักษณะ 

 
(ข)  รูปตัดดานขางลาดเอียงที่ฝใงในมวลดินดวยคอนกรีตเสริมไมไผ 

ภาพท่ี 2 แบบแปลนและรูปตัดลาดเอียงที่ศึกษา 
 

โปรแกรม SLOPE/W ใชหลักการวิเคราะหแแบบ Limit Equilbrium Method รวมกับการวิเคราะหแแรงดันนํ้าโดยใชหลักการ Finite 
Element ดังสมการที ่(2) 
 
ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานพบวาดินบนลาดเอียงที่ศึกษามีเปอรแเซ็นตแความชื้นโดยเฉลี่ย 17.73 เปอรแเซ็นตแ ผานตะแกรงเบอรแ 
200 เทากับ 66.6 เปอรแเซ็นตแ มีคาพิกัดความเหลวเทากับ (LL) เทากับ 45 เปอรแเซ็นตแ พิกัดพลาสติก (PL) เทากับ 27 เปอรแเซ็นตแ ดัชนีพลาสติก 
(PI) เทากับ 19 เปอรแเซ็นตแ จากการจําแนกประเภทของดินแบบ Unified Soil Classification System (USCS) เป็นดินประเภท CL เป็นดินที่มี
ลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย ดินกลุมเม็ดละเอียด 

การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงของดินโดยวิธี UU จะเห็นไดวาความสัมพันธแระหวางความเคนเฉือนกับการเคลื่อนตัวดานขาง ดังแสดงในภาพ
ที่ 3 ถึงภาพที่ 4 ซึ่งมีความชื้นของดินตามธรรมชาติ โดยใชนํ้าหนักกดทับตัวอยาง 2, 4 และ 8 กิโลกรัม ตามลําดับ จากการทดสอบดวยอัตราการ
เฉือนคงที่สามารถสรุปไดดวยกราฟความสัมพันธแระหวางหนวยแรงเฉือนและการเคลื่อนตัวดานขาง 

คาความสัมพันธแระหวางจุดสูงสุดของแรงเฉือนกับความเคนไดแสดงในภาพที่ 3 ทําการคํานวณหาคาความเชื่อมแนนและคามุมเสียด

ทานภายในไดผลดังน้ีคือ คา C เทากับ 3.2541 ตันตอตารางเมตร, คา ø เทากับ 39.72 องศา คา 2R เทากับ 0.9516 และจากกราฟไดสมการ
แนวโนม y เทากับ 0.8308 x + 3.2541 
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ในการศึกษาวิเคราะหแเสถียรภาพลาดเอียงซึ่งตองพิจารณาคุณสมบัติของดินประกอบดวยคา  C และ ø เป็นหลัก ดังภาพที่ 4 จาก
การศึกษากําลังรับแรงเฉือนโดยวิธี Direct Shear Test จึงเลือกใชวิธีการทดสอบแบบ Unconsolidated – Undrained Test UU เพราะจาก
การศึกษามีคา C นอยที่สุด ซึ่งดินในสภาพจริงจะมีคุณสมบัติทางกายภาพคลายกับวิธีการทดสอบแบบ Unconsolidated – Undrained Test 
UU มีลักษณะไมอัดตัวคายนํ้า เพราะฉะน้ันจึงเลือกใชคาในวิธีการทดสอบแบบแบบ Unconsolidated – Undrained Test UU มาใชวิเคราะหแ
ในโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ผลทดสอบ Direct Shear ของตัวอยางดิน          ภาพท่ี 4 วิธีหาคา C และคา ø ของดิน 
หลังจากนําขอมูลมาวิเคราะหแในโปรแกรม SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจําลองใหไมมีการเสริมแรงดวยคอนกรีตเสริมไมไผ

และมีการอิ่มตัวดวยนํ้า กําหนดมุมลาดเอียง เทากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผลการคํานวณอยางเดนชัด พบวาคาอัตราสวนความปลอดภัย
ตํ่าสุด (Min.FS.) ของดินมีคาเทากับ 5.854 (Simplifed Bishop) ดังแสดงในภาพที่ 5 

จากการวิเคราะหแในโปรแกรม SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจําลองใหมีการเสริมแรงดวยคอนกรีตเสริมไมไผและมีการอิ่มตัว
ดวยนํ้า กําหนดมุมลาดเอียง เทากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผลการคํานวณอยางเดนชัดพบวาคาอัตราสวนความปลอดภัยตํ่าสุด (Min.FS.) 
ของดิน มีคาเทากับ 6.744 (Simplifed Bishop) ดังแสดงในภาพที่ 6 

จากการวิเคราะหแในโปรแกรม SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจําลองที่ไมมีเสริมแรงดวยคอนกรีตเสริมไมไผและไมมีการอิ่มตัว
ดวยนํ้า กําหนดมุมลาดเอียง เทากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผลการคํานวณอยางเดนชัดพบวาคาอัตราสวนความปลอดภัยตํ่าสุด (Min.FS.) 
ของดิน มีคาเทากับ 7.529 (Simplifed Bishop) ดังแสดงในภาพที่ 7 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะหแโดยโปรแกรม SLOPE/W ลาดอียงที่ไมมีการเสริมแรง 

 
 
 
 
 
 

Simplifed  Bishop  

ความสงู (m.) 

ความยาว (m.) 
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ภาพท่ี 6 การวิเคราะหแโดยโปรแกรม SLOPE/W ที่มีการเสริมแรงดวยคอนกรีตเสริมไมไผ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การวิเคราะหแโดยโปรแกรม SLOPE/W ทีไ่มมีการเสริมแรงดวยคอนกรีตรวมกับไมไผและไมมีการอิ่มตัวดวยนํ้า 
จากการวิเคราะหแในโปรแกรม SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจําลองที่มีเสริมแรงดวยคอนกรีตเสริมไมไผและไมมีการอิ่มตัวดวยนํ้า 

กําหนดมุมลาดเอียง เทากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผลการคํานวณอยางเดนชัดพบวาคาอัตราสวนความปลอดภัยตํ่าสุด (Min.FS.) ของดิน มี
คาเทากับ 8.087 (Simplifed Bishop) ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

 
ภาพท่ี 8 การวิเคราะหแโดยโปรแกรม SLOPE/W ที่มีการเสริมแรงดวยคอนกรีตรวมกับไมไผและไมมีการอิ่มตัวดวยนํ้า 

โปรแกรม SLOPE/W ใชหลักการในการวิเคราะหแแบบ Limit Equilbrium Method รวมกับ Finite Element Method ซึ่ง 
SLOPE/W จะนําเอา Finite Element Method มาใชในการวิเคราะหแแรงดันนํ้า ซึ่งจะพิจารณาคา FS. ทุกครั้งในปริมาณนํ้าที่เพิ่มขึ้น เพราะ
หลักการดังกลาวจะอาศัยฟใงกแชั่นคาระดับของนํ้าไปตามแนวที่กําหนดไว และทุกครั้งจะเอาคากลับไปคํานวณในฟใงกแชั่น Finite Element 
Method และสงคาเขาไปคํานวณชั้นนํ้าแรงดันนํ้าในแตละชิ้นสวน หลักการวิเคราะหแโดยเอาผลรวมของโมเมนตแตานทานและผลรวมของโมเมนตแ
กระทําแตเมื่อมีการนําเอาคอนกรีตเสริมไมไผยึดรั้งในมวลดิน แรงดันนํ้าจะชะลอตัวลงตามความลึกของการเสริมทําใหดินมีกําลังรับแรงเฉือน
เพิ่มขึ้น ซึ่ง SLOPE/W จะมีความแมนยํา กรณีศึกษาระดับความลึกต้ืนเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม KUslope 2.1 ใชหลักการในการวิเคราะหแ
แบบ Limit Equilbrium Method และเพิ่มระดับน้ําในการวิเคราะหแ เมื่อฝใงไมไผลงลาดเอียง ผลการคํานวณคา FS. ที่ไดไมมีการเปลี่ยนแปลง 
ในขณะที่เมื่อพิจารณาโปรแกรม PLAXIS ใชหลักการในการวิเคราะหแแบบ Finite Element Method  ในการวิเคราะหแจึงมีความละเอียดในการ

ความสูง (m.) 

ความยาว (m.) 

ความยาว (m.) 

ความสงู (m.) 
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วิเคราะหแแมนยํากวาโปรแกรมอื่น แตในกรณีที่มีการเสริมกําลังซึ่งโปรแกรม PLAXIS เวอรแชั่นที่นําคํานวณน้ีไมเพียงพอตอการวิเคราะหแสภาพดิน
ที่มีการเสริมกําลังในลักษณะเหมือนกับ Soil Nail และตองมี Plug In เสริมในการวิเคราะหแจึงไมแสดงผลการวิเคราะหแที่แนนอนและแมนยํา 
 
ตารางท่ี 1 คาอัตราสวนความปลอดภัยแบบไมมคีอนกรีตเสริมไมไผและอิ่มตัวดวยนํ้าที่ผิวลาดเอียง (NBW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 

NBW 
KUslope 2.1 37 5.608 
SLOPE/W 37 5.854 
  PLAXIS 37 6.330 

 
ตารางท่ี 2 คาอัตราสวนความปลอดภัยแบบมคีอนกรีตเสริมไมไผและอิ่มตัวดวยนํ้าที่ผิวลาดเอียง (BW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 
BW 

KUslope 2.1 37 5.608 
SLOPE/W 37 6.744 
  PLAXIS 37 6.330 

 
ตารางท่ี 3 สรุปคาอัตราสวนความปลอดภัยแบบไมมีคอนกรตีเสริมไมไผและไมอิ่มตัวดวยนํ้า (NBNW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 

NBNW 
KUslope 2.1 37 7.549 
SLOPE/W 37 7.529 
  PLAXIS 37 6.330 

 
ตารางท่ี 4 สรุปคาอัตราสวนความปลอดภัยแบบมีคอนกรีตเสริมไมไผและไมอิ่มตัวดวยนํ้า (BNW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 

BNW 
KUslope 2.1 37 7.549 
SLOPE/W 37 8.087 
  PLAXIS 37 6.330 

 
สรุปและวิจารณแผล 

จากผลการศึกษาเสถียรภาพของลาดดินที่ไมมีการเสริมกําลังและเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย พื้นที่ปุาลาดเชิงเขาบริเวณอาคารเรียนวิศวกรรมโยธา มีการทดสอบคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรมโดยวิธี .
USCS.จําแนกดินออกไดเป็น 1 ชนิด คือ ตัวอยางดินที่ความลึก สูงสุด เทากับ 1.20  เมตร เป็นดินประเภท CL เป็นดินเหนียวปนทรายที่มีคา
พลาสติกตํ่า จากการทดสอบแรงเฉือนโดยตรงของดินแบบ UU จะไดคา Cเทากับ 3.2541 และไดคา Ø เทากับ 39.72 กําหนดการเสริมกําลัง
ดวยคอนกรีตเสริมไมไผในดินที่ความลึก 1.20 เมตร ระยะหางการวาง 1.20 x 1.20 เมตร จากการทดสอบภาคสนามในสภาวะดินอิ่มตัวดวยนํ้า 
พบวา ดินที่ไมมีการเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผกับดินที่มีการเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผ หนาดินมีถูกกัดเซาะเพียงเล็กนอยแต
ไมเกิดการพังทลายของลาดดิน จากน้ันนําคาคุณสมบัติของดินมาวิเคราะหแโดยใชโปรแกรม KUslope 2.1, Slope/w และ Plaxis เพื่อ
เปรียบเทียบระหวางดินที่ไมมีการเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผกับดินที่เสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผ เมื่อนําคาคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหแโดยใชโปรแกรม KUslope 2.1, Slope/w และ Plaxis โดยการวิเคราะหแสภาวะดินอิ่มตัวดวย
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นํ้าที่ไมมีการเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผกับดินที่มีการเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผ ที่ความลาดชัน 37องศา คา F.S เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาที่เสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผ พบวา คา .F.S..โปรแกรม KUslope 2.1 มีคาเทากับดินที่ไมมีการเสริมกําลังดวย
คอนกรีตรวมกับไมไผ เน่ืองจากวัสดุเสริมกําลังมีความลึกไมเพียงพอ โปรแกรม Slope/w พบวา คา F.S.เพิ่มขึ้นจาก 5.675 เป็น 6.744 และ
โปรแกรม Plaxis พบวา คา.F.S..ลดลงจาก 6.338 เป็น 1.267 ดังน้ันการเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผสามารถเพิ่มอัตราสวนความ
ปลอดภัยในการเกิดภัยธรณีพิบัติเพิ่มมากขึ้นกวาดินที่ไมมีการเสริมกําลังดวยคอนกรีตรวมกับไมไผ จากการศึกษาไดเปรียบเทียบโปรแกรม 
KUslope 2.1, Slope/w และ Plaxis ทั้ง 3 โปรแกรมมีคุณสมบัติที่ตางกัน โดยที่โปรแกรม  KUslope 2.1 และ โปรแกรม Slope/w ในการ
คํานวณคา FS. ไดผลลัพธแในทิศทางเดียวกันแตผลลัพธแของโปรแกรม Slope/w มีคาความปลอดภัยที่มากกวาเน่ืองจากมีรูปแบบการวิเคราะหแ
แรงดันนํ้าใช Finite Element Mehod เขามาชวยในการคํานวณจึงมีคาที่แมนยํากวาโปรแกรม  KUslope 2.1 ขณะเดียวกันโปรแกรม Plaxis 
เมื่อคํานวณแรงดันนํ้าเขาไปในโปรแกรมจะมีคา FS. ที่แปรปรวนเน่ืองจากจะตองมี Plug In PlaxFlow เขามาเพิ่มเติมจึงจะคํานวณคาไดแมนยํา
มากกวาเดิม  
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การพัฒนาเคร่ืองผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดน้ าแบบอัตโนมัติ 
Miximg Machinery and Chemical Spraying Machine of Agriculture by 

Automatic Watering System 
 

ธานินทรแ สินพรมมา1 จักรกฤษณแ ต฿ะแปงปใน2 และกวิน มณีพราย3 
     Thanin Sinpromma Jakkrit Tapaengpan and Kawin Maneepray 

บทคัดยอ 
 เครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดน้ําแบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางเครื่องผสมและฉี ดพนเคมีเกษตรชนิดน้ําแบบ
อัตโนมัติ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตแใช ซึ่งชวยใหสามารถสั่งงานผานโทรศัพทแมือถือโดยใชแอปพลิเคชัน Blynk ในการควบคุม
การทํางานของเครื่องจากระยะไกลได เพื่ออํานวยความสะดวก ลดการสัมผัสสารเคมีของเกษตรกร แอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นโดย โปรแกรม 
Arduno IDE เป็นโปรแกรมใชเขียนคําสั่งควบคุม โปรแกรม Blynk เป็นโปรแกรมใชสรางหนาของแอปพลิเคชัน โดยเครื่องผสมและฉีดพน
เคมีเกษตรชนิดน้ําแบบอัตโนมัติ สามารถทําการผสมสารเคมีไดสูงสุด 5 ชนิด มีระบบการเติมสาร กวนสาร และฉีดพน ท่ีควบคุมผานระบบ
อินเตอรแเน็ต พรอมท้ังมีการแจงเตือนสถานะการทํางาน และมีการจัดเก็บขอมูลการทํางานแตละครั้งไวบนแอปพลิเคชัน Line 
 จากผลการสํารวจ สอบถามความพึงพอใจ ของผูใชงานเครื่องผสมและฉดีพนเคมีเกษตรชนิดน้ําแบบอัตโนมัต ิจํานวน 34 คน โดย
ผลสํารวจออกมาดังนี้ ผูที่ทําแบบสอบถามถูกสํารวจแบงเป็นเพศชายคิดเป็น 70.59 %  เพศหญิงคิดเป็น 29.41 % อาชีพท่ีถูกสํารวจมาก
ท่ีสุดดังนี้ เกษตรกรคิดเป็น 50 % นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น 35.30 % ราชการคิดเป็น 5.88 % และอ่ืน ๆ คิดเป็น 8.82 % โดยแบง
ประเด็นในการสอบถามเป็น 2 ประเด็นหลักคือ 1) กระบวนการและขั้นตอนการทํางานของเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตร 
ชนิดน้ําแบบอัตโนมัติ อยูในเกณฑแระดับดีมาก 2) ความปลอดภัยท่ีไดจากการใชเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตร ชนิดน้ําแบบ
อัตโนมัติ อยูในเกณฑแระดับดีมาก 
 

ค าส าคัญ : ปุย, เครื่องผสมปุย, การผสมปุย, ระบบฝใงตัว, แอนดรอยดแ 
 
Abstract 
 Miximg machinery and chemical spraying machine of Agriculture by automatic watering system. The 
objective is to create a Miximg machinery and chemical spraying machine of Agriculture by automatic watering 
system can order via a Smartphone applications. Blynk to operate the machine remotely. In order to facilitate and 
reduce the chemical touch of farmers. The application is developed by CTIA, Department of Arduno IDE is a program 
used to write command, control, program Blynk to create a page of the application in use.  
 From the survey results. Satisfaction questionnaire of the user to operate the mixing and spraying 
agricultural chemicals type automatic water. The number of 34 people, survey results released as follows: Those 
who complete the questionnaire survey is divided into male, representing 70.59% women 29.41% of the surveyed 
occupations most follows. Farmers, representing 50% of the students. Students representing 5.88% 35.30%, 
representing the Government and the other representing 8.82% by splitting the query into 2 main issues, namely 1) 
processes and procedures for the functioning of the mixer and spraying agricultural chemicals. Automatic water-type 
is a very good level 2) security by mixing machines and spraying agricultural chemicals. Automatic water-type is a 
very good level. 
 

Keywords : Fertilizer, Compound Fertilizer, Mix the fertilize, Embedded system, Android 
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บทน า 
 ปใจจุบันน้ีไดมีการใชสารเคมีและสารชีวภาพชนิดนํ้าเป็นจํานวนมาก โดยเกษตรกรที่ปลูกพืชสวนใหญจะตองพนสารตาง ๆ เชน สาร
ฮอรแโมน  สารกําจัดวัชพืช  สารกําจัดแมลง ปุย เป็นตน ซึ่งสารเคมี และสารชีวภาพบางชนิดสงผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรที่ตองสัมผัส การ
สูดดมสารเคมี เหลาน้ีถาไดรับเขาสูรางกายเป็นจํานวนมากอาจทําใหเกิดโรคมะเร็ง โรคอาหารเป็นพิษ การตกคางของสารเคมีภายในรางกาย 
หรืออาจถึงแกชีวิต การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในระบบการผสมสารเคมี และสารชีวภาพ เพื่อเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรทํางงาน
ไดสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีทางดาน Internet of Things มาใชในการแกปใญหา โดยการสั่งใสปริมาณสาร หรือการฉีดพน
สามารถสั่งผาน  แอปพลิเคชัน บนสมารแทโฟนเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ  โดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอรแในการรับคําสั่งจากแอปพลิเคชัน โดยตัวไมโครคอนโทรลเลอรแจะสั่งงานไปยังระบบตาง ๆ ของตัวเครื่อง  
 ดังน้ัน ผูจัดทําไดเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตแใช จึงไดสรางเครื่องผสมสารเคมี และสารชีวภาพชนิด
นํ้าทางการเกษตร ในการผสมยาเพื่อใหเกษตรกรไดนําไปใช ประกอบการทําเกษตรกรรมที่สามารถควบคุมการทํางานจากระยะไกลเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการผสมสารเคมี และชวยลดการสัมผัส การสูดดมสารเคมีลงได ในอนาคตเครื่องผสมสารเคมี และ สารชีวภาพชนิดนํ้าทาง
การเกษตร  จะมีบทบาทสําคัญที่สามารถนํามาใชประกอบกับการทําเกษตรกรรม 
 
วัตถุประสงคแ 
 1 เพื่อสรางเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
 2 เพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตร 
 3 เพื่อสรางแอปพลิเคชัน ควบคุมการผสมสารเคมีจากระยะไกล 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ,2551 การจําแนกปุยตามชนิดของสารประกอบที่เป็นปุย สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 
 1 ปุยเคมี (Chemical fertilizer) คือ ปุยที่ประกอบดวยสารอนินทรียแ หรือสารอินทรียแสังเคราะหแรวมถึงปุยเชิงเด่ียว ปุยเชิงผสม ปุย
เชิงประกอบ และปุยเคมีอินทรียแ 
 2 ปุยอินทรียแ (Organic fertilizer) คือ ปุยที่ไดหรือทํามาจากอินทรียวัตถุ ซึ่งเป็นอินทรียสารที่ใหธาตุอาหารพืช และชวยปรับปรุง
สมบัติของดินทางฟิสิกสแ เคมี และชีวภาพ โดยปุยอินทรียแมี 3 ประเภท ดังตอไปนี้ 
  - ปุยคอก คือ มูลสัตวแซึ่งขับถาย และสะสมอยูตามพื้นคอก ตลอดจนมูลและนํ้าลางคอกที่รวมอยูใหนสระเก็บนํ้าทิ้ง มูลสัตวแ
ที่รวบรวมไดมากพอที่จะใชเป็นปุย  
  - ปุยหมัก (Compost) คือ ปุยที่ไดจากการหมักซากพืชซากสัตวแ และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะ
มูลฝอย เป็นตน  
  - ปุยพืชสด (Green manure) คือ ปุยซึ่งไดจากการปลูกพืชในไรนาจนเจริญเติบโตจนถึงระยะที่เหมาะสมแลวไถกลบขณะ
ยังสดเพื่อบํารุงดินซึ่งสวนใหญอจะเป็นพืชตระกูลถั่ว หรือพืชไมตระกูลถั่วก็ได 
 ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจนแพิศุทธ์ิ, 2554 Embedded Systems Technology หรือ (ธนารักษแ ธีระมั่นคง, 2549) คือการประยุกตแไมโคร
โพรเซสเซอรแรวมกับซอฟตแแวรแฝใงตัว (Embedded Software) ในการสรางหนวยควบคุมของอุปกรณแ/เครื่องใชไฟฟูา ที่อาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกสแ
ในการควบคุมการทํางาน การปรับปรุงใหผลิตภัณฑแเหลาน้ีสามารถตอบสนองตอความตองการของก็ตองพึ่งพาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝใงตัวใน
การสรางหนวยควบคุมที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น    
 Medium, 2560 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแความเป็นมาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแแอนดรอยดแ เป็น
ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณแพกพา เชน โทรศัพทแมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอรแพกพา ทํางานบนลินุกซแเคอรแเนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัท แอน
ดรอยดแ จากน้ันบริษัทแอนดรอยดแถูกซื้อโดยกูเกิล และนําแอนดรอยดแมาพัฒนาตอภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance ทาง 
Googleไดเปิด ใหนักพัฒนาสามารถแกไขโคด ตาง ๆ ดวยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณแผานทางชุด Java Libraries ทีท่าง Google พัฒนาขึ้นมา  
 นิธิ แกวไพฑูรยแ, 2546 ไดกลาวถึงการจัดประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถแบงไดหลายประเภท เชน แบงตามลักษณะการ
เขาทําลาย ไดแก การกัดกิน การสัมผัสทางผิวหนัง และโดยการหายใจ (แก฿ส) นอกจากน้ียังแบงออกตามลักษณะโครงสรางของเคมี ไดแก สารอ
นินทรียแ และสารอินทรียแ ซึ่งประกอบดวยสารเคมี กลุมออรแกาโนคลอรีน ออรแกาโนฟอสเฟตคารแบาเมท สารอินทรียแอื่น (ฟีโรโมน ฟอรแมามิดินสแ 
และสารที่ไดจากพืช) 
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 ฉัตรวรุณ จ าปาวัน, 2546 ไดจําแนกประเภทของสารเคมี ดังตอไปนี้ 
 1. จําแนกตามชนิดของศัตรูพืชที่ทําการควบคุม ไดดังน้ี 
 1.1 สารเคมีปูองกันและกําจัดแมลง (Insecticide) เชน พาพาไธออน 
  1.2 สารเคมีปูองกันและกําจัดไร (Acaricide) เชน อะบาเม็กตินเคลเทน 
 1.3 สารเคมีปูองกันและกําจัดไสเดือนฝอย (Nematicide) เชน นีมากอน 
 1.4 สารเคมีปูองกันและกําจัดเชื้อรา (Fungicide) เชน แคปเทน เบนเลท 
 1.5 สารเคมีปูองกันและกําจัดแบคทีเรียน (Bacteriacide) 
 1.6 สารเคมีกําจัดหนู(Rodenticide) เชน วาฟาริน 
 1.7 สารเคมีปูองกันและกําจัดวัชพืช (Herbicide) เชน พาราควอท 
 1.8 สารเคมีปูองกันและกําจัดนก (Avicid) 
 1.9 สารเคมีปูองกันและกําจัดหอยทาก(Molluscide) เชน เมตาดีไฮดแ 
 2. จําแนกตามปฏิกิริยาที่เกิดตอศัตรูพืช ไดดังน้ี 
 2.1 สารขับไล (Repellent) เป็นสารเคมีที่ใชในการขับไลศัตรูพืช 
 2.2 สารลอหรือสารดึงดูด (Attractant) เป็นสารเคมีที่ใชลอหรือดึงดูดศัตรูพืช 
 2.3 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Ggrowth Regulator) เป็นสารเคมีที่ใชในการยับย้ัง เรง หรือเปลี่ยนแปลง
กระบวนการตาง ๆ ภายในตนพืช 
 2.4 สารที่ทําใหใบพืชรวง (Defoliant) เป็นสารเคมีที่ทําใหใบพืชรวง 
 2.5 สารที่ทําใหพืชเหี่ยว (Desiccant) เป็นสารที่ใชเรงใหพืชเหี่ยวแหง 
 2.6 สารยับย้ังการคายนํ้า (Antitranspirant) เป็นสารเคมีที่ใชเคลือบใบพืชเพื่อปูองกันการคายนํ้าหรือศูนยแเสียการคายนํ้าของพืช 
 3. จําแนกตามรูปแบบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รูปแบบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีใชในประเทศไทย (จิรานุวัฒนแ ดีสนิท, 2546,) มีดังน้ี 
 3.1 แบบผงผสมนํ้า : Water Dispersible Powder (WDP), Wattle Powder (WP) ไดแก ผงดินขาว แปูงฝุุนหรือสารอืน่ ๆ ที่เหมาะสม  
 3.2 แบบนํ้ามัน : Emulsifiable Concentrate (EC) สารเคมีรูปแบบน้ีประกอบดวยสวนผสมของสารออกฤทธิ์ในตัวทําลาย  
 3.3 แบบนํ้าเขมขนหรือนํ้า : Solution Concentrate (SC), Water Soluble Concentralte (WSC), Liquid Concentrate 
(LC) สารเคมีแบบนํ้าเขมขนน้ีประกอบดวยสารออกฤทธิ์ ตัวทําละลายที่ผสมนํ้าได  
 3.4 แบบนํ้าเขมขนแขวนลอยหรือนํ้าขน : Suspension Concentrate (F),Foldable Formulation (F or FL) สารเคมีรูปแบบ
น้ีทําไดโดยการบดสารออกฤทธิ์กับสารพาหะผงดินขาวแลวนําสวนผสมที่ไมออกฤทธิ์ 
 3.5 แบบผงละลายนํ้า : Water Soluble Powder (WSP of SP) เป็นสารเคมีที่ผลิตออกมาในรูปแบบเม็ดหรือเกล็ด สามารถ
ละลายนํ้าไดทันที ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ที่ละลายนํ้าไดซึ่งทําเป็นผงหรือเกล็ดเล็ก  
 3.6 แบบผงฝุุน: Dust (D) เป็นสารที่ผลิตออกมาโดยการนําสารออกฤทธิ์มาบดละเอียดแลวผสมกับผงของสารไมออกฤทธิ์อื่น 
สวนใหญมักจะใชในแหลงที่ขาดแคลนนํ้า 
 3.7 แบบเม็ด: Granule (G) สารเคมีรูปแบบน้ีโดยทั่วไปจะมีลักษณะคลายแบบผงตางกันตรงที่มีขนาดเม็ดใหญกวา ประกอบไป
ดวยสารออกฤทธิ์ และสารพาหะหรือสารทําใหเจือจาง 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาระบบในการผสมสารเคมีและสารชีวภาพทางการเกษตรในรูปแบบเกา ๆ ยังคงเป็นการผสมโดยผูใชเป็นผูผสมสารเอง 
และนําไปฉีดพนเอง ซึ่งทําใหผูใชไดรับอันตรายจากสารเคมีตาง ๆ ที่สัมผัสหรือสูดดม จึงไดนําเทคโนโลยีน้ีเป็นการชวยลดปใญหาดังกลาวที่ได
กลาวมาในขางตน โดยการออกแบบและพัฒนาระบบประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 
 1. ออกแบบหนาตาของเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
 2. สรางเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
 3. สรางแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
 4 .  ท ด ส อ บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  กั บ ตั ว เ ค รื่ อ ง ผ ส ม แ ล ะ ฉี ด พ น เ ค มี เ ก ษ ต ร ช นิ ด นํ้ า แ บ บ                                                                                                                                                                                                                                           
    อัตโนมัติ 
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 5. เมื่อพัฒนาเสร็จแลวนําไปทดสอบกับผูใชงานจริง 
 6. ประเมินความพึงพอใจจากผูใชแอปพลิเคชัน กับเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีเกษตรชนิดนํ้า           แบบอัติโนมัติ 
ออกแบบหนาตาของเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการออกแบบเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
 
ตารางท่ี 1 สวนประกอบเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 

อุปกรณแ คําอธิบาย 
บอรแด Nod MCU 8266 รับคําสั่ง และสั่งงานตัวเครื่อง 

รีเลยแ 8  5V 10A ควบคุมการเปิด/ปิดกระแสไฟฟาูที่จายไปใหกับอุปกรณแตาง ๆ 

ปใ๊มน้ําขนาดเล็ก ดูดสารที่ตองการนําไปผสม 
มอเตอรแ กวนสารกับน้ําใหเขากันกอนทําการฉีดพน 
โซลินอยดแวาลแว ควบคุมการเปิด/ปิดนํ้าในการเติมนํ้า 
ปใ๊มน้ําขนาดใหญ ดูดสารภายในถังกวนสารออกไปเพื่อทําการฉีดพนสารที่ถูกผสมเสร็จเรียบรอย 
กานกวนสารเคมีในถังผสม ใชกวนสารกับน้ําภายในถังผสมใหเขากันกอนการฉีดพน 
ทอนํ้าตอเขาเครื่อง และทอนํ้าดูดออก ใชลําเลียงนํ้าที่จะเติมลงภายในถัง และลําเลียงสารที่ตองการฉีดพนออกจากถัง 

 
การออกแบบผังการทํางานของแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการออกแบบผังการทาํงานของแอพพลิเคชั่น 
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ผังการทํางานของระบบการควบคุมเครื่องผสม และฉีดพนสารเคมีชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงผังการทาํงานของระบบการควบคุม 

การออกแบบผังงานควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 การออกแบบผังงานควบคุมการทาํงานของเครื่องผสมสารเคม ี

 
การออกแบบหนาจอแสดงผลของแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องผสมและฉีดพนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหนาจอการทํางานของแอปพลิเคชัน 
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ผลการวิจัย 
 เครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงตัวเครื่องผสมและฉีดพนฯ ที่ประกอบเสร็จเรียบรอยแลว 
หนาแอปพลิเคชัน 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหนาแอปพลิเคชันเมื่อสรางเสรจ็เรียบรอยแลว 
 เก็บขอมูลการใชงานแตละครั้งไวบนแอปพลิเคชัน Line  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงรายการ การใชงานที่เก็บไวบนแอปพลิเคชัน Line  

 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   369 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลของโครงการวิจัย เครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ เป็นไปตามขอบเขตที่กําหนดไวโดยสรุปไดดังน้ี 
ผลการวิเคราะหแเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศชาย จํานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 70.59 % 
เพศหญิง จํานวน 10 คน                           คิดเป็นรอยละ 29.41 % 

 
ผลการวิเคราะหแอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพเกษตร จํานวน 17 คน                           คิดเป็นรอยละ 50.00 % 
อาชีพนักเรียน จํานวน 12 คน                           คิดเป็นรอยละ 35.30 % 
อาชีพราชการ จํานวน 2  คน                           คิดเป็นรอยละ   5.88 % 
อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 3 คน                           คิดเป็นรอยละ   8.82 % 

 
ผลการวิเคราะหแอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อายุตํ่ากวา  15 ป ี จํานวน 0 คน คิดเป็นรอยละ  0.00 % 
อายุระหวาง 15 – 25 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 50.00 % 
อายุระหวาง 25 – 35 ป ี จํานวน 1 คน                           คิดเป็นรอยละ   2.95 % 
อายุระหวาง 35 – 45 ป ี จํานวน 5 คน                           คิดเป็นรอยละ 14.70 % 
อายุระหวาง 45 – 55 ปี จํานวน 3 คน                           คิดเป็นรอยละ   8.82 % 
อายุระหวาง 55 ปี จํานวน 8 คน                           คิดเป็นรอยละ 23.53 % 

                           
 การประเมินหาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ เลือกใชวิจัยครั้งน้ีเป็น
แบบมาตราสวนประมาณคาแบบ 5 ระดับ ดังน้ี 5 หมายถึง ดีมาก    4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ตอง
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 พอใช 1.00-1.49 หมายถึง ตองปรับปรุง โดยการเชิญประชาชนภายในชุมชน หมูที่ 4 บานไมงาม
โดยเชิญมาทั้งหมด 20 ทาน โดยอธิบายขั้นตอนการทํางานของเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ การประเมิน
สาธิตการทํางาน และใหประชาชนประเมินจากแบบสอบถามจริงจํานวน 20 ทาน ดังตอไปนี ้  
1.) กระบวนการและขั้นตอนการทํางานของเครื่องผสมและฉดีพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
1.1 ความสะดวกในการทํางานจากระยะไกล คิดคาเฉลี่ยได 4.29 
1.2 สามารถทาํการผสม และฉีดพนไดรวดเร็วโดยไมตองใชแรงงานคน คิดคาเฉลี่ยได 4.29 
1.3 ขั้นตอนในการทํางานนอยลง คิดคาเฉลี่ยได 4.17 
1.4 ความทันสมัยในการนําเทคโนโลยีมาใชทางการเกษตร คิดคาเฉลี่ยได 4.50 
1.5 การทํางานของเครื่องผสมสารเคมีที่ทาํงานเป็นระบบตามขั้นตอน คิดคาเฉลี่ยได 4.17 
1.6 ประสิทธิภาพในการทาํงานที่เพ่ิมขึ้น คิดคาเฉลี่ยได 4.35 
1.7 การควบคุมการทํางานโดยแอพพลิเคชั่นผานระบบอินเตอรแเน็ต คิดคาเฉลี่ยได 4.26 
1.8 ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นในการทาํงาน คิดคาเฉลี่ยได 4.41 
1.9 รปูแบบของแอพพลิเคชั่นสะดวกในการใชงาน คิดคาเฉลี่ยได 4.26 
1.10 มีระบบแจงเตือนในการทํางานแตละครั้ง คิดคาเฉลี่ยได 4.29 
2.) ความปลอดภัยที่ไดจากการใชเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
2.1 การสัมผสักับสารเคมีทางการเกษตรลดลง คิดคาเฉลี่ยได 4.61 
2.2 ชวยลดการสัมผัสกบัละอองสารเคมีระหวางการฉีดพน คิดคาเฉลี่ยได 4.50 
2.3 ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการสัมผัสสารเคม ี คิดคาเฉลี่ยได 4.55 
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 จากผลการสํารวจ สอบถามความพึงพอใจ ของผูใชเครื่องผสม และฉีดพนเคมีเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ จํานวน 34 คน โดยผล
สํารวจออกมาดังน้ี ผูที่ถูกสํารวจแบงเป็นเพศชายคิดเป็น 70.59%  เพศหญิงคิดเป็น 29.41% อาชีพที่ถูกสํารวจมากที่สุดดังน้ี  เกษตรกรคิดเป็น 
50.00% นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็น 35.30% ราชการคิดเป็น 5.88% และอื่น ๆ คิดเป็น 8.82% ดานอาชีพ คิดเป็น 50.00% นักเรียน คิดเป็น 
35.30% ราชการคิดเป็น 5.88 % อ่ืน ๆ คิดเป็น 8.82% และผลการสํารวจ สอบถามความพึงพอใจ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจเต็ม 5 ผ ล
ประเมินที่ไดดานกระบวนการและขั้นตอนการทํางานของเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ ผลอยูในระดับดี มี
ความพอใจเฉลี่ย 4.30% ดานความปลอดภัยที่ไดจากการใชเครื่องผสมและฉีดพนสารเคมีทางการเกษตรชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ ผลอยูในระดับดี
มาก มีความพอใจเฉลี่ย 4.55% สําหรับภาพรวมของระบบอยูในระดับมาก มีความพอใจเฉลี่ย 4.43% ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยูในระดับความ
พึงพอใจดีถึงดีมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดพบปใญหาและอุปสรรค จึงตระหนักและมีขอเสนอแนะนํา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่อง
ผสมและฉีดพนฯ ในดานอื่น ๆ จากการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรเพิ่มระบบการสั่งการทํางานที่ตัวเครื่อง ในกรณีไมมีสัญญาณอินเตอรแเน็ต 
 2. ควรเพิ่มระบบการระบายสารที่ตกคางภายในถัง 
 3. ควรเพิ่มระบบการแจงเตือนความปลอดภัยในการเขาไปในพื้นที่ ที่มีการฉีดพนสารเคมี 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูจัดทําโครงการตองขอขอบคุณผูที่มีสวนทําใหการวิจัยในครั้งน้ีเสร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว 
 1. อาจารยแประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก 
 2. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
 3. ประชาชน หมูที่ 4 บานไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ประเมินความพึงพอใจในการสาธิตการใชเครื่องผสมและฉีดพนเคมีเกษตร
ชนิดนํ้าแบบอัตโนมัติ 
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การศึกษาอตัราสวนผสมที่เหมาะสมแกการน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร  
มาสรางตัวกรองน้ าเพือ่อปุโภค บริโภคส าหรบัชุมชนที่ประสบภัยน้ าทวม 

Study on mixture ratio suitable for the use of clay of Kamphaeng Phet province  
To create a filter water for household Consumption for flood affected communities 

พิชิต  พจนพาที1 
Phichit pojjanapatee 

  บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมการทําตัวกรองนํ้าจากดินเหนียวกับถานกะลามะพราว 

ถานไมไผและแกลบสับที่เผาท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส 2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะตัวกรองนํ้าหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1000 
องศาเซนเซียส ที่มีประสิทธิภาพในการกรองนํ้าใหสะอาดสําหรับอุปโภค บริโภค ประชากรที่ใชในการทดลอง ไดแกดินเหนียว
กําแพงเพชรถานกะลามะพราวถานไมไผและแกลบกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดแกอัตราสวนผสมวัตถุดิบ  4  ชนิดระหวาง ดิน
เหนียวกําแพงเพชร ถานกะลามะพราว และถานไมไผ รวมกันไดรอยเปอรแเซนตแโดยทุกสูตรใสแกลบสับหยาบเพ่ิมอีก 5 เปอรแเซนตแ
นอกจากรอยเปอรแเซนตแตามสูตรที่กําหนด 8 สูตรทําการเผาที่เผาอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสความหนาชิ้นงานที่  0.5cm , 1.0cm  
และ 1.5 cm เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการหาคาทางกายภาพ ไดแก เครื่องวัดความแข็งแรง เครื่องตมนํ้าความดันสูงหาคาดูดซึมนํ้า 
สูตรคํานวนหาคาความแข็งแรง สูตรคํานวนหาคาเปอรแเซนตแการหดตัว และสูตรคํานวนหาคาเปอรแเซนตแการดูดซึมนํ้า ผลจากการวิจัย
พบวา 

1.อัตราสวนที่เหมาะสมการทําตัวกรองนํ้าจากดินเหนียวกับ ถานกะลามะพราว ถานไมไผและแกลบสับที่เผาที่อุณหภูมิ 
1000  องศาเซนเซียส สูตรที่เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหนียวในการข้ึนรูปที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 6 โดยมีสวนผสม
ดินเหนียวรอยละ 60 ถานกะลามะพราวรอยละ10 ถานไมไผรอยละ 30 และเพ่ิมแกลบสับรอยละ 5 

2.ศึกษาคุณลักษณะตัวกรองนํ้าหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส ท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองนํ้าใหสะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค  

การทดลองที่  1 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมตอการวัดทางกายภาพโดยมีดวยกัน 3 ดานพบวา  ดานที่1. ผล
การวิเคราะหแดานการหดของเน้ือดินตัวกรองนํ้าพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่1, 5, 6 และ 7 โดยมีคาเฉลี่ยการหดตัวอยูที่ รอย
ละ7.20 ทั้ง 4 สูตร ดานที่2. ผลการวิเคราะหแดานความแกรงพบวาสูตร 
เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยคาความแกรงอยูที่ 45.50, 47.50 และ 46.50 ก.ก.นิวตัน โดย 
สูตรที่ 6 มีคาความแกรงดีที่สุดคือ 47.50 ก.ก.นิวตัน ดานที่3.ผลการวิเคราะหแดานการดูดซึมนํ้าพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 
6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยการดูดซึมนํ้าอยูที่รอยละ12.6, 15.2 และ 13.3โดยสูตรที่ 6 มีคาดูดซึมนํ้าดีที่สุดคือ รอยละ15.2   

การทดลองที่  2  ศึกษาหาความหนาตัวกรองนํ้าที่มีผลตอการซึมของนํ้าผลการนําดินเหนียวกําแพงเพชร  ถาน
กะลามะพราว ถานไมไผ และแกลบสับที่นํามาใชเป็นสวนผสมสรางตัวกรองนํ้าความหนาตัวกรองนํ้าที่ 0.5cm, 1.0cm และ 1.5cm 
มีผลตอการซึมของนํ้าในระยะเวลา 5 นาที, 10 นาทีและ 15 นาทีพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ 7 โดยมีลักษณะของ
นํ้าท่ีใสปราศจากกลิ่น การทดลองที่  3  ศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองนํ้าที่ประดิษฐแข้ึน ผลการนําดินเหนียวกําแพงเพชร  ถาน
กะลามะพราว ถานไมไผ และแกลบสับสูตรที่ 5, 6 และ 7 มาสรางตัวกรองนํ้าท่ีประดิษฐแที่ความหนา 0.5cm, 1.0cm และ 1.5cm มี
ผลตอการซึมของนํ้าในระยะเวลา 30 นาที, 60 นาที และ 90 นาทีพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ 7 โดยมีลักษณะ
ของนํ้าท่ีใสปราศจากกลิ่น 

การทดลองที่  3  การวิเคราะหแความพึงพอใจการศึกษาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัด
กําแพงเพชร มาสรางตัวกรองนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภคสําหรับชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวม ผลการการวิเคราะหแความพึงพอใจการศึกษา
อัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัดกําแพงเพชร มาสรางตัวกรองนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภคสําหรับชุมชนที่ประสบ

                                                             
1 พิชิต  พจนพาที  สาขาเทคโนโลยีเซรามิกสแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
069 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 โทร 055-706599โทร 096-0631366  E-mail .Phichit3888@gmail.com 
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ภัยนํ้าทวมพบวาผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 5 คนคิดเป็นคารอยละ 33.33 เพศหญิง จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ  66.67  
อายุ 20-30 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 อายุ 31-40 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 อายุ 41 -50 ปี 
จํานวน 2คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 อายุ 51-60 ปีจํานวน 1คน คิดเป็นคารอยละ 6.66  การศึกษา ระดับประถมศึกษาจํานวน 1 
คน คิดเป็นคารอยละ 6.66 ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 26.67 ระดับปริญาตรีหรือสูงกวาจํานวน 10 คน คิด
เป็นคารอยละ 66.67 ประสบการณแการใชเครื่องกรองนํ้า 1-3 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 ประสบการณแการใชเครื่อง
กรองนํ้า 3-5 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 26.67  ประสบการณแการใชเครื่องกรองนํ้า 5 ปีข้ึนไปจํานวน 1 คน คิดเป็นคารอย
ละ 6.66  การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแอัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัด
กําแพงเพชร มาสรางตัวกรองนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภคสําหรับชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวมกับประชาชนทั่วไปจํานวน 15 คนพบวา 1. 
ดานการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความตองการมากที่สุด ( X  4.93 SD 0.25) คารอยละ 93.33 2. ดานการเผาวัตถุดิบใหเป็นถาน 
ระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.80 SD 0.40) คารอยละ 80.00 3. ดานข้ันตอนในการทําเน้ือดินตัวกรองนํ้า ระดับความตองการ
มากที่สุด ( X  4.60 SD 0.61) คารอยละ66.67 4. ดานระยะเวลาในการกรองนํ้าของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด ( X  
4.87 SD 0.34) คารอยละ 86.67 5. ดานระยะเวลาในการกรองนํ้าของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด ( X  4.87 SD 0.34) 
คารอยละ 93.33 6. ดานขนาดความเหมาะสมของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด ( X  4.87 SD 0.34) คารอยละ86.67 7. 
ดานความแข็งแรงของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.80 SD 0.54) คารอยละ 86.67 8. ดานสีของนํ้าที่ผานตัวกรอง
นํ้า ระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.87 SD 0.50) คารอยละ 93.33 9. ดานกลิ่นของนํ้าท่ีผานตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมาก
ที่สุด (X  4.73 SD 0.57) คารอยละ 80.00 10.ดานความสวยงามของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด ( X  4.93 SD 0.25) 
คารอยละ93.33  
 
ค าส าคัญ : ดินเหนียว,คุณสมบัติทางกายภาพ,ตัวกรองนํ้า 
 
Abstract 

The purpose of this research was 1) to study the ideal ratio of clay and Coconut shell charcoal Bamboo 
charcoal and chopped rice husk at 1000 ° C. 2) To study the properties of water filters after incubation at 1000 
deg C. The image for filtering water for consumption. Consumers used in the experiment. Coconut shell 
charcoal Kamphaeng Phet charcoal bamboo charcoalAnd rice husk samples used in the experiment. The ratio 
of 4 raw materials between clay Kamphaeng Phet Coconut shell charcoal And bamboo charcoal Compounded 
in a hundred percent of the formulas in the chopped coarse chopped 5%, in addition to a hundred percent of 
the prescribed formulas. 8 formulas burned at a temperature of 1000 degrees Celsius. Workpiece thickness 0.5 
cm, 1.0 cm and 1.5 cm. Research on physical values, including strength measurement. High pressure boiler for 
water absorption Formula for strength calculation. Formula calculates the percentage of shrinkage. And the 
formula calculates the percentages of water absorption. The results of this research indicated that 

1. Optimal ratio of clay water filter with coconut shell charcoal, bamboo charcoal and chopped rice 
husk at 1000 degrees Celsius, the appropriate formulation by experts to determine the optimum forming 
toughness is the formula. 6 with 60% clay, 10% coconut shell charcoal, 30% bamboo charcoal and 5% 
chopped rice husk. 

2. Study the water filter features after the 1000 degree Celsius filters that efficiently filters water for 
consumption. 

Experiment 1: Comparison of the best ratios for physical measurement with 3 aspects showed that the 
1st aspect of the analysis of shrinkage of soil, water filter showed that the most suitable formulas were formula 
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1, 5, 6, and 7, with an average of 7.20% contraction in the 4 formulas. The tensile strength analysis showed that 
the best formulas were Formulas 5, 6, and 7, with the mean tensile strength at 45.50, 47.50 and 46.50 g 
Newton. The best formulation was 47.50 g. Newton. The results of the water absorption analysis were as 
follows. Formulas 5, 6 and 7 showed average water absorption at 12.6, 15.2 and 13.3 percent. The sixth form 
had the best water absorption of 15.2 percent. 

Experiment 2: Determining the thickness of water filters that affect water permeability of Kamphaeng 
Phet clay. Coconut shell charcoal, bamboo charcoal and chopped rice husk as an ingredient to create a water 
filter. Water filter thicknesses of 0.5 cm, 1.0 cm and 1.5 cm affect water permeability for 5 minutes, 10 minutes 
and 15 minutes. It was found that the most suitable formulas were formula 5, 6 and 7, with the characteristic 
of clear water without odor. 

Experiment 3 studies the efficiency of the water filter fabricated by the results of the Kamphaeng Phet 
clay. Coconut shell charcoal, bamboo charcoal and chopped chaff 5, 6 and 7 form an artificial water filter at a 
thickness of 0.5 cm, 1.0 cm and 1.5 cm, affecting water permeability for 30 minutes, 60 minutes and 90 
minutes. The optimal formulas were found in formulas 5, 6 and 7, with clear water odorless to create a filter 
for consumption. Consumed for flood victims Results of satisfaction analysis, study on the optimum mixing 
ratio for clay application in Kamphaeng Phet to create a filter for consumption. Consumers for the flood 
affected communities found that the respondents were male 5. 33.33 percents of the women were female, or 
66.67 percent were 20-30 years old, representing 66.67 percent, 31-40 years old, or 66.67 percent, 41-50 years 
old. Two people accounted for 13.33 percent, aged 51- 60 years, or 6.66 percent. One person of elementary 
education level, the number of people accounted for 6.66 percent, at the secondary education level has 4 
persons at 26.67 percent. Ten or higher than 10 people, 66.67 percent. The experience of using water filters for 
1-3 years is 66.67 per cent. The experience of using water filters for 3-5 years is 4 people, representing 26.67 
percent. One person accounted for 6.66 percent. Finding the mean Standard deviation in the analysis of 
suitable mix ratio for clay application in Kamphaeng Phet to create a filter for consumption. Consumption for 
the flood affected communities with 15 people found that: 1. The preparation of raw materials. The most 
demanding level (4.93 SD 0.25) was 93.332 percent. The most demanding level (4.80 SD 0.40) is 80.003 percent. 
The most demanding level (4.60 SD 0.61) was 66.674 percent. The duration of the water filter of the water 
filter. The most demanded level (4.87 SD 0.34) was 86.675 percent. The highest requirement (4.87 SD 0.34) was 
93.336 percent. The highest demand (4.87 SD 0.34) was 86.677 percent. The strength of the water filter the 
highest level of demand (4.80 SD 0.54) was 86.678 percent. The highest level of demand (4.87 SD 0.50) was 
93.339 percent. The most demanding level (4.73 SD 0.57) is 80.0010%. The highest demand of beauty of the 
water filter (4.93 SD 0.25) was 93.33%. 
 
Keyword: Clay, physical measurement, water filters 
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1. บทน า 
ประเทศไทยมีแหลงนํ้าตามธรรมชาติอยูมากมายแตแหลงนํ้าที่สะอาดน้ันมีนอยทําใหการใชนํ้าในการอุปโภค บริโภคมีไมเพียงพอตอ

ความตองการโดยเฉพาะอยางย่ิงในชนบทและชุมชนที่ยากจนโดยในปี พ.ศ.2554  ที่ผานมาประเทศไทยไดเกิดอุทกภัยใหญเกิดนํ้าทวมขึ้นอุทกภัย
ในครั้งน้ันเรียกกันวา มหาอุทกภัย เป็นอุทกภัยรุนแรงที่สงผลกระทบตอบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาและลุมนํ้าโขง เริ่มต้ังแตปลายเดือนกรกฎาคม
และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรับผลกระทบกวา 12.8 ลานคน ธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 
ลานลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และจัดใหเป็นภัยพิบัติครั้งมีมูลคาความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก อุทกภัยดังกลาวทําให
พื้นดินกวา 150 ลานไร (6 ลานเฮกตารแ) ซึ่งในจํานวนน้ีเป็นทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 อําเภอ ราษฎรไดรับความ
เดือดรอน 4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน 96,833 หลัง พื้นที่
การเกษตรคาดวาจะไดรับความเสียหาย 11.20 ลานไร ถนน 13,961 สาย ทอระบายนํ้า 777 แหง ฝาย 982 แหง ทํานบ 142 แหง สะพาน/คอ
สะพาน 724 แหง บอปลา/บอกุง/หอย 231,919 ไร ปศุสัตวแ 13.41 ลานตัว มีผูเสียชีวิต 813 ราย ( 44 จังหวัด ) สูญหาย 3 คน (www. th// 
wikipedia. org/wiki/  อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554)อุทกภัยครั้งน้ีถูกกลาวขานวาเป็น "อุทกภัยครั้งรายแรงที่สุดทั้งในแงของปริมาณนํ้า
และจํานวนผูไดรับผลกระทบ 

 
ภาพที่ 1 จํานวนผูปุวยโรคตางๆ หลังสภาวะนํ้าทวมจากการใหบริการของหนวยแพทยแเคลื่อนที่ ปี 2549 

ท่ีมา : การเฝูาระวังโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อางใน 
http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php 

 
 จังหวัดกําแพงเพชรก็เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 อําเภอ 77 ตําบล 954 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

190,057 คน 67,192 ครัวเรือน บานถกูนํ้าทวมขงัรวม  5,691 หลัง พ้ืนที่การเกษตรคาดวาเสียหาย  902,536 ไร ฝาย  4 แหง คอสะพาน 2 
แหง อางเก็บนํ้า 1 แหง โรงเรียน 4 แหง โรงพยาบาล 1 แหง มีผูเสียชีวิต 6 รายประชาชนไดรับผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่ องนํ้า  
ประชาชนหลายแหงขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค บริโภคบางแหงการชวยเหลือไมสามารถเขาไปถึงประชาชนไดประชาชนตองด่ืมและใชนํ้าจาก
สภาพแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณะเกิดโรคตางๆขึ้นเพราะนํ้าที่ทวมเป็นตัวนําพาสิ่งสกปรกที่เคยถูกเก็บอยางมิดชิดใหแพรกระจายออกเป็นวงกวาง 
อีกทั้งยังทําลายที่อยูอาศัยของสัตวแ และแมลง จนทําใหตองออกมาอยูปะปนกับผูคน โดยโรคที่พบบอยหลังนํ้าลดมักจะไดแก โรคผิวหนัง โรคจาก
ระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง ไขหวัด ไขเลือดออก และโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซิส) เป็นตน  
 จากสภาพปใญหาดังกลาวผูวิจัยไดคิดริเริ่มการศึกษาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัดกําแพงเพชร มาสรางตัว
กรองนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคสําหรับชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวมโดยมีแนวคิดมาจากเครื่องปใ้นดินเผาที่เวลาใสนํ้าแลวจะมีนํ้าบางสวนที่ซึมผาน
ออกมาจากเครื่องปใ้นดินเผาและนํ้าที่ซึมผานมาน้ันมีความใสสะอาดโดยเครื่องปใ้นดินเผาที่ผลิตขึ้นจะทําใหมีรูพรุนโดยใชถานกะลามะพราว  ถาน
ไมไผ และแกลบสับ เป็นวัสดุสรางรูพรุน ซึ่งจากการศึกษาขอมูลและงานวิจัยพบวามีคุณสมบัติในการดูดซับสารปนเปื้อนไดเป็นอยางดี ทั้ง น้ี
เพื่อใหสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในนํ้าได โดยจะนําหลักการที่ไดไปประดิษฐแตัวกรองนํ้า ซึ่งอาศัยแนวทางคือขึ้นรูปเป็นภาชนะสําหรับกรองโดย
อาศัยการซึมผานสวนที่เป็นไสกรองซึ่งจะชวยใหการกรองใชเวลานอยลงจะชวยแกปใญหานํ้าที่ไมสะอาดและนํ้าที่มีสารปนเปื้อนได   
 
2. วัตถุประสงคแของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมการทาํตัวกรองนํ้าจากดินเหนียวกําแพงเพชรกับ ถานกะลามะพราว ถานไมไผและแกลบสับที่เผาที่
อุณหภูมิ 1000  องศาเซนเซียส  

http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php
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2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะตัวกรองนํ้าหลังจากการเผาที่อุณหภมูิ 1000 องศาเซนเซียส ที่มีประสิทธิ ภาพในการกรองนํ้าใหสะอาด
สําหรับอุปโภค บริโภค 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

ศึกษาสวนผสมท่ีเหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวกับ ถานกะลามะพราว ถานไมไผ และแกลบสับผูวิจัยแบงขั้นตอนยอย
ออกดังน้ี 

ขั้นตอนยอยท่ี1 การนําดินเหนียวกําแพงเพชรมาทําการทดลองโดยหาคาความเหนียวโดยนําดินมาบี้กับหัวแมมือถาดินเกิดความมัน
วาวหรือเรียกกันวา ”มันปู” แสดงวาดินน้ันมีความเหนียวมากพอที่จะนํามาขึ้นรูปไดและการนําดินมาคลึงเป็นเสนกลมขนาดประมาณแทงดินสอ 
แลวขดงอใหเป็นวงแหวน เล็กๆ ถาปรากฏรอยแตกราวที่สวนโคงของวงแหวน แสดงวาดินน้ันมีความเหนียวนอย            

ขั้นตอนยอยท่ี2 การเตรียมเน้ือดินปใ้นที่นํามาสรางมาสรางตัวกรองนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภคสําหรับชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวม มีดังน้ี 
1. นําดินเหนียวกําแพงเพชรมาทําการตากแดดใหแหงแลวคัดแยกสิ่งเจือปนเชนเศษใบไม กรวดออก 

ใหมากที่สุดแลวมาทาํการบดดวยเครื่องบดละเอียดจนไดความละเอียดตามตองการ 
2. นํากะลามะพราว และไมไผมาทําการเผาที่เตาเผาไฟฟูาอุณหภูมิ 600 องศาเซนเซียสจนกลายเป็น 

ถานโดยไมไผตองสับใหเป็นชิ้นเล็ก ๆใสในภาชนะดินเผาใหพอดี 
 3. นําแกลบมาสับหยาบ ๆ  

4.  นําถานกะลามะพราว และถานไมไผที่ไดมาบดดวยเครื่องบดละเอียดแลวมาทําการมาแยกขนาดใหเป็นผงละเอียดดวยตะแกรง
ขนาดเบอรแ 80 เมช 
          5. นําดินเหนียวกําแพงเพชรถานกะลามะพราว ถานไมไผและแกลบสับมาทําการเก็บเพื่อเตรียมผสมตามอัตราสวนที่กําหนด 
ล าดับขั้นการทดลองตอนท่ี 1  ศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมตอการวัดทางกายภาพ  

กําหนดสูตรทดลองการศึกษาศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมตอการวัดทางกายภาพไดดังน้ี 
สูตรทดลอง การศึกษาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมแกการน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร มาสรางตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับ
ชุมชนท่ีประสบภัยน้ าทวม  
สูตรท่ี วัตถุดิบ รวมเปอรแเซนตแ 

ดินเหนียวก าแพงเพชร ถานกะลามะพราว ถานไมไผ 
1 60 40 0 100 
2 60 35 5 100 
3 60 30 10 100 
4 60 25 15 100 
5 60 20 20 100 
6 60 15 25 100 
7 60 10 30 100 
8 60 5 35 100 

***หมายเหตุ  ทุกสูตรใสแกลบสับหยาบเพิ่มอีก 5 เปอรแเซนตแนอกจากรอยเปอรแเซนตแตามสูตรที่กําหนด 
 

ขั้นตอน การเตรียมอัตราสวนเพื่อทําตัวกรองนํ้าจากดินเหนียวกับ ถานกะลา มะพราว ถานไมไผและแกลบสับ มีดังน้ี  
1. นําดินเหนียวกําแพงเพชรถานกะลามะพราว  และถานไมไผที่ทําการบดใหเป็นผงละเอียดผานการกรองดวยตะแกรงเบอรแ 80           

เมชมาชั่งนํ้าหนักตามสูตรใหรวมกันทุกสูตรได 100 เปอรแเซนตแตามตารางที่คํานวณไว ดวยเครื่องชั่งไฟฟูา ระบบจุดทศนิยม 2 ตําแหนง 
2. นําแกลบสับหยาบมาชั่งนํ้าหนักโดยใชในอัตราสวน 5 เปอรแเซนตแกับทุกสูตร 
3. นําเน้ือดินตามสูตรที่ผานการชั่งมาใสในโกรงบดไฟฟูานํานํ้าสะอาดประมาณ 40 ซีซี ตอสวน ผสมเน้ือดิน 100 กรัม โดยใชเวลาใน

การบดประมาณ 15 นาทีถาเน้ือดินขนไปเติมนํ้าครั้งละ 5 ซีซี เราก็จะไดนํ้าดินที่มีสวนผสมที่เขากันและมีความละเอียดตามที่เราตองการ 
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4. นํานํ้าดินตามสูตรมาเกรอะที่แผนปูนปลาสเตอรแเพื่อใหแผนปูนปลาสเตอรแดูดความชื้นออกจะไดเน้ือดินที่มีความชื้นเหมาะสม
สามารถนํา มาขึ้นรูปชิ้นงานทดลองได 

5. นําดินตามสูตรที่เกรอะมานวดเป็นกอนเพื่อนําไปใชงาน 
6. นําดินกอนตามสูตรมาทําการอัดขึ้นรูปเป็นแทงสี่เหลี่ยมดวยแบบเหล็กที่มีขนาดกวาง x หนา x ยาว 

1 x 1 x 12  เซนติเมตร 
7. วัดขนาดแทงดินทดลองที่อัดใหมีความยาว 10 เซนติเมตรแลวทํารอยไวเพื่อทดสอบการหดตัวของแทงดินทดลองแตละสูตรโดย

เขียนสูตรกํากับทุกชิ้นงานทดลองแลวนําไปตากแดดใหแหง 
8. นําแผนทดลอง ตากแดดใหแหงแลวมาวางบนแผนรองผลิตภัณฑแกอนนําเขาเตาไฟฟูา 
9. เผาแผนทดลอง ดวยเตาไฟฟูาที่อุณหภูมิ 1000  องศาเซลเซียส 
10. แผนทดลองไปหาคาการหดตัว   การดูดซึมนํ้า และความแข็งแรง 
10. นําผลการทดลองใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

ล าดับขั้นการทดลองตอนท่ี 2  ศึกษาหาความหนาที่มีผลตอการซึมของนํ้าไดดังน้ี 
        1. นํานํ้าดินตามสูตรไปขึ้นรูปดวยวิธีการหลอนํ้าดิน 

2. กําหนดความหนาของชิ้นงานที่  0.5cm , 1.0cm  และ 1.5 cm  ตอ 1 สูตร  
 3. นําชิ้นงานที่ไดไปเก็บในรมทิ้งใหแหง 
 4. นําชิ้นงานที่แหงไปเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส 
 5. นําชิ้นงานที่เผาในอุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียสไปทดสอบการซึมของนํ้าแลวนําผลอัตราสวน ,  เวลา, ขนาดของชุดทดลอง, 
ปริมาณนํ้าที่นํามาทดลอง/คุณภาพของนํ้าที่ไดมาใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

 
 

ภาพที่ 3 การนําชิ้นงานที่เผาในอุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียสไปทดสอบการซึมของนํ้า 
ที่มา : พิชิต พจนพาท,ี 2560 

 

 
 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบน้ํากอนผานและหลังผานตัวกรองนํ้า 
ที่มา : พิชิต พจนพาท,ี 2560 
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6. นําแบบสอบถามไปใหประชาชนทั่วไปในจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 15 คนตอบแบบสอบถาม 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

สูตร     คํานวณหาคาความหดตัวของแทงทดสอบสี่เหลี่ยม         
 ความยาวเปียก   -    ความยาวหลังการเผา   ×  100 
     ความยาวเปียก 

6.2 สูตร    คํานวณหาคาความแกรงของแทงทดสอบสี่เหลี่ยม 
  MOR = 3 PL 
    2 bd2 

   P = คานํ้าหนักแรงกดที่หัก 
   L = ระยะหางของลิ่มที่รองรับแผนทดสอบ 
   b  = ความกวางของแผนทดสอบ 
   d  = ความหนาของแผนทดสอบ 

6.3 สูตร   คาการดูดซึมนํ้าของแทงทดสอบสี่เหลี่ยม 
การดูดซึมนํ้า       =   นํ้าหนักเปียก  -  นํ้าหนักแหง  × 100 
   นํ้าหนักแหง 
  =                % 

 
4. สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากวัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอท่ี 1  ศึกษาสวนผสมท่ีเหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวก าแพงเพชรกับ ถาน
กะลามะพราว ถานไมไผ และแกลบสับเผาท่ีอุณหภูมิ 1000  องศาเซนเซียส 

สรุปผลการวิเคราะหแโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานพิจารณาความเหนียวในการขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 6 โดยมีสวนผสมดินเหนียว
รอยละ 60 ถานกะลามะพราวรอยละ10 ถานไมไผรอยละ 30 และเพิ่มแกลบสับรอยละ 5 

วัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอท่ี 2  ศึกษาคุณลักษณะตัวกรองน้ าหลังจากการเผาท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซีย ส ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกรองน้ าใหสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค 

การทดลองท่ี  1 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนท่ีเหมาะสมตอการวัดทางกายภาพ 
ผลการนําดินเหนียวกําแพงเพชร  ถานกะลามะพราว ถานไมไผ และแกลบสับที่นํามาใชเป็นสวนผสมมีคุณสมบัติทางกายภาพที่

เหมาะสมแกการนํามาสรางตัวกรองนํ้าโดยมีดวยกัน 3 ดานพบวา 
ดานที่1. ผลการวิเคราะหแดานการหดของเน้ือดินตัวกรองนํ้าพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่1, 5, 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยการหดตัว

อยูที่ รอยละ7.20 ทั้ง 4 สูตร 
ดานที่2. ผลการวิเคราะหแดานความแกรงพบวาสูตรเหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยคาความแกรงอยูที่ 45.50 , 

47.50 และ 46.50 ก.ก.นิวตัน โดยสูตรที่ 6 มีคาความแกรงดีที่สุดคือ 47.50 ก.ก.นิวตัน 
ดานที่3.ผลการวิเคราะหแดานการดูดซึมนํ้าพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยการดูดซึมนํ้าอยูที่รอยละ12.6, 

15.2 และ 13.3 โดยสูตรที่ 6 มีคาดูดซึมนํ้าดีที่สุดคือ รอยละ15.2 
การทดลองท่ี  2  ศึกษาหาความหนาตัวกรองน้ าท่ีมีผลตอการซึมของน้ า 
ผลการนําดินเหนียวกําแพงเพชร  ถานกะลามะพราว ถานไมไผ และแกลบสับที่นํามาใชเป็นสวนผสมสรางตัวกรองนํ้าความหนาตัว

กรองนํ้าที ่0.5 cm, 1.0 cm และ 1.5 cm มีผลตอการซึมของนํ้าในระยะเวลา 5 นาที, 10 นาทีและ 15 นาทีพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 
5, 6 และ 7 โดยมีลักษณะของนํ้าที่ใสปราศจากกลิ่น 
 การทดลองท่ี  3  ศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองน้ าท่ีประดิษฐแขึ้น  
 ผลการนําดินเหนียวกําแพงเพชร  ถานกะลามะพราว ถานไมไผ และแกลบสับสูตรที่ 5, 6 และ 7 มาสรางตัวกรองนํ้าที่ประดิษฐแขึ้นโดย
มีความหนา 0.5cm, 1.0cm และ 1.5cm มีผลตอการซึมของนํ้าในระยะเวลา 30 นาที, 60 นาที และ 90 นาทีพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตร
ที่ 5, 6 และ 7 โดยมีลักษณะของนํ้าที่ใสปราศจากกลิ่น 
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การวิเคราะหแความพึงพอใจการศึกษาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมแกการน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร มาสรางตัวกรองน้ า
เพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนท่ีประสบภัยน้ าทวม  
 ผลการการวิเคราะหแความพึงพอใจการศึกษาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัดกําแพงเพชร มาสรางตัวกรอง
นํ้าเพื่ออุปโภค บริโภคสําหรับชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวมพบวาผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 5 คนคิดเป็นคารอยละ 33.33 เพศหญิง จํานวน 
10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67  อายุ 20-30 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67อายุ 31-40 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 
อายุ 41-50 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 อายุ 51 -60 ปีจํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 6.66  การศึกษา ระดับประถมศึกษา
จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 6.66 ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 26.67 ระดับปริญาตรีหรือสูงกวาจํานวน 10 คน คิดเป็น
คารอยละ 66.67 ประสบการณแการใชเครื่องกรองนํ้า 1-3 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 ประสบการณแการใชเครื่องกรองนํ้า 3-5 ปี 
จํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 26.67  ประสบการณแการใชเครื่องกรองนํ้า 5 ปีขึ้นไปจํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 6.66   
 การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแอัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัดกําแพงเพชร มา
สรางตัวกรองนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภคสําหรับชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวมกับประชาชนทั่วไปจํานวน 15 คนพบวา 

1. ดานการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) คารอยละ 93.33 
 2. ดานการเผาวัตถุดิบใหเป็นถาน ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.40) คารอยละ 80.00 
 3. ดานขั้นตอนในการทําเน้ือดินตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.60 SD 0.61) คารอยละ66.67 
 4. ดานระยะเวลาในการกรองนํ้าของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ 86.67 
 5. ดานระยะเวลาในการกรองนํ้าของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ 93.33 
 6. ดานขนาดความเหมาะสมของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ86.67 
 7. ดานความแข็งแรงของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.54) คารอยละ 86.67 
 8. ดาน สีของนํ้าที่ผานตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.50) คารอยละ 93.33 
 9. ดาน กลิ่นของนํ้าที่ผานตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.73 SD 0.57) คารอยละ 80.00 
 10.ดานความสวยงามของตัวกรองนํ้า ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) คารอยละ93.33 
 
5. การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัดกําแพงเพชร มาสรางตัวกรองนํ้าเพื่ออุปโภค บรโิภคสําหรบั
ชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวม 

วัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวกับ ถานกะลามะพราว ถาน
ไมไผและแกลบสับท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 1000  องศาเซนเซียส โดยพบวาอัตราสวนผสมระหวาง  ดินเหนียวกําแพงเพชร ถานกะลามะพราว 
ถานไมไผ และและแกลบสับจําแนกออกเป็น 8 สูตร สูตรที่ 1-4 ที่ใชปริมาณดินเหนียวกําแพงเพชร 60 %  ถานกะลามะพราว, 35, 30, 25 และ 
20 % ถานไมไผ  5, 10, 15, 
และ20 % มีความเหนียวในการขึ้นรูปพอประมาณ  มีรอยราวเล็กๆมาจากแกลบสับหยาบ สูตรที่  5, 6 และ 7 ใชปริมาณดินเหนียวกําแพงเพชร 
60 %  ถานกะลามะพราว 15, 10, และ 5% ถานไมไผ  25, 30, และ35 % มีความเหนียวในการขึ้นรูปดีมากถึงดีที่สุด  มีรอยราวเล็กๆมาจาก
แกลบสับหยาบ สูตรที่เหมาะสมคือสูตรที่ 6 ใชปริมาณดินเหนียวกําแพงเพชร 60 %  ถานกะลามะพราว 10  % และ ถานไมไผ 30 %  ความ
เหนียวในการขึ้นรูปดี  มีรอยราวเล็กๆมาจากแกลบสับหยาบสูตรที่ 8  ใชปริมาณดินเหนียวกําแพงเพชร 60 %  ถานกะลามะพราว 5 % และ 
ถานไมไผ 35 % มีความเหนียวในการขึ้นรูปดี มีรอยราวเล็กๆมาจากแกลบสับหยาบ  

สรุปโดยภาพรวมพบวาสูตรที่ 6 มีความเหนียวดีมากที่สุด เหมาะสมกับการขึ้นรูปตัวกรองนํ้ามากที่สุดรองมาคือสูตรที่ 5 และ 7  สูตร
ที่มีความเหนียวพอประมาณคือสูตรที่ 1, 2, 3, 4 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ เขียวมั่ง (2555, หนาบทคัดยอ) ศึกษาสมบัติ
ของดินเหนียวท่ีใชผลิตอิฐมอญแดง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุ รี เ พ่ือการออกแบบ และพัฒนาเป็นเคร่ืองเคลือบดินเผา
ผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมชุมชน  การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการคือ 1. เพื่อเพิ่มมูลคาวัตถุดิบ “ดินเหนียว อําเภอพานทอง จังหวัด 
ชลบุรี” โดยใชกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแและกระบวนการผลิตทางดานเครื่องเคลือบดินเผา 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดในการ
นําดินทองถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมชุมชนเพิ่มโอกาสทางการจัดจําหนายและสรางเอกลักษณแผลิตภัณฑแชุมชน ผลการวิจัย จากการ
วิจัยและทดลองสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวที่ใชผลิตอิฐ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาการเผา ควรเผา 2 ครั้ง คือเผาดิบและเผา
เคลือบ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาดิบ อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส สมบัติทางกายภาพที่ไดหลังการเผาคือ เน้ือดินมีความพรุนตัว มี

http://www.lib.buu.ac.th/buuir/research/biblio?f%5bauthor%5d=453
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เปอรแเซ็นตแการดูดซึมนํ้า เทากับ 21.3 เน้ือดินมีเปอรแเซ็นตแการหดตัว เทากับ 7 และเน้ือดินมีสีหลังเผา คือสีนํ้าตาลสมออน และอุณภูมิที่เหมาะสม
ในการเผาเคลือบอยูในชวงอุณหภูมิ 1000-1050 องศาเซลเซียส บรรยากาศที่ใชในการเผาคือ การเผาไหมแบบสมบูรณแ (Oxidation Firing)  

วัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอท่ี 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะตัวกรองน้ าหลังจากการเผาท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกรองน้ าใหสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภคมีดวยกัน 3 ดานดังน้ี.  

ดานที่1. ผลการวิเคราะหแดานการหดของเน้ือดินตัวกรองนํ้าพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่1, 5, 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยการหดตัว
อยูที่ รอยละ7.20 ทั้ง 4สูตร 

ดานที่2. ผลการวิเคราะหแดานความแกรงพบวาสูตรเหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยคาความแกรงอยูที่ 45.50 , 
47.50 และ 46.50 ก.ก.นิวตัน โดยสูตรที่ 6 มีคาความแกรงดีที่สุดคือ 47.50 ก.ก.นิวตัน 

ดานที่3. ผลการวิเคราะหแดานการดูดซึมนํ้าพบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ยการดูดซึมนํ้าอยูที่รอยละ
12.6, 15.2 และ 13.3โดยสูตรที่ 6 มีคาดูดซึมนํ้าดีที่สุดคือ รอยละ15.2 

สรุปโดยภาพรวมพบวาสูตรที่ 6 มีการหดของเน้ือดินดีที่สุดมีความแกรงที่สุดและมีคาการดูดซึมนํ้ามากที่สุดเหมาะแกการสรางตัวกรอง
นํ้า มากที่สุดรองมาคือสูตรที่ 5 และ 7 สูตรที่มีความเหนียวพอประมาณที่สุดคือสูตรที่ 1,2, 3และ4 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติมา 
คุณยศย่ิง (2555, หนาบทคัดยอ) เนื้อดินส าหรับเตรียมอุปกรณแกรองน้ าเซรามิกเพ่ือกรองน้ าบริโภคโดยใชกากดินรวมเป็นสวนผสมเพ่ือเพ่ิมรู
พรุนในเนื้อดิน (Clay Body for Ceramic Filter Instrument Use for Potable Water Filtration by Using Kaolin Waste as 
Compound for Enhances Porosity in Clay Body) การศึกษาเพื่อทดลองเน้ือดินสําหรับเตรียมอุปกรณแกรองนํ้าเซรามิกเพื่อกรองนํ้าบริโภค 
โดยใชกากดินรวมเป็นสวนผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนในเน้ือดินที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และเพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพของเน้ือดินสํา หรับ
เตรียมอุปกรณแกรองนํ้าเซรามิก เพื่อกรองนํ้าบริโภค โดยใชกากดินรวมเป็นสวนผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนในเน้ือดิน ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส โดย
ใชเน้ือดินพื้นบานและกากดินรวมเป็นสวนผสมเน้ือดิน ความละเอียดของกากดินรวมเฉลี่ยที่ 50 เมช ใชอุณหภูมิสูงสุดในการเผา 700 องศา
เซลเซียส โดยเตาไฟฟูา ปริมาณกากดินรวมที่ผสมในเน้ือดิน คือ รอยละ 10 20 30 และ 40 รวม 4 อัตราสวนผสม ขึ้นรูปดวยมือ จากการวิจัย 
พบวา เน้ือดินจํานวน 4 อัตราสวนผสม ทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพ4 ดาน คือ การหดตัว ความพรุนตัว การดูดซึมนํ้า และความแข็งแรง 
จากการทดสอบทางกายภาพผูวิจัยคัดเลือกเน้ือดินที่มีคาการดูดซึมนํ้าของเน้ือดินที่มีคามากกวารอยละ 20 และความพรุนตัวของเน้ือดินที่มีคา
มากกวารอยละ 35 ทําการทดสอบอัตราการไหลของนํ้า พบวาอัตราสวนผสมที่ 3 มีอัตราการไหลของนํ้า เฉลี่ย 0.57 มิลลิเมตร ในเวลา 7 ชั่วโมง
และอัตรา สวนผสมที่ 4 มีอัตรา การไหลของนํ้า เฉลี่ย 0.71 มิลลิเมตร ในเวลา 7 ชั่วโมง และจากผลการวิเคราะหแขอมูลการทดลองทั้งหมด 
ผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนาเน้ือดินจากการวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหสามารถใชงานในการกรองนํ้าได 2 แนวทาง คือ การปรับสมบัติความพรุน ตัวให
เพิ่มขึ้นในเน้ือดินอัตราสวนผสม ที่ 3 และ 4 โดยการเติมวัสดุที่สามารถเผาไหมไดในกระบวนการเผา หรือการลดอุณหภูมิที่ใชในการเผา จะ
สามารถปรับสมบัติความพรุนตัวของเน้ือดินใหเพิ่มขึ้นได และมีแนวโนมที่สามารถเพิ่มอัตราการไหลของนํ้าจากเน้ือดินที่ใชขึ้นรูปอุปกรณแกรอง
นํ้าซรามิกได 

 
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เป็นแนวทางใหกับประชาชนที่จะนําความรูไปแกปใญหาในกรณีเกิดเหตุประสบภัยนํ้าทวมได 
 2. เป็นการตอยอดใหกับผูสนใจในอาชีพการทําตัวกรองนํ้าเปน็แนวทางทางธุรกิจตอไป 
 
ขอเสนอแนะและการน าไปใชประโยชนแ 
 ขอเสนอแนะที่จะนําผลการทดลองไปใช 
 1. ในการขึ้นรูปดวยวิธีหลอแบบผิวของชิ้นงานจะไมเรียบควรหลอดัวยนํ้าดินดินเหนียวกอนทิ้งไวสัก 2-3 นาที เทนํ้าดินออกแลวใสนํ้า
ดินที่จะทําตัวกรองนํ้าลงไป 
 2. ในการขึ้นรูปดวยวิธีกดแบบพิมพแควรใชเครื่องจักรในการกดจะทําใหไดตัวกรองนํ้าที่ผิวเรียบและคาความแข็งแรงที่ใกลเคียงกัน 
  
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยการศึกษาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมแกการนําดินเหนียวของจังหวัดกําแพงเพชร มาสรางตัวกรองนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค
สําหรับชุมชนที่ประสบภัยนํ้าทวมผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวทุกประการผูวิจัยจึงขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน
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และขอมอบความดีทั้งหมดใหแกคุณพอ-คุณแมผูลวงลับ คุณครู-อาจารยแและผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาแนะนําชี้แนะและใหความรูแกผูวิจัยจน
ทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดทุกประการ 
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การพัฒนาเครือ่งอดัแผนประกอบไมและเครือ่งตดัท าฐานกระทงแผนประกอบไมจากเปลอืกมะพราวส าหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนต าบลลานดอกไม อ าเภอโกสัมพีจังหวัดก าแพงเพชร 

Development of compressed machine, wooden sheet and cutting machine, made from coconut 
shell for the Community Enterprise Group of  tumbol Landokmai Tok, amphur Kosamphi, 

Kamphaeng Phet province 
 พิชิต  พจนพาที1 

Phichit pojjanapatee  

  บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมในการทําแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 2) เพ่ือ

สรางเครื่องอัดแผนประกอบไมและสรางเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 3) เพ่ือหาประสิทธิภาพ
เครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ประชากร ไดแกกาวยูเรีย -ฟอรแมัลดีไฮดแและกาบ
เปลือกมะพราว กลุมตัวอยาง ไดแกอัตราสวนผสมอัตราสวนผสมระหวางกาวยูเรีย-ฟอรแมัลดีไฮดแกับเปลือกมะพราวรวมกันแลวไดรอย
เปอรแเซนตแตามสูตรที่กําหนดไว จํานวน 5 สูตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการ
ทํางานของเครื่องอัดแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราวและสรางเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราว 
 ผลจากการวิจัยพบวา 

1.การนํากาวยูเรีย-ฟอรแมัลดีไฮดแกับกาบเปลือกมะพราวมาทําการทดลองหาคุณลักษณะทางกายภาพพบวาสูตรอัตราที่
เหมาะสมในการทําแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราวทั้งหมด 5 สูตร สรุปโดยผูเชี่ยวชาญพบวาสูตรที่ 3 มีความ เหมาะสมมาก
กับการข้ึนรูปฐานกระทงมากท่ีสุดโดยใชกาวยูเรีย-ฟอรแมัลดีไฮดแ30สวนกาบเปลือกมะพราว70สวน 2. ผลการวิเคราะหแรูปแบบเครื่อง
อัดแผนประกอบไม ผลการทดลอง มีดวยกัน 2 ดานดังน้ี. ดานที่1.ผลการวิเคราะหแดานรูปทรงของกาบเปลือกมะพราวจากการข้ึนรูป
ดวยเครื่องอัดแผนประกอบไมสรุปโดยผูเชี่ยวชาญพบวาดานรูปทรงที่ตองการมากที่สุดคือคือแบบที่ 3 เป็นแบบวงกลมรอยละ 70 
วงรีรอยละ 20 และสี่เหลียมรอยละ 10 ดานที่2. ผลการวิเคราะหแดานความหนาของกาบเปลือกมะพราวจากการข้ึนรูปดวยเครื่องอัด
แผนประกอบไมสรุปโดยผูเชี่ยวชาญพบวาสูตรที่ 3 มีความหนา 2 ซม. เหมาะสมกับการข้ึนรูปเป็นฐานกระทงมากที่สุดรอยละ 70 
รองมาคือสูตรที่ 4 มีความหนา 2.5 ซม.รอยละ20 และสูตรที่2 มีความหนา 1.5 ซม.รอยละ10 3. ผลการวิเคราะหแประสิทธิภาพ
เครื่องอัดแผนประกอบไม สรุปโดยผูเชี่ยวชาญพบวาเครื่องอัดแผนประกอบไม 1 แบบ ตอ1คนจํานวน 8 ชิ้นใชเวลา 40 นาทีสวนคน 
1คน ตัดดวยมือจํานวน 8 ชิ้นใชเวลา60 นาที4. ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร สรุปโดยผูเชี่ยวชาญพบวาตอนที่1.ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจํานวน 10 คนคิดเป็นคารอยละ 
66.67 เพศหญิง 5 คนคิดเป็นคารอยละ 33.33  อายุ 20-30 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 อายุ 31-40 ปี จํานวน 10 คน 
คิดเป็นคารอยละ 66.67 อายุ 41-50 ปี จํานวน 2คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 อายุ 51-60 ปี จํานวน 1คน คิดเป็นคารอยละ 6.66  
การศึกษา ระดับประถมศึกษาจํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 33.33 ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 8 คน คิดเป็นคารอยละ 53.33 
ระดับปริญาตรีหรือสูงกวาจํานวน2 คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 ประสบการณแการตัดทําฐานกระทง 1-3 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นคา
รอยละ 6.66 ประสบการณแการตัดทําฐานกระทง3-5ปี จํานวน10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 ประสบการณแการตัดทําฐานกระทง 5 
ปีข้ึนไปจํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 26.67 ตอนที่ 2.การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแความพึงพอใจของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร สรุปโดยผูเชี่ยวชาญพบวาพบวา 

1. ดานการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.93 SD 0.25) คารอยละ 93.33  
2.ดานการยอยเปลือกมะพราวระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.80 SD 0.40) คารอยละ 80.00  
3. ดานข้ันตอนในการเตรียมทําฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  60 SD 0.61) คารอยละ 66.67  
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4. ดานวิธีการข้ึนรูปทําฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.87 SD 0.34) คารอยละ 86.67 
5. ดานระยะเวลาในการข้ึนรูปทําฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.87 SD 0.34) คารอยละ 93.33  
6. ดานขนาดความเหมาะสมของฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.87 SD 0.34) คารอยละ86.67  
7. ดานความแข็งแรงของฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.80 SD 0.54) คารอยละ 86.67  
8. ดาน ความบิดเบี้ยวของฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.87 SD 0.50) คารอยละ 93.33  
9. ดาน การหลุดรอนจากกันของฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.73 SD 0.57) คารอยละ 80.00  
10.ดานความสวยงามของฐานกระทงระดับความตองการมากท่ีสุด (X  4.93 SD 0.25) คารอยละ93.33 
 

ค าส าคัญ : เครื่องอัดแผนประกอบไม, เครื่องตัดทําฐานกระทง, แผนประกอบไม, กระทง 
 
Abstract 

The purpose of the research aim to 1) To determine the right mix of wood composite panels made 
from coconut shell. 2) To create a cutting machine, wooden sheet and construct a cutter to make a base of 
krathong. Wooden pad from coconut shell 3) To find the efficiency of the wood crusher and cutter to make a 
Krathong base plate of coconut shell. 4) To study the satisfaction of the Community Enterprise Group of  
tumbol Landokmai Tok, amphur Kosamphi, Kamphaeng Phet province. User created wooden sheet extrusion 
machine and cutting machine from coconut shell. Population: urea-formaldehyde and coconut shell. Examples 
include the combination ratio of urea-form-for-the-oil and the coconut shell combined with a total of 100 
percent. The number of 5 formulas is dry weight of glue against the dry weight of the coconut shell. Research 
tools include the performance and satisfaction of the compression machine, the wooden composition from the 
coconut shell, and create a cutting-based cutter. Wooden Composition from coconut shell. The results of 
research showed; 

1. Urea glue-to-do with the coconut shell to experiment with the combination of coconut shell and 
analysis by measuring. The resulting hand-made analysis of physical attributes showed the appropriate rate 
formula to make a wooden composition from the whole coconut shell. There are 5 formulas. 1st formulas, The 
coconut shell does not include the other. 2nd formula, the coconut shell includes a sudden break from each 
other. 3rd formula, the combination of coconut shell does not have to be pulled away from each other. 4th 
formula, the coconut shell does not have a solid sheet. 5th formula, the coconut shell does not have to be 
dropped from each other as many solid plates are very heavy, not absorb water. A summary of the experts 
found that 3rd formula is very suitable for forming the most secondary Krathong base is the 4th formula and 2nd 
formula.   

2. The result of the model analysis of the wooden sheet extrusion machine. There are two different 
aspects of the experiment: 

1. The result of the shape analysis of the coconut shell from forming machine, the wooden 
composition, has found that the most wanted shape is the circle of 70 percent, 20 percent and four percent.  

The expert found that the first form of the wood molding machine with the shape of the most desired 
, secondary is the second, and the least desired shape is the third. 
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2. The result of the coating thickness of the coconut shell from the forming machine, the wooden 
composition was found that the 3rd formula had a thickness of 2 cm. In the form of a Loy Kratong Foundation, 
the fourth percentage is the 4-thickness 2.5 cm, 20 percent and 2nd formula. The thickness of 1.5 cm is 10%.  

The expert has found that Formula 3 has a thickness of 2 cm, suitable for forming as much as the 
most krathong‖s base, 70 percent, with a thickness of 2.5 cm and 20 percent. The thickness of 1.5 cm is 10%. 

3. Performance analysis of the sheet of extrusion, wood test result is as follows. 
1-1 wood plate compression machine takes about 5 minutes, 1 person cut by hand in four pieces, the 

person will make a faster time, but after 5 pieces, the person begins to run slower than by the compression 
machine. 1 Wood composition up to 1 person: 5 pieces, 25 minutes, 1 hand cut by 5 pieces, up to 26 minutes, 
and 1 sheet of wood. 

Conclusion from the expert found that the wooden plate compression machine will do a lot of work 
more than the person is working over 4 pieces. 

4. The results of the Community Enterprise Group Satisfaction Analysis Tambon Lan Dokmai. Kosamphi, 
Kamphaeng Phet. Users of wooden sheet extrusion machine and cutting machine are a base of krathong wood 
from the coconut shell. The analysis results are as follows. 

Part 1: The status of the respondents ' survey of 15 people found a Thai krathong. 
The respondents are a total of 10 male males, 66.67 percent, 5 female, with a value of 33.33 percent. 

2 for 20-30 years of age is 13.33 percent, 31-40 years of 10 people thought to be 66.67%, 41-50 year old of 2 
people is 13.33 percent. A person who age 51- 60 years old is 6.66 percent.  Five primary education students 
were 33.33%. Eight of the secondary school students were 53.33%. Two who graduated are 13.33%. One 
person, 1-3 years experience for the annual Thai Krathong base, with a 6.66 percent value. 3-5 years experience 
cutting base count of 10 accounted for 66.67 percent. Experienced cutting Krathong‖s based 5 years up to 4 
people, representing 26.67 percent. 

Part 2. Finding the average Standard deviation values for the satisfaction analysis of the Community 
Enterprise Group. Tambon Lan Dokmai, Kosampi District, Kamphaeng Phet. Users who use compressed wood 
machine, wooden sheet and cutting machine, made from coconut shell found that: 

1. Preparation of raw materials Most Wanted ( X  4.24 SD 0.25) 93.33 percent value. 
2. Coconut shell-level max Demand ( X  4.80 SD 0.40) 80.00 percent value. 
3. The procedure for preparing the most Wanted Krathong‖s base ( X  60 SD 0.61) 66.67 percent value. 
4. How to form a top-level Krathong‖s base ( X  4.87 SD 0.34) 86.67 percent value. 
5. In the forming period make the most requirement level (X  4.87 SD 0.34) 93.33 percent value. 
6. The size and suitability of the base of Loy Krathong (X  4.87 SD 0.34), 86.67 percent value. 
7. The strength of the Krathong base was highest (X  4.80 SD 0.54), which was 86.67 percent value. 
8. Correlation coefficient of the Krathong base was highest ( X  4.87 SD 0.50) 93.33 percent value. 
9. Gliding of the Krathong Demand ( X  4.73 SD 0.57) 80.00 percent value. 
10. The beauty of Krathong's base ( X  4.24 SD 0.25) 93.33 percent value. 
 

Keywords : Wooden Sheet Extrusion Machine, Cutting Machine, Krathong 
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ยาวนาน ต้ังแตอดีตมา และไดรับการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากรุนสูรุนจาก

อดีตมาจนถึงปใจจุบัน จากวัฒนธรรมเป็นประเพณีและเป็นวันสําคัญ ซึ่งประเพณีที่สําคัญประเพณีหน่ึงที่คนไทยและคนตางชาติตางรูจักกันดีน้ัน
ก็คือ ประเพณีวันลอยกระทง  โดยวันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย  หรือถาเป็นปฏิทิน
จันทรคติลานนาจะตรงกับเดือนย่ี และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดือน 12 น้ีเป็นชวงตนฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย 
และอยูในชวงฤดูนํ้าหลาก มีนํ้าขึ้นเต็มฝใ่ง ทําใหเห็นสายนํ้าอยางชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ํา เป็นวันที่พระจันทรแเต็ มดวง ทําใหสามารถเห็น
แมนํ้าที่มีแสงจันทรแสองกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแกการชมเป็นอยางย่ิง( http://hilight.kapook.com/10ตุลาคม2558)  ประวัติ
วันลอยกระทงน้ัน ไมมีหลักฐานระบุแนชัดวาเริ่มต้ังแตเมื่อใด แตเชื่อวาประเพณีน้ีไดสืบตอกันมายาวนานต้ังแตสมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพอขุน
รามคําแหง เรียกประเพณีลอยกระทงน้ีวา "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กลาวถึงงานเผา
เทียนเลนไฟวาเป็นงานรื่นเริงที่ใหญที่สุดของกรุงสุโขทัย ทําใหเชื่อกันวางานดังกลาวนาจะเป็นงานลอยกระทงอยางแนนอน  

  

 
ภาพที่ 1 การลอยกระทง 

ที่มา : พิชิต พจนพาที 
 

ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทย และคนไทยที่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ไดทําการขอขมาลาโทษแดพระแมคงคาแมแหงนํ้าทั้งปวง
ดวยเครื่องบูชาที่ประกอบดวย ธูป เทียน เงิน และผลผลิตจากกลวยนํามาทําเป็นทุ นลอยนํ้าที่คนไทยเรียกอีกอยางหน่ึงกันวา“กระทง”จาก
ขั้นตอนการทํากระทงในอดีตผูคนมักจะจัดทําขึ้นดวยตน เองโดยใชตนกลวยและใบตองในการทํา แตในปใจจุบันผูคนตางมีความตองการความ
สะดวกสบายมากขึ้น จึงเกิดธุรกิจการทํากระทงขายเป็นสินคาที่สงภายในประเทศเพื่อตอบสนองความตองการของผูคนจึงทําใหกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ไดคิดริเริ่มการผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ไดจากตามทองถิ่นคือเปลือก
ขาวโพด แตขั้นตอนการทํากระทงยังมีปใญหาในการทําคือ มีกระทงเปลือกขาวโพดแลวแตยังขาดฐานกระทงเป็นจํานวนมาก โดยฐานกระทงน้ี
ทําจากกาบเปลือกลูกมะพราวที่เป็นวัสดุที่อยูในชุมชนโดยกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชนยังขาดกาบเปลือกลูกมะพราวที่จะนํามาฐานกระทงอีกเป็น
จํานวนมากและการผลิตกระทงของกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ันไมเพียงพอตอการสงออกเพราะมีแรงงานคนนอย ประสบปใญหาในการทํา คือ ไมมี
ความปลอดภัยในการทํา  แรงงานคนทําก็ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด และเสียเวลาในการตกแตง 

จากสภาพปใญหาดังกลาวคณะผูจัดทําวิจัยจึงทําการลงพื้นที่และสอบถามขอมูลของกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อมาชวยในการศึกษา
สวนผสมที่เหมาะสมในการทําแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว สรางเครื่องอัดแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราวและเครื่องตัดฐาน
กระทงจากกาบเปลือกมะพราวเพื่อชวยในเรื่องเวลาในการผลิตฐานกระทงใหมากขึ้นตามความตองการและชวยในเรื่องความปลอดภัยของผูใช 
และแกปใญหาในการผลิตชิ้นสวนฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพราวของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร  
 
2. วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมในการทําแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 
2. เพื่อสรางเครื่องอัดแผนประกอบไมและสรางเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 
3. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ผูใชสรางเครื่อง

อัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วัตถุประสงคแของงานวิจัยขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาสวนผสมท่ีเหมาะสมในการท าแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราว 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก กาวยูเรีย-ฟอรแมัลดีไฮดแและเปลือกมะพราวนํามาผสมกันอัตราสวนผสมรวมกันแลว
ไดรอยเปอรแเซนตแตามสูตรที่กําหนดไว จํานวน 5 สูตร โดยนํ้าหนักแหงของกาวเทียบกับนํ้าหนักแหงของเปลือกมะพราว 

  
ภาพที่ 2 กาวเรซินยูเรียฟอรแมัลดีไฮดแ และกาบเปลือกผลมะพราว 

ที่มา : พิชิต พจนพาที  
 วัตถุประสงคแของงานวิจัยขอท่ี 2 เพ่ือสรางเคร่ืองอัดแผนประกอบไมและสรางเคร่ืองตัดท าฐานกระทงแผนประกอบไมจากเปลือก
มะพราว 
      ขั้นตอนดังน้ี 
 1.ออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพราว 
 2. นําเสนอกลุมวิสาหกิจชุมชน 
 3. นําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณา ปรับปรุง แกไข 
 4. ไดรูปแบบการสรางเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพราวที่เหมาะสมกับการใชงาน 

วัตถุประสงคแของงานวิจัยขอท่ี 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพเคร่ืองอัดแผนประกอบไมและเคร่ืองตัดท าฐานกระทงแผนประกอบไมจาก
เปลือกมะพราว 
 ขั้นตอนสรางแบบทดสอบประสิทธภิาพของเครื่องตัดฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพราว 

1. ศึกษารูปแบบของแบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทง 
แผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 

2. รางแบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไม 
จากกาบเปลือกมะพราว 

3. นําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณา 
4. วิเคราะหแดัชนีความสอดคลอง 
5. ปรับปรุงแกไข 
6. ทดสอบประสิทธภิาพเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบ 

เปลือกมะพราว 
  วัตถุประสงคแของงานวิจัยขอท่ี 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไมตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร ผูใชเคร่ืองเคร่ืองอัดแผนประกอบไมและเคร่ืองตัดท าฐานกระทงแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราว 
 ขั้นตอน ดังน้ี 
        1. ศึกษารูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ทํากระทงเปลือกขาวโพด ตําบลลานดอกไมตก อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร จากการวิจัยเพื่อนํามาเป็นแบบสอบถาม 

2. รางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ทํากระทงเปลือกขาวโพด ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร แลวนําแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปใหผูเชี่ยวชาญ  5 คนพิจารณาความตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมชัดเจนของ
เน้ือหาที่ใชในแบบสอบถาม  
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 3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ทํากระทงเปลือกขาวโพด ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร มาวิเคราะหแดัชนีความสอดคลองโดยเลือกขอที่มีคาเฉลี่ย ระหวาง 0.8-1.00 พรอมกับทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ กอนนําเสนอประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
        5. จัดพิมพแแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ทํากระทงเปลือกขาวโพด ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชรฉบับสมบูรณแเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 
ภาพที่ 3. ฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพราว 

4. ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1. ผลการวิเคราะหแอัตราท่ีเหมาะสมในการท าแผนประกอบไมจากกาบเปลือกกมะพราว  
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการท าแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 

สูตรที่ กาวยูเรีย-ฟอรแมัลดีไฮดแ เปลือกมะพราว การรวมตัวเป็นแผนของเปลือกมะพราว 
1 10 90 ไมรวมตัวมีหลุดรอนจากกันมาก 
2 20 80 รวมตัวมีหลุดรอนจากกันบาง 
3 30 70 รวมตัวไมมีหลุดรอนจากกัน 
4 40 60 รวมตัวไมมีหลุดรอนจากกันเป็นแผน 

แข็งตัวมาก 
5 50 50 รวมตัวไมมีหลุดรอนจากกันเป็นแผน 

แข็งตัวมากมีนํ้าหนักมากไมดูดซึมนํ้า 
 

จากตารางที่ 1 ทําการวิเคราะหแโดยการสังเกตุดวยสายตาและบีบใหงอดวยมือผลนํามาทําการวิเคราะหแคุณลักษณะทางกายภาพใน
ตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแคุณลักษณะทางกายภาพ 
 

 ผลการวิเคราะหแคุณลักษณะทางกายภาพ 

สูตรท่ี 
การรวมตัวกันของ

ฐานกระทง 
การหลุดรอนจากกันของฐาน

กระทง 
ความบิดเบี้ยวของ

ฐานกระทง 
ความแข็งแรงของ

ฐานกระทง 
การดูดซึมน้ า 

1 การรวมตัวกันนอย มีการหลุดรอนจากกัน มาก นอยที่สุด มากที่สุด 
2 การรวมตัวกันนอย มีการหลุดรอนจากกันบาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
3 การรวมตัวกันดีมาก ไมมีการหลุดรอนจากกัน นอย แข็งแรง ปานกลาง 
4 การรวมตัวกันดีมาก ไมมีการหลุดรอนจากกัน นอย แข็งแรงมาก นอยมาก 
5 การรวมตัวกันดีมาก

ที่สุด 
ไมมีการหลุดรอนจากกัน นอยมาก แข็งแรงมากที่สุด นอยที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบวาสูตรอัตราที่เหมาะสมในการทําแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราวทั้งหมด 5 สูตร สูตรที่1. เปลือกมะพราว
ไมรวมตัวมีหลุดรอนจากกันมาก สูตรที่2. เปลือกมะพราวรวมตัวมีหลุดรอนจากกันบาง สูตรที่3. เปลือกมะพราวรวมตัวไมมีหลุดรอนจากกัน สูตร
ที่4. เปลือกมะพราวรวมตัวไมมีหลุดรอนจากกันเป็นแผนแข็งตัว สูตรที่5. เปลือกมะพราวรวมตัวไมมีหลุดรอนจากกันเป็นแผนแข็งตัวมากมี
นํ้าหนักมากไมดูดซึมนํ้า 
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ตอนท่ี 2. ผลการวิเคราะหแรูปแบบเคร่ืองอัดแผนประกอบไมมี 2 ดานดังนี้ 
ดานที่1.ผลการวิเคราะหแดานรูปทรงของกาบเปลือกมะพราวจากการขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแผนประกอบไม 
ดานที่2.ผลการวิเคราะหแดานความหนาของกาบเปลือกมะพราวจากการขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแผนประกอบไม 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหแรูปแบบเครื่องอัดแผนประกอบไมแบบวงกลม 
ชิ้นงานที่ ความหนา ผลการวิเคราะหแ 

1 1ซม. มีขนาดบางมากไมเหมาะกับการติดกลีบกระทงอยางมากมีผลตอการลอยนํ้า 
2 1.5 ซม. มีขนาดบางไมเหมาะกับการติดกลีบกระทงมีผลตอการลอยนํ้า 
3 2 ซม. มีขนาดเหมาะสมกับการติดกลีบกระทงมากไมมีผลตอการลอยนํ้า 
4 2.5 ซม. มีขนาดใหญกับการติดกลีบกระทงมากไมมีผลตอการลอยนํ้า 
5 3 ซม. มีขนาดใหญมากเกินความจําเป็นการติดกลีบกระทงมากไมมีผลตอการลอยนํ้า 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหแรูปแบบเครื่องอัดแผนประกอบไมพบวาชิ้นงานที่ 1.มีขนาดบางมากไมเหมาะกับการติด
กลีบกระทงอยางมากมีผลตอการลอยนํ้าชิ้นงานที่ 2. มีขนาดบางไมเหมาะกับการติดกลีบกระทงมีผลตอการล อยนํ้า ชิ้นงานที่ 3. มี
ขนาดเหมาะสมกับการติดกลีบกระทงมากไมมีผลตอการลอยนํ้า ชิ้นงานที่ 4. มีขนาดใหญกับการติดกลีบกระทงมากไมมีผลตอการลอย
นํ้า ชิ้นงานที่ 5. มีขนาดใหญมากเกินความจําเป็นการติดกลีบกระทงมากไมมีผลตอการลอยนํ้า  
 
ตอนท่ี 3. ผลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองอัดแผนประกอบไมและเคร่ืองตัดท าฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราว 
ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพเครื่องอัดแผนประกอบไมแบบกลม 

เครื่องอัดแผนประกอบไม 1 
แบบ /1คน 

คน 1 ตัดดวยมือ ผลการวิเคราะหแ 

1 ชิ้นใชเวลา 5 นาท ี 1 ชิ้นใชเวลา 3 นาท ี คนทําไดเร็วกวา 2 นาท ี
2 ชิ้นใชเวลา10 นาท ี 2 ชิ้นใชเวลา 6 นาท ี คนทําไดเร็วกวา 4 นาท ี
3 ชิ้นใชเวลา15 นาท ี 3 ชิ้นใชเวลา10 นาท ี คนทําไดเร็วกวา 5 นาท ี
4 ชิ้นใชเวลา20 นาท ี 4 ชิ้นใชเวลา16 นาท ี คนทําไดเร็วกวา 4 นาท ี
5 ชิ้นใชเวลา25 นาท ี 5 ชิ้นใชเวลา26 นาท ี คนทําไดชากวา 1 นาท ี
6 ชิ้นใชเวลา30 นาท ี 6 ชิ้นใชเวลา35 นาท ี คนทําไดชากวา 5 นาท ี
7 ชิ้นใชเวลา35 นาท ี 7 ชิ้นใชเวลา48 นาท ี คนทําไดชากวา 18 นาท ี
8 ชิ้นใชเวลา40 นาท ี 8 ชิ้นใชเวลา60 นาท ี คนทําไดชากวา 20 นาท ี
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหแประสิทธิภาพเครื่องอัดแผนประกอบไมแบบวงกลมพบวาคาโดยเฉลี่ยเครื่องอัดแผนประกอบไม 1 

แบบ ตอ 1คนจะใชเวลาประมาณ 5 นาทีสวนคน 1คน ตัดดวยมือใน 4 ชิ้นแรกคนจะทําเวลาไดเร็วกวาแตหลังจากชิ้นที่ 5 ไปแลวคนจะเริ่ม
ทํางานชากวาโดยเครื่องอัดแผนประกอบไม 1 แบบ ตอ1คนจํานวน 5 ชิ้นใชเวลา 25 นาทีสวนคน 1คน ตัดดวยมือจํานวน 5 ชิ้นใชเวลา26 นาที
และอัดแผนประกอบไม 1 แบบ ตอ1คนจํานวน 8 ชิ้นใชเวลา 40 นาทีสวนคน 1คน ตัดดวยมือจํานวน 8 ชิ้นใชเวลา60 นาที 
 
ตอนท่ี 4. ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไมตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ผูใชเครื่อง
เครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราวจํานวน 15 คน (เลือกแบบเฉพาะเจาะจงประชากร)
ที่ประกอบอาชีพตัดฐานกระทง 

สรุป พบวาผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ66.67 เพศหญิง 5 คนคิดเป็นคารอยละ 33.33  อายุ 20-
30 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 อายุ 31-40 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 อายุ 41-50 ปี จํานวน 2คน คิดเป็นคารอย
ละ 13.33 อายุ 51-60 ปี จํานวน 1คน คิดเป็นคารอยละ 6.66  การศึกษา ระดับประถมศึกษาจํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 33.33 ระดับ
มัธยมศึกษาจํานวน8 คน คิดเป็นคารอยละ 53.33 ระดับปริญาตรีหรือสูงกวาจํานวน2 คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 ประสบการณแการตัดทําฐาน
กระทง1-3ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 6.66 ประสบการณแการตัดทําฐานกระทง3 -5ปี จํานวน10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 
ประสบการณแการตัดทําฐานกระทง5ปีขึ้นไปจํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 26.67 
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การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร ผูใชเครื่องเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราวจํานวน 15 คน  
 สรุป พบวาการหาคา เฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ไดดังน้ี 
 1. ดานการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) คารอยละ 93.33 
 2. ดานการยอยกาบเปลือกมะพราวระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.40) คารอยละ 80.00 
 3. ดานขั้นตอนในการเตรียมทําฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.60 SD 0.61) คารอยละ 66.67 
 4. ดานวิธีการขึ้นรูปทําฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ 86.67 
 5. ดานระยะเวลาในการขึ้นรูปทําฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ 93.33 
 6. ดานขนาดความเหมาะสมของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ86.67 
 7. ดานความแข็งแรงของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.54) คารอยละ 86.67 
 8. ดาน ความบิดเบี้ยวของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.50) คารอยละ 93.33 
 9. ดาน การหลุดรอนจากกันของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.73 SD 0.57) คารอยละ 80.00 
 10.ดานความสวยงามของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) คารอยละ93.33  
 
5. สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

ผลจากการศึกษาการพัฒนาเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราวสําหรับ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลลานดอกไม อําเภอโกสัมพีจังหวัดกําแพงเพชร 
จากวัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอท่ี 1 โดยพบวาผลการการนํากาวยูเรีย-ฟอรแมัลดีไฮดแกับเปลือกมะพราวมาทําการทดลองโดยหาการรวมตัว
เป็นแผนของเปลือกมะพราวและการวิเคราะหแโดยการสังเกตุดวยสายตาและบีบใหงอดวยมือนําผลมาทําการวิเคราะหแคุณลักษณะทางกายภาพ
พบวาสูตรอัตราที่เหมาะสมในการทําแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราวทั้งหมด 5 สูตร สูตรที่1. เปลือกมะพราว ไมรวมตัวมีหลุดรอนจากกัน
มาก สูตรที่2. เปลือกมะพราวรวมตัวมีหลุดรอนจากกันบาง สูตรที่3. เปลือกมะพราวรวมตัวไมมีหลุดรอนจากกัน สูตรที่4. เปลือกมะพราวรวมตัว
ไมมีหลุดรอนจากกันเป็นแผนแข็งตัว สูตรที่5. เปลือกมะพราวรวมตัวไมมีหลุดรอนจากกันเป็นแผนแข็งตัวมากมีนํ้าหนักมากไมดูดซึมนํ้า 

สรุปผูเชี่ยวชาญพบวาสูตรที่ 3 มีความ เหมาะสมมากกับการขึ้นรูปฐานกระทงมากที่สุดรองมาคือสูตรที่ 4 และ 2  ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของสโรชา เจริญวัย (2543 ,หนาบทคัดยอ) การพัฒนาตนแบบแผนชิ้นไมอัดจากเปลือกทุเรียนและมะพราวที่คา
สัมประสิทธิ์การนํา ความรอนตํ่า ผูวิจัยไดทําการศึกษาปใจจัย 2 ประการ ไดแก ชนิดของกาว (ยูเรีย ฟอลแมาดีไฮดแ 12% ฟีนอลแ ฟอลแมาดี ไฮดแ 
6% และ ไอโซไซยาเนต 3%) และความหนาแนนของแผนชิ้นไมอัดที่ผลิต จากการ ทดลองพบวาชนิดของกาวไมมีผลแตกตางกันมากนักตอ
สมบัติของแผนชิ้นไมอัด ในขณะที่ ความหนาแนนของแผนชิ้นไมอัดสงผลอยางมากตอสมบัติของแผนชิ้นไมอัด ผลการทดลองพบวา เมื่อความ
หนาแนนเพิ่มมากขึ้น สมบัติทางกลเพิ่ม เชน โมดูลัส แตกราว และโมดูลัสยืดหยุนสูงขึ้น แตคาที่ไดไมสูงมากนัก ความคงสภาพทางมิติก็ดีขึ้น โดย
แสดงในเทอมของการพองตัวเมื่อแชนํ้า  
วัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอที่ 2. ผลการวิเคราะหแรูปแบบเครื่องอัดแผนประกอบไม ผลการทดลอง มีดวยกัน 2 ดานดังน้ี.  

ดานที่1.ผลการวิเคราะหแดานรูปทรงของเปลือกมะพราวจากการขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแผนประกอบไมพบวาดานรูปทรงที่ตองการมาก
ที่สุดคือวงกลมรอยละ 70 วงรีรอยละ 20 และสี่เหลียมรอยละ 10  

สรุปโดยภาพรวมพบวาแบบที่ 1 การขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแผนประกอบไมดานรูปทรงที่ตองการมากที่สุดรองมาคือแบบที่ 2 และ ดาน
รูปทรงที่ตองการนอยที่สุดคือแบบที่ 3 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของศิวลักษณแ ปฐวีรัตนแ และคณะ (2555 ,หนาบทคัดยอ) การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพราวออนแบบใบมีดชัก Design and Development of a Young Coconut Trimming Machine Using 
Reciprocating Knife ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อออกแบบเครื่องปอกเปลือกมะพราวออนรูปทรง 5 เหลี่ยม โดยใชกลไก
ใบมีดชักไป-กลับ เพื่อให เกิดแรงเฉือนในการตัดเสนใยที่เปลือกผลมะพราวออน เมื่อเทียบการทํางานใน 1 ชั่วโมงสามารถปอกเปลือกมะพราว
ออนไดเฉลี่ย 20.45 ผลตอชั่วโมง  

ดานที่2. ผลการวิเคราะหแดานความหนาของเปลือกมะพราวจากการขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแผนประกอบไมพบวาพบวาสูตรที่ 3 มีความ
หนา 2 ซม. เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นฐานกระทงมากที่สุดรอยละ 70 รองมาคือสูตรที่ 4 มีความหนา 2.5 ซม.รอยละ20 และสูตรที่2 มีความ
หนา 1.5 ซม.รอยละ10  
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สรุปโดยภาพรวมพบวาสูตรที่ 3 มีความหนา 2 ซม. เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นฐานกระทงมากที่สุดรอยละ 70 รองมาคือสูตรที่ 4 มีความ
หนา 2.5 ซม.รอยละ20 และสูตรที่2 มีความหนา 1.5 ซม.รอยละ10 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยรัชนีวรรณ สุขขี (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการทํา
การวิจัยเรื่องเครื่องปอกผลมะพราวงานการศึกษาน้ีมุงที่จะพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพราว ทดสอบปอกเปลือกผลมะพราวที่ความเร็วตางกัน 3 คา
คือ 25,40 และ 55 รอบตอวินาที ปรากฏวาเครื่องสามารถปอกเปลือกออกได 78.60%,79.69% และ 78.57% ตามลําดับ กินกําลังไฟฟูาเฉลี่ย 0.535 
กิโลวัตตแ,0.959 กิโลวัตตแ และ 0.725 กิโลวัตตแ ตามลําดับ เครื่องน้ีทํางานโดยใชแรงงานคนเพียงคนเดียว เวลาที่ใชในการปอกตอหน่ึงผล ประมาณ 
190 วินาที ในหน่ึงชั่วโมง จะปอกได 20 ผล ตัวเครื่องสามารถปอกเปลือกผลมะพราวได มีปใญหาที่ตองปรับปรุงตอไปคือผิวที่ปอกมีลักษณะเป็นลูก
คลื่น มีขนาดเฉลี่ย 28.70 มิลลิเมตร ยาว 68.20 มิลลิเมตร ลึก 2.43 มิลลิเมตร และเป็นขุยมีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.51 มิลลิเมตร 
วัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอท่ี 3. ผลการวิเคราะหแประสิทธิภาพเครื่องอัดแผนประกอบไมผลการทดลอง มีดังน้ี. 

เครื่องอัดแผนประกอบไม 1 แบบ ตอ 1 คนจะใชเวลาประมาณ 5 นาทีสวนคน 1คน ตัดดวยมือใน 4 ชิ้นแรกคนจะทําเวลาไดเร็วกวา
แตหลังจากชิ้นที่ 5 ไปแลวคนจะเริ่มทํางานชากวาโดยเครื่องอัดแผนประกอบไม 1 แบบ ตอ1คนจํานวน 5 ชิ้นใชเวลา 25 นาทีสวนคน 1คน ตัด
ดวยมือจํานวน 5 ชิ้นใชเวลา26 นาทีและอัดแผนประกอบไม 1 แบบ ตอ1คนจํานวน 8 ชิ้นใชเวลา 40 นาทีสวนคน 1คน ตัดดวยมือจํานวน 8 
ชิ้นใชเวลา60 นาที 

สรุปโดยผูเชี่ยวชาญพบวาเครื่องอัดแผนประกอบไมจะทํางานไดมากชิ้นกวาหลังจากคนทํางานผาน 4 ชิ้นไปแลวซึ่งมีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของนายสุรเชษฐแ ซอนกลิ่นและคณะ. เครื่องหั่นกาบมะพราว เป็นโครงงานออกแบบและประดิษฐแ หลักการทํางานของระบบเครื่อง
หั่นกาบมะพราว ผูดําเนินโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นกาบมะพราวใหสามารถหั่นไดหลายขนาดในเครื่องเดียว ทั้งขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ สามารถแปรรูปกาบมะพราวใหมีขนาดความกวาง 2 4 6 และ 8 ได เฉลี่ย 120 กิโลกรัมตอชั่วโมงหรือ โดยใชใบตัดที่ใชหลักการตัดเฉื อน
ของคมตัดเฉือนกาบมะพราว ใหขาดออกจากกัน 
วัตถุประสงคแและสมมุติฐานขอท่ี 4. ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร ผูใชเครื่องเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากกาบเปลือกมะพราวผลการวิเคราะหแไดดังน้ี. 

ตอนที่ 1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถามของผูมีอาชีพตัดทําฐานกระทงจํานวน 15 คนพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ66.67 เพศหญิง 5 คนคิดเป็นคารอยละ 33.33  อายุ 20 -30 ปี 

จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 อายุ 31-40 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 อายุ 41-50 ปี จํานวน 2คน คิดเป็นคารอยละ 
13.33 อายุ 51-60 ปี จํานวน 1คน คิดเป็นคารอยละ 6.66  การศึกษา ระดับประถมศึกษาจํานวน5 คน คิดเป็นคารอยละ 33.33 ระดับ
มัธยมศึกษาจํานวน 8 คน คิดเป็นคารอยละ 53.33 ระดับปริญาตรีหรือสูงกวาจํานวน2 คน คิดเป็นคารอยละ 13.33 ประสบการณแการตัดทํา
ฐานกระทง 1-3 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 6.66 ประสบการณแการตัดทําฐานกระทง3-5ปี จํานวน10 คน คิดเป็นคารอยละ 66.67 
ประสบการณแการตัดทําฐานกระทง 5 ปีขึ้นไปจํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 26.67 
 ตอนที่ 2.การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ผูใชเครื่องเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราวพบวา 
 1. ดานการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) คารอยละ 93.33 
 2. ดานการยอยเปลือกมะพราวระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.40) คารอยละ 80.00 
 3. ดานขั้นตอนในการเตรียมทําฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.60 SD 0.61) คารอยละ 66.67 
 4. ดานวิธีการขึ้นรูปทําฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ 86.67  
 5. ดานระยะเวลาในการขึ้นรูปทําฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ 93.33 
 6. ดานขนาดความเหมาะสมของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) คารอยละ86.67 
 7. ดานความแข็งแรงของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.54) คารอยละ 86.67 
 8. ดาน ความบิดเบี้ยวของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.50) คารอยละ 93.33 
 9. ดาน การหลุดรอนจากกันของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.73 SD 0.57) คารอยละ 80.00 
 10.ดานความสวยงามของฐานกระทงระดับความตองการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) คารอยละ93.33  

ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของฐากูล ทองเสนและประมวล มากเปีย (2555 :โครงงาน) การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องปอก
มะพราวโดยทําการวิจัย เพื่อสรางเครื่องปอกมะพราว เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกมะพราว และหาคาความพึงพอใจของผู ใชเครื่องปอก
มะพราวพบวา1.ความพึงพอใจของผูใชเครื่องปอกมะพราวดานการออกแบบและการสรางพบวาอยูในระดับดี 2.ความพึงพอใจของผูใชเครื่อง
ปอกมะพราวดานการนําไปใชงานพบวาอยูในระดับดี3.ประสิทธิภาพของเครื่องปอกมะพราวพบวาสามารถปอกไดเฉลี่ย 182.8ตอชั่วโมง -ซึ่งสูง
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กวาเกณฑแที่กําหนดคือปอกไดไมตํ่ากวา 180ตอชั่วโมงและสอดคลองกับงานวิจัยของอนุชา สุวรรณราช. เครื่องปอกเปลือกมะพราวออน (2560 : 
โครงงาน :)โดยศึกษาออกแบบและประดิษฐแเครื่องปอกมะพราวออนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชากร หมูที่ 1 ต.ดงดินแดง อ.หนอง
มวง จ.ลพบุรีจํานวน 20 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คาเฉลี่ย และรอยละ จากกการสํารวจขอมูลเบื้องตนของผูทดลองใชงาน พบวา
ความพึงพอใจตอผูที่ทดลองใชงานคิดเป็นคาเฉลี่ย 4.62 คะแนนคิดเป็นคารอยละ 92.4 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่จะนําผลการทดลองไปใช 
 1. ในการขึ้นรูปฐานกระทงดวยเครื่องอัดแผนประกอบไมควรพัฒนาใหขึ้นรูปไดจํานวนมากและหลากหลายรูปแบบตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค 

2.ในการขึ้นรูปฐานกระทงดวยเครื่องอัดแผนประกอบไมควรพัฒนาเครื่องใหมีกําลังอัดสูงอยางนอย 1 ตันขึ้นไปเพื่อใหไดฐานกระทงที่
มีความแข็งแรงและผิวเรียบสม่ําเสมอ 

3. พัฒนากาวใหมที่มีราคาถูกและมีขายทั่วไปในตลาด 
  
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยการพัฒนาเครื่องอัดแผนประกอบไมและเครื่องตัดทําฐานกระทงแผนประกอบไมจากเปลือกมะพราวสําหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลลานดอกไม อําเภอโกสัมพีจังหวัดกําแพงเพชรน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวทุกประการผูวิจัยจึง
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานและขอมอบความดีทั้งหมดใหแกคุณพอ-คุณแมผูลวงลับ คุณครู-อาจารยแและผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาแนะนํา
ชี้แนะและใหความรูแกผูวิจัยจนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดทุกประการ 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษาออนไลนแมหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
Development of The Informative Management System of Online 
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บทคัดยอ 
 “ระบบบริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก” มีวัตถุประสงคแเพ่ือนสรางระบบ
บริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษา ใหกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก เพ่ือเป็นตัวเลือกในการคนหาสถานที่ฝึกงาน
สําหรับนักศึกษารุงตอ ๆ ไปในอนาคต 
   เว็บระบบพัฒนาข้ึนโดยใชภาษา PHP และ HTML โดยใช Laravel php Framework เป็นโครงสรางในการพัฒนาระบบ 
และใช phpMyAdmin เป็นฐานขอมูลแบงการทํางานออกเป็นฟใงกแชั่นตาง ๆ คือ ระบบสมาชิก ระบบคนหา ระบบดาวนแโหลดเอกสาร
ผลงาน และระบบสถิติจํานวนนักศึกษา การแสดงผลขอมูลจะเป็นในการแสดงขอมูลของนักศึกษารวมถึงขอมูลสถานประกอบการ 
    การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ ประเมินจากผูใชจํานวน 32 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ทั้ง 4 คณะ ผลการประเมินดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุดไดแก ขอมูลมีความถูกตอง 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขอมูล ความสะดวกตอการใชโปรแกรมเพ่ือการคนหา ใชงานงายไมซับซอน และขอมูลสามารถนําไปใช
ประโยชนแได โดยมีผลคาเฉลี่ยการประเมิน ดังน้ี 4.50, 4.53 และ 4.60 ตามลําดับ และผลจากการประเมินในภาพรวมของผูประเมิน
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.50% 
 

ค าส าคัญ : สหกิจศึกษา, ระบบบรหิารจัดการ, เว็บแอปพลิเคชั่น 
 

Abstract 
 "Cooperative Education Information Management System Rajamangala University of Technology Lanna 
Tak "has a purpose to build a cooperative education information management system. For Rajamangala 
University of Technology Lanna Tak as an option to search for internships for future students in the future 

The web system developed using PHP and HTML using Laravel php Framework is a structure for 
developing the system and using phpMyAdmin as a database, dividing the work into various functions, namely, 
membership system, system search, document download. And statistics systems for student numbers The 
display of information will be in the display of student information including the establishment information. 

System performance evaluation Evaluated from 32 users, consisting of cooperative education staff And 
students of Rajamangala University of Technology Lanna Tak, all 4 faculties. The most satisfactory evaluation 
results are Information is accurate. Form and method for presenting information Ease of using the program for 
searching Easy to use, not complicated And information can be used With an average evaluation result as 
follows: 4.50, 4.53 and 4.60 respectively, and the results from the overall assessment of the appraiser are at a 
good level, with an average of 4.50% 

 

Keywords: Cooperative Education, Management System, Web Application 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกสหกิจศึกษาซึ่งเป็นสวนหน่ึงของนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี เพ่ือการจัดการและเก็บขอมูลการออกสหกิจศึกษาใหเป็นแหลงเดียวกัน เก็บขอมูลผลการออกสหกิจศกึษาในแตละปีของ
นักศึกษาออกสหกิจศึกษา สําหรบัการตรวจคุณภาพการศึกษาซึ่งนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา น้ันมีจํานวนมากในแตละคณะและขั้นตอนการ
ออกสหกิจศึกษา มีหลายขั้นตอนทําใหมขีอมูลที่ตองประมวลผลมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการไดรวดเร็วและไมสามารถสืบคนขอมูล
ใหแกนักศึกษาได 

งานสหกิจศึกษารับผิดชอบนักศึกษาออกฝึกงานซึ่งสวนใหญจะเป็นดานเอกสารมักเกิดขอผิดพลาดบอยทําใหเจาหนาที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดทันเวลาที่จะดําเนินการในการใหนักศึกษาออกฝึกงานไดและเอกสารในการออกฝึกงานก็ไมไดถูกรวบรวมอยูในที่เดียวกัน เวลา
นักศึกษาขอดูเอกสารในการออกฝึกงานเจาหนาที่จะหาเอกสารยากลําบาก นักศึกษาบางคนยังไมไดสถานประกอบการเจาหนาที่ก็ไมสามารถดูได
วาสถานประกอบการใดยังไมมีนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งยากตอการคนหาเพราะขอมูลมีการเก็บขอมูลที่แยกออกจากกันทําใหงาน ในบางสวนเกิด
ความเสียหายและผิดพลาดไดในการออกฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

ดังน้ันจากปใญหาขางตนคณะผูจัดทําจึงไดมีแนวคิดสรางระบบบริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษาเพื่อไดรับขอมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชนแ และชวยอํานวยความสะดวกกับการใหขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย 

1. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
2. เพื่อสรางสารสนเทศที่เป็นประโยชนแตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก และนักศึกษา 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2550) ปใจจุบันสถานการณแของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การแขงขันของ
ตลาดแรงงานคอนขางสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณแ ทักษะที่องคแกรผูใชบัณฑิตตองใหมีใน
ตัวบัณฑิต เชน ความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพ การวางแผนการทํางานอยางมีระบบ ความรูความสามารถในการรับรู การตัดสินใจและ
แกปใญหา มนุษยแสัมพันธแ ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม การสื่อสาร การนําเสนอและการเป็นผูนํา เป็นตนทักษะเหลาน้ีจะ
เรียนรูและพัฒนาได เมื่อนักศึกษาไดมีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในองคแกรผูใชบัณฑิต  การเรียนการสอนเฉพาะแตในหองเรียน หรือใน
หองปฏิบัติการไมเพียงพอ นักศึกษาจําเป็นตองมีทักษะของงานอาชีพและทักษะดานพัฒนาตนเอง ถือเป็นความจําเป็นที่ทุกฝุายที่เกี่ยวของ ตอง
รวมมือกัน เพื่อเรงสรางและพัฒนาความรูความสามารถของกําลังคนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ดังน้ัน มีนโยบายที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเน่ืองและย่ังยืนเพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณแพรอมมีคุณภาพมีคุณลักษณะที่ตรงตามความ
ตองการขององคแกรผูใชบัณฑิต (ณัฐชา ธํารงโชติ และคณะ, 2555) สหกิจศึกษา หมายถึง กระบวนการที่นักศึกษาไดนําความรู ทักษะ ที่ไดรับจาก
สถานศึกษาไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษา 

     - สถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานที่รับนักศึกษาสหกิจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขา
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีเจาของสถานประกอบการหรือผูควบคุมเป็นผูดูแลการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา 

     - เจาของสถานประกอบการและผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวขอหรือมีหนาที่ในการจัดระบบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ทัง้ หนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

     - ปใญหาและอุปสรรค หมายถึง ขอขัดของ สิ่งกีดขวาง สิ่งขวางก้ัน สิ่งสกัดกัน้ ความไมสะดวกขอสงสัย หรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น 
จากการรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 (วิโรจนแ สารรัตนะ, 2545) การบริหารเป็นกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคแการ โดยอาศัยหนาที่หลักทางการ
บริหาร คือ การวางแผน การจัดองคแการ การนํา และการควบคุมซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเป็นผูรับผิดชอบที่จะใหมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     1. การวางแผน (Planning) เป็นหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญประการหน่ึงซึ่งนักวิชาการทั้งหลายกําหนดขึ้น จะเริ่มตนดวยหนาที่
ทางการวางแผนเป็นอันดับแรก จึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนเป็นอยางดี 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   393 

     2. การจัดองคแการ (Organizing) หนาที่ทางการบริหารที่สืบเน่ืองจากการวางแผนกกลาวคือ เมื่อองคแการจัดทําจุดหมาย และแผน
เชิงยุทธศาสตรแแลว ผูบริหารควรตองออกแบบโครงสรางองคแการ 
เพื่อใหการบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตรแขององคแการน้ัน 

     3. การนํา (Leading) เป็นสภาวะที่ผูนําใชความพยายามที่จะใหมีอิทธิพลตอผูอื่น เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคแการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     4. การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑแเพื่อใหปฏิบัติงานขององคแการบรรลุผลตามจุดหมายที่
กําหนดไว มุงใหเกิดความมั่นใจวาสมาชิกในองคแการไดประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางที่จะทําใหบรรลุผลตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว 

(รวิทัต ภูหลํา. 2554) วิธีการสรางแอพพลิเคชันสําหรับไอแพดน้ัน จําเป็นตองใชหลักการทางการเขียนโคด ที่ทําโดยนักพัฒนา
โปรแกรม (Programmer) โคดที่ใชในการเขียนแอพพลิเคชันเป็นภาษาทางคอมพิวเตอรแเรียกวา Objective-C ใชผานเครื่องมือที่เรียกวา X 
Code เป็นชุดโปรแกรมสําหรับชวยเขียนโคด สรางขึ้นโดยบริษัทแอปเปิ้ลเจาของผลิตภัณฑแไอแพดในประเทศไทยน้ันการทํางานรวมกันระหวาง
นักออกแบบและนักพัฒนาโปรแกรมมีอยูนอยมาก โดยนักออกแบบมีสวนเพียงแคออกแบบรูปภาพที่ประกอบในการใชงานสวนตาง  ๆ เป็น
รูปแบบภายนอกเพียงเทาน้ัน นักพัฒนาโปรแกรมเป็นบุคคลที่ควบคุมการทําแอพพลิเคชันเป็นหลัก ต้ังแตเริ่มวางแผนงานจนกระทั่งจบงาน 

(สุชาดา พลาชัยภิรมยแศิล. 2554) แอพพลิเคชันแบงเป็นสองประเภทใหญ ๆ ไดแก แอพพลิเคชันระบบเป็นซอฟตแแวรแพื้นฐานในระบบ 
เพื่อเป็นตัวรองรับแอพพลิเคชันอื่น ๆ ที่มีไวสําหรับใชงานอีกทีหน่ึง เรียกอีกอยางวาระบบปฏิบัติการ ปใจจุบันมีอยูหลายระบบดวยกันที่
บริษัทผูผลิตสรางขึ้นเพื่อรองรับสมารแทโฟนหรือแท็บเล็ตของบริษัทตนเองโดยเฉพาะ เชน ไอโอเอส ( iOS) ของบริษัทแอปเปิ้ล แอนดรอยดแ 
(Android) ของบริษัทกูเกิ้ล เป็นตน แอพพลิเคชันอีกประเภทหน่ึงไดแก แอพพลิเคชันที่ตอบสนองความตองการของผูใช แบงออกไดเป็นหลาย
กลุมและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หลัก ๆ ไดแก แอพพลิเคชันในกลุมเกม แอพพลิเคชันในกลุมเครือขายสังคมออนไลนแ และแอพพลิเคชัน
ในกลุมมัลติมีเดีย 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. การกรองขอมูลดิบ ขอมูลดิบที่ไดรับจากทางเจาหนาที่สหกิจศึกษาแบงขอมูลเป็น 3 หมวด คือ ขอมูลนักศึกษา  ขอมูลสถาน
ประกอบการ แบบประเมิน เป็นขอมูลดิบต่ังแตปี พ.ศ. 2550 จนถึงขอมูลปใจจุบันจํานวนทั้งหมด 2,897 คอลัมนแ สาขาวิชาที่เขารวมโครงการสห
กิจศึกษาอางอิงจากขอมูลปใจจุบัน มีดังตอไปนี้ คอมพิวเตอรแเครื่องกล ไฟฟูา โยธา อิเล็กทรอนิกสแ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยางการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตาราง Excel ที่ใชงานจริง 

 
ตรวจสอบขอมูลภายในตาราง Excel ดูขอมูลคอลัมนแของตารางปใจจุบันวาตรงกับขอมูลเกาหรือไม สามารถวางขอมูลเกาลงไปใน

ตาราง Excel ใหมไดหรือตองปรับคอลัมนแใหตรงกันเพื่อที่ขอมูลจะไดอยูในคอลัมนแที่ตรงกัน  
เมื่อคอลัมนแปใจจุบันตรงกันแลวมาตรวจสอบชนิดของขอมูลแตละคอลัมนแวาขอมูลแตละคอลัมนแน้ันอยูในรูปแบบเดียวกันหรือไม 

จากน้ันทําการแปลงขอมูลแตละคอลัมนแใหอยูในรูปแบบเดียวกัน เพื่อที่งายตอการเรียกใชงานขอมูล 
  

2. การออกแบบระบบงาน Context Diagram แผนรูปเป็นแผนภาพที่อธิบายถึงกิจกรรมโดยรวมของระบบเพื่อแสดงโครงสราง  
ความสัมพันธแของระบบกับผูใชงาน 
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ภาพท่ี 2  Context Diagram ของระบบสหกิจศึกษา 
 
แสดงใหเห็นถึงเอนทิตีกระบวนการทางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับรูป ไดแก  

1.  เอนทิตีของเจาหนาที่  
2.  เอนทิตีของผูใชงาน 
3.  เอนทิตีของอาจารยแ 

 
Data Flow Diagram: DFD  
              แผนรูปสามารถนําไปสรางแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) ของระบบบริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษาแบบ
ออนไลนแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  Data Flow Diagram ของระบบสหกิจศึกษา  
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หนาที่การทํางานของแตละบุคคล ดังภาพที่ 3 
1. ผูใชงาน สามารถจัดการกับขอมูลนักศึกษา และสถานประกอบการได นักศึกษาทําการบันทึกขอมูลของตนเองเขาสูระบบเพื่อ

จัดเก็บไวในฐานขอมูล 
2. อาจารยแ สามารถรับผลรายงานของนักศึกษาได จากขอมูลเอกสารสหกิจศึกษาที่นักศึกษาเป็นผูอัพโหลดเอกสารเขาสูระบบ 
3. ผูดูแลระบบ สามารถจัดการไดครอบคลุมในระบบ คือ สิทธิ์ของผูใชงาน ขอมูลผูใช ขอมูลนักศึกษา ขอมูลสถานประกอบการ ขอมูล

คณะ ขอมูลสาขาวิชา เอกสารสหกิจศึกษา ผูดูแลระบบสามารถจัดการระบบสหกิจศึกษาไดทุกสวนของระบบ 
 
ผลการวิจัย 
 ระบบบริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษาแบบออนไลนแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก สามารถเขาถึงผาน http://co-
op.tak.rmutl.ac.th โดยมีเมนูจํานวน 6 เมนู ดังน้ีหนาแรก สถิติ คนหา ดาวนแโหลด เขาสูระบบ ลงทะเบียน สิทธิ์การใชงานระบบแบงออกเป็น 
2 สวน คือ สวนของนักศึกษาและสวนของเจาหนาที่ผูดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  แสดงหนาจอหลักของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  แสดงหนาจอผลขอมูลสถิติปรากฏขอมูลคณะและจาํนวนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6  แสดงหนาจอการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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ภาพท่ี 7  แสดงหนาจอเอกสารสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8  แสดงหนาจอการเขาสูระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  แสดงหนาจอการเขาสูระบบกรอกขอมูลยืนยันตัวตน 
 
 หนาตางโปรแกรม แสดงเมนูหลักของระบบสหกิจศึกษาดังภาพที่ 4 , 5, 6, 7, 8 และ 9 สิทธิ์การใชงานจะแบงออกเป็น 2 สวน คือ 
ผูใชงานทั่วไป และผูดูแลระบบ 
 หนาจอสิทธิ์การเขาสูระบบของนักศึกษา เมื่อเขาสูระบบทําจะปรากฏหนาจอขอมูลเพื่อทําการกรอกขอมูล ประกอบดวยขอมูล 2 สวน 
ดังน้ี ขอมูลนักศึกษา และขอมูลสถานประกอบการโดยขอมูลการกรอกจะอิงตามแบบฟอรแมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเอกสารหมายเลข 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  แสดงหนาจอการเขาสูระบบของนักศึกษา 
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 หนาจอสิทธิ์การเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แบงออกเป็นสวนตาง ๆ ดังน้ี 
 1)  หนาจอจัดการขอมูลผูใช 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 11  แสดงหนาจอจัดการขอมูลผูใชงานระบบ 
 

  เป็นภาพเมื่อผูดูแลระบบทําการเขาสูระบบจะแสดงหนาของการจัดการขอมูลผูใชงาน 
 

             2)  หนาจอจัดการขอมูลคณะสามารถ เพิ่ม ลบ แกไขได 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  แสดงหนาจอจัดการขอมูลคณะ 
 

  เป็นภาพเมื่อผูดูแลระบบทําการเขาสูระบบจะแสดงหนาของการจัดการขอมูลคณะ 

 
 3)  หนาจอจัดการขอมูลสาขาวิชาสามารถ เพิ่ม ลบ แกไขได 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 13  แสดงหนาจอจัดการขอมูลสาขาวิชา 
 

  เป็นภาพเมื่อผูดูแลระบบทําการเขาสูระบบจะแสดงหนาของการจัดการขอมูลสาขาวิชา 
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             4)  หนาจอจัดการเอกสารสหกิจศึกษาจะเป็นการ เพ่ิม ลบ แกไข แลวแทนในเอกสารดาวนแโหลดในเมนู ดาวนแโหลด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14  แสดงหนาจอจัดการขอมูลเอกสารสหกิจศึกษา 
 

  เป็นภาพเมื่อผูดูแลระบบทําการเขาสูระบบจะแสดงหนาของการจัดการขอมูลเอกสารสหกิจศึกษา 

 
5)  หนาจอจัดการขอมูลสถานประกอบการโดยมาจากการกรอกขอมูลของนักศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15  แสดงหนาจอจัดการขอมูลสถานประกอบการ 
 

  เป็นภาพเมื่อผูดูแลระบบทําการเขาสูระบบจะแสดงหนาของการจัดการขอมูลสถานประกอบการ 
 
6)  หนาจอจัดการขอมูลนักศึกษาโดยมาจากการกรอกขอมูลของนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16  แสดงหนาจอจัดการขอมูลนักศึกษา 
 

  เป็นภาพเมื่อผูดูแลระบบทําการเขาสูระบบจะแสดงหนาของการจัดการขอมูลนักศึกษา 
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7)  หนาจอจัดการรายงานขอมูลนักศึกษาและสถานประกอบการสามารถดาวนแโหลดเอกสารในรูปแบบของ .xls เพื่อนําไปใชงานตอ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17  แสดงหนาจอจัดการรายงานขอมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ 
  เป็นภาพเมื่อผูดูแลระบบทําการเขาสูระบบจะแสดงหนาของรายงานขอมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ 
จากผลสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จํานวน 30 คน ผลสํารวจออกมาดังน้ี ผูที่ถูกสํารวจเพศหญิง คิดเป็น 

56.25% เพศชาย คิดเป็น 43.75% ชวงอายุที่ถูกสํารวจมากที่สุด คือชวง อายุ 21-25 คิดเป็น 75.00% ชวงอายุ 18-20 คิดเป็น 18.75% และ
ชวงอายุ 36-40 คิดเป็น 6.25% ดานระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเป็น 6.25% ระดับปริญญาตรี คิดเป็น 93.75% จากการวิเคราะหแ
สถานะของผูตอบ นักศึกษา คิดเป็น 93.75% ผูเชี่ยวชาญดานระบบหรือเจาหนาที่สหกิจศึกษา คิดเป็น 100.00% และผลการสํารวจ สอบถาม
ความพึงพอใจ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจเต็ม 5 คะแนน ผลประเมินที่ไดดานขอมูล ขอมูลมีความถูกตองอยูในระดับมากที่สุด มีความพอใจ
เฉลี่ย 4.53% ดานรูปแบบ รูปแบบและวิธีการนําเสนอขอมูลอยูในระดับมากที่สุด มีความพอใจเฉลี่ย 4.60% ดานการใชงาน ความสะดวกตอการ
ใชโปรแกรมเพื่อการคนหา ใชงานงายไมซับซอนอยูในระดับมากที่สุด มีความพอใจเฉลี่ย 4.53% ดานประโยชนแและการนําไปใช ขอมูลสามารถ
นําไปใชประโยชนแได และเป็นแหลงรวมขอมูลและนําไปอางอิงไดอยูในระดับมากที่สุด มีความพอใจเฉลี่ย 4.60% สําหรับภาพรวมของระบบอยู
ในระดับมาก มีความพอใจเฉลี่ย 4.50% ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยูในระดับความพึงพอใจดีถึงดีมากที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการรวบรวมขอมูลนักศึกษาและขอมูลสถานประกอบการในรูปแบบของไฟลแงานรวมไปถึงรูปแบบของเอกสารนํามาทําการคัดแยก 
ปรับเปลี่ยน ขอมูลใหอยูในรูปแบบเดียวกันที่เป็นปใจจุบันทําการพัฒนาเว็บไซตแระบบสหกิจขึ้นมา เพื่อเป็นตัวจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบ และ
จัดเก็บขอมูลอยูในที่เดียวกันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดความซ้ําซอนใหกับเจาหนาที่สหกิจศึกษา ทั้งตัวระบบเองเป็น เว็บ
ขอมูลใหนักศึกษาสามารถเขาไปคนหาขอมูลสถานประกอบการไดสะดวกสบายมากขึ้น ขอมูลที่เป็นประโยชนแตอตัว นักศึกษาเอง เว็บไซตแ
ระบบสหกิจศึกษาเป็นตัวที่ชวยในการจัดระบบระเบียบการทํางานใหงายย่ิงขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดทําโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี  และเอกสารประกอบโครงการวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณแไดดวยดี ทั้งน้ีเพราะไดความกรุณา
จาก อาจารยแวันชนะ จูบรรจง ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาใหและคอยใหคําแนะนํา ใหความรู ขอคิดเห็น แนวทางการดําเนินงาน และชวยแกปใญหาตาง 
ๆ ในการพัฒนาโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณแ นอกจากน้ีที่ขาดไมได คือ เจาหนาที่ของทางสหกิจศึกษาที่ไดใหขอมูลกับทางผูจัดทําโครงการรวมไปถึง
ไดใหขอเสนอแนะในการทํางานของระบบ เจาหนาที่ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยที่ไดใหคําแนะนําการอัพโหลดขอมูลขึ้นฐานขอมูลตาง ๆ และ
อาจารยแทุกทานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ที่
ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการทําโครงการวิจัยในดานตาง ๆ ตลอดจนชวยเหลือและแนะนําโครงการ 
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Designing Remote Control Courseware via Web Experiments 
 

Puttiphong Jaroonsiriphan1 

 
Abstract 

This paper focuses on the courseware design for a senior undergraduate level control 
systems analysis course using web streaming technology. This course includes analytic 
methods from both frequency and time domains with emphasis on real world problems. The 
use of dynamic animation and web experiments enhances learning and interest constitutes the 
major changes. A series of lab sessions are introduced to the class to complement the 
lecture materials and to guide the students into the design project. The use of web 
experiments and animation provides many advantages: better visual effects, improved 
communications, and higher interest levels. Student responses have been significantly positive 
and impressive. A number of recommendations are made in this work based on instructor 
observation and course evaluations. 

Keywords: Web Experiment, Animation, Simulink, Dynamic System, Control System, Remote 
Control, DataSocket, LabVIEW, Matlab 

 
(I) Introduction 

Control system analysis is a multidisciplinary subject encompassing almost all fields of engineering 
applications and many other educational areas. However, the traditional treatment (in the sense of teaching 
pedagogy) of this subject tends to be highly theoretical and mathematical with heavy emphasis on equation 
derivation and algorithmic development. Such approach is convenient from the instructor's point of view but 
may not be beneficial to the students who are classified as sensing types (MBTI), or visual (ILS), or concrete 
experience Kolb's [11] model. 

It is observed that more than 70% of learners in control system area are not analytic learners.  Kolb‖s 
experiential learning theory advocates a holistic approach to combine experience, perception, cognition and 
behavior. This curriculum is designed to adopt Kolb‖s theory and to adapt to students‖ learning needs. These 
class activities allow students with various learning styles to move through stages of experiential learning for one 
would learn best when one uses all four processes: 1) Concrete Experience, 2) Reflective Observation, 3) 
Abstract Conceptualization and 4) Active Experimentation. 

One of the major functions of education is to shape students‖ attitude toward learning and to develop 
effective learning skills.  The author hopes to accomplish these objectives by using web experiments, dynamic 
animation, and team project.  It is not merely about including practical experiences but utilizing these 
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experiences to induce higher levels of learning.  Furthermore, students will be exposed to the importance of 
team work, working collaboratively through individual differences, which is an integral part of real work scenarios. 

In the past decade, the availability of student dynamic simulation and analysis software provided the 
first step towards closing the gap between classroom and "real- world" experience. The term animation covers a 
broad range of software applications such as kinematics and dynamics. For kinematic animation, a use of 
keyframing and motion capture constitutes the primary mean of driving the animation sequence (e.g. Poser, 3D 
Studio Max, Jack, etc.). Emphasis of kinematic animation falls on “life- like” quality and stunning graphics. It is 
therefore as much art as science. Dynamic animation is driven by the outputs of a simulation engine to provide a 
2D or 3D display of the physical characteristics of the application. The output may contain simplified geometric 
objects such as line, rectangles, circles, etc. The benefits of dynamic animation include: (1) better interpretation 
of the results of the simulation so that the students can actually visualize the execution of the 
system/subsystem, (2) more efficient communication of the results, and most importantly, (3) improving student 
interest in the subject materials, (4) ease the derivative understanding between theoretical  and practical parts. 

A number of researchers have reported their effort in using animation to enhance design and/or 
education effectiveness. For example [1] described an engineering animation tool that included motion control 
development. In [2], a real time simulation/animation tool was developed to facilitate the evaluation of active 
suspension systems. In [3], animation of flexible manufacturing system was carried out in conjunction with 
modeling and control. Arrival of student versions of graphical simulation software such as Matlab, VisSim, and 
LabVIEW sparked interests in adding an animation stage to the simulation. Such efforts were described in [4], [5], 
[6], and [9]. In [8], [10], a Visual C++, Direct-3D based software was generated for interactive modeling, 
simulation, animation, and control of dynamic systems. In [7], the ubiquitous world wide web was utilized to 
implement computer animated simulation instruction modules. This paper describes a similar approach to the 
past effort, i.e. using Matlab/Simulink as the numerical engine. However, the Matlab Animation toolbox (ANSIM), 
a freely downloadable software that works seamless with Simulink (professional as well as student versions), is 
used to generate simple dynamic animation for the purpose of enhancing student learning and appreciation of 
“real-world” dynamic systems. Furthermore, the simulation/animation component is directly integrated into the 
course so that progressive learning and coordination with the lecture materials can be carried out. 

It is well established that hands-on experience can also significantly improve student learning and 
interest level in the course materials [12]. This is especially important in control analysis courses that are 
theoretical with a high degree of mathematical analysis. However, a number of constraints prevent the broad 
base integration of experiments into engineering courses. For examples, laboratory facilities/hours, safety issues, 
and software development effort are a few of the limiting factors that most instructors would encounter. With 
the increase in bandwidth through high speed and ISDN data lines, web-based distance experiments can play a 
significant role in supporting the learning process by providing a 24/7 laboratory with real time experiments so 
that the students can draw realistic conclusions and gain insight for real- life problem solving. 

A number of web-based distance experiments are already in place. Earlier systems [13], [14] rely on 
custom software development e.g. cgi/Perl, Java/C++, etc. Maintenance and upgrade of the codes become 
problematic. Furthermore, most earlier system lack real- time streaming capabilities due to the client side 
control privilege. The more recent implementations of the web experiments are based on existing software 
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platforms such as LabVIEW or Matlab. In [15], [16], and [17], various web experiments are supported by the 
Wincon/Simulink combination package through TCP/IP protocol. In [18], distance experiments in process control 
and dynamics are made available via LabVIEW interface. In [20], monitoring of distributed processes are carried 
out on LabVIEW TCP/IP VI (Virtual Instrumentation) using the HTTP web server. 

While these approaches are meritorious and work well for the intended applications, to be effectively 
applied to an undergraduate environment, distance experimental system should possess the following 
characteristics: 

1. Efficient interactive/multi- user operations. 
2. Machine independent (currently developed for the PC platform). 
3. Secure operations. 
4. Graphics User Interface compatible. 
5. High processing bandwidth with true real-time data streaming capabilities. 
6. Low cost, user friendly interface. 
7. Global resource sharing. 
A server/client software based on LabVIEW DataSocket technology was developed to for distance 

experiments. The students download and install a plug- in to a standard web browser such as Microsoft‖s 
Internet Explorer and access the experiments on a 24/7 basis. Details of the web experiments are discussed in 
Section V of this paper. 
(II) Course Description 

The old curriculum focused extensively on classical frequency response methods such as complex 
variables, frequency response methods (Bode, Nyquist, Nichols), stability assessment techniques (Routh-Hurwitz, 
root locus), performance criteria (sensitivity, steady accuracy, transient response), and compensation (lag, lead). 
Although it may be argued that the course contents possess educational values, it is generally agreed that 
significant revision is necessary to reflect the change in technologies and modern engineering career challenges. 
In particular, computer-aided analysis, state space methods, and nonlinear systems are introduced into the 
curriculum, replacing lag, lead compensation, Nichols chart, and parts of the performance criteria. That is, the 
emphasis of the course is on analysis rather than control design which is relegated to an outline of the lecture is 
shown below: 

• Introduction to Systems, Review of LaPlace Transform 
• Transfer Functions, Signal Flow Graphs, Stability 
• Frequency Response of Linear Systems: Bode and Nyquist 
• Identification of Dynamic Systems 
• Performance Characteristics and Feedback; Case study: positioners, actuators, and sensors 
• Properties and Solution of State-Space Systems 
• Modeling of Physical/Biological/Nano Processes, Linearization 
• Stability Assessment: Routh-Hurwitz 
• Root Locus Method 
• The Nyquist Stability Criterion 
• Describing Functions and Limit Cycles 
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• Application of Describing Functions 
• Review and Project Presentation 

 The revised contents can potentially be highly mathematical and run into the same problems of 
being disconnected from the real world. Therefore, a complementary laboratory session is added to introduce 
limited hands-on experience for the class. The laboratory engine is based on Mathwork‖s Matlab/Simulink 
package and consists of the following topics: 

• Introduction to Matlab 
• Matlab Differential Equation Solvers 
• First and Second Order Linear Systems 
• Introduction to Simulink 
• Common Nonlinear Systems and Simulation 
• Simulating Chaotic Systems 
• Computer Animation 
• Project Development 

 On the other hand, the web experiments focus on identification of first/second order systems, and 
control of a simple motor drive. The homework assignments comprise of simpler problems that can be hand 
calculated so that the students can focus on the concept and mechanics of analysis. More 
in-depth versions of the problems are assigned in the lab sessions where the students team up and tackle the 
problems using Matlab and Simulink. The project is introduced at mid-term. It is a realistic, multiple degree-of- 
freedom type (e.g. two link robot, crane with variable loads) with nonlinear dynamics and were generally difficult 
to "sense" or "visualize" directly. Dynamic animation provides an extra dimension of learning where the students 
can develop a deeper sense of understanding of the system characteristics and therefore apply creative 
solutions to the problem. Finally, a full array of support is available to the students: 

• Teaching Assistant 
• Peer Facilitator 
• Open Lab Hours 
• Dedicated Website 
• Coordinated Lectures and Lab Sessions 

(III) Animation and the Matlab Animation Toolbox (ANSIM) 
The animation toolbox, ANSIM, is freely downloadable from Mathworks. It works with both professional 

as well as student versions of Matlab/Simulink version 4 and above. Installation of the toolbox is somewhat OS 
dependent. For the student version (5.3+) running on Windows platform, the preferred destination of the ansim 
folder is in the work subdirectory of  Matlab, the corresponding Simulink Library Browser window will then 
correctly reflect the path, Animblk.mdl in the ansim folder, and the animation Window are shown in Figure 1(a), 
1(b),  1(c),  1(d) below, respectively: 
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(a)                                                                     (b) 

 
 
 
 
 
 

 
 
   (c)                                                                   (d) 

Figure 1: (a) Directory structure of the ANSIM Toolbox, (b) Simulink library browser window showing the 
animation toolbox, (c) Animblk block, (d) Animation window 
 

As shown in Figure 1(a)-(d), there are five basic elements in animblk: text, line, rectangle, dot, and patch. 
The text element enables the user to move, zoom, color, and rotate a text string. The line element has three 
vertices defined as (x1, x2, x3) and (y1, y2, y3). These parameters are imported into animblk using a mux 
element in the Simlink Signals and Systems Library. The line width and color can also be specified by the 
simulation output. Similarly, the patch object is defined by a series of matching x, y coordinates: (x1, x2, …) and 
(y1, y2, …). The rectangles, on the other hand, are specified by the lower left x, y coordinates, height, and width. 
Finally, the dot element can vary in position (as specified by the x, y coordinates), size, and color 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Animation of a second order linear feedback system 
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As shown in Figure 2, a simple example consisting of a second order system (DC motor) under 
proportional feedback control. In this example, the students can vary the feedback gain “K” and observe the 
effects on the output angle which exhibits overdamped, critically damped, and underdamped characteristics as 
“K” is increased in accordance to the root locus diagram.  The conventional output is shown in the scope 
display. However, the animation screen shows a single rigid link attached to the shaft of the motor so that the 
link rotates according to the output angle of the motor shaft. The students can now easily visualize the physical 
characteristics of the motor and draw conclusions that are otherwise less obvious. For example, some students 
immediately point out that excessive overshoot can be a potential safety problem to both the hardware and 
people standing near it. It should be noted that the output angle must be converted into the respective 

vectors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Animation of a physical pendulum 
 

A second example illustrates the motion of a physical pendulum governed by a second order nonlinear 
differential equation is shown in Figure 3. Both the line element (for the string) and the dot element (for the 
bob) are used for the animation. Again, the animation output provides a better “feel” for the dynamics of the 
pendulum.  
 
(IV) Project Description 
 The project is an integral part of the course. It accounts for 15% for the total grade and it is assigned at 
mid-term to the class teams each consisting of 2 students. The project is first broken down into the sub-
components for the teams to work on during the lab sessions. That is, simulation block build, debug, and partial 
animation. The teams are then required to integrate the system together, devise a strategy to coordinate the 
motion, analyze the results, and produce a parts list and specifications. 

The mentioned project is an crane system that consists of a crab, a winch, and a cable assembly. The 
equations of motion are given by: 
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  The objective of this project is to simulate the system and devise a strategy to pick up two loads and 
release them in the final drop zone as shown in Figure 4 for the motion captured animation sequence. In order 
to do this, the students must coordinate the motion of the crab and winch while avoid hitting the obstacles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Crane system captured animated sequence 
 

 
 
Figure 5: (a) Simulation block diagram for the  Figure 5: (b) Traditional trajectory plots of the crane system 
crane system  depicting variables x1 (middle),x3 (bottom), and x5 (top) 
  

A typical simulation block diagram is shown in Figure 5(a). It is of interest to compare the animation 
output with the traditional time trajectory plot given in Figure 5(b). Although the trajectories yield accurate 
measurement data, the animation produces a much better description of the dynamics of the system and the 
project results can also be easily communicated to both technical and non-technical audiences. 
 
(V) Web Experiments 

To participate in the web experiments, the students connect their PCs to the server located in the real-
time control lab by using Web Page Plug-In and applying IP address of the server. The students (clients) connect 
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to the server containing DataSocket reader and writer components that automatically control and display the 
real time data. This way, the students can control and monitor experiment in real-time and enjoy the full 
benefits of telepresence. In terms of connectivity requirements, the students need to have Internet access either 
through LAN or WAN. For off- campus access (e.g. dial- up or DSL) the students must have a valid university 
account and a VPN (Virtual Private Network) program to get across the firewall. Detailed descriptions of the 
server/client designs are given in [19], [21]. A description of the web experiments is now given: 

1. First and Second Order system identification: This experiment deals with the characteristics of 
first and second order systems. As such, the experiment is a simulation to focus on the linear dynamics and to 
get the students ready for the second web experiment on DC motor control. A simulation loop is set up on the 
server and the students are to identify the open loop transfer functions (first and second order) by means of the 
input-output data. The system block diagram is shown in Figure 6. The client (students) and server screen 
captures are shown in Figures 10 and 11, respectively. After choosing the first or the second order system, the 
students then specify the type of inputs to the system as well as the loop gain in order to establish the closed 
loop characteristics of the system. When students are satisfied with the results, they can save the data by 
selecting the files to save in the local drive. The results are then analyzed to derive the open loop transfer 
functions. This experiment is introduced around the fifth week of the course, after coverage of the topic 
“Identification of dynamic systems”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Web experiment 1: First and second order systems identification 
 

 

Figure 7 : (a) Web experiment 1: Client 
screen capture 

Figure 7: (b) Web experiment 1: Server screen 
capture 
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For Experiment 1, the concept is relatively simple and there are relatively few surprises. Most students 
are able to come up with the open loop transfer functions using either step response (most popular) or 
frequency response methods. The identification experiment serves as a summary of linear systems 
characteristics. However, unlike the traditional approach of synthesizing the output according to the plant 
model, identification requires a higher level of understanding of system properties and the effects of feedback 
on input-output relationship. 

2. Position Control for DC Motor. This experiment demonstrates motor control and the effects of the 
non-linearity present in a mechanical system. The set up consist of a standard DC motor/ 
potentiometer/amplifier combination as shown in Figure 8. Unlike the ideal linear systems of experiment 1, the 
responses of non-linear system under proportional control does possess non-zero steady state error and exhibits 
limit cycles resulting from the dead zone and parasitic dynamics. The dead zone represents frictions in the 
motor bearings and has been broadened to increase the observable effects. The students are also provided with 
the corresponding simulation block diagram as shown in Figure 9(a). The goals of this experiment are (1) to 
determine the motor parameters and dead zone characteristics through a combination of analysis and 
simulation and (2) compare the response of the nonlinear system with a linear plant. Screen capture of the 
client program is shown in Figure 9(b). It should be noted again that the primary goal of this experiment is to 
introduce the students to the nonlinear characteristics and the process of identifying the nonlinear plant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: Web experiment 2: DC motor control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: (a) Simulation block diagram for the DC 
motor experiment 

Figure 9: (b) Web experiment 2: Client 
screen capture 
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For Experiment 2, the DC motor control system, the situation is different. Most students have difficulties 
initially in dealing with the system because of a number of factors: (1) the experiment is not 100% time- 
invariant/repeatable, (2) the response curves exhibit severe nonlinear behavior such as limit cycle and 
“uncertain” steady state values. Nevertheless, the lecture materials and simulation block diagram were helpful 
in helping the students to “sort out” the nonlinear dynamics. 

Overall, the student experience has been very positive and the stated goals of strengthening learning 
and enhancing interest level have been achieved. However, further development is necessary to fully optimize 
the experiments. 
(VI) Student Experience 

Having piloted this new course format for four semesters, student experience can be described as 
“apprehensive at the beginning” and “exhilarative at the end”. Although many students are initially concerned 
with the difficulties and workload of the revised course, this concern gradually subsides and a marked increase 
in interest level is observed. From the course evaluation, students are particularly positive about the following: 

1. Introduction of new software technology such as the animation toolbox. 
2. Relevance of course contents to “real- life” experience. 
3. Challenges and rewards of the project. 
Prior to that, the elective pair could barely run once a year. Now the pair can run every semester with 

good enrolment. Finally, although the statistical base is still too limited to draw any definitive conclusions at this 
point, it is nevertheless observed that: 

1. Success rate of the project does correlate strongly with the rest of the lecture grades and work 
pattern. Students submitting their class works on a timely basis and scoring above average grades in the tests 
have the least difficulties in completing the project. Therefore, a highly structure project schedule is 
recommended. 

2.Most students prefer feedback approach than open loop strategies. This is because the plants (robot 
or crane) are marginally stable and adding a bit of proportional feedback does simplify the design. The use of 
feedback in this project, however, will cause some loss of physical insight into the problem and some open loop 
strategies should be mandatory. 

3.General computer skills (e.g. web surfing, games, etc.) do not necessarily translate into project success. 
This is because the project is more than just programming: knowledge of analysis and characteristics of the plant 
are equally important. Coordination of lecture and lab sessions is vital. 

4.Team spirit is critical. There are quite a few cases of break down in cooperation between members. 
Nevertheless, the team approach has its merits and will be continued. It may be necessary to apply additional 
partnership criteria e.g. Myers-Briggs Type Indicator to improve teaming arrangements and communication among 
members. 
(VII) Conclusions 

In this paper, courseware redesign for a senior level course on control system analysis is reported. 
Besides revising the course contents, a series of lab sessions are introduced to complement the lecture series 
with the review of Matlab, introduction of Simulink, ANSIM, web experiment, and culminating in the project 
design. The project is a real- life system with high degree of freedoms and nonlinearities. The use of animation 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   410 

added an extra dimension of visual communication that brought the students closer to the physics (rather than 
just the mathematics) of the problem. Student 
  response has been very positive despite the extra work and, at times, the difficulties in maintaining 
coherent team spirit. Interest level in the course has also been increased, as evident in the course evaluations.  
The Kolb‖s experiential learning cycle encourages students to observe, think, analyze, synthesize, and apply 
what they have learnt.   The authors are pleased to report the course revision has moved toward the direction 
of shaping students‖ learning attitude and developing effective learning skills. 
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คุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับต ารวจ  
กรณีศึกษา: สถานีต ารวจภูธร อ าเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

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

สนธิ์ บางย่ีขนั1  และ ผิน  ปานขาว2  
Son Bangyeekan  and Phin Prankaw 

 

บทคัดยอ            
           การศึกษามีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับตํารวจ กรณีศึกษาโครงการฝากบานกับ
ตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด และ 2) เพื่อเปรียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของโครงการ
ฝากบานกับตํารวจของสถานีตํารวจภูธร อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีมาใชบริการโครงการฝากบานในเขตพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอหนอ งพอก 
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 160 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 
             1. คุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับตํารวจ ของ สถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด พบวา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก (µ= 4.25) เมื่อพิจารณาในแตละดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานคุณภาพในการใหบริการ
อยูในระดับมากคาเฉลี่ย (µ= 4.32) รองลงมา ดานการเอาใจใสและอัธยาศัยท่ีดีอยูในระดับมากคาเฉลีย่ (µ= 4.29) ดานความปลอดภัย (µ= 
4.22) และดานการประชาสัมพันธแอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (µ= 4.13) ตามลําดับ 
            2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับตํารวจ ศึกษากรณีสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ :  โครงการฝากบานกับตํารวจ, สถานีตํารวจ 
 

ABSTRACT 
This research  purposed  to study and comparysion of  the police take care of the house project  : A  case 

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

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

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

 

Keyword :  The police take care of  the house project , The police station    
                                                             
1 รองศาสตราจารยแ สาขารัฐประศาสนศาตรแ  วทิยาลัยนครราชสีมา 
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บทน า 
 ในสภาพปใจจุบัน ปใญหาอาชญากรรมไดเป็นปใญหาที่รายแรงและเป็นอันตรายตอสังคม ซึ่งสามารถเกิดไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และ
สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคแหงโลกาภิวัฒนแ ปใญหาอาชญากรรมจะมีการวิวัฒนาการควบคู
ไปกับเทคโนโลยีและความเจริญของสังคม สภาพสังคมย่ิงเจริญมากขึ้นเทาใด ปใญหาอาชญากรรมก็ย่ิงเพิ่มขึ้นมากเทาน้ัน และสงผลทําให
ประชาชนมีความระแวงซึ่งกันและกัน ทําใหปใญหาอาชญากรรมเจริญเติบโตขึ้นมากเป็นเงาตามตัวดวย ปใญหาอาชญากรรมน้ันเป็นปใญหาที่อยูคู
กับสังคมมนุษยแ มาโดยตลอด ไมมีสังคมใดในโลกที่ไมเคยประสบกับปใญหาอาชญากรรม  แตปใญหาอาชญากรรมน้ีก็มีแนวทางการควบคุมและ
แกไขได อยูที่วาสังคมใดจะสามารถควบคุมปใญหาอาชญากรรมไดดีกวากันเทาน้ันเอง และควบคุมใหอยูในขอบเขตที่จํากัด เพื่อมิใหเกิดอันตรายที่
รายแรงตอสังคมมากย่ิงขึ้น จะเห็นไดวาสังคมใดมีปใญหาอาชญากรรมสูงก็จะแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของ
ประชาชนในสังคมน้ัน ๆ ทําใหสังคมน้ันขาดความสงบเรียบรอย ไมเกิดความสงบสุข ซึ่งสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งเป็น
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศน้ัน ๆ จากปใญหาที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา ภารกิจหนาที่ ที่สําคัญที่สุดของการปูองกันปราบปรามปใญหา
อาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวน้ีมีความสําคัญสูงสุด และมีจุดหมายเพื่อให
สังคมสงบสุข ประชาชนสามารถใชชีวิตอยางมีความสุข (วารสารสํานักงานตํารวจแหงชาติ: 2557) 
            จากปใญหาอาชญากรรมดังกลาว นับวันย่ิงมีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ปูองกันและปราบปรามปใญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นงานหลักอยางหน่ึงของตํารวจ จึงไดจัดทํา “โครงการฝากบานกับตํารวจ” ขึ้น  โดยมีเปูาหมาย
เพื่อใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน และรูสึกอบอุนใจในขณะที่ไมไดอยูบาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเทศกาลสํา คัญ ๆ 
เชน เทศกาลสงกรานตแ เทศกาลปีใหม หรือเทศกาลอื่น ๆ ที่มีวันหยุดติดตอกันหลาย ๆ วัน และเพื่อตองการใหสถิติอาชญากรรม การโจรกรรม
ทรัพยแในเคหะสถานลดลง ซึ่งทางสํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดนโยบายสําคัญและอยูในความสนใจของประชาชนเป็นอยางมาก โดยบานที่
เขารวมโครงการจะไดรับการตรวจและดูแลจากเจาหนาที่ตํารวจเป็นกรณีพิเศษในชวงที่เจาของบานไมอยูบาน แตโครงการน้ีก็ยังมีปใญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการ และยังมีสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยูอีกมากมายเชนกัน 
  สถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดจัดโครงการฝากบานไวกับตํารวจขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยมีเปูาหมายใหประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความรูสึกถึงความปลอดภัยในทรัพยแสินของตนสูงสุด เกิดความอบอุนใจใน
ขณะที่ตนไมอยูบาน ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีนโยบายออกมาในชวงเทศกาลสําคัญ ที่อยูในความสนใจของประชาชนสวนมากในชวง
เทศกาลวันหยุดยาว โดยมีบานที่เขารวมโครงการจํานวนไมนอยที่เขารวมโครงการที่จะไดรับการตรวจตรา และดูแลจากเจาหนาที่ตํารวจเป็นกรณี
พิเศษในชวงที่เจาของบานไมอยูบาน แตการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานก็ยังมีปใญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และยังมีหลายๆ เรื่ อง
เกี่ยวกบัระบบการใหบริการที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข และพัฒนาใหดีขึ้นตอไป     

จากความสําคัญดังกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามปใญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นงาน
หลักอยางหนึ่งของตํารวจ โดยมีเปูาหมายเพื่อใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน และรูสึกอบอุนใจในขณะที่ไมไดอยูบาน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเทศกาลสําคัญ ๆ ซึ่งผลการศึกษาจะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป    

 
วัตถุประสงคแของการของการศึกษา 
          1.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการโครงการฝากบานกับตํารวจ กรณีศึกษาโครงการฝากบานกับตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด และ  
          2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับตํารวจของสถานีตํารวจภูธร อําเภอหนองพอก 
จังหวัดรอยเอ็ด 
 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
          แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 
          วิไล พลอยองุนศรี (2540, หนา 12) กลาวถึงคุณภาพของการใหบริการถือวา เป็นสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจ
การใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขง โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามลูกคาคาดหวังไว ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการที่ลูกคาตองการจะไดจากประสบการณแในอดีตจากการพูดปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการลูกคาจะพอ
เขาใจถาเขาไดรับสิ่งที่เขาตองการ (What) เมื่อเขามีความตองการ (When) ในรูปแบบที่ตองการ (How) ดังน้ันจึงตองคํานึงถึงคุณภาพของการ
ใหบริการซึ่งจะตองมีองคแประกอบอยางนอย 5 ประการ ดังน้ี 
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                  1.ประสิทธิภาพของการใหบริการ 
                  2.ความคุมคาของการเขารับบริการ 
                 3.สรางความศรัทธาในการใหบริการ 
                 4.จัดระบบและมีการวางแผนในการใหบริการ 
                 5.สรางความเสมอภาค และเป็นธรรมใหกับผูรับบริการ 
 สุริยะ วิริยะสวัสด์ิ (2538, หนา 8) กลาวถึง หลักการที่ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดโดยการจัดบริการดังน้ี 
      1.ดูแลตอนรับเอาใจใสและไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ทุกคนดวยอัธยาศัยไมตรีเป็นกันเองและสุภาพเรียบรอย 
      2.ความเชื่อมั่นในความรูความสามารถและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน 
      3.ความสะดวกสบายบรรยากาศดี ตลอดจนความสะอาดของสถานที่ในสํานักงาน 
 โดยสรุปแลว ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นในแงบวกหรือในแงลบก็ได ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับ
ปริมาณ คุณภาพ ความสะดวก ความรวดเร็วและความถูกตอง 
 พิมลจรรยแนามวัฒนแ และกิตติ วัฒนกุล (2532, หนา 299) ใหความหมายไววาการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ ก็
ตามที่องคแการจัดใหมีขึ้นเพื่อใหบุคลากรขององคแกรไดรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหนาที่ที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจ ใน
งานที่ทํา 
 กลาวโดยสรุปวาการบริการหรือการใหบริการตองมีองคแประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีกิจกรรมหรือการกระทําตองจัดเพื่อสนองความ
ตองการของมนุษยแทั้งในและนอกองคแกรที่ตองสรางความพึงพอใจใหแกมนุษยแ เพื่อใหกิจกรรมหรืองานน้ันบรรลุเปูาหมาย 
  องคแประกอบของการบริการที่ดี 
  1. มีวัสดุที่มีคุณคาเหมาะกับความตองการของผูใช ทันสมัย และเพียงพอ 
  2. มีเจาหนาที่ดําเนินการใหบริการที่ดี 
  3. มีการจัดการที่ดี จัดแบงงานบริการไดเหมาะสม 
  คุณสมบัติของผูใหบริการมีดังน้ี 
  1. มีความยินดีชวยเหลือผูอื่น 
  2. ย้ิมแยมแจมใส ทําใหผูตองการความชวยเหลือรูสึกสบายใจ 
  3. พรอมที่จะรับฟใงผูอื่นพูด ไมแยงพูด 
  4. ไมวางตนขมทาน ไมทําใหเขารูสึกวาเป็นผูดอยความรูหรือโง 
  5. มีความอดทนไมทอถอยงาย ๆ 
  6. มีปฏิภาณไหวพริบ คาดคะเนความตองการของผูขอความชวยเหลือ 
  7. มีความจําดี จําไดวาบุคคลที่เคยมาติดตอขอความชวยเหลือเป็นผูสนใจเรื่องอะไร 
  8. ชางสังเกต รูสึกทันทีวาผูที่มาติดตอเกิดความอึดอัดใจหรือไม 
  9. มีความอยากรูอยากเรียนอยางเสมอ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเป็นนิสัย  
     10. ซื่อตรงตอตนเองและผูอื่น 
  11.   ไมพยายามแสดงวาเป็นผูรอบรูไปทุกอยาง สิ่งใดไมรูก็บอกวาไมรูและสิ่งไหนรูก็บอกวารูเป็นตน 
    พรัสชัวราแมน ไซทัล และแบรแรี่ (Parasurarman, Zeithai& Barry, 1985, p.41-50) กลาววา การบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ เหลาน้ี คือ 
  1. ความเชื่อถือได (Reliability) ประกอบดวย 
   - ความสม่ําเสมอ (Consistency) - ความพึ่งพาได (Dependability)  
                2.การตอบสนอง (Responsive) ประกอบดวย 
   - ความเต็มใจที่จะใหบริการ     - ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา 
   - มีการติดตออยางเน่ือง          - ปฏิบัติตอผูใชบริการเป็นอยางดี 
  3. ความสามารถ (Competence) ประกอบดวย 
   - ความสามารถในการใหบริการ - ความสามารถในการสื่อสาร 
   - ความสามารถในความรูที่จะใหบริการ 
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  4. การเขาถึงบริการ (Access) ประกอบดวย 
    - ผูใชบริการเขาใจหรือรับบริการไดสะดวก ระบบขั้นตอนไมควรมากมายซับซอน                    
                    - เวลาที่ใหบริการเป็นเวลาสะดวกสําหรับผูรับบริการ 
                    – อยูในสภาพที่ผูรับบริการติดตอไดสะดวก และผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย 
  5. ความสุภาพออนโยน (Courtesy) ประกอบดวย 
   - การแสดงความสุภาพตอผูรับบริการ 
   - ใหการตอนรับที่เหมาะสม 
   - ผูใหบริการมีบุคลิกที่ดี  
 
แนวคิดเก่ียวกับการสรางคุณภาพงาน 
            เป็นทฤษฎีการสรางคุณภาพ หรือสรางคุณภาพงาน (Quality  Control  Circle) เป็นทฤษฎีที่คนอเมริกา ชื่อ ดับบลิว อี เดมมิ่ง เป็นผู
เสนอแนวคิด แตชาวญี่ปุุนนําไปใชไดผลดีแพรหลายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย อาจกลาวไดวาทฤษฎี QC. เป็นระบบการบริหารแนวใหม 
ที่เปิดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมวางแผนและแกปใญหาในงาน โดยใหกลุมรวมชวยกันคิด ชวยกันแกปใญหา ทํางานแบบเป็นทีม  ปใญหาที่
รวมกันแกสวนใหญเป็นเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยในการทํางาน แตการแกปใญหาดวยระบบ QC. ผูบริหารระดับสูงตอง
ยอมรับ และใหการสนับสนุนกิจกรรม QC. อยางจริงจังและตองกระทําอยางตอเน่ือง 
 การนําทฤษฎี QC. ไปปรับใชในประเทศญี่ปุุนทําใหชาวญี่ปุุนสามารถปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการของเขาไดทัดเทียมกับยุโรป 
และอเมริกาโดยการใชตนทุนตํ่าแตคุณภาพดีสามารถตีตลาดไปทั่วโลก นอกน้ันชาวญี่ปุุนยังไดขยายแนวคิดครอบคลุมการบริหารทั่วทั้งองคแการ
โดยเนนที่ระบบการบริหารและกระบวนการบริหารดวย เพื่อทําใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพทั่วทั้งองคแการ 
 
ทฤษฎี  7 S’s หรือทฤษฎีการบริหารรวม 7 ประการ 
 เป็นแนวความคิดที่ริเริ่มมาจากผลงานของ ริชารแด ปาสคาล (Richard T. Pascale) และเอธอส  (Anthony G. Athos) ในหนังสือ 
“The atr of Japanese Management” ใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารรวม 7 ประการ คือ โครงสราง ระบบ กลยุทธแ เปูาหมายสูงสุดของ
องคแการ พนักงานเจาหนาที่  แบบการบริหาร และทักษะ เป็นทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหวางทฤษฎีทางตะวันตก ซึ่งใหความสนใจเกี่ยวกับ
โครงสรางระบบกลยุทธแ เทคนิคและวิธีการ ไมสนใจปใจจัยเกี่ยวกับมนุษยแกับทฤษฎีทางตะวันออก  ซึ่งใหความสนใจเกี่ยวกับพนักงานเจาหน าที่ 
แบบของการบริหารและทักษะใหความสนใจเกี่ยวกับมนุษยแ  ซึ่งชาวญี่ปุุนนําเอาทฤษฎี QC. มาประยุกตแทําใหประเทศญี่ปุุนประสบความสําเร็จใน
การบริหารเป็นอยางมาก จนกลายเป็นประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจนถึงทุกวันน้ี 
 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแการ (Total  Quality  Management: TQM) เป็นแนวความคิดหน่ึงที่ไดรับการพัฒนาตอเน่ืองจาก
ประสบความสําเร็จในการบริหารเป็นอยางมาก จนกลายเป็นประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ จนถึงทุกวันน้ี 
 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแการ (Total Quality Management:TQM) เป็นแนวความคิดหน่ึงที่ไดรับการพัฒนาตอเน่ืองจาก
แนวคิดขางตน แนวคิดน้ีมองวาองคแการที่ดําเนินการอยางสอดคลองกันจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองดําเนินการจัดใหมี
เปูาหมายรวมกันและมีวิธีการมุงสู เปูาหมายรวมกันทั่วทั้งองคแการ และเปูาหมายจะตองชัดเจนรวมกันสรางความเขาใจซึ่งกันและกันทําให
พนักงานทํางานไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยใช TQM เป็น เครื่องมือเชิงการบริหารประเภทหน่ึงที่ทําใหองคแการทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีเปูาหมายรวมกัน ทําใหไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการโดยใชตนทุนที่เหมาะสมที่สุด และไดรับการดําเนินการรวมกันทั้งองคแการ
จากฝุายบริหารระดับสูงถึงพนักงานในฝุายขายเพื่อสะทอนถึงเปูาหมาย  วิธีการใช TQM คือ การดําเนินงานดวยวงจร PDCA คือ การวางแผน
การนําไปปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) การแกไข (Act) 
 เน่ืองจาก TQM เป็นกิจกรรมที่พนักงานทุกคนเขามามีสวนรวม จะตองเป็นความมุงมั่นจากาฝุายบริหารวาจะ TQM มาปฏิบัติการ
สงเสริมกิจกรรม ซึ่งเป็นหนาที่ของผูจัดการระดับสูง โดยมีเจาหนาที่คอยจัดการประสานงานในแนวทางโดยรวมและปรับระบบทบทวนแผนการ
สงเสริมการบริหารคุณภาพดําเนินการโดยจัดต้ังคณะกรรมการ TQM การนํา TQM มาปฏิบัติตองอาศัยความรวมมือจากพนักงานทุกฝุายเพราะ
กิจกรรมจะรวมถึงการบริหารแบบขามสายงานการปรับปรุงอยางตอเน่ืองอยางเป็นระบบกิจกรรม QC การวินิจฉัย การใหการฝึกอบรมพัฒนา
ผลิตภัณฑแใหมโดยมุงความสําคัญตอการสรางความพอใจตอความตองการลูกคา การบริหารนโยบาย (Policy Management) เป็นกระบวนการ
สรางความมั่นใจวาการกระทําวงจร PDCA เป็นระบบมีการสื่อสารเขาใจทั่วทั้งองคแการและเป็นเทคนิคในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 
โดยดึงศักยภาพที่ไรขอบเขตของพนักงานออกมาก  เพื่อสรางสรรคแที่ทํางานใหรื่นรมยแมีชีวิตมีคุณคาสนับสนุนการพัฒนาองคแประกอบของ
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องคแการ มีการบริหารแบบมีสวนรวมกําหนดหนวยงานที่มุงสรางความพอใจใหแกลูกคา กําหนดใหทุกหนวยงานมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานในหนวยงานและขามหนวยงานกําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนกลยุทธแทีดีสอดคลองกับกลยุทธแรวมขององคแการ 
 วัตถุประสงคแของการบริหารธุรกิจ คือ การรักษาไวซึ่งกําไรโดยใชตัววัดผล คือการพัฒนาการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา การ
ขยายสวนแบงทางการตลาดในตลาดเดิมสรางตลาดใหม และการลดตนทุนการพิจารณาวาตัววัดผลใดมีความสําคัญที่สุดขึ้นอยูกับสภาพของแต
ละบริษัท และการจัดองคแการของแตละบริษัท อยางไรก็ดี ไมวาจะจัดต้ังองคแการในรูปแบบใดการดําเนินกิ จกรรมขององคแการน้ันๆ ตองมี
ประสิทธิภาพ 
 ขอบเขตของการบริหารคุณภาพสามารถพิจารณาไดเป็น 2 แบบ คือ “การบริหารคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน” เชน ISO 9000 การ
บริหารแบบตรงเวลา (JIT: Just in  time) ซึ่งเป็นการบริหารจากบนลงลาง (Top-down management) และ “การบริหารคุณภาพแบบเนน
คน” เชน กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมเสนอแนะ QC Circles การฝึกอบรม ซึ่งเป็นการบริหารแบบลางขึ้นบน (Bottom-up  management) การ
บริหารทั้ง 2 แบบไมไดอยูตรงขามกันอยางสิ้นเชิง แตทั้งสองจะเกื้อกูลกันตามแนวทาง TQM ที่ใหสมาชิกทุกคนขององคแการมีสวนรวมเป็นการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพย่ิง 
แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 ปฐม มณีโรจนแ (2539, หนา 68) ไดใหความหมายของการบริการสาธารณะวาเป็นการใหบริการในฐานะเป็นหนาที่ของหนวยงานที่มี
อํานาจกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการเพื่อใหเกิดความพอใจ จากความหมายน้ี จึงเป็นการพิจาร ณาใหบริการวา ประกอบไปดวยผู
ใหบริการ (Providers) และผูบริหาร (Recipients) โดยฝุายแรกถือปฏิบัติเป็นหนาที่ที่ตองใหบริการเพื่อใหฝุายหลังเกิดความพึงพอใจ 
 สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (2538, หนา 35-37) มองวาการใหบริการสาธารณะมีองคแประกอบที่สําคัญ คือ 
  1. ปใจจัยนําเขา (Inputs) หรือทรัพยากรอันไดแก บุคลากร คาใชจาย วัสดุอุปกรณแ และสิ่งอํานวยความสะดวก  
  2. กิจกรรม (Actives) หรือกระบวนการ (Process) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใชทรัพยากร 
  3. ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใชทรัพยากร 
  4. ความคิดเห็น (Opinions) ตอผลผลิต ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใชทรัพยากร 
  ประยูร กาญจนดุล (2542, หนา 38) ไดกลาวถึงแนวคิดของการใหบริการสาธารณะวามีอยู 5 ประการ ที่สําคัญ ดังน้ี 
  1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมอยูในการอํานวยการ หรือ ในความควบคุมของรัฐ 
  2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงคแในการสนองความตองการสวนราชการของประชาชน 
  3. การจัดระเบียบและวิธีดําเนินบริการสาธารณะ ยอมจะแกไขเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเป็นแหงกาลสมัย 
  4. บริการสาธารณะตองจัดดําเนินการอยูเป็นนิจ และโดยสม่ําเสมอ ไมมีการหยุดชะงัก 
  5. เอกชนยอมมีสิทธิที่ไดรับประโยชนแจากการบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 
     ภรณี กีรแติบุตร (2539, หนา 57) กลาววาการใหบริการที่ดีสวนหน่ึงขึ้นกับการเขาถึงบริการ เพ็น เซ็นสกี และโทมัส Pen Chansky and 
Thomas ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการ ดังน้ี 
  1. ความพอเพียงของการบริการที่มีอยู (Availability) คือ ความพอเพียงระหวางการบริการที่มีอยูกับการพิจารณาขอรับ
บริการ 
  2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงสถานที่ต้ังการเดินทาง 
  3. ความสะดวก และสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงบริการ ไดแก แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวก และสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
  4. ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 
  5. การยอมรับคุณภาพของการบริการ (Acceptability) ซึ่งที่น้ีรวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย 
  ปรัชญา เวสารัชชแ (2538, หนา 85) จําแนกองคแประกอบหรือสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรมระหวางการติดตอของผูใหบริการและ
ผูรับบริการ ออกเป็น 3 ประเภท คือ องคแประกอบที่เกิดจากสภาพการติดตอซึ่งองคแประกอบที่เกิดจากสภาพการติดต อ มักจะมีภาพสะทอน
ออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจ หรือการกระทําซึ่งจะสงผลยอนไปหาเจาหนาที่องคแการและองคแการเอง 
  อัญชลี เหลาธิติพงศแ (2544, หนา 103) ศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการของศูนยแบริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ผูใชบริการมีความพอใจในการบริการของศูนยแบริการสาธารณสุข ผูใชบริการสวนใหญรูจักศูนยแบริการสาธารณสุข เน่ืองจากศูนยแบริการ
สาธารณสุขอยูใกลบานจึงสะดวก ประหยัดเวลา อีกทั้งคาบริการไมแพง พยาบาล และเจาหนาที่มีมนุษยแสัมพันธแใหคําแนะนํา และอธิบายขอ
สงสัยใหทราบเสมอ 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   417 

  สรุปคือการบริการสาธารณะหมายถึงการบริการที่เกิดจากหนวยงานของรัฐที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักการทํางานโดยใชหลักความสอดคลอง หลักความเสมอภาค หลักความปลอดภัย หลักความสะดวก  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายทัศนะดังน้ี 
 โวแมน (Wolman, 1973 : 384) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ วาเป็น ความรูสึก (Feeling) มีความสุขเมื่อคนเราไดรับ
ความสําเร็จตามจุดหมาย (Goal) ความตองการ (Want) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
 เดวิส (Davis, 1976 : 81 ; อางถึงใน จักรกริช ดิษยนันทนแ 2543 : 9) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อความตองการ พื้นฐานทั้งรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของ มนุษยแเป็นความ
พยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะ ไมสมดุลยแในรางกายเมื่อสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวออกไปได มนุษยแ
ยอมจะไดรับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ 
 มูลลินสแ (Mullins. 1985 : 280) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ――ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ 
หลาย ๆ ดาน เป็นสภาพภายในที่มี ความสัมพันธแกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยแ
จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุ ถึงเปูาหมายบางอยาง เพื่อจะสนองตอบตอความตองการหรือ
ความคาดหวังที่มีอยู และเมื่อบรรลุเปาหมายน้ันแลวก็จะเกิดความพอใจเป็นผลสะทอนกลับไปยงจุดเริ่มตนเป็นกระบวนการ หมุนเวียนตอไปอีก” 
 กฤษณี โพธิ์ชนะพันธแ (2542 : 12) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดง ความรูสึกทางบวกตอสิ่งที่ไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการของมนุษยแ 
 วาริธร ประวัติวงศแ (2545 : 10) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลในทางบวกที่เกิดขึ้นจากการประเมินบริการ 
เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือ บรรลุจุดมงหมายในสิ่งที่ตองการและความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความ ตองการหรือ
จุดมุงหมายน้ันไมไดรับการตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการตอการดูแลที่ไดรับจากผูใหบริการ และจัดเป็นเกณฑแดานผลลัพธแทําใหผูให
บริการสามารถกําหนด คุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และบงชี้ถึงความสําเร็จของงานบริการ 
 อมร รักษาสัตยแ (2532 : 21 ; อางใน ธีระศักด์ิ ดาแกว. 2548 : 14) ไดใหความหมายของความความพึงพอใจไววา คือ ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเป็นมาตรการอยางหน่ึงที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได เพราะการจัดบริการน้ันมิใชสักแตทําให เสร็จ ๆ ไป แ ต
หมายถึงการใหบริการอยางดี เป็นที่พอใจของประชาชน 
         กิติมา ปรีดีดิลก (2524 : 321) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือ พอใจที่มีตอองคแประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ 
ของงานและเขา ไดรับการตอบสนองความ ตองการของเขาไดสรุปไดวา ความความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะทางอารมณแ ความรูสึก และเจตคติ 
ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแสดงออกมาเป็นความสนใจ กระตือรือรน เต็มใจและ ราเริง ตลอดจนการไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ 
ขอบขายของความพึงพอใจ 
 โดยทั่วไปความพึงพอใจมีขอบขายสองมิติ คือ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติของความพึงพอใจในการรับ
บริการ (Service satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความได ดังน้ี (อราม สัมพะวงศแ, 2541 : 13) 
 1. มิติความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
 การประเมินคาโดยบุคลากรผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมภายในและภายนอกการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวยปใจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพล
ทําใหความพึงพอใจในงาน แตกตางกันไป เชน ลักษณะของงานที่ทํา ความกาวหนา การบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สวัสดิการ และประโยชนแ
เกื้อกูล ดังน้ี 
 1.1 ลักษณะของงาน (Type of work) หมายถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง มีผลทําใหบุคคลมองเห็นคาและมีความสนใจในงาน
มากกวางานที่มีลักษณะแบงแยกกันไปทํา คนละเล็กคนละนอย จากการศึกษาของ วูรแม (Vroom) พบวา งานที่เปิดโอกาสใหคนไดใช
ความสามารถและความชํานาญมีผลทําใหบุคคลเกิดความพอใจ 
 1.2 ความกาวหนา (Promotion) ในเรื่องความกาวหนา โดยการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนงกอใหเกิดการทาทายที่จะทํางานใน
ตําแหนงและหนาที่ใหม และยังเป็นการหาประสบการณแใหมดวยในการที่จะทํางานจนไดรับความดีความชอบสูงขึ้นไปอีก 
 1.3 การนิเทศงาน (Supervision) รูปแบบของการนิเทศงานที่ดีควรเป็นรูปแบบที่ใหผูปฏิบัติงานในหนาที่ไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซึ่งรูปแบบนี้มีสวนทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพอใจสูงกวาการใหปฏิบัติแบบเผด็จการ 
 1.4 เพื่อนรวมงาน (Co - worker) มาตรฐานของการทํางานแตละคนจะดี หรือไมดีขึ้นอยูกับความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงานดวย 
กลุมมีอิทธิพลตอมาตรฐานการทํางาน และความพอใจของบุคคล คือ 1) หากบุคคลทํางานมีความเชื่อมั่นในกลุมที่ทํางานก็จะทําให ผลผลิตดีขึ้น
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ไดรับความรวมมือและใหประโยชนแแกกลุมมากที่สุด 2) สัมพันธภาพในกลุมมี ความกลมเกลียวกันอยางใกลชิดจะมีสวนทําใหทุกคนภายในกลุ ม
ปฏิบัติงานในลักษณะที่ คลายคลึงกัน ถาหากกลุมมีความกลมเกลียวรักใครกันดี และมีจุดมุงหมายเป็นประโยชนแจะทํา ใหผลผลิตสูงขึ้น 
 1.5 สวัสดิการและประโยชนแเกื้อกูล (Benefits and services) เป็นลักษณะที่ หนวยงานไดจัดผลประโยชนแและบริการตางๆ 
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน นอกเหนือจาก คาจางเพื่อเป็นการจูงใจบุคลากรใหอยูกับหนวยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ ขวัญดี และ ต้ังใจ
ปฏิบัติ หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  มิติความพึงพอใจในการรับบริการ 
 ความพอใจของผูรับบริการเป็นมาตรอีกอยางหนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของ การบริหารงานได เพราะการจัดบริการของรัฐน้ันมิใชสักแต
วาทําใหเสร็จ ๆ ไป แตหมายถึง การใหบริการอยางดีเป็นที่พอใจของประชาชน  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
          ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่ใชบริการโครงการฝากบานกับ

ตํารวจในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนทั้งสิ้น 160 ราย  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามประกอบดวย คําถามในการสอบถาม 2 ตอน คือตอนที่1 เป็นแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปใจจัยสวนบุคคล ชนิดคําถามใหเลือกตอบ 
(Multiple Choice Questionnaire) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับตํารวจ กรณีศึกษา : 
สถานีตํารวจภูธร อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑแการให
คะแนนตามนํ้าหนักจากมากไปหานอย ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 
การวิเคราะหแขอมูล 
           ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหแขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติ ขอมูล ดังน้ี 
 1. คาความถี่ และคารอยละ ( Frequency and percentage ) เพื่อใชอธิบายขอมูลที่ได จากแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation : S.D) เพื่อ ใชอธิบายขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 
 3. การทดสอบคาที แบบเป็นอิสระตอกัน (t-test: Independent) 
 4. การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยใชสถิติ ทดสอบคาเอฟ (F-test) และถาพบความแตกตาง
ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ใชการ เปรียบเทียบคาเฉลี่ย รายคู โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบวา 
 
สรุปผลการศึกษา    
           1. คุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับตํารวจ กรณีศึกษา: สถานีตํารวจภูธรอาํเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (µ= 4.25) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานคุณภาพในการใหบริการอยูในระดับมากลําดับแรกมคีาเฉลี่ย 
(µ= 4.32) รองลงมา ดานการเอาใจใสและอัธยาศัยที่ดีอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (µ= 4.29) ดานความปลอดภัย(µ= 4.22) และดานการ
ประชาสัมพันธแอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (µ= 4.13) ตามลําดับ 
 2. ประชาชนที่ใชบริการที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับ
ตํารวจ ในพื้นที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน 
  
อภิปรายผลการศึกษา   
        จากการสรุปผลของการศึกษา เรื่องคุณภาพการใหบริการของโครงการฝากบานกับตํารวจ ในพื้นที่สถานีตํารวจภูธรอาํเภอหนองพอก 
จังหวัดรอยเอ็ด สามารถนํามาอภปิรายผลไดดังน้ี 
 1. ดานการประชาสัมพันธแภาพรวมของคุณภาพการใหบริการโครงการฝากบานกับตํารวจ อยูในระดับมาก ที่ผลการศึกษาออกมาเชนน้ี 
แสดงใหเห็นวา เจาหนาตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก เอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยแ
อักษร จันทรแศิริ (2546) ไดศึกษา การใหบริการงานทะเบียนราษฎร ในเทศบาลเมืองลพบุรี พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการรับบริการ
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งานทะเบียนราษฎรอยูในระดับสูง และพบวา ปใจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สรางความพึง
พอใจตอการบริการงานทะเบียนราษฎรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปใจจัยทางสังคมไดแก ประสบการณแในการมารับ
บริการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่มารับบริการการรับรูขาวสารเก่ียวกับงานที่มารับบริการที่แตกตางกัน ความพึงพอใจตอการรับบริการ
งานทะเบียนราษฎรแตกตางกัน 
              2. ดานความสะดวกรวดเร็วผลการศึกษาโดยภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการโครงการฝากบานกับตํารวจ อยู
ในระดับมากที่สุด ที่ผลการศึกษาออกมาเชนน้ี ผูวิจัยมองวา ขึ้นอยูกับ ผูบริหาร หัวหนางาน ผูปฏิบัติหนาที่ และประชาชนใหความรวมมือกัน 
งานจึงไดบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟิทซแเจอรัล และดูแรนดแ (Fitzerrald& Durant, 1998: 585-594) ไดทําการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนในมลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีตอการบริการสาธารณะ 5 ประเภท คือ บริการของตํารวจ การระงับอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะอยูในระดับมากที่สุด 
และสงผลตอเน่ืองถึงความรูสึกที่อยากจะเขามามีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะดังกลาว  
      3. ดานความปลอดภัยผลการศึกษาโดยภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการโครงการฝากบานกับตํารวจ อยูใน
ระดับมากที่สุด ที่ผลการศึกษาออกมาเชนน้ี ผูวิจัยมองวา ขึ้นอยูกับ ผูบริหาร หัวหนางาน ผูปฏิบัติหนาที่ และประชาชนใหความรวมมือกัน งาน
จึงไดบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟิทซแเจอรัล และดูแรนดแ (Fitzerrald& Durant, 1998: 585-594) ไดทําการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนในมลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีตอการบริการสาธารณะ 5 ประเภท คือ บริการของตํารวจ การระงับอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะอยูในระดับมากที่สุด 
และสงผลตอเน่ืองถึงความรูสึกที่อยากจะเขามามีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะ 
       4. ดานการเอาใจใสและอัธยาศัยที่ดีผลการศึกษาโดยภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการโครงการฝากบานกับ
ตํารวจ อยูในระดับมากที่สุด ที่ผลการศึกษาออกมาเชนน้ี ผูวิจัยมองวา ขึ้นอยูกับ ผูบริหาร หัวหนางาน ผูปฏิบัติหนาที่ และประชาชนใหความ
รวมมือกัน งานจึงไดบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟิทซแเจอรัล และดูแรนดแ (Fitzerrald& Durant, 1998: 585-594) ไดทําการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนในมลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีตอการบริการสาธารณะ 5 ประเภท คือ บริการของตํารวจ การ
ระงับอัคคีภัย การสาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะอยูใน
ระดับมากที่สุด และสงผลตอเน่ืองถึงความรูสึกที่อยากจะเขามามีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
         จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการคุณภาพการใหบริการโครงการฝากบานกับตํารวจของ สถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังห วัด
รอยเอ็ด  ผูวิจัยมีประเด็นที่ควรนํามาเป็นขอเสนอแนะ ดังน้ี 
                  1.1 ดานการประชาสัมพันธแควรทําอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ โดยพิจารณาความเหมาะสมดวย เพื่อจะทําใหประชาชนที่รวม
โครงการไดมีการวางแผน 
                   1.2 ดานความสะดวกรวดเร็ว ควรมีการชองทางอ่ืนๆ และหรือมีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถติดตอประสานงานกับเจาหนาทีได
ทันทวงที และสามารถลงมือปฏิบัติงานและเฝูาระวัง ไดอยางรวดเร็ว 
                   1.3 ดานความปลอดภัยควรจัดใหมีอุปกรณแเครื่องมือใหสามารถพรอมใชงานเมื่อมีเหตุดวนเหตุรายเกิดขึ้น 
      1.4 ดานการเอาใจใสและอัธยาศัยที่ดี ควรมีการใหคําแนะนํากับผูมาใชบริการ พรอมทั้งวางแผนใหรัดกุม ตลอดจนเต็มใจในการ
ใหบริการ 
            2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 ควรจะศึกษาวิจัยในเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด เพื่อจะนํามาเป็นแนวในการปรับปรุงแกไขในการใหบริการของผูเขารวมโครงการในโอกาสตอไป 
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คุณภาพการใหบริการของส านักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา 
The Service Quality  of the Chacheongsoa Provincial  Commerce Office 

 
                                                  วัลณียแ เขตกลาง1  และรชพล ศรีขาวรส2 

Wannee Katklang and Rachaphon Sreekawros 

บทคัดยอ           
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนของสํานักงานพาณิชยแจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการแกประชาชน ของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามปใจจัยสวน
บุคคล ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มาใชบริการจํานวน 136 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1. คุณภาพการใหบริการของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X = 
3.76) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความรูความชํานาญคาเฉลี่ย (X = 
4.16) ดานการบริการที่เป็นรูปธรรมสิ่งสัมผัสได คาเฉลี่ย (X = 4.06) ดานการเขาใจรูจักลูกคาจริงคาเฉลี่ย (X = 3.99) ดานอัธยาศัย
ไมตรีคาเฉลี่ย (X = 3.78) ดานการติดตอสื่อสารคาเฉลี่ย (X  = 3.74) ดานความปลดภัยคาเฉลี่ย (X = 3.74) ดานความไววางใจคาเฉลี่ย 
(X = 3.70) ดานการเขาถึงบริการคาเฉลี่ย ( X = 3.52) ดานการตอบสนองความเต็มใจและความพรอมคาเฉลี่ย (X = 3.48) ดานความ
นาเชื่อถือคาเฉลี่ย (X = 3.45) ตามลําดับ  
 2. ประชาชนที่มาใชบริการของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ตางกัน คุณภาพการใหบริการ
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 
 
ค าส าคัญ :  การใหบริการ, สํานักงานพาณิชยแจังหวัด 
 
ABSTRACT 
 This research purpose to study 1) the service quality  of the Chacheongsoa Provincial  Commerce Office 
2) Comparison the Service Quality  of the Chacheongsoa Provincial Commerce Office classified by gender and 
education level. The population were people receive service by the office totally 136 persons. The instrument 
used for collecting the data was 5 rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data 
were frequency, percentage, mean  standard deviation t-test and F-test. The study results as follow : 

1. The service quality  of the Chacheongsoa Provincial  Commerce Office in overall and each aspect 
was at high level arranged mean scores from the highest to the lowest mean were knowledge and skills, Factual 
service, understand and intimate, friendship, communicate, safety, trust, appreciate, satisfy and readiness, 
believable respectively. 

2. Comparison the Service Quality of the Chacheongsoa Provincial  Commerce Office classified by 
gender and education level were statistically different. 

 
Keyword :  The Service Quality, Provincial  Commerce Office 
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Proceedings of the National Research Conference Northern College   422 

บทน า 
กระทรวงพาณิชยแเป็นองคแกรที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมธุรกิจการคาทั้งในประเทศและตางประเทศใหมีการประกอบการคาที่เอื้อ

ตอการประกอบธุรกิจ ชวยเสริมสรางความสามารถของผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของ
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโลก กระทรวง
พาณิชยแไดใหความสําคัญในการดําเนินนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจรากฐานควบคูกันไปกับการสรางความเชื่อมั่นของประเทศใหเกิดผลออกมาเป็น
รูปธรรม โดยอาศัยกลไกตางๆ ของกระทรวงพาณิชยแในการแกไขปใญหาและบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ประกอบธุรกิจประเภท
ตางๆ ซึ่งดําเนินการผานนโยบายของรัฐบาลเพื่อชวยทําใหภาคเศรษฐกิจการคาของประเทศมีการดําเนินธุรกิจและเกิดการขยายตัวอยางตอเน่ือง
และสามารถแขงขันได ซึ่งจะสงผลดีตอความเป็นอยูของประชาชนทั่วทั้งประเทศ กระทรวงพาณิชยแไดเขามามีสวนรวมในการชวยพัฒนา
ผูประกอบการทั้งแบบด้ังเดิมและปใจจุบันใหเป็นผูประกอบการที่เขมแข็งและทําใหภาคการคาในแตละจังหวัดมีความแขงแกรง สามารถตอสู กับ
โลกการคาเสรีที่เขาไปมีบทบาทอยางที่เป็นอยูในปใจจุบัน (ภูมิ สาระผล, 2560) 
             สํานักงานพาณิชยแจังหวัดเป็นหนวยงานหน่ึง ซึ่งถือวาเป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชยแในภูมิภาค และมีบทบาทที่สําคัญในการเป็น
ฐานขอมูลเศรษฐกิจการคาและการลงทุนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใชเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารงานราชการ กําหนดแผนงาน/โครงการ
และแนวทางแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพรใหบริการขอมูลดานการพาณิชยแแกผูประกอบธุรกิจ ทั้งหนวยงานภาครัฐ/เอกชนและประชาชน
ทั่วไปในทุกระดับ ซึ่งสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทราไดตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการขอมูลดานตางๆ ซึ่งจะเป็นการสงเสริมและ
ผลักดันใหประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการแขงขันกับประเทศตางๆ ที่เขามาลงทุนในประเทศไทย ฉะน้ันระบบการทํางานของสํานักงาน
พาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา ตองตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในทองถิ่นและในสวนของผูมาติดตอราชการ การปฏิบัติงานจะตองมี
มนุษยแสัมพันธแที่ดี มีไมตรีจิตตอผูมาติดตอราชการ มีขั้นตอนการทํางานที่โปรงใสและตองสามารถตรวจสอบการทํางานได เนนการใหบริกา ร
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไปดานการพาณิชยแ โดยการรับเรื่องราวตางๆ ไมวาเรื่องการรองเรียน การใหบริการขอมูลขาวส ารและขอมูล
สารสนเทศ รวมทั้งจัดระบบบริหารจัดการขอมูลใหมีความพรอมทันสมัยเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคกับสวนกลาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ งน้ี 
เพื่อใหบริการในภาคประชาชนและภาคราชการ ในเรื่องการใหคําปรึกษารับเรื่องรองเรียนไดเป็นอยางดีและมีประสิทธิภาพ 
        จากความสําคัญดังกลาวมาขางตน ผูศึกษาในฐานะเป็นเจาหนาที่ของรัฐ และมีสวนเกี่ยวของโดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพ
ของการใหบริการในดานตางๆ ของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจะไดใชเป็นขอมูล และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการให
มีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด และเป็นการสรางความเชื่อมั่นและความรูสึกที่ดีแกผูมาใชบริการและประชาชน
ทั่วไป ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
    
วัตถุประสงคแของการของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชน ของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 
         การบริการ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงการปฏิบัติรับใชการใหความ สะดวกตาง ๆ 
         อเนกลาภ สุทธินันทแ (2551) ไดใหความหมายการบริการไววาการบริการคือ การสรางความพึงพอใจใหลูกคามาใชบริการหรือภายหลัง
จากที่ลูกคามารับบริการแลว 
 คิริพร วิษณุมหิมาชัย (2551) กลาวไววา การบริการหมายถึง การที่ผูใหบริการหรือผูขายให การชวยเหลือ หรือดําเนินการเพื่อ
ประโยชนแ ความสุขกาย ความสุขใจ หรือความสะดวกสบายใหแก ผูรับบริการหรือผูซื้อ เป็นสิ่งที่ไมสามารถจับตองได แตเมื่อผูรับบริ การไดรับ
บริการแลว อาจเกิดความประทับใจกับสิ่งเหลาน้ัน 
 พาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman and et. At., 1990 : 21 - 22) ไดกําหนดมิติที่ใชวัดคุณภาพการใหบริการไว 10 ดาน ไดแก 
 1. ดานความรูความชํานาญ (Competence) หมายถึง มีทักษะและความรูที่จะทํางานบริการ น้ันๆ อยางที่ควรจะเป็น เชน 
ความสามารถในการใหบริการ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในความรูในวิชาการที่จะบริการ ความชํานาญที่จะติดตอกับลูกคาและ
หนวยงานที่ใช ในการสนับสนุนกับงานบริการ 
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 2. ดานอัธยาศัยไมตรี(Courtesy) หมายถึง การแสดงความสุภาพ การใหเกียรติตอผูใชบริการ ใหการตอนรับที่ เหมาะสม การ
คํานึงถึงความรูของลูกคา ความเอาใจใส ความเป็นมิตรของพนักงานใหบริการ การรูจักสรางมิตรภาพและมนุษยแสัมพันธแใหเกิดขึ้น 
 3. ดานความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ความไววางใจไดในมาตรฐานและบริการที่จะเกี่ยวของกับผลงานและความพรอม
ใหบริการอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ หมายความวา องคแการจะตอง ใหบริการอยางถูกตองเหมาะสมต้ังแตครั้งแรก และหมายถึงองคแการน้ันรักษา
สัญญาที่รบัปากกับ ลูกคาไว เชน ออกใบเสร็จเรียกเก็บเงินลูกคาตองการเก็บขอมูลถูกตอง ใหบริการตามเวลากําหนด  4. ดานการเขาถึงบริการ 
(Access) หมายถึง การติดตอตางๆ ที่สามารถทําไดงายและมีความคลองตัว เชน ติดตองานบริการโทรศัพทแไดโดยงาย ชวงเวลารอรับบริการตอง
ไมนานเกินไป มีเวลาปิดเปิดบริการและเปิดบริการที่อาํนวยความสะดวกแกลูกคา สถานที่ติดตอขอรับบริการมี ความสะดวก 
 5. ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใหขอมูลแกลูกคาดวยภาษาสุภาพ ที่ลูกคาสามารถเขาใจได พรอม
ทั้งยินดีรับฟใงความคิดเห็นของลูกคา และอาจหมายถึงพนักงาน จําเป็นตองปรับภาษาที่ใชกับลูกคาตางกลุม เชน เพิ่มระดับความรูสึกที่ลึกซึ้งและ
ซับซอนมากขึ้น เมื่อติดตอสื่อสารกับลูกคาที่มีความรอบรูในบริการน้ัน ๆ อยางดี และใชภาษางาย ๆ เรียบ ๆ โตตอบ กับลูกคา การติดตอสื่อสาร
ยังเกี่ยวของกับการอธิบายรายละเอียดวิธีการใชบริการ อธิบายวาลูกคา ตองจายมากแคไหน สําหรับงานบริการน้ัน ตองใหความมั่นใจกั บ
ผูใชบริการวาความตองการน้ัน ๆ ตองไดรับการตอบสนอง 
 6. ดานการเขาใจรูจักลูกคาจริง (Understanding Knowing Customer) หมายถึง ความพยายามที่จะเขาใจความตองการของ
ลูกคาโดยเกี่ยวพันถึงการศึกษาความคาดหวังและความตองการของลูกคาเอาใจใสลูกคาเป็นรายบุคคล ตองจําลูกคาประจําของตนเองได 
 7. ดานการบริการที่เป็นรูปธรรม สิ่งสัมผัสได (Tangibles) หมายถึง ลักษณะภายนอกของ สิ่งอํานวยความสะดวกทางกาย
เครื่องมือ เจาหนาที่และอุปกรณแสื่อสารเง่ือนไขของสิ่งแวดลอมทาง กาย คือ หลักฐานที่แทจริงของการดูแลเอาใจใสตอรายละเอียดที่นํามาแสดง
โดยบุคคลที่ใหบริการ 
 8. ดานความปลอดภัย (Security) หมายถึง ปราศจากซึ่งอันตราย ความเสี่ยงและขอสงสัย ความไมมั่นใจตาง ๆ 
 9. ดานการตอบสนอง ความเต็มใจและความพรอมในการบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคา
และใหบริการในทันที การทําใหลูกคาตองรอ โดยเฉพาะ เน่ืองจากไมมีเหตุผลที่ชัดเจน สรางความเขาใจที่ไมจําเป็นและมีผลลบตอคุณภาพ 
 10. ดานความนาเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความมีคุณคา นาเชื่อถือ และความชื่อสัตยแ สิ่งเอื้อประโยชนแตอการมีความ
นาเชื่อถือ เชน ชื่อเสียงของบริษัท บุคลิกภาพสวนตัวของพนักงาน ความซื่อสัตยแและความจริงใจของผูใหบริการ องคแการและพนักงานตองสราง
ความเชื่อมั่นและ ความไววางใจในบริการ 
           อภิชัย พรหมพิทักษแกุล (2540 : 15 - 19) ไดเสนอหลักการใหบริการแบบครบวงจร หรือ การใหบริการเชิงรุกของ ชูวงศแฉายะบุตร วา
จะตองเป็นไปตามหลักการที่เรียกวา การพัฒนาการ ใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจร(Package service) ดังน้ี 
 1. ยึดการตอบสนองความจําเป็นของประชาชนเป็นเปูาหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับ จะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบ
แผน และมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคตอการใหบริการ ดังน้ัน เปูาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจรคือ การมุงประโยชนแของประชาชน
ผูใชบริการทั้งผู ที่มาติดตอและมาขอรับบริการ ผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับการบริการเป็นสําคัญ ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 
 1.1 ผูใหบริการจะตองถือวาการใหบริการเป็นภาระหนาที่ที่ตองดําเนินการอยาง ตอเน่ือง โดยจะตองพยายามจัดบริการให
ครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน 
 1.2 การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใชดุลยพินิจ จะตองคํานึงถึงสิทธิประโยชนแ ของผูใชบริการอยางสะดวกและรวดเร็ว   
 1.3 ผูใหบริการจะตองมองผูมาใชบริการวามีฐานะและศักด์ิศรีเทาเทียมกับตน มีสิทธิที่จะรับรู ใหความเห็นหรือโตแยงดวย
เหตุผลไดอยางเต็มที่ 
 2. ความรวดเร็วในการใหบริการ ปใจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็วและ มีการแขงขันอยูตลอดเวลา การพัฒนา
ใหบริการมีความรวดเร็วมากขึ้นอาจกระทําได 3 ลักษณะ คือ 
 2.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติ มีความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความชํานาญ งาน มีความกระตือรือรน และกลา
ตัดสินใจในเรื่องที่ทําอยูในอํานาจของตน 
 2.2 การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางาน ใหมีขั้นตอนและใชระยะเวลาในการ
ใหบริการใหสั้นที่สุด 
 2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วขึ้น 
 3. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณแเปูาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีก ประการหน่ึงก็คือ ความเสร็จสมบูรณแ
ของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การเสร็จสมบูรณแตามสิทธิ ประโยชนแที่ผูใชบริการจะตองไดรับ โดยที่ผูใชบริการไมจําเป็นตองมาติดตอบอยครั้ง ซึ่ง
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ลักษณะที่ดีของการใหบริการที่เสร็จสมบูรณแก็คือ การบริการที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียวหรือไม เกิน 2 ครั้ง (คือ มารับเรื่องที่แลวเสร็จอีก
ครั้งหน่ึง) นอกจากน้ียังหมายถึง ความพยายามที่จะ ใหบริการในเรื่องอื่น ๆ ที่ผูมาติดตอใชบริการสมควรจะไดรับดวย เชน มีผมขอจดเครื่องหมาย
การคา หากเจาหนาที่ผูใหบริการพบวาผูมาใชบริการลืมถายเอกสารบัตรประชาชนมา ก็ดําเนินการ ถายเอกสารบัตรประชาชนใหโดยทันที 
 4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ซึ่งเป็นเปูาหมายที่สําคัญประการหน่ึงในการ พัฒนาการใหบริการเชิงรุก หากเจาหนาที่
ใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว ผูมาใชบริการก็จะ เกิดทัศนคติที่ดียอมรับฟใงเหตุผลและคําแนะนําตาง ๆ มากขึ้น และเต็มใจที่จะมา รับ
บริการในเรื่องอื่น ๆ อีก และจะนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาของผูใชบริการในที่สุด 
 5. การใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได การพัฒนาการใหบริการแบบครบ วงจรน้ัน ไมเพียงแตจะตองใหบริการ
ที่เสร็จสมบูรณแเทาน้ัน แตจะตองมีความถูกตองชอบธรรมทั้ง ในแงของนโยบาย ระเบียบแบบแผน และถูกตองในเชิงศีลธรรมจรรยาดวย 
 6. ความสุภาพออนนอมเจาหนาที่ผูใหบริการ จะตองปฏิบัติตอผูใชบริการดวยความสุภาพ ออนนอม ซึ่งจะทําใหผูใชบริการมี
ทัศนคติที่ดี อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจระหวางกัน เป็นไปไดงายขึ้น 
 7. ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจร จะตองใหบริการแกผูใชบริการดวยความ เสมอภาค ซึ่งจะตองเป็นไปภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี ้
 7.1 การใหบริการจะตองเป็นไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกันและไดรับผลที่ สมบูรณแภายใตมาตรฐานเดียวกัน ไมวา
ผูใชบริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกวา ความเสมอภาคใน การบริการ 
 7.2 การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการเพราะวา ประชาชนบางกลุมของประเทศมี
ขอจํากัดในการที่จะมาติดตอขอใชบริการ เชน รายไดนอยไมสามารถเขามาติดตอได ขาดความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารที่เพียงพอ อยูใ นพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร เป็นตน 
 เวปเบอรแ (Weber, 1966 : 340) นักวิชาการชาวเยอรมัน มีความเห็นวา การใหบริการที่มี ประสิทธิภาพเป็นประโยชนแตอผูรับบริการ
มากที่สุด คือ การใหบริการที่คํานึงถึงตัวบุคคล กลาวคือ เป็นการบริการ โดยปราศจากอารมณแโกรธ ความเครียด และไมมีความชอบพอใครเป็น
พิเศษ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา อยางเทาเทียมกัน หากอยูใน สภาพการณแเหมือนกัน 
 กองฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (2541 : 1 - 2) กลาววา การบริการคือ การติดตอสัมพันธแระหวาง
ผูใชบริการและผูรับบริการ โดยผูใหบริการจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางเป็นที่พึงพอใจ ทั้งน้ี โดยอาศัยปใจจัยเสริมอื่น ๆ เชน ความ
สะดวกสบาย อัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งที่ทําใหการบริการน้ันเป็นที่ประทับใจของผูบริการ โดยกลาวถึงลักษณะการบริการที่ดีควรประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 
 1. การบริการดวยความรวดเร็ว ผูใหบริการควรใหบริการแกผูมารับบริการดวยความ รวดเร็วและตรงตอเวลา 
 2. การบริการความถูกตอง การใหขอมูลและการบริการใด ๆ ตองถูกตองตรงตามวัตถุประสงคแของผูมารับบริการและถูกตองตอ
ความเป็นจริงของหนวยงานน้ัน และควรระมัดระวัง การใหขอมูลหรือบริการที่ผิดพลาด อันจะกอใหเกิดความยุงยากซึ่งตองมาแกไขในภายหลัง 
 3. การบริการดวยนํ้าใจ ถาหากเป็นงานในหนาที่โดยตรงจะตองชวยเหลือผูที่เขามาติดตอ ดวยความเต็มใจ แตหากไมใชงานใน
หนาที่ของตนก็ควรจะแจงใหทราบวาจะตองติดตอไดที่ไหน และตองบริการดวยความเอาใจใส อัธยาศัยดี และมารยาทงาม 
 4. การบริการตอทุกคนโดยเทาเทียมกัน เน่ืองจากทุกคนลวนอยากใหตนเองไดรับการบริการที่มากที่สุดและดีที่สุด แตไมอยาก
ใหตนเองตองประสบกับการบริการที่ไมยุติธรรม ดังน้ัน จะทําอยางไร ใหผูที่มาติดตอทุกคน ไดรับการบริการที่ยุติธรรม ทั้งคุณภาพและปริมาณที่
เฉลี่ยเทาเทียมกัน แตในขณะเดียวกัน ก็สามารถรูสึกไดวาไดรับการปฏิบัติที่ดีเหมือนคนอื่น 
 วีรพงษแ เฉลิมจิระรัตนแ (2543 : 6) ไดใหความหมายของ “การบริการ” คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทํา ที่บุคคลหน่ึงทําใหหรือสง
มอบตออีกบุคคลหน่ึง โดยมีเปูาหมายและมีความต้ังใจในการสงมอบบริการอันน้ันการบริการ ไดแกกระบวนการ/ กระบวนกิจกรรมในการสง
มอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ(ลูกคา) หรือผูใชบริการน้ัน 
 นิยามแหงคําวา บริการ ในสายตาของนักปฏิบัติ คือ คุณลักษณะ 7 ประการแหงการบริการ ที่ดีมีดังน้ี 
 การย้ิมแยมและเอาใจใส (S = Smiling & Sympathy) หมายถึง การย้ิมแยมและเอาใจใสใจเห็นอก เห็นใจตอความลําบากยุงยากของลูกคา 
 การตอบสนองตอความประสงคแจากลูกคา (E = Early Response) หมายถึง การตอบสนอง ตอความประสงคแจากลูกคาอยางรวดเร็ว
ทันใจ โดยมิทันไดเอยปากเรียกหา 
 การแสดงออกถึงความนับถือ (R = Respectful) หมายถึง การแสดงออกถึงความนับถือ ให เกียรติลูกคา 
 การใหบริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจ (V = Voluntaries Manner) หมายถึง ลักษณะ การใหบริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจ
ทํา มิใชทําแบบเสียมิได 
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 การรักษาภาพพจนแของผูใหบริการ (I = Image Enhancing) หมายถึง แสดงออกซึ่งการรักษา ภาพพจนแของผูใหบริการ และเสริม
ภาพพจนแขององคแการดวย 
 กิริยา มารยาท (c = Courtesy) หมายถึง กิริยาออนโยน สุภาพและมีมารยาทดี ออนนอม ถอมตน 
 ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรน (E = Enthusiasm) หมายถึง มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือรน ขณะบริการจะ
ใหบริการมากกวาที่คาดหวังเสมอ 
 ผูรับบริการ หมายถึง บุคคลผูมาติดตอรับบริการ ถือเป็นหนาที่และความรับผิดชอบของ หนวยงานที่จะใหบริการอยางดีแกผูรับบริการ 
และสวนรวม ผูรับบริการมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติ อยางมีเกียรติ ดวยความเป็นมิตร ซื่อสัตยแ เสมอภาค และควรไดรับริการที่มีความภาพ คุมคา 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 : 19) 
 ลักษณะของการบริการ 
 นักวิชาการทางดานการบริการ ไดนําเอาคําวา “Service” มาประยุกตแเป็นหลักการพื้นฐาน ของการบริการซึ่งบางครั้งก็เรียกวา 
“หัวใจของการบริการ” โดยเนนไปที่พฤติกรรมการบริการของผูใหบริการที่ปฏิบัติตอผูรับบริการ โดยแยกออกตามตัวอักษร ดังน้ี คือ 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ (S = Satisfaction) คือ เปูาหมายที่สําคัญที่สุดของการบริการที่ดีก็คือ การสรางความพึงพอใจ ให
ผูรับบริการอยางสูงสุด ดังน้ัน ผูใหบริการจะตองพยายามทําทุกสิ่งทุกอยางตามหนาที่ เพื่อตอบสนองความตองการแกผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจ
อยางสูงที่สุดเทาที่จะทําได สมดังคําที่วา “ลูกคาคือพระเจา” (Customer is the God) และก็จะทําให ผูรับบริการกลับมาใชบริการอีกตลอดไป  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายทัศนะดังน้ี 
 โวแมน (Wolman, 1973 : 384) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ วาเป็น ความรูสึก (Feeling) มีความสุขเมื่อคนเราไดรับ
ความสําเร็จตามจุดหมาย (Goal) ความตองการ (Want) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
 เดวิส (Davis, 1976 : 81 ; อางถึงใน จักรกริช ดิษยนันทนแ 2543 : 9) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อความตองการ พื้นฐานทั้งร างกายและจิตใจไดรับการตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของ มนุษยแเป็นความ
พยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะ ไมสมดุลยแในรางกายเมื่อสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวออกไปได มนุษยแ
ยอมจะไดรับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ 
 มูลลินสแ (Mullins. 1985 : 280) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ――ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ 
หลาย ๆ ดาน เป็นสภาพภายในที่มี ความสัมพันธแกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยแ
จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุ ถึงเปูาหมายบางอยาง เพื่อจะสนองตอบตอความตองการหรือ
ความคาดหวังที่มีอยู และเมื่อบรรลุเปาหมายน้ันแลวก็จะเกิดความพอใจเป็นผลสะทอนกลับไปยงจุดเริ่มตนเป็นกระบวนการ หมุนเวียนตอไปอีก” 
 วาริธร ประวัติวงศแ (2545 : 10) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลในทางบวกที่เกิดขึ้นจากการประเมินบริการ 
เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือ บรรลุจุดมงหมายในสิ่งที่ตองการและความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความ ตองการหรือ
จุดมุงหมายน้ันไมไดรับการตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการตอการดูแลที่ไดรับจากผูใหบริการ และจัดเป็นเกณฑแดานผลลัพธแทําใหผูให
บริการสามารถกําหนด คุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และบงชี้ถึงความสําเร็จของงานบริการ 
หมายถึงการใหบริการอยางดี เป็นที่พอใจของประชาชน 
ขอบขายของความพึงพอใจ 
 โดยทั่วไปความพึงพอใจมีขอบขายสองมิติ คือ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติของความพึงพอใจในการรับ
บริการ (Service satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความได ดังน้ี (อราม สัมพะวงศแ, 2541 : 13) 
 1. มิติความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
 การประเมินคาโดยบุคลากรผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมภายในและภายนอกการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวยปใจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลทําให
ความพึงพอใจในงาน แตกตางกันไป เชน ลักษณะของงานที่ทํา ความกาวหนา การบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สวัสดิการ และประโยชนแเกื้อกูล ดังน้ี 
 1.1 ลักษณะของงาน (Type of work) หมายถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง มีผลทําใหบุคคลมองเห็นคาและมีความสนใจในงาน
มากกวางานที่มีลักษณะแบงแยกกันไปทํา คนละเล็กคนละนอย จากการศึกษาของ วูรแม (Vroom) พบวา งานที่เปิดโอกาสใหคนไดใช
ความสามารถและความชํานาญมีผลทําใหบุคคลเกิดความพอใจ 
 1.2 ความกาวหนา (Promotion) ในเรื่องความกาวหนา โดยการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนงกอใหเกิดการทาทายที่จะทํางานใน
ตําแหนงและหนาที่ใหม และยังเป็นการหาประสบการณแใหมดวยในการที่จะทํางานจนไดรับความดีความชอบสูงขึ้นไปอีก 
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 1.3 การนิเทศงาน (Supervision) รูปแบบของการนิเทศงานที่ดีควรเป็นรูปแบบที่ใหผูปฏิบัติงานในหนาที่ไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซึ่งรูปแบบน้ีมีสวนทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพอใจสูงกวาการใหปฏิบัติแบบเผด็จการ 
 1.4 เพื่อนรวมงาน (Co - worker) มาตรฐานของการทํางานแตละคนจะดี หรือไมดีขึ้นอยูกับความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงานดวย 
กลุมมีอิทธิพลตอมาตรฐานการทํางาน และความพอใจของบุคคล คือ 1) หากบุคคลทํางานมีความเชื่อมั่นในกลุมที่ทํางานก็จะทําให ผลผลิตดีขึ้น
ไดรับความรวมมือและใหประโยชนแแกกลุมมากที่สุด 2) สัมพันธภาพในกลุมมี ความกลมเกลียวกันอยางใกลชิดจะมีสวนทําใหทุกคนภายในกลุม
ปฏิบัติงานในลักษณะที่ คลายคลึงกัน ถาหากกลุมมีความกลมเกลียวรักใครกันดี และมีจุดมุงหมายเป็นประโยชนแจะทํา ใหผลผลิตสูงขึ้น 
 1.5 สวัสดิการและประโยชนแเกื้อกูล (Benefits and services) เป็นลักษณะที่ หนวยงานไดจัดผลประโยชนแและบริการตางๆ 
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน นอกเหนือจาก คาจางเพื่อเป็นการจูงใจบุคลากรใหอยูกับหนวยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ ขวัญดี และ ต้ังใ จ
ปฏิบัติ หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  มิติความพึงพอใจในการรับบริการ 
 ความพอใจของผูรับบริการเป็นมาตรอีกอยางหนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของ การบริหารงานได เพราะการจัดบริการของรัฐน้ันมิใชสักแต
วาทําใหเสร็จ ๆ ไป แตหมายถึง การใหบริการอยางดีเป็นที่พอใจของประชาชน 
 ภารกิจหลักของพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.  การเตรียมความพรอมของสํานักงานพาณิชยแจังหวัด ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด/ภูมิภาค เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสํานักงานพาณิชยแจังหวัดใหทันสมัย (Modernization) และมีศูนยแ
ธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด (AEC Business Support Center) เป็นศูนยแบริการขอมูลและใหคําปรึกษาดานการคาและการ
ลงทุนแกภาคเอกชน สงเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการคา รวมทั้งเรงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและบุคลากรของสํานักงานพาณิชยแ 
จังหวัดประกอบกันดวย 

 2.  สงเสริมและพัฒนาการคากับประเทศเพื่อนบาน การคาชายแดน และโลจิสติกสแการค า โดยการพัฒนาความรวมมือและ
อํานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจการคา รวมทั้งการคาชายแดนและโลจิสติกสแการคา เพื่อขยายการคาและการพัฒนาธุรกิจกับประเทศเพื่อน
บาน รองรับการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.  การพัฒนาตลาดสินคาเกษตรและการแกไขปใญหาสินคาเกษตรของจังหวัด โดยศึกษา ติดตาม จัดทําขอมูลเพื่อเตือนภัย 
ปูองกันความเสี่ยง และดําเนินการแกไขปใญหาสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัด ตลอดจนพัฒนาผูประกอบการและขยายตลาดสินคาเกษตรและ
เกษตรอินทรียแใหบรรลุผล ตามนโยบายของรัฐบาล 

 4.  สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) สินคา/บริการที่เกี่ยวของกับอาหารภายใตนโยบายครัวไทยสู
ครัวโลก และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยมุงสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน สรางเครือขาย
ทางธุรกิจ และสงเสริมการนําทรัพยแสินทางปใญญามาใชในเชิงพาณิชยแ เพื่อเสริมสรางรายไดและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสูระดับสากล 

 5.  พัฒนาฐานขอมูลดานเศรษฐกิจการคาระดับจังหวัด โดยดําเนินการจัดทําขอมูลและพัฒนาฐาน ขอมูลเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพื่อใชประโยชนแในภารกิจของกระทรวงพาณิชยแและในการใหบริการแกประชาชน 

 6.  สงเสริมการตลาดสินคาและบริการภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการพระราชดําริและโครงการพระราชเสาวนียแ 
โดยการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาด สินคาของจังหวัดตามโครงการพระราชดําริและโครงการพระราชเสาวนียแ เพื่อเพิ่มรายไดและขยาย
โอกาสทางการคา 

 7.  งานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงพาณิชยแมอบหมาย 
 8.  รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน รวมทั้งปใญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใหปลัดกระทรวงพาณิชยแทราบอยางสม่ําเสมอ

  
วิธีด าเนินการศึกษา 
          ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่มาใชบริการของสํานักงาน
พาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 136 คน ไดโดยวิธีการคํานวณใชสูตรของ Taro Yamane, 1967 (อางในสิทธิ์ ธีรสรณแ, 2550 : 120) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.5 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบดวย คําถามในการสอบถาม 2 ตอน คือ 1.แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปใจจัยสวนบุคคล 
ชนิดคําถามใหเลือกตอบ (Multiple Choice Questionnaire) และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานพาณิชยแจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑแการใหคะแนนตามนํ้าหนักจากมากไปหานอย  
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 การวิเคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหแขอมลูการวิจัยครั้งน้ี โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา
ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติ ขอมูล ดังน้ี 
 1. คาความถี่ และคารอยละ ( Frequency and percentage ) เพื่อใชอธิบายขอมูลที่ได จากแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation: S.D) เพื่อ ใชอธิบายขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม สวนที่ 2 
 3. การทดสอบคาที แบบเป็นอิสระตอกัน (t-test: Independent) 
 4. การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยใชสถิติ ทดสอบคาเอฟ (F-test) และถาพบความแตกตาง
ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ใชการ เปรียบเทียบคาเฉลี่ย รายคู โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบวา 
 
สรุปผลการศึกษา    

           1. คุณภาพการใหบริการของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.76) เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความรูความชํานาญคาเฉลี่ย (X  = 4.16) ดานการ

บริการที่เป็นรูปธรรมสิ่งสัมผัสได คาเฉลี่ย (X  = 4.06) ดานการเขาใจรูจักลูกคาจริงคาเฉลี่ย (X  = 3.99) ดานอัธยาศัยไมตรีคาเฉลี่ย (X  = 3.78) 

ดานการติดตอสื่อสารคาเฉลี่ย (X  = 3.74) ดานความปลดภัยคาเฉลี่ย (X  = 3.74) ดานความไววางใจคาเฉลี่ย (X  = 3.70) ดานการเขาถึงบริการ

คาเฉลี่ย(X  = 3.52) ดานการตอบสนองความเต็มใจและความพรอมคาเฉลี่ย (X  = 3.48) ดานความนาเชื่อถือคาเฉลี่ย (X  = 3.45) ตามลําดับ  
 2. ประชาชนที่ใชบริการของสาํนักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตางกัน คุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม
และรายดานแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลการศึกษา   

จากการสรุปผลของการศึกษา เรื่องคุณภาพการใหบริการของสํานักงานพาณิชยแ จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1.ดานความรูความชํานาญโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย ((X  = 4.10) ที่ผลการศึกษาออกมาเชนน้ีแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ
เจาหนาที่ของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ใหความสําคัญและคัดเลือกเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญไวสําหรับบริการประชาชน ซึ่ง
สอดคลองกับงานงานวิจัยของประชิต ทองยอย (2550) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ ผล
จากการศึกษาพบวา 1) ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  
คือคาเฉลี่ย ( ̅=3.97) 

 2. ดานอัธยาศัยไมตรีภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.89) ที่ผลการศึกษาออกมาเชนน้ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นจิตอาสาภายใต
จิตสํานึกของเจาหนาที่ในสํานักงานพาณิชยแ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชุลีวรรณ บัวอินทรแ (2551) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินสวนแยกบานบึง จังหวัดชลบุรี ดานมนุษยสัมพันธแ ผลจากการศึกษา พบวาผูรับบริการมีความคิดเห็นต อ

คุณภาพการใหบริการที่ไดรับในปใจจุบันในภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน คือ คาเฉลี่ย (X  = 3.86) 

 3.ดานความไววางใจภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.68) เมื่อพิจารณารายขอพบวา เจาหนาที่ยินดี เต็มใจรับฟใงปใญหาและ

แนะนําทานไดชัดเจน ถูกตองอยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X  = 3.81) รองลงมา มีเจาหนาที่มีความโปรงใสในการใหบริการอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย (X  = 3.68) และเจาหนาที่ปฏิบัติกับกับทุกคนดวยความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน  อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (X  = 3.65) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของยุทธศาสตรแ กระพี้สัตยแ (2551) ไดศึกษา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียนพาณิชยแ ขององคแการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการใหบริการที่ตรงเวลา ดานการใหบริการอยางกาวหนา ดานการใหบริการอยาง
เสมอภาค ดานการใหบริการอยางตอเน่ืองและดานการใหบริการอยางเพียงพอ ตามลําดับ 

 4. ดานการเขาถึงบริการภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.55) เมื่อพิจารณารายขอพบวา สถานที่ต้ังและสถานที่จอดรถมีความ

สะดวกในการเดินทางไปติดตออยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X   = 3.81) รองลงมา มีการลดขั้นตอนในการเขาถึงการใหบริการอยูในระดับ

มากมีคาเฉลี่ย (X  = 3.71) มีการเพิ่มชองทางการใหบริการในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม อยูในระดับมากคาเฉลี่ย  (X  = 3.54) ที่ผล
การศึกษาออกมาเชนน้ี ผูวิจัยไดมองถึงที่ต้ังของหนวยงานภาครัฐน้ันเอื้อตอการใหบริการแกประชาชนเป็นอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธัญ
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ชนก พูลสวัสด์ิ (2553) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการตามหลักบริหารงานภาครัฐแนวใหม : กรณีศึกษาสํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี 
สาขากบินทรแบุรี จากการศึกษา พบวาคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับความพึงพอใจในดานตางๆ เชน ดานความสะดวกสบายในการติดตอ และ ดานอาคารสถานที่ มีที่จอดรถเพียงพอตอการรองรับลูกคา
เอยางปลอดภัย เป็นตน 

 5. ดานการติดตอสื่อสารภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.75) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีการประชาสัมพันธแดานการพาณิชยแ

ใหทราบโดยทั่วถึงกันอยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X   = 3.95) รองลงมา มีชองทางในการบริการขอมูลขาวสารหลากหลาย เชน 

Internet Call Center และ มีเสียงตามสายจากสํานักงานพาณิชยแประชาสัมพันธแในบางเวลา อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (X   = 3.82) มีหนวยงาน

เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธแใหประชาชนทราบเกี่ยวกับภารกิจหลักของสํานักพาณิชยแจังหวัด อยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.60) และเอกสาร

เผยแพรขอมูลขาวสาร เชน แผนพับ มีความเพียงพอ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.57)  ที่ผลการวิจัยออกเชนน้ีผูวิจัยมองไปที่
หนวยงานคือ สํานักงานพาณิชยแจังหวัดฉะเชิงเทราไดเห็นความสําคัญตอการสื่อสารจึงเพิ่มชองทางในการบริการขอมูลขาวสารหลากหลาย เชน 
Internet Call Center และเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน แผนพับ มีความเพียงพอ  ซึ่งสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสํานักงานพาณิชยแ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่เป็นศูนยแขอมูลดานเศรษฐกิจการคาการบริการ เผยแพร  ประชาสัมพันธแ  และบริการใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจการคาและระบบเตือนภัยของจังหวัด 

 6. ดานการเขาใจ รูจักลูกคาจริงภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.91) เมื่อพิจารณารายขอพบวา เจาหนาที่ปรากฏกายดี ทั้ง

กิริยา ทาทาง การเคลื่อนไหว เหมาะสมกับสถานภาพ ตามตําแหนง หนาที่ของตน อยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X  = 4.04) รองลงมา 

เจาหนาที่เขาใจและตอบสนองความตองการของทานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (X  = 4.00) เจาหนาที่สามารถแนะนําทานไดอยางเขาใจและ

สามารถนําไปปฏิบัติได อยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.94) เจาหนาที่เขาใจและตอบสนองความตองการของทาน อยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 

3.93) และเจาหนาที่แนะนําไดตรงตามมาตรฐานและคุณภาพ สามารถสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการไดอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.62) 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คิริพร วิษณุมหิมาชัย (2551) กลาวไววา การบริการหมายถึง การที่ผูใหบริการหรือผูขายให การชวยเหลือ หรือ
ดําเนินการเพือ่ประโยชนแ ความสุขกาย ความสุขใจ หรือความสะดวกสบายใหแก ผูรับบริการหรือผูซื้อ เป็นสิ่งที่ไมสามารถจับตองได แตเมื่อ
ผูรับบริการไดรับบริการแลว อาจเกิดความประทับใจกับสิ่งเหลาน้ัน 

 7. ดานการบริการที่เป็นรูปธรรม สิ่งสัมผัสไดภาพรวมอยูในระดับมาก(X  = 3.96) เมื่อพิจารณารายขอพบวา จาหนาที่ใหบริการมี

บุคลิกภาพที่ดี แตงกายสุภาพ เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X  = 4.25) รองลงมา การจัด ตกแตง ภายในสํานักงานพรอม

ใหบริการ สะดวก สบายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (X   = 4.07) การเตรียมวัสดุอุปกรณแใหพรอมเพื่ออํานวยความสะดวกแกการบริการอยูใน

ระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.88) มุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการเป็นหลัก  อยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 

3.85) และมีการทบทวนและ ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทํางานใหมอยูเสมอ อยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.75) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ จิตตินันทแ นันทไพบูลยแ (2551) ตามความหมายของ “จิตวิทยาการบริการ” หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรม กระบวนการหรือการดําเนินการอยางใด อยางหนึ่งของบุคคลหรือองคแการ  เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่น อยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยมีเปูาหมายสูงสุด คือ การสรางความรูสึกที่ดี มีประทับใจ และความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

 8. ดานความปลอดภัยภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.69) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทานรูสึกปลอดภัยในขณะติดตอ

ราชการอยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X  = 3.89) รองลงมา ทานมีความมั่นใจในขอมูลขาวสารที่ไดรับอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (X  = 

3.74) ทานรูสึกไดรับความปลอดภัยในทรัพยแขณะที่สิน เชน ยานพาหนะที่จอดรอในขณะรอรับบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X  = 3.71) 

ทานไดรับบริการที่ปราศจากอันตรายหรือความเสี่ยง และปใญหาตาง ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (X  = 3.63) และทานไดรับบริการโดย

ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในการบริการอยูในระดับมากคาเฉลี่ย ( X  = 3.49) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปิยะ ลิขิตมณีชัย (2557) ได
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดจันทบุรี ผลจากการศึกษาพบวา ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพบริการของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดจันทบุรี อันดับแรก คือ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ รองลงมาคือ ดานการใหความ
มั่นใจแกผูบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการและอันดับสุดทาย คือ ดานเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ประเมินผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการบริการจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของ
สํานักงานพาณิชยแจังหวัดจันทบุรีไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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              9. ดานการตอบสนองความเต็มใจและความพรอมใหบริการภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.60) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพอยางตรงไปตรงมา และคุมคากับเงินที่จายไป หรือสิทธิที่เขาพึงมี อยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ ย (X  = 
3.71)  รองลงมา เจาหนาที่มีการสรางความพึงพอใจใหประชาชนที่มาใชบริการหรือภายหลังจากที่มารับบริการไปแลว อยูในระดับมากลําดับแรก

มีคาเฉลี่ย (X  = 3.66) เจาหนาที่แนะนํา ชี้แจง แกไขใหทานไดภายในเวลารวดเร็วเมื่อเกิดปใญหา อยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X  = 3.63) 

เจาหนาที่เต็มใจบริการ ชวยเหลือ และคํานึงถึงความรีบเรงของทานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (X   = 3.56) และเจาหนาที่ใหบริการครบทุก

ขั้นตอนในจุดเดียว รวดเร็ว เสร็จตามกําหนดเวลาอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X  = 3.43) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จิตตินันทแ นันทไพบูลยแ (2551) 
ตามความหมายของ “จิตวิทยาการบริการ” หมายถึง กระบวนการหรือการดําเนินการอยางใด อยางหนึ่งของบุคคลหรือองคแการ  เพื่อตอบสนอง
ความตองการของบุคคลอื่น อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีเปูาหมายสูงสุด คือ การสรางความรูสึกที่ดี มีประทับใจ และความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการ 

          10. ดานความนาเชื่อถือภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X   = 3.52) เมื่อพิจารณารายขอพบวา เจาหนาที่มีจิตใจมั่นคง มั่นใจ

ในตนเอง กลาคิด กลาพูด กลาตัดสินใจ  ศึกษาหาความรู และปรับปรุงตัวอยูเสมออยูในระดับมากลําดับแรกมีคาเฉลี่ย (X   = 3.65) รองลงมา 

เจาหนาที่มีบุคลิกที่นาเชื่อถือ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (X   = 3.56) เจาหนาที่อารมณแดี ควบคุมอารมณแตนเองได มองโลกในแงดี มีอารมณแขัน 

มีนํ้าใจ ใจกวาง เสียสละ เอื้อเฟูอ มีเมตตา อยูในระดับมากคาเฉลี่ย (X   = 3.57) เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมและเป็นธรรม อยูในระดับ

มากคาเฉลี่ย (X   = 3.43) และเจาหนาที่ใหคําแนะนําทานอยางรอบครอบถูกตองชัดเจนเมื่อมีปใญหาอยูในระดับมากคาเฉลี่ย     (X   = 3.37) ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของพาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman and et. At., 1990 : 21 - 22) ไดกําหนดมิติที่ใชวัดคุณภาพการใหบริการ         
 
 ขอเสนอแนะ    

จากการสรุปผล อภิปรายผลของการศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการของสํานักงานพาณิชยแ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
          1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการการศึกษา 

                      ดานความนาเชื่อถือ ผูบริหารควรนําไปปรับปรุงแกไข โดยการกระจายอํานาจ และพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติที่ดีตองาน มี
ความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความชํานาญงาน มีความกระตือรือรน และกลาคิด กลาตัดสินใจในงานที่ตนรับมอบหมาย เพราะการทํางาน
บริการจะตองติดตอสัมพันธแหรือเกี่ยวของกับคนตางๆ จํานวนมาก การวางตนจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นการสรางความเชื่อถือใหปรากฏ การ
ปฏิบัติตนจึงตองระมัดระวังทั้งทางกายและวาจา เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ปรากฏใหเห็นไดงาย ทั้ง จากการแตงกาย กริยามารยาท การพูด การสื่อสาร 
ของเจาหนาที่ ที่ใหคําแนะนํา ควรทําอยางรอบครอบ และถูกตองชัดเจน เมื่อมีปใญหา  
                  2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธภิาพในการใหบริการของสาํนักงานพาณิชยแ จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัดที่ใกลเคียง ผลการการศึกษา 
นาจะนํามาเปรียบเทียบ และเป็นแนวทางในการพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการของสาํนักงานพาณิชยแ จังหวัด ในโอกาสตอไป 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปใญหายาเสพติด 
ในเขตเทศบาลต าบลหนาพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

Public Participations in Drug Problems Solving in Zone of Na Phra Lan Subdistrict 
Municipality, Chaloem Phra Kiat District,Saraburi Province 

 

นิพนธแ  ทองใบ1  และ รชพล  ศรีขาวรส2 
Niphon Tongbai  and Rachaphon Sreekawros 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปใญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีประชากรที่ศึกษาคือตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จํานวน 7,033 ครัวเรือนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน 
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 378 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
สถิติที่ใช ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one 
way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพ
ติดโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการรับประโยชนแ ดานการวางแผนดานการดําเนินงานและ
ดานการประเมินผลตามลําดับ 
 2.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ท่ีมีเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา
ตางกัน มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดไมแตกตางกัน 
ค าส าคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, การแกไขปใญหายาเสพติด, เทศบาลตําบล 
 

Abstract 
The research purposes were to study and to compare the public participations in drug problems 

solving in zone of Na Phra Lan Subdistrict Municipality, Chaloem Phra Kiat district, Saraburiprovince. The target 
population was the household representative of Na Phra Lan Subdistrict Municipality, Chaloem Phra Kiat district, 
Saraburi province, total 7,033 households. The sample size determined by the Taro Yamane formula, sample 
size was 378 people. The research instrument was the estimate rating-scale questionnaire. The analytical statistic 
was the percentage, mean, standard deviation, t-test (independent samples) and F-test(one way ANOVA).The 
findings were: 
 1. The people in zone of Na Phra Lan Subdistrict Municipality, Chaloem Phra Kiat district, Saraburi 
province had the public participations in drug problems solving, the overall was the high level.   For each aspect 
consideration by mean descending were the benefit aspect, the planning aspect, the operations aspect, and the 
evaluation aspect, respectively. 

2. The people in zone of Na Phra Lan Subdistrict Municipality, Chaloem Phra Kiat district, Saraburi 
province with difference of gender, occupation and educational level had not difference for the public 
participations in drug problems solving. 
Keywords: public participations, drug problems solving, subdistrict municipality 
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บทน า 
 สถานการณ์และปัญหายาเสพติดในประเทศไทยในชํวงปีพ.ศ. 2559น้ันประเทศไทยต๎องเผชิญกับปัญหาร๎ายแรงจากภัยยาเสพติด
โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ๎าทั้งที่ประเทศไทยพยายามอยํางสุดความสามารถที่จะลดอัตราการลักลอบค๎ายาเสพติดข๎ามพรมแดนและได๎
ทําการตรวจยึดเคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับใช๎ในการผลิตยาเสพติดอาทิเคร่ืองอัดเม็ดยาเคร่ืองผลิตไอซ์ตลอดจนสารต้ังต๎นหลากหลายชนิดซ่ึง
พื้นที่ที่ถูกใช๎เป็นสถานที่ผลิตและที่พักเก็บยาเสพติดสํวนใหญํอยูํในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาทิจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการทั้งน้ีอาจเพราะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจค๎นในขณะเคลื่อนย๎ายหรือลําเลียงยาเสพติดอยํางไรก็ดีมีบาง
คดีที่เจ๎าหน๎าที่สามารถตรวจยึดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดได๎แตํกลับไมํพบสารเคมีที่เป็นสารต้ังต๎นสําหรับการผลิตยาเสพติด
หรือผลิตภัณฑ์ยาเสพติดในสถานที่ดังกลําวทําให๎ไมํอาจยืนยันได๎วําสถานที่ดังกลําวเป็นสถานที่สําหรับผลิตยาเสพติดหรือไมํแตํข๎อมูลตามรายงาน
การเฝ้าระวังฯสันนิษฐานวําเคร่ืองมือหรือสถานที่ดังกลําวมีขึ้นเพื่อให๎บริการหรือเพื่อผลิตยาเสพติดไว๎ขายให๎กับผู๎เสพภายในชุมชนหรือท๎องถิ่นน้ัน  
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาในชวงที่ผานมา ชุมชนอยูในสภาพที่ออนแอความเขมแข็งที่เคยพึ่งตนเองไดชุมชนที่เคยพึ่งพากันไดลด
นอยลงตองพึ่งพาและหวังพึ่งปใจจัยภายนอกความออนแอของชุมชนความไมมีภูมิคุมกันของชุมชนเป็นเหตุสําคัญใหปใญหายาเสพติดเขามาแพร
ระบาดในชุมชนหากพิจารณาปใญหายาเสพติดในหมูบานชุมชนปรากฏวามีหมูบานชุมชนที่มีขาวสารปใญหายาเสพติดซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลได
ประกาศอยางชัดเจนที่จะสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและภาคชุมชนในการแกไขปใญหาสังคมในดานตางๆโดยสรางความ
เขมแข็งใหภาคประชาสังคมและชุมชนใหเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นสวนสําคัญที่จะทําใหปใญหายาเสพติดและปใญหาสังคมอื่นๆไดรับการแกไขอยาง
แทจริงโดยการเสริมปใจจัยความเขมแข็งใหกับหมูบานชุมชน ดังน้ี  (สํานักงานป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม,  2555) 
 1.  จัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อสํารวจตรวจสอบผูมีพฤติการณแดานยาเสพติดทั้งคาและเสพดวยกระบวนการประชาคมในชุมชน
เป็นการคัดกรองปใญหายาเสพติดในหมูบานชุมชนขั้นตน 
 2.  เสริมบทบาทกํานันผูใหญบานและกรรมการหมูบานใหมีภารกิจในการปูองกันและเฝูาระวังปใญหายาเสพติดในหมูบานชุมชน 
 3.  มอบหมายหนาที่ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) แตละหมูบานสํารวจคนหาผูเสพยาเสพติดชักชวนผูเสพผูติดยา
เขาบาบัดและติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัด 
 4.  ฟื้นฟูอาสาสมัครประชาชนในหมูบานเพื่อทําหนาที่ในการปูองกันเฝูาระวังคนหาผูเสพยาเสพติดในหมูบาน 
 5.  สงเสริมบทบาทขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมดานยาเสพติดโดยใหความสําคัญในกิจกรรมปูองกัน
ปใญหายาเสพติดการจัดกิจกรรมทางเลือกใหกับเยาวชนเป็นตน 
 6.  สงเสริมกระบวนการรวมกลุมเป็นเครือขายระดับชุมชนเพื่อขยายความรวมมือของหมูบานไปสูระดับตําบล 
 7.  เสริมสรางแนวความคิดของชุมชนใชการรวมกลุมของชุมชนในการแกไขปใญหายาเสพติดพัฒนาไปสูการเสริมสรางความสมานฉันทแ
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

ปใญหายาเสพติดเป็นปใญหาสําคัญการแกไขปใญหาโดยภาครัฐฝุายเดียวไมสามารถขจัดปใญหายาเสพติดใหลดลงหรือหมดสิ้นไปจํา เป็น
จะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝุายที่เก่ียวของโดยเฉพาะประชาชนที่อยูในพื้นที่น้ันๆใหมีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดจากเหตุผล
และความสําคัญดังกลาวขางตนผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปใญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไข
ปใญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบล หนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตอไป 
 

วัตถุประสงคแ 
  1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปใญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปใญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรีจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีที่มเีพศตางกันมีสวนรวมในการแกไขปใญหายา
เสพติดแตกตางกัน 
 2.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีที่มีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการแกไขปใญหา
ยาเสพติดแตกตางกัน 
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 3.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการ
แกไขปใญหายาเสพติดแตกตางกัน 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การมีสวนรวมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศใหความสําคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อ
พัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่ภาครัฐจะตองเปิดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนรับรู รวมคิด รวม
ตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับรวมกันของทุก ๆ ฝุายในการบริหารราชการ
เพื่อประโยชนแสุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 จึงตางใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยาง
โปรงใส สุจริต เปิดเผยขอมูล และการเปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง 
รวมถึงการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐในทุกระดับ 
 หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับ
ภาคราชการน้ัน International Association for Public Participation ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
 1.  การใหขอมูลขาวสาร ถือเป็นการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าที่สุด แตเป็นระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นกาวแรกของการที่ภาค
ราชการจะเปิดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพแ การ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซตแ เป็นตน 
 2.  การรับฟใงความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟใงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซตแ เป็นตน 
 3.  การเก่ียวของ เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสราง
ความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ 
เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณแ การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน 
 4.  ความรวมมือ เป็นการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเป็นหุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการที่มีฝุายประชาชนรวมเป็นกรรมการ เป็นตน 
 5.  การเสริมอํานาจแกประชาชน เป็นขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติ
ในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุนหมูบานที่มอบอํานาจใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจทั้งหมด เป็นตน 
 การแกไขปใญหายาเสพติด  

ปใญหายาเสพติดเป็นปใญหาใหญที่เกิดจากหลายสาเหตุ การแกไขปใญหาจึงควรตองดําเนินการพรอมๆกันหลายวิธี ดังน้ี 
 1.  การปูองกัน วิธีการปูองกันอาจทําไดหลายวิธี ไดแก 
  1.1  การสรางภูมิคุมกันทางปใญญา คือการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ เชน โทษและอันตรายของยาเสพติด รูปลักษณะ
ของยาเสพติด การปูองกันตนเองใหพนจากยาเสพติด เป็นตน 
  1.2  การสงเสริมสถาบันครอบครัว คือการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว ความรัก 
ความอบอุนและความเอาใจใสของคนในครอบครัวจะมีสวนชวยปูองกันไมใหเกิดการเสพยาเสพติดไดเป็นอยางมาก และควรสนับสนุนใหสมาชิก
ในครอบครัวหันไปสนใจในเรื่องกีฬาและออกกําลังกายในยามวาง จะไดมีสุขภาพดี อารมณแแจมใส และไมไปสนใจกับยาเสพติด 
  1.3  การปูองกันมิใหมีการลักลอบผลิตและจําหนายยาเสพติด คือการควบคุมสาระสําคัญและสารประกอบที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดใหโทษอยางเขมงวด มีการกําหนดบทลงโทษแกผูกระทําผิดอยางรุนแรง 
 2.  การปราบปรามการปราบปรามผูที่ลักลอบผลิต นําเขาและจําหนายยาเสพติดอยางจริงจังและตอเน่ือง การต้ังสินบนรางวัลนําจับ
แกผูใหเบาะแสและผูจับกุมผูกระทําผิด และมีการลงโทษแกผูกระทําผิดอยางรุนแรง 
 3.  การบําบัดรักษาผูที่เสพยาเสพติดที่ตองการจะเลิกเสพยา ทางการแพทยแและทางราชการใหถือวาบุคคลเหลาน้ันเป็นผูปุวย สามารถ
เขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลรักษาผูติดยาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยูทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจน
หายแลว ก็จะสามารถกลับไปดําเนินชีวิตไดตามปกติ และเป็นคนดีของสังคมตอไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 7,033 ครัวเรือนกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ทุกครัวเรือนๆ ละ 1 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 3 78 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดโดย

รวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการรับประโยชนแ ดานการวางแผนดานการดําเนินงานและดานการ
ประเมินผลตามลําดับ 
 2.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน มี
สวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดโดย
รวมอยูในระดับมากสอดคลองกับการศึกษาของอาภานันทแ  สุขพันธแ (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหา
ยาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับการศึกษาของนภดลกรรณิกาและคณะ (2552 : บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่องการประเมินการ
ปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในโครงการรั้วครอบครัวรั้วชุมชนและรั้วสังคมโดยสํารวจระหวางเดือนเมษายนถึงกันยายนพ.ศ.2552 พบวาผล
การดําเนินงานของรั้วครอบครัวรอยละ 42.8 ประชาชนเห็นวาการดําเนินงานโดยภาพรวมมีลักษณะที่ดีเหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
สอดคลองกับการศึกษาของสาโรจนแ  กลอมจิต (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันอาชญากรรม เขต
บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมในการปูองกันอาชญากรรม โดยภาพรวมมีระดับมาก 
 ผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีมีสวนรวมในการแกไข
ปใญหายาเสพติดเป็นรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีดานการรับประโยชนแ รองลงมาดานการวางแผนดานการดําเนินงาน
และดานการประเมินผลตามลําดับผูศึกษาอภิปรายผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1.1  ดานการรับประโยชนแประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีมีสวนรวมในการแกไข
ปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการแกไขปใญหายาเสพติดทําใหลดการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน รองลงมา การดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแกไขปใญหายาเสพติดทําใหเกิดการต่ืนตัวของประชาชนในปูองกันยาเสพติดการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การแกไขปใญหายาเสพติดทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชนดีขึ้นการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแกไขปใญหายา เสพติดทําให
ประชาชนมีความรูเรื่องพิษภัยและวิธีการปูองกันยาเสพติดและการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแกไขปใญหายาเสพติดทําใหคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นตามลําดับสอดคลองกับการศึกษาของอาภานันทแ  สุขพันธแ (2554: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก 
 1.2  ดานการวางแผนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีมีสวนรวมในการแกไข
ปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีมีสวนรวมใน
การเป็นอาสาสมัครหรือเป็นผูประสานงานในการดําเนินกิจกรรมการแกไขปใญหายาเสพติดรองลงมา มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการ
ประชุมระดับหมูบาน หรือการประชาคมหมูบานในเรื่องการแกไขปใญหายาเสพติดมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการแกไขปใญหา
ยาเสพติดที่ควรดําเนินการมีสวนรวมในการคนหาความตองการของประชาชนในการแกไขปใญหายาเสพติดและมีสวนรวมในการสรรหาบุคลากร

เขามาดําเนินการในการแกไขปใญหายาเสพติด ( x =3.32) ตามลําดับสอดคลองกับการศึกษาของอาภานันทแ  สุขพันธแ (2554: บทคัดยอ) ที่ได
ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง ผลการศึกษาพบวา ระดับการมี
สวนรวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   434 

 1.3  ดานการดําเนินงานประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีมีสวนรวมในการแกไข
ปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีการเขารวม
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแกไขปใญหายาเสพติดของหมูบานหรือชุมชนรองลงมาการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคแ เผยแพรการ
ประชาสัมพันธแ หรือกิจกรรมเพื่อใหความรูเรื่องยาเสพติด การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแกไขปใญหายาเสพติดของ
หมูบานหรือชุมชนใหการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณแหรืออ่ืนๆ ในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแกไขปใญหายาเสพติด และการมี
สวนรวมในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะแกหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแกไขปใญหายาเสพติดตามลําดับสอดคลองกับการศึกษา
ของอาภานันทแ  สุขพันธแ (2554 : บทคัดยอ) ทีไ่ดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดใน
เคหะชุมชนดินแดง ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก 
 1.4  ดานการประเมินผลประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีมีสวนรวมในการแกไข
ปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีการมีสวน
รวมในการพิจารณาถึงผลดี ผลเสียในมาตรการแกไขปใญหายาเสพติดรองลงมาการมีสวนรวมในการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม โครงการแกไข
ปใญหายาเสพติดในชุมชนการมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการแกไขปใญหายาเสพติดโดยนําผลจากการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ
มาปรับปรุงแกไขการมีสวนรวมในการรายงานความเห็นในมาตรการแกไขปใญหายาเสพติดใหกับหนวยงานราชการทราบและการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการดําเนินโครงการแกไขปใญหายาเสพติดตามลําดับสอดคลองกับการศึกษาของอาภานันทแ  สุขพันธแ (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดโดยรวมอยูในระดับมาก 

2.  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดไมแตกตางกันแสดงใหเห็นวา
ปใจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีไม
สงผลตอการมีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
 3.  ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 
 3.1  ดานการวางแผนเทศบาลฯ ควรสรรหาบุคลากรเขามาดําเนินการในการแกไขปใญหายาเสพติดใหมากย่ิงขึ้น 
 3.2  ดานการดําเนินงานเทศบาลฯ ควรสงเสริมหรือสนับสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแกไขปใญหายาเสพติดใหมากย่ิงขึ้น 
 3.3  ดานการรับประโยชนแ เทศบาลฯ ควรสงเสริมหรือสนับสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแกไขปใญหายา
เสพติดทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นใหมากย่ิงขึ้น 
 3.4  ดานการประเมินผล เทศบาลฯ ควรสงเสริมหรือสนับสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในในการตรวจสอบการดําเนิน
โครงการแกไขปใญหายาเสพติดใหมากย่ิงขึ้น 

4.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 4.1  ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติด 
 4.2  ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการในการแกไขปใญหายาเสพติด 
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ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลอืกซ้ือของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา จังหวัดล าปาง 
Factors influencing the purchase of souvenirs of Thai tourists: a case study of Lampang Province 
 

กิตตคิุณ  เกริงก าจรกจิ1 และกิ่งดาว  อาจคงหาญ2 
Kittikhun Kreangarmjornkit and Kingdao  Artkongharn 

 
บทคัดยอ 
 ปใจจุบันจะเห็นไดวาประเทศไทยน้ันมาการเปลี่ยนแปลงใหสังคมเศรษฐกิจ (Social economy) เติบโตโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว (Economic of tourist) เน่ืองจากประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
สถานที่ที่เกิดข้ึนโดยฝีมือมนุษยแ และสถานที่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในพ้ืนที่ประเทศไทยสวนใหญมีมาต้ังแตจุดกําเนินโลกตลอดมา
จนถึงยุคสมัยแบงแยกดินแดนเป็นอาณาเขตตางๆ กอใหเกิดเป็นสถานที่สวยงามมากมายตามธรรมชาติ เชน ปุาไม ภูเขา นํ้าตก ทะเล 
เป็นตน ตอมาไดเกิดแนวคิดมีการพัฒนาจากชาวบานทําสถานที่ตามธรรมชาติที่สวยงามน้ันๆ เปิดเป็นแหลงทองเที่ยวในชุมชนและยังมี
ของที่ระลึกจําหนายข้ึนอีกมากมาย 
 
ค าส าคัญ : ของที่ระลึก, นักทองเท่ียว 
 
Abstract 
 At present, it can be seen that Thailand is a social economy that grows especially in the economy of 
tourist, because Thailand has many tourist attractions, both naturally occurring places and places that occur. By 
human skill And places that occur naturally in most areas of Thailand, ranging from the global point of time until 
the separatist era to various territories Causing many beautiful places in nature, such as forests, mountains, 
waterfalls and sea water, etc. Later, the concept was developed from the villagers to make beautiful natural 
places. Opened as a tourist attraction in the community and there are many souvenirs sold. 
 
Keywords: souvenirs, tourists 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอ เน่ืองมาตลอด มีสวนสําคัญในการสรางรายได
ใหกับประเทศ ทั้งน้ีเพราะการทองเที่ยวมีผลในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนแอยางเหมาะสม 
ในรูปของการบริการเก่ียวกับการทองเที่ยวและในรูปของสินคา รัฐบาลจึงไดมีนโยบายการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว โดยพยายามสราง
คานิยมกระตุนใหคนไทยไดเดินทางทองเที่ยว และมีการจับจายใชสอยในประเทศตลอดปี 
            ในสวนสินคาที่ระลึกเป็นปใจจัยสําคัญในการสรางรายไดใหกับทองถิ่น ทําใหเกิดการผลิตและจําหนายสินคาที่ระลึกในลักษณะตางๆ 
ในชวงเวลาที่ผานมาผูผลิตและผูจําหนายสวนใหญยังขาดการเนนดานสวนประสมการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคอยางแทจริง ทําให
สินคายังไมเป็นที่นาสนใจและตรงตามความตองการของผูบริโภค 
            การที่สินคาที่ระลึกเป็นปใจจัยสําคัญในการสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น ทําใหเกิดการผลิตและจําหนายสินคาที่ระลึกใน
ลักษณะตางๆ เพิ่มมากขึ้น ในชวงเวลาที่ผานมาผูผลิตและผูจําหนายสวนใหญยังขาดการศึกษาดานสวนประสมการตลาด และ การศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคอยางแทจริง เชน การออกแบบในดาน รูปทรง สี วัสดุ และบรรจุภัณฑแ ความเหมาะสมของราคาสินคา แหลงจําหนาย และ
การประชาสัมพันธแสินคาใหนักทองเที่ยวไดรูจักอยางแพรหลาย เพื่อที่จะทําใหสินคาเป็นที่นาสนใจและตรงตามความตองการของผูบริโภค 

                                                             
1 อาจารยแ คณะศิลปศาสตรแ  สาขาวิชาการทองเทีย่วครับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2 อาจารยแ คณะศิลปศาสตรแ  สาขาวิชาการทองเทีย่วครับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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วัตถุประสงคแของการศึกษา 
       1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลําปาง 
        2. เพื่อศึกษาปใจจัยทางดานสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 

3.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวแตละเพศและวัย  
4. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสินคาที่ระลึก 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีการศึกษาเรื่องที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 

- ความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยว 

- สวนประสมการตลาด  

- ศักยภาพทางการทองเที่ยว 

- แนวคิดเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

- งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
            ในการดําเนินการวิจัย ประชากรที่ศึกษาคือประชาชนที่มาเที่ยว จํานวน 400 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางวิธีการสุมแบบเจาะจง 
(purposive) เฉพาะผูที่ซื้อสินคาที่ระลึก ในเวลา 09.00-15.00 น. ตามแหลงขาย ในวันเสารแ และวันอาทิตยแ ณ รานจําหนายสินคาที่ระลึก       
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research tool) ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับเก็บขอมูลดานตาง ๆจาก
ประชากรกลุมตัวอยาง โดยแยกออกเป็น 3 สวนไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก  ตอนที่ 3  เป็นขอมูล
เกี่ยวกับปใจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา  
            การเก็บขอมูล ดําเนินการสอบถามผูที่เลือกซื้อสินคาหัตถกรรม ไดแก ของใช และของตกแตง เมื่อเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 
ฉบับแลว ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแ ลงรหัส แบบสัมภาษณแที่เป็นปลายเปิดไดนํามาจัดกลุมคําทั้งหมด    การวิเคราะหแขอมูล  
ไดประมวลผลขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลขอมูลที่ถูกตองเพื่อหาคาทางสถิติ นําขอมูลและคาทางสถิติมาแปลผลขอมูล
ตามวัตถุประสงคแและสมมติฐานของการวิจัย นําเสนอขอมูลในรูปของตารางและความเรียง  สถิติที่ใชในการวิจัย  ขอมูลทั่วไป นําเสนอในรูปของ
จํานวนความถี่ และ รอยละ   

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. สวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แนวทางการสนทนากลุม ประกอบดวย 

ประเด็นตางๆ ดังน้ี 
- สภาพปใญหาของการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 
- การมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
-จํานวนนักทองเที่ยวจะมามากนอยขึ้นกับปใจจัยใดบาง 
- ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
- แนวทางการประชาสัมพันธแควรเป็นอยางไรโดยเปิดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาไดเสนอความคิดเห็นตามประเด็นตางๆ จน
ครบทุกประเด็น 

2. การสรางและทดสอบเครื่องมือวิจัย แนวทางการสนทนากลุมสรางโดย 
- กําหนดเรื่องและวัตถุประสงคแในการสนทนากลุม 
- กําหนดประเด็นที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อสรางแนวทางในการสนทนากลุม 
- นําประเด็นที่ไดเสนอผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการวิจัยตรวจสอบความตรงตา 
- ประเด็นที่ไดมาปรับแกไขตามคําแนะนํา 
- นําประเด็นที่ไดหลังปรับปรุงแกไขไปใชในการสนทนากลุม เพื่อใหผูสนทนาไดแสดงความ 

  คิดเห็นตามประเด็นที่กําหนด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล   
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยจัดสนทนากลุม ในเดือนกุมภาพันธแ 2561 
1.) ศึกษาคนควาตํารา  และงานวิจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

 2.) จัดทําแบบสอบถามใหครอบคลุม  เป็นไปตามเกณฑแการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของสํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยพื้นฐานของผูตอบคือนักทองเที่ยว  ประชาชนในชุมชน  และหนวยงานตางๆ ไดแก เพศ  
ภูมิลําเนา  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพการสมรส 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรแ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกทองเที่ยว 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 
 3.) นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบเกณฑแการประเมินของการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
 3.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดจัดทําขึ้น  จากน้ันนําแบบสอบถามไปสอบถามเปูาหมายที่วางไว  โดยใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและผูวิจัยทําการสัมภาษณแดวยตนเอง 
 3.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูล เอกสาร งานวิชาการ เกณฑแการประเมินที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิเคราะหแขอมูล 
การวิเคราะหแขอมูลเชิงประมาณ 

การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหแขอมูลดวย 
โดยใชคาสถิติดังน้ี 
           ตอนที่ 1 วิเคราะหแขอมูลทั่วไปของกลุมนักศึกษา อาจารยแ พอบานแมบาน นักทองเที่ยว โดยใชคาความถี่ คารอยละ 
            ตอนที่ 2 วิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึก  จังหวัดลําปาง 
            ตอนที่ 3 วิเคราะหแขอมูลที่มีผลตอการเลือกซื้อของที่ระลึก  จังหวัดลําปาง  กลุมตัวอยาง โดยใชคาความถี่ คารอยละ  
 
ผลการวิจัย 

1.ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 125 คน คิดเป็นรอยละ 62.5 อายุ 20 – 
30 ปี คิดเป็นรอยละ 31.15 มีอาชีพรับราชการ/อาจารยแ จํานวน 64 คน คิดเป็นรอยละ 32  มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน จํานวน 56 คน 
คิดเป็นรอยละ 28 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 64 คน คิดเป็นรอยละ 32 
              2.ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปางของกลุมตัวอยาง สวนใหญใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคา
หัตถกรรมในระดับปานกลาง จํานวน 77คน คิดเป็นรอยละ 38.5 เลือกซื้อดวยเหตุผลเพื่อนําไปเป็นของที่ระลึก จํานวน 60คน คิดเป็นรอยละ 30 
มีความถี่ในการมาซื้อสินคา 1ครั้งตอเดือน จํานวน 79 คน คิดเป็นรอยละ 39.5  มีคาใชจายใจการซื้อสินคาตํ่ากวา 100 บาท จํานวน 70คน คิด
เป็นรอยละ 35 และไดรับขอมูลมาจาก เพื่อน,คนรูจัก จํานวน 93 คนคิดเป็นรอยละ 46.5 
 3.พฤติกรรมนักทองเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปาง ดานผลิตภัณฑแโดยสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑแ มากที่สุด จํานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ 60 คุณลักษณะของผลิตภัณฑแ มากที่สุด จํานวน 100 คน คิดเป็นรอยละ 50 มีรูปราง
ลักษณะสีสันและการออกแบบผลิตภัณฑแ มากที่สุด จํานวน 92 คน คิดเป็นรอยละ 46 ขนาดและปริมาณในระดับ มาก จํานวน 75 คน คิดเป็น
รอยละ 37.5 
 4.พฤติกรรมนักทองเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปาง ดานราคา โดยสวนใหญใหความสําคัญกับราคาถูกคุณภาพพอใช 
มาก จํานวน 74  คน คิดเป็นรอยละ 37  มีราคาปานกลางคุณภาพตามราคา ปานกลาง จํานวน 71 คน คิดเป็นรอยละ 35.5 มีราคาเหมาะสมกัน
ทั้งคุณภาพและปริมาณ มาก จํานวน 81 คน คิดเป็นรอยละ 40.5 และมีราคาแพงคุณภาพสูงในระดับ มาก จํานวน 91 คน คิดเป็นรอยละ 45.5 
 5. พฤติกรรมนักทองเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปางดานสถานที่โดยสวนใหญใหความสําคัญในเรื่อง ภายในราน
กวางขวาง สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน ในระดับ มากและปานกลางเทากัน จํานวน 60 คน คิดเป็นรอยละ 30 จัดสินคาเป็นระเบียบ แบงเป็น
สัดสวน สามารถหาสินคาไดงาย ในระดับ มาก จํานวน 70 คน คิดเป็นรอยละ 35 การจัดตกแตงรานไดสวยงามและนาดึงดูด ในระดับ มากที่สุด 
จํานวน 77 คน คิดเป็นรอยละ 38.5 และมีที่จอดรถอยางเพียงพอ ในระดับปานกลาง จํานวน 71 คน คิดเป็นรอยละ 35.5 
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 6.พฤติกรรมนักทองเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปางดานการสงเสริมการขาย โดยสวนใหญใหความสําคัญกับการลด
ราคาสินคาในระดับปานกลาง จํานวน 75 คน คิดเป็นรอยละ 37.5 มีของแถมและของกํานัลตางๆ ในระดับปานกลาง จํานวน 82 คน คิดเป็นรอย
ละ 41 มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ ในระดับมาก จํานวน 72  คน คิดเป็นรอยละ 36 
 7.พฤติกรรมนักทองเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปาง ดานบุคลากรโดยสวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานที่มีอัธยาศัยที่
ดี สุภาพ และย้ิมแยมแจมใส ในระดับ ปานกลาง จํานวน 77 คน คิดเป็นรอยละ 38.5 พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดตอบคําถามแกลูกคา 
ในระดับ ปานกลาง จํานวน 79คน คิดเป็นรอยละ 39.5 และพนักงานมีความนาเชื่อถือ และไววางใจได ในระดับปานกลาง จํานวน 80 คน คิด
เป็นรอยละ 40   
  
สรุปและอภิปรายผล 

การปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา จังหวัดลําปาง  มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชน ศึกษาปใจจัยทางดานสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกและศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของผูซื้อแตละวัย รวมทั้งขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของสินคาที่ระลึกอีกดวย 
            ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลําปาง ซึ่งมีอายุระหวาง 15-55 ปี และเป็นผูซื้อ
สินคาหัตถกรรมของที่ระลึก จํานวน 200 คนและนํามารวบรวมโดยคิดเป็นรอยละเพื่อหาคาสถิติในการตอบปใญหาวิจัย วัตถุประสงคแและขอมูล
ทางการวิจัย 
            ผลการวิจัยพบวาสวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 62.5 อายุ 20 – 30 ปี รอยละ 31.15 มีอาชีพรับราชการ/อาจารยแ จํานวน 64 คน รอย
ละ 32  มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน รอยละ 28 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 32 
            มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกจังหวัดลําปาง สวนใหญใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมในระดับปานกลาง 
รอยละ 38.5 เลือกซื้อดวยเหตุผลเพื่อนําไปเป็นของที่ระลึก รอยละ 30 มีความถี่ในการมาซื้อสินคา 1ครั้งตอเดือน รอยละ 39.5  มีคาใชจายใจ
การซื้อสินคาตํ่ากวา 100 บาท รอยละ 35 และไดรับขอมูลมาจาก เพื่อน,คนรูจัก รอยละ 46.5 
            ปใจจัยดานผลิตภัณฑแที่มีผลตอการเลือกซื้อของที่ระลึกจังหวัดลําปาง ของนักทองเที่ยว สวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑแ มากที่สุด รอยละ 60 คุณลักษณะของผลิตภัณฑแ รอยละ 50 มีรูปรางลักษณะสีสันและการออกแบบผลิตภัณฑแ มากที่สุด รอยละ 46 
ขนาดและปริมาณในระดับ มาก รอยละ 37.5 
            ปใจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปาง ของนักทองเที่ยว สวนใหญใหความสําคัญกับราคาถูกคุณภาพพอใช 
มาก รอยละ 37  มีราคาปานกลางคุณภาพตามราคา ปานกลาง รอยละ 35.5 มีราคาเหมาะสมกันทั้งคุณภาพและปริมาณ มาก รอยละ 40.5 
และมีราคาแพงคุณภาพสูงในระดับ มาก รอยละ 45.5 
            ปใจจัยดานสถานที่ที่มีผลตอการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปางของนักทองเที่ยว สวนใหญใหความสําคัญในเรื่อง ภายในราน
กวางขวาง สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน ในระดับ มากและปานกลางเทากัน รอยละ 30 จัดสินคาเป็นระเบียบ แบงเป็นสัดสวน สามารถหาสินคา
ไดงาย ในระดับ มาก รอยละ 35 การจัดตกแตงรานไดสวยงามและนาดึงดูด ในระดับ มากที่สุด รอยละ 38.5 และมีที่จอดรถอยางเพียงพอ ใน
ระดับปานกลาง รอยละ 35.5 
            ปใจจัยดานการสงเสริมการขายที่มีผลตอการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปางของนักทองเที่ยว สวนใหญใหความสําคัญกับการลด
ราคาสินคา ในระดับปานกลาง รอยละ 37.5 มีของแถมและของกํานัลตางๆ ในระดับปานกลาง รอยละ 41 มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ ในระดับ
มาก รอยละ 36 
            ปใจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดลําปางของนักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานที่มีอัธยาศัยที่
ดี สุภาพ และย้ิมแยมแจมใส ในระดับ ปานกลาง รอยละ 38.5 พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดตอบคําถามแกลูกคา  ในระดับ ปานกลาง 
รอยละ 39.5 และพนักงานมีความนาเชื่อถือ และไววางใจได ในระดับปานกลาง รอยละ 40 
            นอกจากน้ีประชาชนที่มาเที่ยวหมูบานของที่ระลึก จังหวัดลําปางยังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึก  มี
ขอเสนอแนะวา สินคาควรเนนเรื่องประโยชนแในการใชสอย  ควรพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด  ควรเป็นสินคาที่มี
คุณภาพ  สินคาควรมีราคาถูก  ควรผลิตสินคาที่เป็นเอกลักษณแของจังหวัดลพบุรี   สินคาควรมีความแข็งแรง คงทน รูปแบบสินคาควรมีความ
แปลกใหม ดูนาสนใจ บรรจุภัณฑแสินคาควรมีความสวยงาม ควรใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบสินคาควรเนนในเรื่องภูมิปใญญาชาวบาน 
ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  ผาพื้นเมืองควรมีสีสันและลวดลายที่ทันสมัย สินคาควรมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ  
ประเภทของตกแตง มีขอเสนอแนะวา  รูปแบบสินคาควรมีความหลากหลาย  วัสดุในการทําสินคาควรมีความหลากหลาย  สินคาควรมีรูปแบบที่
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สวยงาม ทันสมัย ขนาดของสินคาควรมีความหลากหลาย สินคาควรมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณแของจังหวัด  สินคาควรมีราคาถูก  ควรพัฒนา
สินคาใหมีรูปแบบที่แปลกใหมและแตกตางกับของที่อื่น รูปแบบสินคาควรเนนในเรื่องภูมิปใญญาชาวบาน สินคาควรมีความประณีต  ควรนําภูมิ
ปใญญาทองถิ่นผสมผสานกับสมัยใหม  สินคาควรมีความสวยงามเป็นเอกลักษณแแบบไทยๆ  รูปแบบสินคาควรดูเดน หรู แตราคาไมแพงมาก  ควร
ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น  ควรสงเสริมใหแตละทองถิ่นผลิตสินคาที่ระลึก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับน้ีผูศึกษาไดรับความรู คําแนะนํา ความชวยเหลือเป็นอยางดีย่ิงจนเป็นผลสําเร็จ ดวยความเมตตาจากทุกๆฝุายและที่สําคัญยังให
คําปรึกษาในดานตางๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทําใหเกิดความสะดวกในการเก็บขอมูลเป็นอยางดี 
 สุดทายน้ีคณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่สงเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการศึกษา เป็น

กําลังใจ อีกทั้งยังพร่ําสอนใหขาพเจาตระหนักในคุณคาของการศึกษาความมุงมานะพากเพียรตลอดมา งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
คุณประโยชนแทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยฉบับน้ี ขาพเจาผูจัดทําขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําขอ
อภัยเป็นอยางสูงและขอนอมรับขอผิดพลาดน้ัน คณะผูจัดทําหวังวางานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชนแไมมากก็นอย 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมือง
วิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต และเพ่ือศึกษาปใญหาของผูปกครองนักเรียนในการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเป็นผูปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จํานวน 320 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็น
แบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดคาอํานาจําแนกรายขออยูระหวาง .24 – .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ประกอบดวยคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหแเน้ือหา  ผลการวิจัย พบวา 

1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีสวนรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงาน
บุคคล สวนดานการบริหารงานงบประมาณ มีสวนรวมอยูในระดับมาก 
 1.1 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 7 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีสวนรวมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชใน
สถานศึกษา การรวมโครงการคายวิชาการของโรงเรียนและประเมินผลงานนักเรียนรวมจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนนคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสวนรวมในการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 1.2 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมากมากที่สุด จํานวน 6 ขอ อยูในระดับมาก 
จํานวน 4 ขอ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ได แก มีสวนรวมประเมินผลการใชจาย
งบประมาณตามแผนการใชจายที่กําหนดไว มีสวนรวมเป็นคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ และใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุนและจัดหางบประมาณตามความตองการของสถานศึกษา 
 1.3 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก  รวมวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงของ
บุคลากร มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร และมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัยและการรักษาวินัย
ของบุคลากร 
                                                             
1 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  
2ผศ.ดร., อาจารยแประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชธานี 
3 อาจารยแประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชธานี 
4 ผศ.ดร.,อาจารยแประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชธานี 
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 1.4 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 ดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 8 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีสวนรวมในการพัฒนาดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน มีสวนรวมในการใหและรับขาวสารจากทางโรงเรียนเพ่ือประสานกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ และมีสวนรวมใน
การรายงานและสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียนใหโรงเรียนทราบอยางสม่ําเสมอ มีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาใหรมรื่น นาอยู 
 2. ปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
 2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ไดแก การไมมีสวนรวมในการวางแผนงานวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา  การไมมี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนโดยแนะนําวิทยากรทองถ่ิน ปราชญแชาวบาน ท่ีมีความรูใหแกสถานศึกษา และการไมมีสวนรวมใน
การสนับสนุนการสอนเพ่ิมเติมและซอมเสริมในรายวิชาท่ีนักเรียนมีผลการเรียนคอนขางตํ่า 
 2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณไดแก การไมมีสวนรวมในการสนับสนุนและประชาสัมพันธแการระดมทุนทางการศึกษา
จากหนวยงานอื่นๆ และชุมชนเพ่ิมข้ึน การไมสวนในการเสนอแนวคิด ขอเสนอแนะ การใหคําปรึกษาการบริหารงานดานงบประมาณ 
และการไมมีสวนรวมในการประชุมการเปิดชองทางการรวมมือดานงบประมาณ 
 2.3 ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก ไมมีสวนรวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา ที่สถานศึกษาและชุมชนจัดข้ึน และไม
มีการใหผูปกครองมีสวนรวมในการเป็นผูชวยครู 
 2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ไดแก การเปิดโอกาสใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา นอยครั้ง มีสวนรวมในการเป็นผูประสานงานระหวางสถานศึกษาชุมชน หนวยงานอื่น ๆ นอย และ
มีสวนรวมในการเขารวมประชุมวางแผน รับฟใง คําชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เฉพาะตัวแทนผูปกครอง 
 
ค าส าคัญ :  การมีสวนรวม,ผูปกครองนักเรียน,การจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
 

Abstracts 
 This study aimed to study the state of parents‖ participation in educational management of 
Srimuangwittayakarn School under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area and to study 
parents‖ problems on participation in educational management of Srimuangwittayakarn School under the 
Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29. The sample included 320 parents of 
Srimaungwittayakarn Schools under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29, drawn 
by using Stratified Random Sampling. The tool used to gather data was a 5 level-rating scale, with the 
discrimination values between .24-.87. The statistics included mean, standard deviation, and content analysis. 
The findings were as follow: 

1. Parents‖ participation in educational management of Srimaungwittayakarn Schools  under the 
Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29 found to be that the participation of the parents 
in educational management of Srimaungwittayakarn Schools  under the Jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 29 as a whole was at the highest level and in individual aspects were also at the 
highest levels, ranking  from the highest mean score to the lowest as follow; General Management, Academic 
Management, and  Personnel Management, but for  Budgeting Management was at the high level.   

1.1 Seven items of parents‖ participation in educational management of Srimaungwittayakarn Schools  
under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29 in Academic Management  were at 
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the highest level, and three items were at high level. Considering three items of the highest scores in this aspect, 
ranking from the higher score to the lower ones were the participation on choosing the textbooks, the 
participation on school academic camps and evaluation of students‖ products while participating on activities 
promoting moral and ethical development, and the participation on school fieldtrips.  

1.2 Six items of parents‖ participation in educational management of Srimaungwittayakarn Schools  
under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29 in Budgeting Management  were at 
the highest level, and four items were at high level. Considering three items of the highest scores in this aspect, 
ranking from the higher score to the lower ones were the participation on evaluation of the budget spending 
according to the plan, the participation as the committee to carrying out the budget, and the assisting, 
supporting, and raising the budget school needed. 

1.3 Six items of parents‖ participation in educational management of Srimaungwittayakarn Schools  
under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29 in Academic Management  were at 
the highest level, and four items were at high level. Considering three items of the highest scores in this aspect, 
ranking from the higher score to the lower ones were the participation on personnel planning and positioning, 
the participation on arranging activities to promote personnel morale and reinforcement, and the participation 
on promoting and controlling personnel disciplines.  

1.4 Eight items of parents‖ participation in educational management of Srimaungwittayakarn Schools  
under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29 in Academic Management  were at 
the highest level, and two items were at high level. Considering three items of the highest scores in this aspect, 
ranking from the higher score to the lower ones were the participation on overseeing school ground and 
environment, the participation on regularly giving and receiving information between school and community for 
coordination regularly, and the participation on students‖ behavior monitoring, participation on managing school 
environment suitably and lively.  

2. The problems on participation of the parents of Srimaungwittayakarn Schools under the Jurisdiction 
of the Secondary Educational Service Area Office 29 

2.1 Some problems relating to Academic Management were lacing participation on planning of academic 
and educational management, lacking participation on instruction for suggesting local academic and wisdoms, 
and lacking participation on supporting remedial teaching for low achievement students.  

2.2 Some problems relating to Budgeting Management were lacking supporting and distributing for fund 
raising, lacking suggesting, recommending, or guiding on budget management, and lacking opportunity to 
participate in budget meetings.  

2.3 Some problems relating to Personnel Management were lacking participation on national or religion 
days‖ activities, and lacking opportunity to assist as assistant teachers.  

2.4 Some problems relating to General Management were lacking opportunities to give suggestions or 
ideas on school annual report, rarely opportunities to participate as school and community or other organization 
coordinators, lacking participation on planning meeting or attending the meeting on providing information or 
suggestion on school mission as parent representatives.  
 
Key words :  Participation, Parents, Educational Management in Srimuangwittayakarn School. 
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บทน า 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนาที่โดยตรงของรัฐตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดให

ความสําคัญกับการศึกษาไววา บุคคลยอมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา สิบสองปีที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาองชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝใงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชนแสวนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หนา 7) สภาพ
สังคมทุกวันน้ียังขาดความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษาเพราะผลผลิตจากการจัดการศึกษาไมตอบสนองตอความตองการของผูปกครองนักเรียน
และทองถิ่นโดยเฉพาะผูปกครองนักเรียนมีความเขาใจวาการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานน้ันเป็นหนาที่ของโรงเรียนเพียงฝุายเดียวในขณะเดียวกัน
บางครั้งโรงเรียนก็ขาดความคลองตัวและขาดอิสระในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียนเพราะกิจกรรมและแนวทางการดําเนินกิจกรรมสวน
ใหญจะถูกกําหนดจากสวนกลางแลวสงไปใหโรงเรียนดวยเหตุน้ีเองงานหรือกิจกรรมบางอยางจึงไมสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและ
การบริหารงานดังกลาวกอใหเกิดความสูญเปลาในหลายๆ กรณี เชน งบประมาณ (ปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ, 2552, หนา 3) 
    การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษานอกจากการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อัน
จะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุไวในระดับชาติ โดยมีจุดเนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
ขณะเดียวกันก็ใหสถานศึกษา ใหผูปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเขาไปมีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น มีจุดประสงคแเพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความกาวหนา (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549, หนา 32) 
 สภาพการบริหารโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 มีนโยบายและแนวทางการบริหารโรงเรียน
ใหไดตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยเนนใหชุมชนตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา โดยใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหโรงเรียนเป็นศูนยแกลางของการเรียนรูในชุมชนอยางแทจริง จากนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิบัติของโรงเรียนที่ผานมาถึงแมวาจะมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเน่ืองมาโดยตลอดแตยังขาดการ
ดําเนินการติดตามที่จริงจังของชุมชนตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในงาน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 
 จากสภาพปใญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดในการศึกษาสภาพและปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาและมีความมุงหวังที่
ผูปกครองนักเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกันอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาตอไป 
  
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2. เพื่อศึกษาปใญหาของผูปกครองนักเรียนในการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
เอกสารเก่ียวของท่ีส าคัญ  
    การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสภาพและปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดกา รศึกษาของ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อําเภอศรีเมืองใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใชแนวคิดของ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552, หนา 3) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
  1) ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการใหขอเสนอแนะการสรางหลักสูตร และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ดานการเงินและงบประมาณมีสวนรวมจัดทําแผนจัดต้ังงบประมาณ มีสวนรวมรับรูเก่ียวกับรายรับ-รายจายในดานการเงินและจัดซื้อจัดจาง 
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   3) ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการปฐมนิเทศ  มีสวนรวมในการสนับสนุนใหไดมาซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลที่ตองการมีสวนรวม สงเสริมบุคลากรในดานการรักษาระเบียบวินัยสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนรวมกันทํางานเป็นหมูคณะ 
   4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนใน 
การศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาและความตองการของชุมชน การพัฒนาโรงเรียนรวมกําหนดนโยบาย  แผนพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 
 สรุปไดวา การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐานนับวาวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาไดดีที่สุดเพราะเป็นการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ใหสถานศึกษามีอํานาจอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในดานวิชาการบุคคล งบประมาณ และการ
จัดระบบบริหารงานทั่วไป เป็นการบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน น่ันคือ สมาชิกโรงเรียน อัน
ไดแกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ตลอดจนสมาชิกชุมชนและองคแกรอื่นๆ มารวมพลังกันอยางเต็มที่ รับผิดชอบ
ตอการใชทรัพยากรและแกปใญหา ตลอดจนดําเนินกิจกรรมดานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีตองมีคุณภาพ
ตามเกณฑแมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบไดและผูบริหารจะตองมีความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป อยางมีประสิทธิภาพ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต และเพื่อศึกษาปใญหาของผูปกครองนักเรียนในการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเป็นผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 320 คน  ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดคาอํานา
จําแนกรายขออยูระหวาง .24 – .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ประกอบดวยคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหแเน้ือหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพและปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัย พบวา 
 1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีสวนรวมอยู ในระดับมากที่สุด เรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล สวนดานการบริหารงาน
งบประมาณ มีสวนรวมอยูในระดับมาก 
  1.1 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงา นเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 7 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีสวนรวมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษ า 
การรวมโครงการคายวิชาการของโรงเรียนและประเมินผลงานนักเรียนรวมจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนนคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการ
พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  1.2 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมากมากที่สุด จํานวน 6 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีสวนรวมประเมินผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใช
จายที่กําหนดไว มีสวนรวมเป็นคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ และใหความชวยเหลือ สนับสนุนและจัดหา
งบประมาณตามความตองการของสถานศึกษา 
  1.3 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ เมื่อพิจารณา
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เป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก  รวมวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงของบุคลากร มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร และมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากร 
  1.4 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 ดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 8 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีสวนรวมในการพัฒนาดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
มีสวนรวมในการใหและรับขาวสารจากทางโรงเรียนเพื่อประสานกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ และมีสวนรวมในการรายงานและสอดสองดูแลความ
ประพฤติของนักเรียนใหโรงเรียนทราบอยางสม่ําเสมอ มีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหรมรื่น นาอยู 
 2. ปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 
  2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ไดแก การไมมีสวนรวมในการวางแผนงานวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา  การไมมี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนโดยแนะนําวิทยากรทองถิ่น ปราชญแชาวบาน ที่มีความรูใหแกสถานศึกษา และ การไมมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการสอนเพิ่มเติมและซอมเสริมในรายวิชาที่นักเรียนมีผลการเรียนคอนขางตํ่า 
  2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณไดแก การไมมีสวนรวมในการสนับสนุนและประชาสัมพันธแการระดมทุนทางการศึกษา
จากหนวยงานอื่นๆ และชุมชนเพิ่มขึ้น การไมสวนในการเสนอแนวคิด ขอเสนอแนะ การใหคําปรึกษาการบริหารงานดานงบประมาณ และการไม
มีสวนรวมในการประชุมการเปิดชองทางการรวมมือดานงบประมาณ 
  2.3 ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก ไมมีสวนรวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา ที่สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้น และไมมี
การใหผูปกครองมีสวนรวมในการเป็นผูชวยครู 
  2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ไดแก การเปิดโอกาสใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา นอยครั้ง มีสวนรวมในการเป็นผูประสานงานระหวางสถานศึกษาชุมชน หนวยงานอื่น ๆ นอย และมีสวนรวม
ในการเขารวมประชุมวางแผน รับฟใง คําชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เฉพาะตัวแทนผูปกครอง 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ผลการศึกษาและประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย ดังน้ี 
     ผลการวิเคราะหแขอมูลการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารมีการกําหนด
วิสัยทัศนแ พันธกิจ และยุทธศาสตรแในการใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งมีการประชุมผู ปกครอง เครือขายผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งชี้แจงบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียน 
เน่ืองดวยผูปกครองไดใหความใสใจการจัดการศึกษาศึกษาของโรงเรียน และใหความเอาใจใสของนักเรียนในปกครองเป็นอยางดี ทําใหผูปกครอง
เขาใจและใหความสนับสนุนการศึกษา และทราบถึงหนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอโรงเรียน จากเหตุผลดังกลาวทําใหการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากเหตุผลดังกลาวทําใหการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรี
เมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 โดยรวมอยูในระดับมากมากที่สุด สอดคลองกับนารากรณแ ขุมคําทุม 
(2557) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศิษยแเกาวังหลังวัฒนา อําเภอนํ้าขุน  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ระดับการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับมาก   

ขอเสนอแนะ 
     จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ผูศึกษาขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษาครั้งตอไป ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการน าผลการศึกษาไปใชไป  
  1.1 ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมรับรูเก่ียวกับรายรับ-รายจาย ในดานการเงินและการจัดซื้อจัดจาง 
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  1.3 ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา 
  1.4 ควรเปิดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 
สงเสริมประสานความรวมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาใหเป็นไปตามระบบและหลากหลาย และการเอาใจใสดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 2. ขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
  2.1 ดานบริหารงานวิชาการ ควรเปิดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการนิเทศการศึกษา การแนะแนวทางการศึกษา และ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
  2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ ควรเปิดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินของโรงเรียน พรอมทั้งสนับสนุนการระดมทรัพยากรและจัดหาทุนการศึกษาของโรงเรียน และการมีสวนรวมในการเสนอและจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน เพื่อการบริหารงานงบประมาณเป็นไปดวยความโปรงใส 
  2.3 ดานบริหารงานบุคคล ควรเปิดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนและรวมยกยองเชิดชูเกียรติครูผูปฏิบัติงานดีเดน 
  2.4 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
  2.5 ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจําแนกตาม ตําแหนง และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฎิบัติหนาท่ีหัวหนางานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ปีการศึกษา 2559 ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน และครูผูปฎิบัติ
หนาท่ีหัวหนางานประกันคุณภาพภายใน จํานวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคา t และคา F และเมื่อพบความแตกตางทําการวิเคราะหแความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffe' ผลการวิจัย พบวา 
  1. ผลการวิเคราะหแสภาพการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวม ท้ัง 8 ดาน พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับสูงไปหาตํ่า คือ 1) 
ดานการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) ดานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) ดานการดําเนินงานตามแผน 5) ดานการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 6) ดานการประเมินคุณภาพภายใน 7) ดานการ
จัดทํารายงานประจําปี 8) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามลําดับ      
  2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจําแนกตาม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน    
 
ค าส าคัญ :  ระบบประกันคุณภาพภายใน,สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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Abstracts 
 The objectives of this research were 1) to study the operation state of school quality assurance of Basic 
Education Schools under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29, 2) to compare the 
operation state of school quality assurance of Basic Education Schools under the Jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 29 classified by positions and school sizes.  The sample included 134 subjects, 
consisting of 67 administrators and 67 teachers who acted as the head of school quality assurance To study the 
operation state of school quality assurance of Basic Education Schools under the Jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 29, drawn by Stratified Random Sampling.  The research tool was a five-level 
rating scale with the reliability of 0.91. The statistics included frequency, mean, standard deviation, t-test, and F-
test, and if significant, the pair test was done by using Scheffe‖ method. The findings were as follow:  
 1. School quality insurance of Basic Education Schools under the Jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 29, as a whole in all 8 aspects, and in each aspects were at the high level, 
ranking from the highest to the lowest as 1) School Standard Defining, 2) Action Plan Formulation, 3) 
Administration and Information System, 4) Plan Implementation, 5) Continuing Quality Development, 6) School 
Quality Evaluation, 7) Annual Report, and 8) Auditing and Monitoring Quality respectively.  
 2. The comparison of operation states of school quality assurance in Basic Education Schools under the 
Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29, classified by positions and school sizes found 
no statically significant. 
 
Key words :  Quality Assurance, Basic Education Schools, Under the Jurisdiction of theSecondary Educational Service 
Area Office 29. 
 
บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญประการหน่ึงที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเน่ือง
ปฏิบัติงานไดอยางเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานผูที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุงหวงั ผูปกครอง ชุมชน และองคแกร/สถานประกอบการที่
รับชวงผูจบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงมี คุณภาพไดมาตรฐานแมจะไม
เทากันแตก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจาก สถานศึกษาทุกแหงมีความรูความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ
ตามที่หลักสูตร สถานศึกษากําหนด ดังน้ัน ผูเรียนจึงเป็นบุคคลสําคัญที่สุดที่สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงผูบริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนทุกคนใน
สถานศึกษาตองคํานึงถึงตลอดเวลาไมวาจะคิดทํากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตามผูเรียนจะตองไดรับผลหรือประโยชนแที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ
โดยออมนอกจากน้ีในการจัดการศึกษาจําเป็นตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝุายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ตามที่คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มี ความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษาในปใจจุบันและตองดําเนินการ
อยางตอเน่ือง 

สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดยึดเกณฑแ
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542 ที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พุทธศักราช 2547 โดยกําหนดใหโรงเรียนไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 5 ดาน คือ ดานคุณภาพ
ผูเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณแของสถานศึกษา ดานมาตรการสงเสริม ตามองคแประกอบ
ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากการศึกษารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2560) พบวามีปใญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาระบบและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คือ งบประมาณในการสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาระบบและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีจํากัด 
ความเขาใจและความรวมมือของบุคลากรตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษายังเขาใจไมตรงกันและยังไมใหความรวมมืออยางเพียงพอ  
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นอกจากน้ีสภาพปใญหาของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 คือ มีบุคลากรไมเพียงพอกับอัตราสวน
จํานวนนักเรียน ทําใหสถานศึกษาบางแหงมีครูสอนไมครบตามจํานวนชั้น ครูผูสอนสอนไมตรงวุฒิ ซึ่งสงผลใหประสบปใญหาในการเรียน การสอน
มาก กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูสวนใหญไมสนองความตองการของผูเรียน ไมยึดผูเรียนเป็นสําคัญ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่ากวาเกณฑแเกือบทุกวิชา ขาดการนิเทศและการตรวจสอบอยางจริงจัง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาขาดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งน้ี
จะเห็นไดจากผลการประเมินภายนอกรอบสามปี 2553-2558 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน) 
พบวาในจํานวนโรงเรียน 81 โรงเรียน ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผานการรับรอง 58 โรงเรียน และไมผานการรับรอง  
23 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. 2556, หนา 13)  
   จากสภาพปใญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อจะไดทราบถึงสภาพ ปใญหา แนวทางแกไขปใญหา และขอเสนอแนะการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นขอมูลและใชเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงตลอดจนหาแนวทางสงเสริม สนับสนุน และ
ชวยเหลือในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหมีประสิทธิภาพ   
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29    
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
โดยจําแนกตามตําแหนง และขนาดสถานศึกษา 
 
เอกสารเก่ียวของท่ีส าคัญ  
 การวิจัยในครั้งน้ี ศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในปีการศึกษา 2557 มีหลักในการ ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑแ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที ่11 มีนาคม พ.ศ.2553 ประกอบดวย
การดําเนินงาน 8 ดาน ไดแก 1) ดานการกําหนดมาตรฐานของ สถานศึกษา 2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตามแผน 5) ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดานการประเมินคุณภาพภายใน 7) 
ดานการจัดทํารายงานประจําปี และ 8) ดานการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานจําแนกตาม
ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554 หนา 1) ดังน้ี  
  1.1 ดานการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา หมายถึง การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มีขัน้ตอน
เป็นระบบ เพื่อที่จะสรางหรือปรับแตงวิสัยทัศนแ จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและการจัดระบบองคแกรและการบริหาร
สถานศึกษา   
    1.2 ดานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนให
บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  1.3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การสรางระบบการจัดการขอมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
สามารถใชตัดสินใจ วางแผนพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  1.4 ดานการด าเนินงานตามแผน หมายถึง วิธีดําเนินการที่มีประสิทธิภาพที่จะบรรลุผลตามเปูาหมาย  
       1.5 ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการประเมินภายในสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงแกไข ให
เกิดคุณภาพอยางตอเน่ือง 
   1.6 ดานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน เพื่อสรางความเชื่อถือในการพัฒนา
คุณภาพและเป็นเกณฑแเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการประเมินภายในสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงแกไข ให
เกิดคุณภาพอยางตอเน่ือง 
        1.7 ดานการจัดท ารายงานประจ าปี หมายถึง ผลจากการประเมินภายในขอสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนางานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานมาตลอดปีการศึกษา 
  1.8 ดานการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง กระบวนการ ตอเน่ืองของสถานศึกษาควรไดมีการศึกษา
คนควาเทคนิควิธีที่จะสนับสนุนใหระบบการประกัน คุณภาพมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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 สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน ทําใหเกิดความมั่นใจ
และเป็นหลักประกันในการเป็นที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสังคม ทั้งน้ี ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการประเมินตนเอง ซึ่งถือวาเป็นการ
ประเมินภายใน และจะตองพัฒนาและเฝูาระวังรักษาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนใหคงไวอยูเสมอเพื่อจะรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจําแนกตาม ตําแหนง และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูปฎิบัติหนาที่หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 ไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน และครูผูปฎิบัติหนาที่หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน จํานวน 67 
คน รวมทั้งสิ้น 134 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิ ติที่ใช
ในการวิเคราะหแ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และคา F และเมื่อพบความแตกตางทําการวิเคราะหแความ
แตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffe' 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ผลการวิจัย พบวา 
  1. ผลการวิเคราะหแสภาพการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวม ทั้ง 8 ดาน พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับสูงไปหาตํ่า คือ 1) ดานการกําหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา 2) ดานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตาม
แผน 5) ดานการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 6) ดานการประเมินคุณภาพภายใน 7) ดานการจัดทํารายงานประจําปี 8) ดานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามลําดับ      
  2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยจําแนกตาม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน   
 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีและจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญและตองมี มีสารสนเทศเป็นปใจจุบัน สะดวกในการนําไปใช มีคณะกรรมการที่มีความรู ความเขาใจและ
สามารถในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปใชได คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมีความเหมาะสม มีความรูความสามารถ และสถานศึกษา
กําหนดปฏิทินการตรวจสอบทบทวนอยูในระยะเวลาที่มีความเป็นไปไดในการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา คณะกรรมการทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
ตองเป็นคณะกรรมการมาจากหลายฝุาย และเป็นบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณแ ปรากฏผลเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรใน
สถานศึกษาเห็นความสําคัญของมาตรฐานของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวา เปรียบเหมือนเข็มทิศ เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษา โดยมีสารสนเทศที่ถูกตองเป็นขอมูลใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามเปูาหมายตามที่
กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ ณฐวรรณ ตุไตลา (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัย พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและ ราย
ดานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร ไผโพธิ์ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 ตามความคิดเห็นของ ผูบริหารและครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการน าผลการศึกษาไปใชไป  
 1.1 สถานศึกษาควรจัดทํากําหนดมาตรฐานและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหชั ดเจนเป็น
ระบบตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑแพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน)  
   1.2 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในใหกับบุคลากรและ คณะทํางานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในแลวนําผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดระบบประกัน คุณภาพย่ิงขึ้น 
  1.3 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธแผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบ เพื่อ
วางแผนเตรียมการรับการประเมินจาก องคแกรภายนอก และเป็นการกระตุนใหบุคลากรมีความพรอม กระตือรือรนที่จะรับการประเมินครั้งตอไป 
 2. ขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 2.1 ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จะทําใหไดขอมูล
เชิงลึกและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเปน็ประโยชนแสําหรับผูที่เก่ียวของในการนําไปใช 
 2.2 ควรศึกษาปใญหาและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
  2.3 ควรศึกษาการวิจัยประเด็นเดียวกันน้ีไปใชกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อนําขอคนพบที่ไดมาเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางของลักษณะภูมิสังคมวาสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เร่ือง ปิโตรเลียม โดยใชกระบวนการสืบ
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคแเพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม โดยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรูแบบ7E ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนและ
หลังเรียน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรู โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7E กลุมตัวอยาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแวงแกววิทยา จํานวน 16 คน ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรแ  
แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (B)  ได ต้ังแต 0.20 ถึง 1.00 และขอที่มีคาความยากงาย (P) 0.20 – 
0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ขอมูล
ไดแก  รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา  

1. แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ที่มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.93/82.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว   

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม โดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแบบ7E มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7E ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด     
 
ค าส าคัญ: แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแเรื่อง ปิโตรเลียม โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธาน ี
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3 ดร., อาจารยแที่ปรึกษาสารนิพนธแ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1) study the efficiency of Lesson learning plans on topic 

Petroleum, Department of Science for Tenth-grade Students by 7Es learning cycle.  according to standard 75/75 
2) to compare the achievement of pre learning - post learning and 3) to study the satisfaction of the students 
towards the 7Es learning cycle. The sample group consisted of 16 for Tenth-grade Students studying in the first 
semester of the academic year 2018 at WangKeawwitaya School, the Sisaket Provincial Administrative 
Organization. The participants of this research were conducted simple random sampling. The instruments used in 
this research were 6 lesson plans base on 7Es learning cycle on topic Petroleum.The achievement tests evaluate 
through the multiple choice with 40 questions with the discrimination index is from 0.20 to 1.00 and the 
difficulty index is from 0.20 to 0.81.To study students satisfaction with 7Es learning cycle rating scale 5 levels. 
Statistics comprised Percentage, mean, standard deviation and t-test dependent. The results of this research 
were as follows 

1) The efficiency of Lesson learning plans on topic  Petroleum, Department of Science for Tenth-grade 
Students by 7Es learning  cycle. follow the 75/75 standard criterion with an efficiency value equal to 81.93/82.02   

2) Students achievement on the learning activity through on 7Es learning cycle on title Petroleum found 
that the post-learning test was significantly higher than pre-learning with a significant difference at the .05 levels.  

3) The students satisfaction towards on 7Es learning cycle was overall at the highest level. 
 
Keyword :  Lesson Plans on the topic of Petroleum, Department of Science  by using 7Es learning cycle 
 
บทน า 

วิทยาศาสตรแ มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการทํางานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆที่มนุษยแไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานลวนเป็นผลของการนําความรูผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคแและศาสตรแอื่นๆ วิทยาศาสตรแชวยใหมนุษยแไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรางสรรคแ คิดวิเคราะหแวิจารณแ มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปใญหาอยางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษแพยาน
ที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรแเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเป็นสังคมแหงการเรียนรู ดังน้ันทุกคนจึงจําเป็นตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู  
ดานวิทยาศาสตรแ เพื่อที่จะมีความรู ความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้น  สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล 
สรางสรรคแ และมีคุณธรรม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เห็นไดวาประเทศที่เจริญ
แลวมีการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรแอยางตอเน่ือง โดยมีบทเริ่มตนของการพัฒนาน้ีมาจากการศึกษา (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช. 2550,หนา 20) 

 การปฏิรูปการเรียนรูใหมจะชวยพัฒนาคนไทยใหเป็นคนที่มีความรูคูคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. 2544, หนา 6) อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยูกับเด็กและเยาวชน เพราะในโลกยุคใหมการแขงขัน
ขึ้นอยูกับความรูและความสามารถของคนในชาติ จึงจําเป็นตองปฏิรูปการเรียนรู เพื่อเสริมสรางศักยภาพของเยาวชนใหสามารถคิดเป็นทําเป็น มี
ทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม และรักการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง(รุง แกวแดง. 2544, หนา 11) หัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรูคือการปฏิรูปจากการยึดเน้ือหาวิชา  มายึดนักเรียนเป็นตัวต้ังหรือ ที่เรียกวา 
นักเรียนสําคัญที่สุด (ประเวศ วะสี. 2544, หนา 5)  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 มาตราที่ 2 
ที่ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษา ตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและมาตรา  24 กระบวนการจัดการเรียนรู กลาววา ให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดการศึกษา โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณแ และการประยุกตแความรูมาใชเพื่อ
ปูองกันและแกไขปใญหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545,หนา13)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็น
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หลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี  มีปใญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดความสามารถในการคิด
เป็นหนึ่งในจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแกปใญหา การใช
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแไดกําหนดคุณลักษณะของ
ผูเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรแโดยใชกรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคมแหงความรู  (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

การจัดการเรียนรูเป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน เป็นเปูาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน  ในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปูาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรร  กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผาน สาระที่
กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  รวมทั้งปลูกฝใงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคแ พัฒนาทักษะตางๆ อันเป็นสมรรถนะสําคัญให
ผูเรียนบรรลุตามเปูาหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

เพื่อเป็นการพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอนวิทยาศาสตรแมีวิวัฒนาการในการสอนตามลําดับ คือการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  3E  
ซึ่งประกอบดวย 1. ขั้นสํารวจ 2. ขั้นแนะนํามโนทัศนแ  ขั้นแนะนําคําสําคัญขั้นสรางมโนทัศนแ  ขั้นไดมาซึ่งมโนทัศนแ  3.ขั้นประยุกตแใชมโนทัศนแ  
พัฒนาเรื่อยมาเป็นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4E ซึ่งประกอบดวย 1.ขั้นสํารวจ 2.ขั้นอธิบาย3.ขั้นประยุกตแใช 4. ขั้นประเมินผล มโนทัศนแขั้น
ขยายมโนทัศนแ พัฒนามาอีกขั้นคือการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5E  ประกอบดวย1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2. ขั้นสํารวจ 3. ขั้นอธิบาย 4. ขั้น
ขยายหรือประยุกตแใชมโนทัศนแ 5. ขั้นประเมินผล  จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 2003 Eisenkraft  ไดขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูจาก 5 
ขั้นเป็น7ขั้น เน่ืองจากการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ไมไดเนนการถาย โอนความรู และใหความสําคัญกับ การตรวจสอบความรูเดิมของ
เด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไมควรละเลย  เน่ืองจากการตรวจสอบพื้นความรูเดิมของเด็ก จะทําใหครูไดคนพบวา จะตองเรียนรู อะไรกอนที่จะเรียนใน
เน้ือหาน้ัน ๆนักเรียนจะสรางความรูจากพื้นความรูเดิมที่เด็กมี ทําใหเกิด การเรียนรูอยางมีความหมาย และไมเกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด และการ
ละเลยหรือเพิกเฉย ในขั้นน้ีทําใหยากแกการพัฒนาแนวความคิดของเด็ก ซึ่งจะไมเป็นไปตามจุดมุงหมายที่ครูวางไว นอกจากน้ียังเนนใหนักเรียน
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแ ในชีวิตประจําวัน (Bransford, Brown and Cocking. 2000 ) ซึ่งเพิ่มขั้นมา 2 ขั้น คือ 

1) ขั้นตรวจสอบพื้นความรูเดิมของเด็ก (Elicitation Phase) ในขั้นน้ีเป็นขั้นที่มีความจําเป็นสําหรับ การสอนที่ดี เปูาหมายที่สําคัญใน
ขั้นน้ี คือ การกระตุนใหเด็กมีความสนใจและต่ืนเตนกับการเรียน สามารถสรางความรูอยางมีความหมาย 

2) ขั้นการนําความรูไปใช (Extension Phase) เพื่อให นักเรียนสามารถประยุกตแใชความรูจากสิ่ง  ที่ไดเรียนมาใหเกิดประโยชนแใน
ชีวิตประจําวัน การปรับ ขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู จาก 5E เป็น 7E 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ดังกลาว เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการสืบเสาะหาความรูได
พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรแ( ชาตรี เกิดธรรม2545, หนา 36) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูวาเป็นการจัดการเรียนรูที่ฝึกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทําใหคนพบความรูหรือ
แนวทางแกปใญหาดวยตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ประกอบดวย 7ขั้นตอน( Lawson. 1995, pp 164 –164) คือ1.ขั้น
ตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase)2.ขั้นเราความสนใจ (Engagement Phase) 3. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration Phase) 4.ขั้น
อธิบาย(Explanation Phase) 5.ขั้นขยายความคิด (Expansion Phase/Elaboration Phase) 6.ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 7.ขั้นนํา
ความรูไปใช (Extension Phase)   

จากลําดับขั้นตอนดังกลาว ผูทําการวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง  มีการกําหนดประเด็น
ปใญหาหรือต้ังสมมติฐานขึ้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตรแ แลวทดลองเพื่อตรวจสอบหรือสืบคนหาคาตอบตามสมมติฐานน้ัน  ซึ่งจากความหมาย
และลําดับขั้นตอนขางตนกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E เป็นรูปแบบหน่ึง ซึ่งผูเรียนสามารถเป็นศูนยแกลางของการเรียนรู  ไดใช
กระบวนการคิดอยางเป็นระบบ มีเหตุผล มุงใหผูเรียน รูจักคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาขอมูล รูจักการ
แกปใญหาดวยตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เหมาะแกการนํามาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลี่ยม ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนแวงแกววิทยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น เป็นผูที่คิดอยางมีระบบ แกปใญหาที่
เกิดขึ้นโดยใชหลักการของเหตุและผล  เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดศึกษาไปตามลําดับขั้นดวยตนเองและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนของครู นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแในชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรูที่ไดรับไป
สรางเป็นความรูใหมที่เรียกวา “การถายโอนการเรียนรู” (Thorndike. 1969) พัฒนาควบคูกับรายวิชาอื่นๆตอไป   
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 7E ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 7E ระหวางกอนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7E 
 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคแเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ7E ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียน โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7E กลุมตัวอยาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูเป็นนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแวงแกววิทยา จํานวน 16 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรแ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคา
อํานาจจําแนก (B) ได ต้ังแต 0.20 ถึง 1.00 และขอที่มีคาความยากงาย (P) 0.20 – 0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียน 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ดวย t-test (Dependent Samples) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7E ทีม่ีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75  2)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E 
 
ผลการวิเคราะหแขอมูล 

ผลการวิจัยการศึกษาผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม  
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 7 E  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผูวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1.แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E  ที่มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.93/82.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75  ที่ต้ังไว  

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนได
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 82.02 และคะแนน กอนเรียนเฉลี่ยรอยละ  34.37 ตามลําดับ   

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จํานวน 16 คน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ใน
ระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.59 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ที่มี
ประสิทธิภาพเทากับ81.93/82.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว  หมายความวา คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนระหวางเรียน เทากับ 81.93 
และคะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนหลังเรียน เทากับ 82.02 แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  เรื่อง ปิโตรเลี่ยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว เน่ืองจากผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมืออยาง
มีระบบ โดยศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551และศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัด
กระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตรแโดยมุงเนนใหผูเรียนสรางองคแความรูดวยตนเอง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ มุงเนนใหนักเรียนนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน โดยกําหนด ออกแบบการเรียนรูใหผูเรียบไดสืบคนหาความรูดวยตนเองผานกระบวนการกลุม ขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหแ สังเคราะหแ สรางองคแความรู รวมมือกันแกปใญหา มีความสนใจใฝุรูและมีความมุงมั่นในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  
และมุงเนนนําไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน โดยมีครูและเพื่อนๆคอยใหคําแนะนํา ทําใหเกิดความรูและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับ เบญจวรรณ สุอินทรแ( 2558,บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชชุดฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบ7Eการศึกษาคนควาครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการ
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จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชชุดฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบ
7E ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนผลการศึกษา พบวา แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรแ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชชุดฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบ7E ตามเกณฑแมีประสิทธิภาพเทากับ 87.12/84.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 
75/75 ที่ต้ังไวและมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ0.7198 หมายถึง นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเป็นรอยละ 71.98 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรแ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดฝึก
ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบ7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ไดคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 82.02  และคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยรอยละ 34.37  ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลองกับ ศิวพร ศรีจรัญ (2559,บทคัดยอ)ได
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการใชคําถามระดับสูง ที่มีผลตอการคิดอยางมีเหตุผล 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบยอยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบวา 1) การคิดอยางมีเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 หลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 7ขั้น (7E) รวมกับการใชคาถามระดับสูง สูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) การคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู7ขั้น (7E) รวมกับการใชคาถามระดับสูง มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยรอยละ 36.47 นักเรียนมี
พัฒนาการระดับกลาง  3.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบยอยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู7 ขั้น(7E)รวมกับการใชคําถามระดับสูง สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบยอยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู7ขั้น (7E)รวมกับการใชคําถามระดับสูง มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยรอยละ 32.28 นักเรียนมีพัฒนาการ
ระดับกลาง และสอดคลองกับ อนงคแ คําแสงทอง (2550,บทคัดยอ) ไดการศึกษา วิธีการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู (7E) เป็นการเรียนการสอน
ที่สนองตอการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแไดมากกวาวิธีการเรียนรูแบบปกติและแบบสมองครบสวน (สคส.) ดังน้ัน ผูศึกษาคนควา
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงทาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสูงขึ้น 

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จํานวน16 คน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7Eระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.50 ซึ่งสอดคลองกับ อรทัย ยุวจิตรากูล (2560,บทคัดยอ)ไดศึกษา
กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7ขั้น (7E)  เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนราศีไศลจากการศึกษา 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7ขั้น (7E) โรงเรียนราษี
ไศล มีนักเรียนไดคะแนนรอยละ70ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน  (28 คะแนน) และมีนักเรียนที่ผานเกณฑแรอยละ70 ขึ้นไปจํานวน 31 คน คิดเป็น
รอยละ 86.11 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑแเปูาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนผาน
เกณฑแไมนอยกวารอยละ70 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนมี ความพึงพอใจ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏ
จักรการเรียนรู7ขั้น(7E) เรื่องโครงสรางและหนาที่ของ   พืชดอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษีไศล ในระดับมากที่สุด 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัย  ผลการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ดังน้ีสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญใน 2 ลักษณะคือ ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช 
 การนําแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่องปิโตรเลียม โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E ไปใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
ควรคํานึงถึงความพรอมและปใจจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E  เป็นกระบวนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลางของ
การเรียนรู  ไดใชกระบวนการคิด อยางเป็นระบบ มีเหตุผล มุงใหผูเรียน รูจักคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาขอมูล 
รูจักการแกปใญหาดวยตัวเอง  ซึ่งเป็นกระบวนการมีขั้นตอนและกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ผูสอนควรศึกษาการจัดกิจกรรมใหเขาใจอยาง
แมนยําในขั้นตอนตางๆและควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมใหเป็นไปอยางครบถวนและหลากหลาย 
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 1.2  กอนที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E  ควรชี้แจงรายละเอียด วิธีการเรียน และชี้แจง
ขอตกลงกับนักเรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจและเกิดผลดีในการเรียนรูเมื่อนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมความคิดและชวยกันสรุปเน้ือหา 
          1.3  ครูผูสอนตองกระตุนดวยคําถาม และคอยใหคําปรึกษา  จะทําใหบรรยากาศในการเรียนรูเป็นกันเองและบรรยากาศในหองเรียนมี
ความอบอุน 
 1.4 ครูตองคอยบริหารจัดการเวลาและควรดําเนินการสอนใหครบทั้ง 7 ขั้น  ตามขั้นตอน ของกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E   
 1.5  ครูควรใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ7E  เพื่อ
พัฒนาผูเรียนตอไป 
 
ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนขึ้นยุกับองคแประกอบและปใจจัยหลายประการ ดวยเหตุผลที่วานักเรียนมีความ
แตกตางระหวางบุคคล ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวของ ดวยเหตุใหเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ควรคํานึงถึงปใจจัย ดังตอไปนี้ 

 2.1 ควรศึกษาการใชแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู
แบบ7E  ไปใชสอนในเรื่องอื่นๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตรแ เชน ระบบนิเวศวิทยา  พันธุศาสตรแ  พันธะเคมี  โครงสรางอะตอม  เป็นตน  
 2.2 ควรศึกษาการใชแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู
แบบ7E  ไปใชสอนในรายวิชาคณิตศาสตรแ  ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนานักเรียนตอไป 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  หนวยเสียงและการไดยิน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ 

The development of lesson plans in Department of Science on sound and hearing unit of 
Grade 5 students by using 5Es learning cycle with scientific games 

 
พัชญา ศรีเสมอ1, เจริญวิชญแ  สมพงษแธรรม2, อมรทิพยแ  เจริญผล3 และคตศิลป  อกอุน4 

Patchaya Srsamer, Charoenwit   Sompongtam, Amornthip   Charoenphol, Katasilp Okoun 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน  
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ในกลุมเครือคายชานุ
มาน 3 โรงเรียนบานโนนกุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาคนควา ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย จํานวน 
30 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test) แบบไมเป็นอิสระ  ผลการวิจัยพบวา  

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏ-จักรการเรียนรู 5 
ข้ัน ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ มีประสิทธิภาพเทากับ 87.00/80.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ท่ีต้ังไว 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน 
ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ  : แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน ดวย
กิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชธาน ีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
2 ผศ.ดร., อาจารยแที่ปรึกษาสารนิพนธแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชธานี   
3 ดร., อาจารยแที่ปรึกษาสารนิพนธแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชธานี   
4 ดร., อาจารยแที่ปรึกษาสารนิพนธแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชธานี   



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   460 

Abstract 
The purpose of this research were to 1) study the efficiency lesson plans in Department of Science on 

sound and hearing unit of Grade 5 students by using 5Es learning cycle with scientific games according to 
standard 75/75 2) to compare the achievement of pre learning - post learning and 3) to study the satisfaction of 
the students towards using 5Es learning cycle with scientific games. The sample consisted of 17 Grade 5 students 
studying in the first semester of the academic year 2018 at Ban Nonkung School, Chanuman district under 
Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office. The participants of this research were conducted simple 
random sampling. The instruments used in this research were 6 lesson plans base on using 5Es learning cycle 
with scientific games. The achievement tests evaluate through the multiple choice with 30 questions. To study 
students satisfaction by using 5Es learning cycle with scientific games rating scale 5 levels. Statistics comprised 
mean, standard deviation and t-test dependent. 

The results of this research were as follows : 1) efficiency lesson plans in Department of Science on 
sound and hearing unit of Grade 5 students by using 5Es learning cycle with scientific games follow the 75/75 
standard criterion with an efficiency value equal to 87.00/ 80.20 2) Students achievement on the learning activity 
through on using 5Es learning cycle with scientific games on sound and hearing unit found that the post-learning 
test was significantly higher than pre-learning with a significant difference at the .05 levels. 3) The students 
satisfaction towards on using 5Es learning cycle with scientific games was overall at the highest level. 

 
Keyword : lesson plans in Department of Science on sound and hearing unit of Grade 5 students by using 5Es 
learning cycle with scientific games 
 
บทน า 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยมี
วิสัยทัศนแ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเป็นมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข มีความรู และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ การที่วิสัยทัศนแจะประสบความสําเร็จที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้ังความหวังไวน้ัน 
นอกจากกําหนดจุดหมายใหปฏิบัติตามแลวยังกําหนดสมรรถภาพของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคแ กิจกรรมพัฒนานักเรียน และมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยถาครูผูสอนและผูดูแลเรื่องนโยบายทําไดจริงแบบที่ต้ังใจไวจะชวยพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเป็นอยางมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การเรียนวิชาวิทยาศาสตรแสวนใหญแลวจะเนนการจัดการเรียนรูในรูปแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน เป็นหลัก มีบางเป็นบางครั้ง
คราวที่ใชเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ี เชน วิธีการสอนแบบรวมมือ เป็นตน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีวงจรการ
เรียนรูแบบ 5 ขั้นตอน (5-Es Learning Cycle) ไดแก คือ ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ขั้นขยายความรู 
และขั้นประเมิน (ชาตรี ฝุายคําตา, 2551) ซึ่งคุณภาพของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สรุปไดดังน้ี 1. สรางสถานการณแหรือปใญหาให
สอดคลองกับเรื่องที่จะสอน 2. ครูอธิบายวัตถุประสงคแของเรื่องที่จะศึกษาใหนักเรียนเขาใจ 3. ใชเทคนิคการถามคําถาม เพื่ อใหมีการอภิปราย
เพื่อเป็นแนวทางการต้ังสมมติฐานและการสรุปผล 4. กระตุนใหนักเรียนถามคําถามหรือเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนไปสูคําถามใหมเพื่อขยาย
แนวคิด 5. พยายามกระตุนใหนักเรียนหาวิธีแกปใญหาหลายวิธีและใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรแ 6.ครูแนะนําใหแกปใญหาดวยตั วนักเรียน 
เริ่มจากวิธีงายไปยังวิธีการที่สลับซับซอนขึ้น 7. ใหนักเรียนสืบเสาะเอง ควรใหเหมาะสมกับประสบการณแเดิมและความสามารถของนักเรียน และ 
8. ครูใชเทคนิคการสอนอื่นๆ เชน การเสริมแรง การเราความสนใจ สื่อการสอน เป็นตน (พิมพันธแ เดชะคุปตแ และคณะ, 2548)  
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การจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น เพื่อที่จะชวยพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและพัฒนาตนเองได เต็มตามศักยภาพ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดองคแความรู ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะของสาระการเรียนรูของกลุมวิชา
วิทยาศาสตรแไวดังน้ี การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรแไปใชในการศึกษา คนควาหาความรูและแกปใญหาอยางเป็นระบบ การคิด
อยางเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะหแคิดสรางสรรคแ และจิตวิทยาศาสตรแ ซึ่งการจัดการเรียนรูในลักษณะน้ีมีแนวคิดเริ่มตนมากจากทฤษฎีกา ร
เสริมสรางความรู (constructivism) ซึ่งเชื่อกันวานักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางมาแลวไมมากก็นอย กอนที่ครูจะ
จัดการเรียนการสอนใหเนนวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตัวของนักเรียนรูเอง และการเรียนรู เรื่องใหมจะมีพื้นฐานมาจากความรูเดิม ดั งน้ัน 
ประสบการณแเดิมของนักเรียนจึงเป็นปใจจัยสําคัญตอการเรียนรูเป็นอยางย่ิง กระบวนการเรียนรู (process of learning) ที่แทจริงของนักเรียน
ไมไดเกิดจากการบอกเลาของครูหรือนักเรียนเพียงแตจดจําแนวคิดตางๆ ที่มีผูบอกใหเทาน้ัน แตการเรียนรูวิทยาศาสตรแตามทฤษฎี 
constructivism เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเป็นองคแความรูของนักเรียนเอง และเก็บเป็นขอมูลไวในสมองไดอ ยาง
ยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อมีสถานการณแใดๆ มาเผชิญหนา  

ดังน้ัน การที่นักเรียนจะสรางองคแความรูไดตองผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการสืบเสาะความรู 
(Inquiry Process) และตอมานักการศึกษากลุม BSCS (Biological Science Curriculum Study) ไดนําวิธีการสอนแบบสืบเสาะความรู มาใช
ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรแ โดยเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้นตอน เรียกวา การเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle 
หรือ 5Es ไดแก Engage Explore Explain Elaborate และ Evaluate ที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น ในปใจจุบันผูวิจัยไดใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5Es) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียน ไดมีการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) ไดดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 
ขั้นตอนดังน้ี (ศรีบุญตาม โจมศรี และ ปใฐมาภรณแ พิมพแทอง, 2553) 1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นของการนําเขาสูบทเรียนซึ่ง
ทําใหนักเรียนเกิดการอยากเรียนและสนใจกิจกรรม 2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เป็นขั้นที่นักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ในการสํารวจ
และคนหาในเน้ือหาและสรางแนวความคิดที่ไดมาจากประสบการณแของนักเรียนเอง 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เป็นขั้นที่ไดจาก
การสํารวจคนควาซึ่งนักเรียนไดดําเนินการมาแลว นักเรียนควรจะสามารถกําหนดแนวคิดรวบยอดตามแนวความเขาใจ ของนักเรียนเอง และ
สามารถประมวลเป็นความรู เพื่อถายทอดและสื่อสารไปยังผูอื่นได 4. ขั้นขยายความรู (Elaboration)เป็นขั้นที่นักเรียนมีโอกาสประยุกตแใช
แนวความคิดรวบยอดนําไปสูการคนหาในสถานการณแใหมๆ ที่ละเอียดและระดับลึกลงไป และ 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นที่นักเรียน
ไดรับผลสะทอนกลับ (Feedback) จากประสบการณแและความเขาใจของนักเรียน จากงานวิจัยอื่นๆ ก็ไดมีการสนับสนุนวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) จะชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ โดยกลาวไววา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการสืบเสาะหาความรู (5Es) มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ คะแนนเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตรแและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ (ณัชชากัญญแ วิรัตน
ชัยวรรณ, 2555) 
 จุดมุงหมายและสมรรถนะหลักที่ครูผูสอนตองการใหเกิดแกนักเรียน หลังจากที่ผานกระบวนการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรแ คือ 
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหแอยางมีเหตุผลและสื่อสารใหผูอื่นเขาใจได ซึ่งหากนักเรียนรูจักวิเคราะหแอยางมีหลักการแลว ก็จะสามารถสรุปเป็น
องคแความรูของตนเองได ซึ่งจะเกิดเป็นทักษะและความรูที่จะติดตัวนักเรียนไปไดนาน ซึ่งครูจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนใหนักเ รียนไดสืบ
เสาะหาความรูดวยตนเองเป็นหลัก โดยที่ครูคอยดูแลใหคําแนะนํา ซึ่งตามรูปแบบของกิจกรรมแลว ครูผูสอนคิดเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีที่กระตุน
ความกระหายใครรูของนักเรียน แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จตามที่มุงหมายไวนัก เน่ืองจาก นักเรียนแตละคนลวนมาจากหลากหลายครอบครัว 
แตกตางกันดวยวิธีการเลี้ยงดูจากผูปกครอง ทําใหมีพฤติกรรมที่ตางกันออกไป ซึ่งน่ันก็หมายถึงพฤติกรรมการเรียนรูดวย นักเรียนแตละคนยอมมี
ศักยภาพในการเรียนที่ไมเทากัน บางคนเรียนรูไดดีเมื่อไดฟใงสิ่งที่ครูบรรยาย บางคนเรียนรูไดดีเมื่อไดสัมผัสสื่อของจริง ไดทําการทดลอง หรือการ
ไดลงมือประดิษฐแชิ้นงานตางๆ ดวยตนเอง หรือบางคนก็เรียนรูไดดีผานการเลน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละครั้ง ดวยเวลาที่
จํากัด ทําใหตองตัดบางกิจกรรมออกไป  
 จากสภาพปใญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแที่ผานมา การจัดการเรียนรูของตัวผูวิจัยน้ัน พบวายังใชคําถามไดไมดี คําถามที่ใช
กระตุนนักเรียนเป็นคําถามที่ตอบยาก หรือไมชัดเจน ทําใหนักเรียนตอบไมได รวมทั้งกิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่เหมือนในหนังสือเรียน ซึ่งถือวา
เป็นกิจกรรมที่ดีในดานการสืบเสาะหาความรู ซึ่งยังขาดความสนุกสนานนาสนใจ ในบางครั้งกิจกรรมก็ไมไดเราความสนใจนักเรียนเทาใดนัก ทํา
ใหหลังจากกิจกรรมการเรียนรูผานไปน้ัน พบวานักเรียนยังไมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไดเทาที่ควรนัก เน่ืองจากยังไมสามารถรวบยอดความคิด
จากสิ่งที่ไดเรียนรูใหเป็นองคแความรูของตนเอง สงผลใหการจัดการเรียนรูยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  
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จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรู ถาแผนจัดการเรียนรูใดมีเกมจะไดรับความสนใจจากนักเรียนมากเป็น
พิเศษ มีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม มีผลตอบรับที่ดีหลังจากการจัดการเรียนรู เกมที่ผูวิจัยใชจะเป็นเกมทั่วไปที่ดัดแปลงใสกติกาที่จะชวย
ใหนักเรียนเขาใจแนวคิดเรื่องที่เรียนมากขึ้น ลักษณะดังกลาวจะคลายคลึงกับเกมวิทยาศาสตรแ ดังน้ัน เกมวิทยาศาสตรแ (พัชราพรรณ เมานํ้าพราย
, 2546) จึงหมายถึงกิจกรรมหรือการเลนใดๆ ที่ผูเลนจะตองเลนตามกฏกติกา ที่กําหนดไวและจะตองเป็นการเลนที่ผูเลนไดเรียนรูหลักความจริง 
กฎเกณฑแ แนวความคิดทางวิทยาศาสตรแ กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ และเจตคติทางวิทยาศาสตรแ นอกจากน้ันจะตองมีการประเมินผลสําเร็จ
ของผูเลน การเลนเกมทางวิทยาศาสตรแ อาจมีการแขงขันแพชนะหรือไมมีการแขงขันก็ได  
 จากปใญหาที่พบ ทําใหผูวิจัยไดสนใจศึกษาและทําวิจัย เรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรแ หนวย
เสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ  ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ซึ่งผูวิจัยคิดวาถานําวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น และเทคนิค
การสอนโดยใชเกมวิทยาศาสตรแ มาใชรวมกัน เน่ืองจากจะทําใหการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแมีความสนุกสนานมากขึ้น นักเรียนไดมีการสรางองคแ
ความรูดวยตนเองจากการสืบเสาะหาความรูรวมกับเกมที่นักเรียนชอบ จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยเสียงและการไดยิน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการ
ไดยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ครั้ง
น้ี ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยเสียงและการไดยิน  
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร 5 ขั้น 
3. เกมวิทยาศาสตรแ 
4. การจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ  

  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

7. ความพึงพอใจในการเรียนรู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ในกลุมเครือคายชานุมาน 3 โรงเรียนบานโนนกุง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย จํานวน 30 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test) แบบไมเป็นอิสระ ผูวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหแขอมูลดังน้ี 1) วิเคราะหแหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวย เสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปี
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ที่ 5 ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 การหาเกณฑแ 75 ตัวแรก 
ดําเนินการดังน้ี รวมคะแนนจากผลงาน พฤติกรรมและการตอบคําถามทั้งหมด การหาเกณฑแ 75 ตัวหลัง ดําเนินการดังน้ี หาคาเฉลี่ยของคะแนน
รวมของแบบทดสอบหลังเรียน 2) วิเคราะหแเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวย
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร 5 ขั้น ดวยกิจกรรม เกม
วิทยาศาสตรแ ดวยการทดสอบคา t-test (Dependent Sample) 3) วิเคราะหแความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตอการเรียน
โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ที่เป็นมาตราสวนประมาณคา Rating Scale  
 
ผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไดคะแนนเฉลี่ย 10.41 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นรอย
ละ 34.70 คะแนนที่ไดไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 30.45 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน คิดเป็นรอยละ 87.00 และคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 24.06 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นรอยละ 80.20 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E1) ทั้ง 6 แผน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไดคะแนนจากแบบทดสอบ 
พฤติกรรมระหวางเรียน และผลงาน เฉลี่ยเทากับ 87.00 และประสิทธิภาพผลลัพธแของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E2) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เฉลี่ยเทากับ 80.20 ดังน้ัน ประสิทธิภาพของผลการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ จึงมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 87.00/80.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยเสียงและการไดยิน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกม
วิทยาศาสตรแ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งดูไดจากการเทียบ t* ที่ไดจากการ
คํานวณ และ t.05 จากการเปิดตารางแจกแจง t เทากับ 2.1122 ซึ่งการที่ t* มีคามากกวา t.05 แสดงวาเป็นไปตามสมมติฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         
โดยการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ ผูวิจัยสรุปผลไดดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น              
ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ มีประสิทธิภาพเทากับ 87.00/ 80.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและ            
การไดยิน โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวย
กิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ มีประสิทธิภาพเทากับ 87.00/80.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่ต้ังไว หมายความวา คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนน
ระหวางเรียน เทากับ 87.00 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบทดสอบหลังเรียน เทากับ 80.20 แสดงวาแผนการจัดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ 75/75 ที่กําหนดไว ทั้งน้ี เน่ืองจาก ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยอยางเป็ นระบบ ไดผาน
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูมือครู และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ วิเคราะหแ
เน้ือหาสาระ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู กําหนดรูปแบบกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดมีสวนรวม พยายามกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ รวมมือกันแกปใญหาการทํางานภายในกลุมตามที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
จนสําเร็จลุลวง และนักเรียนก็ไดมีโอกาสรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น เป็นการสงเสริมใหนักเรียนแตละคนตระหนักในความสําคัญของ
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ตนเอง อีกทั้งนักเรียนไดทําแบบทดสอบตามศักยภาพของตนเอง โดยมีครูและเพื่อนๆ คอยใหคําแนะนํา มีสวนรวมในการประเมินผลงาน 
ประเมินพฤติกรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ แหวนเพชร วรรณสุทธิ์ (2550) เรื่อง ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระวิทยาศาสตรแ เรื่อง ระบบนิเวศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ผลการศึกษาพบวา การ
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูมีประสิทธิภาพเทากับ 85.74/80.17 และกุลธิดา  ชูเสน และ
กาญจนา  ธนนพกุล (2556) เรื่อง การใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแเรื่อง พฤติกรรมบางประการของสัตวแ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบวาผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแของ
นักเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ หนวยการเรียนรูที่ 2 พฤติกรรมบางประการของสัตวแ ทุกหัวขอเรื่องมีอัตราสวนของคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 ผลการวิเคราะหแประสิทธิภาพแผนการสอนการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพเทากับ 85.00/86.76 สูงกวาเกณฑแที่
กําหนด 80/80  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการได
ยิน โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก กิจกรรมที่จัดเป็นการเนนใหนักเรียนสืบเสาะและสรางองคแความรูดวยตนเอง เมื่อนักเรียนได
ทําดวยตนเองผสานกับการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม ก็จะทําใหเกิดการสรางความรูที่มีความหมายและเป็นความเขาใจในที่สุด เมื่อนักเรียนทํา
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน นักเรียนจะทําคะแนนไดดีขึ้นตามที่นักเรียนไดรับความรูและความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับ กุลธิดา  ชู
เสน และกาญจนา  ธนนพกุล (2556) เรื่อง การใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแเรื่อง พฤติกรรมบางประการของสัตวแ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางผลคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอัจฉรา  เปรมปรีดา (2558) เรื่อง ผลของการใชเกม
และการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ และเจตคติดานพหุวัฒนธรรม เรื่องระบบรางกายมนุษยแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนเรื่องระบบรางกายมนุษยแ โดยใชเกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ประกอบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรแในสังคมพหุวัฒนธรรม สูงกวาเกณฑแรอยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ดวยกิจกรรมเกมวิทยาศาสตรแ หนวยเสียงและการไดยิน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก มีกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียน
ได พัฒนาการคิด ไดอภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น  สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งมีการใชกระบวนการและมีสื่อตางๆ ที่
นาสนใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณา ลังกาวงศแ (2552) ไดศึกษาความสามารถในการแกปใญหาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่ไดรับการสอน
โดยเสริมเกมวิทยาศาสตรแ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียน โดยเสริมเกมวิทยาศาสตรแอยูในระดับดีมากทั้งในดานบทบาทครูผูสอน ดาน
บทบาทของนักเรียน ตลอดจนถึงดานเกมที่นํามาเลน แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความพึงพอใจหรือมีเจตคติที่ดีตอการสอน โดยใชเกมวิทยาศาสตรแ 
การนําเกมวิทยาศาสตรแมาใชในการสอนจึงทาใหนักเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรแไดดีย่ิงขึ้น เชนเดียวกับ ผองศรี กองสิงหแ (2551) ไดศึกษาการพัฒนา
เกมวิทยาศาสตรแที่ใชเสริมในการจัดการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพเกมวิทยาศาสตรแ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่ใชเกมวิทยาศาสตรแเสริมในการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู เรื่องสารและสมบัติของสาร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอเกมวิทยาศาสตรแที่ใชเสริมในการจัดการ
เรียนรูในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด และจรินทร  จันทรแเพ็ง (2554)  เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแขั้นบูรณา
การ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวาการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) ชวยใหผูเรียนไดฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติ คนพบ
และสรางองคแความรูดวยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดีย่ิงจาก ผศ.ดร.เจริญวิชญแ  สมพงษแธรรม อาจารยแที่
ปรึกษาสารนิพนธแ  รวมทั้งกรรมการสอบทุกทาน อันไดแก ดร.สุรางคนา มัณยานนทแ และดร.ธเกียรติกมล ทองงอก รวมถึง ผศ.ดร.ทองสุข วัน
แสน ที่กรุณาอบรมสั่งสอนและใหความรูในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณนางลาวัลยแ   ปูองทัพทัย ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 นายธัญกร  อรัญโสติ ตําแหนง ครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และนายพิเชฐ  ทองอราม 
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ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบและแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีและ
ขอขอบพระคุณ นายสมคิด  จัยวัฒนแ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนกุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ตลอดจน
คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนที่ใหความอนุเคราะหแในการใชเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแคุรุสภาลาดพราว. 
กุลธิดา  ชูเสน และกาญจนา  ธนนพกุล. (2554). การใชเกมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแเร่ือง พฤติกรรมบางประการของ

สัตวแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. วิทยานิพนธแปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 

จรินทร  จันทรแเพ็ง, เสารรัตนแ  ภัทรฐิตินันทแ และ ศุภกิจ  อาชีวะวานิช. (2556). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแขั้นบูรณาการ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู .  วิทยานิพนธแศึกษาศาสตรแมหาบัณฑิต สาขาฃ
วิทยาศาสตรแศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ. 

ชาตรี ฝุายคาํตา. (2551). วิธีสอนวิทยาศาสตรแระดับประถมศึกษา (Methods of Teaching Science at  Elementary Level). 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ. 

ญัชชากญัญแ  วิรัตนชัยวัน. (2555).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสืบเสาะหาความรู เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ จิตวิทยาศาสตรแและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธแครุศาสตรแ
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย. 

ผองศรี กองสิงหแ (2551). รายงานการพัฒนาเกมวิทยาศาสตรแท่ีใชเสริมในการจัดการเรียนรู แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชา 
 วิทยาศาสตรแ เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย. เอกสาร

อัดสําเนา. 
พัชราพรรณ เมานํ้าพราย (2546). ผลการใชเกมประกอบบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ เร่ือง สาร รอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนปุาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธแปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ แขนงวชิาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศรีบุญตาม  โจมศรี และ ปใฐมาภรณแ  พิมพแทอง. (2553). การศึกษามโนมติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง พันธะเคมี โดยใชวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนผังมโนมติ. วารสารศึกษาศาสตรแ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 4 (ฉบับ
พิเศษ):  95-101. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี. (2551). การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแหลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพ : โรงพิมพแ
ครุสภาลาดพราว. 

แหวนเพชร วรรณสุทธิ.์ (2550). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เร่ืองระบบนิเวศ ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู. (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต) มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อัจฉรา   เปรมปรีดา. (2558). ผลของการใชเกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแใน 
สังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ และเจตคติดานพหุวัฒนธรรม เร่ืองระบบ 
รางกายมนุษยแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. วิทยานิพนธแตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   466 

ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวของผูสูงอายกุรณศีึกษา : จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
Factors affecting the decision to choose the tourist attractions of the elderly case study : Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province 
 พรรณปพร จันทรแฉาย1 

Punnapaporn  chanchai 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวผูสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 
2) เพื่อศึกษาปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผูสูงอายุ การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีวิจัย
แบบเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 56.20) ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในปริญญาตรี (รอยละ 
54.00) ประกอบอาชีพขาราชการบํานาญ (รอยละ 40.50) สวนใหญมีรายไดตอเดือน ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท (รอยละ 36.20)  

พฤติกรรมกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา  นักทองเที่ยวผูสูงอายุสวนใหญ
เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการทองเที่ยวมาอันดับที่หน่ึง จํานวนวันที่มาทองเที่ยว 1 วันมาเป็นอันดับ
หน่ึง ชวงเวลาที่เลือกเดินทางทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหแและเลือกเดินทางกับครอบครัวมาเป็นอันดับ หน่ึง เหตุผลที่
เลือกเน่ืองจากชื่อเสียงของจังหวัดและการเดินทางไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวประมาณการแตละครั้งอยู
ในชวงระหวาง1,001 - 5,000 บาท  

ผลการวิเคราะหแ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับคิดเห็นดานสวนผสมทางการตลาด4P’s ของนักทองเที่ยวชาวไทย

กลุมผูสูงอายุตอการการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.91) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานการผลิตภัณฑแอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.15) รองลงมาคือ ดานสถานที่อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.07) ดานราคาอยู

ในระดับมาก ( ̅ = 3.99) และนอยที่สุดคือดานชองทางการจัดจําหนาย ( ̅ = 3.92)  
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ,พฤติกรรมนักทองเที่ยว,ผูสูงอายุ, สวนผสมทางการ 4P‖S 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the tourism behavior of elderly tourists in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province 2) to study the marketing factors affecting the decision to choose to travel in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province of the elderly This researchers use qualitative and quantitative methods. 
 The results showed that the majority of respondents were female (56.20%). Most of the education level was in 
bachelor's degree (54.00%). The civil servants were pensioners (40.50%). Most of them had monthly income between 
15,001. - 20,000 baht (36.20 percent) 
 Behavior of elderly tourists traveling to travel in Phra Nakhon Si Ayutthaya found that most elderly tourists 
come to travel in Phra Nakhon Si Ayutthaya with the objective of traveling first. Number of days to come 1 day to come 
first The most popular travel time during the weekend. Choose to travel with the Mang family. The reason for choosing 
because of the reputation of the province and not too far from Bangkok, Travel expenses, each estimate is between 1,001 - 
5,000 baht. 

The results of the compensation analysis and the standard deviation about the 4P marketing mix opinions of 
many Thai tourists towards the selection of tourist destinations in the case of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 4 

aspects in the overall picture were at a high level ( ̅= 3.91) When considering that it is detailed, it is found that the 

product is at a high level ( ̅= 4.15), followed by the highest level ( ̅= 4.07). At the high level ( ̅= 3.99) and the least is 

the distribution channel ( ̅= 3.92) 
Keywords : Decision , traveler's behavior, elderly people, marketing mix 

                                                             
1 อาจารยแสาขาการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตรแ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี pookie1500@hotmail.com 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   467 

บทน า  
ดวยปใจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเน่ืองจากมีประชากรกลุมผูสูงอายุมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับ รายงานสถานการณแ

ผูสูงอายุ พ.ศ.2556 โดย มสผส. (2015,ออนไลนแ) ที่กลาววา “ประเทศไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแ (Aged 
Society)” โดยจากขอมูลของ United Nations World Population Ageing พบวา หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยูในวัยพึ่งพิงไดแก เด็กและ
ผูสูงอายุ จะมีจํานวนมากกวาประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรแที่ประชากรเด็กนอยกวาผูสูงอายุ 
สถานการณแน้ีเป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธแอยางรวดเร็ว และการลดลงอยางตอเน่ืองของระดับการตายของประชากร ทําใหจํานวนและ
สัดสวนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หลายหนวยงานเริ่มใหความสําคัญกับการดูแลผูสูงอายุที่กําลังจะมีมากขึ้นในอีกไมชาโดย
ผูสูงอายุตามประราชบัญญัติ พ.ศ. 2541โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ มาตรา 3 ผูสูงอายุ หมายความวา บุคคลซึ่งมี
อายุหกสิบปีบริบูรณแขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

ทั้งน้ีการทองเที่ยวเป็นถือเป็นสิ่งหน่ึงที่สําคัญในสังคมปใจจุบัน ผูสูงอายุถือเป็นกลุมที่มีเวลาในการทองเที่ยวและกําลังในการใชจาย ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (2014,ออนไลนแ) ที่กลาววา ปใจจุบันตลาดผูสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 
เป็นอีกตลาดหน่ึงที่มีแนวโนมเติบโตสูงในอนาคต เน่ืองจากการพัฒนาดานการแพทยแและสาธารณสุขที่ทําใหประชากรมีอัตราการเสียชีวิตลดตํ่าลง 
ผูสูงอายุมีแนวโนมจะมีอายุยืนยาวขึ้นกวาในอดีต ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญจะใชชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกิ จกรรม
สันทนาการและการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เน่ืองจากมีเวลามากกวานักทองเที่ยววัยอื่นๆ และมี
ความพรอมทางดานการเงิน การทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุจึงเป็นชองทางการทองเที่ยวตลาดใหมเน่ืองจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีกําลั งซื้อใน
การทองเที่ยวสูงกวาตลาดทั่วไป 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูสูงอายุและปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวของ
ผูสูงอายุ จึงจัดทําวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวของผูสูงอายุกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เพื่อนํามา
พัฒนาดานการทองเที่ยวในลําดับถัดไป 
 
วัตถุประสงคแ 
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวผูสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.เพื่อศึกษาปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผูสูงอายุ 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 
  พฤติกรรมนักทองเที่ยว  เป็นการกระทําทุกอยางของนักทองเที่ยวไมวาการกระทําน้ันนักทองเที่ยวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม  และบุคคล
อื่นจะสังเกตุการกระทําน้ันไดหรือไมก็ตามก็เพื่อมุงตอบสนองสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสภาพการณแใดสภาพการณแหน่ึ ง  โดยพฤติกรรมภายนอกของ
นักทองเที่ยว (Tourist‖s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมที่ผูอื่นสังเกตไดโดยอาศัยประสาทสัมผัส   สวนพฤติกรรมภายในของนักทองเที่ยว 
(Tourist‖s Covert Behaviour) เป็นการทํางานของอวัยวะตางๆ ภายในรางกายรวมทั้งความรูสึกนึกคิดและอารมณแที่ถูกควบคุมอยูภายในจะมี
ความสัมพันธแกันโดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นสวนใหญ (รัตนชัย ดาบุตร,ออนไลนแ) 
 ทฤษฏีการตัดสินใจ 
 แสวง รัตนมงคลมาศ (2536 หนา 87 อางอิงใน เอกรัฐ วงศแวีระกุล ,2553  หนา 12) ใหความหมายของการตัดสินใจเอาไววา การ
ตัดสนิใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือก (choice of alternative) ซึ่งทางเลือกน้ันจะตองมี  
 1. ทางเลือกหลายทาง หากมีทางเลือกเดียวไมถือวาเป็นการตัดสินใจ  
 2. ตองใชเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยใชขอมูลตัวเลขตางๆ มาพิจารณาตัดสินใจดวย  
 3. จุดมุงหมายที่แนนอน การตัดสินใจนั้นกระทําไปเพื่ออะไร 

แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ 
องคแการสหประชาชาติ (United Nations:UN)ไดใหนิยาม ผูสูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ

มากกวา 60ปีขึ้นไปและไดแบงระดับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เป็น 3 ระดับ ไดแก 
1. ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกวารอยละ 10 

ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 ปีมากกวารอยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศน้ันกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
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2. ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไป มากกวารอยละ20 ของ
ประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 ปี มากกวารอยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศน้ันเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณแ 

3. ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มท่ี (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกวา รอย
ละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศน้ันเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ 

นอกจากน้ีการแบงกลุมผูสูงอายุ ไดมีผูจดกลุมผูสูงอายุไวหลายลักษณะ เชน จัดตามลักษณะที่แตกตางกันตามปฏิทินอายุถึง 3 กลุม 
(ศรีทับทิม รัตนโกศล พานิชพันธแ, 2550 หนา 27 อางอิงใน นพดล สาระฆัง 2556 หนา 9) คือ  

- กลุมผูสูงอายุวัยตน (The Young Elderly) มีอายุตํ่ากวา 74 ปี 
-กลุมผูสูงอายวัยกลาง (The Middle Age Elderly) มีอายุ75-84 ปี  
-กลุมผูสูงอายุวัยทาย (The Old Elderly) มีอายุต้ังแต85 ปีขึ้นไป  

ประเทศสหรัฐอเมริกา แบงกลุมผสูีงอายุตาม National Institute of Aging เป็น 2 กลุม คือ (นพดล สาระฆัง 2556 หนา 9) 
- กลุม Young Old มีอายุ60-74 ป ี 
- กลุม Old - Old มีอายุ75 ปขีีนไป 

ผูสูงอายุที่เกษียณอายุแลวยังมีสวนรวมในทางสังคมสูงจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงถึง รอยละ 49 ดังน้ันผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
สูง มีแนวโนมจะมีความพึงพอใจใน ชีวิตสูงกวาผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ผูสูงอายุจะมีชีวิตเป็นสุขไดน้ันการมีบทบาทหรือมีการเขารวม
กิจกรรมทางสังคม ผูสูงอายุจะเขารวมกิจกรรมทางศาสนามากที่สุดรองลงมาเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  นอกน้ันเป็นงานสนุกสนานรื่นเริง 
กิจกรรมอาสาสมัครกิจกรรมทาง สังคม (นิศา ชูโต, 2550 :13 อางอิงใน นพดล สาระฆัง, 2556 หนา 9) 

สวนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2550:35-36 อางอิงใน จุฑารัตนแ ปริวงศแกลธร, 2556 หนา 15 ) กลาวไววา สวนประสมการตลาดคือ 
เครื่องมือหรือปใจจัยทางการตลาดที่ีควบคุมไดที่ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปูาหมายหรือ
เพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปูาหมายเกิดความตองการสิ้นคาและบริการของตนประกอบดวยสวนประกอบ 4 ประการหรือ 4P‖s มุมมองของผูผลิต คือ  

- ผลิตภัณฑแ (Product)  แ  
- ราคา (Price)  
- สถานที่จําหนาย (Place) 
- การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อใหทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใชในการสํารวจครั้งน้ีไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาปี 2559 จํานวน 7,216,514 คน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 25660 ,ออนไลนแ) โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane, 1970) จะไดขนาดกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไมเกิน 5% เทากับ 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบ
ตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยเป็นการแจกแบบสอบถามโดยไมเฉพาะเจาะจง ขอบเขตแบบสอบถามตามวัตถุประสงคแของงานวิจัย 
แบงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของแบบสอบถามไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะเลือกตอบ จํานวน 4 ขอ 
 ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 12 ขอ 

ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับปใจจัยทางการตลาด 4P‖s ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
ผูสูงอายุ 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานสถานที่และดานชองทางการจัดจําหนาย ดานจํานวน 16 ขอ 

 ผูวิจัยไดออกแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 
5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยที่สุด  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
1. การศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การศึกษาจากเอกสารไดแก  
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บทความทางวิชาการ รายงาน แนวความคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธแ และสื่ออิเล็กทรอนิคสแตางๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้งปรับปรุง และ
ดัดแปลง เพื่อสรางกรอบแนวคิดการศึกษา  

2. กําหนดขอบเขตในสวนของเน้ือหาในคําถามที่เลือกใช เพื่อครอบคลุมตัวแปรตางๆ ที่ไดนํามาใชในการศึกษา 
3. สรางแบบแบบสอบถามและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของแบบสอบถาม แลวนําไปดําเนินการวิเคราะหแตอไป 
4. วิธีการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่มาทองเที่ยวที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
5. นําขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 56.20) ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในปริญญาตรี (รอยละ 
54.00) ประกอบอาชีพขาราชการบํานาญ (รอยละ 40.50) สวนใหญมีรายไดตอเดือน ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท (รอยละ 36.20)  

ผลการวิเคราะหแ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับคิดเห็นดานสวนผสมทางการตลาด4P’s ของนักทองเที่ยวชาวไทย

กลุมผูสูงอายุตอการการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.91) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานการผลิตภัณฑแอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.15) รองลงมาคือ ดานสถานที่อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.07) ดานราคาอยู

ในระดับมาก ( ̅ = 3.99) และนอยที่สุดคือดานชองทางการจัดจําหนาย ( ̅ = 3.92)  
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งน้ีทําให  พบวา พฤติกรรมกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่ เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา นักทองเที่ยวผูสูงอายุสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการทองเที่ยว
หรือพักผอนมาอันดับที่หน่ึง จํานวนวันที่มาทองเที่ยว จํานวน 1 วันมาเป็นอันดับหน่ึง ชวงเวลาที่เลือกเดินทางทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยวใน
วันหยุดสุดสัปดาหแ และเลือกเดินทางกับครอบครัวมา เป็นอันดับตน สวนเหตุผลที่เลือกมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน่ืองจากชื่อเสียง
ของจังหวัดและการเดินทางไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวประมาณการแตละครั้งอยูในชวงระหวาง1 ,001 - 
5,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริณา ลาปะ ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักทองเที่ยวชาว
ไทย  (2558,บทคัดยอ) ที่พบวา เหตุผลทีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวสวนใหญเพื่อมาพักผอน โดยนักทองเที่ยวตัดสินใจในการเลือกสถานที่
ทองเที่ยวดวยตัวเอง นักทองเที่ยวสวนใหญมาในวันหยุดสุดสัปดาหแ พาหนะในการเดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญใชรถยนตแสวนบุคคล ความถี่ใน
การทองเที่ยว มากกวา 6 ครั้ง/ปี ชวงเวลาในการมาเที่ยวสวนใหญ ไปเชา-เย็นกลับ นักทองเที่ยวสวนใหญพักที่โรงแรม/ รีสอรทแ คาีใชจายเฉลี่ย
ในการทองเที่ยวแตละครั้งตํ่ากวา 10,000 ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมากับครอบครัวและญาติ และงานวิจัยของ อธิชา 
อยัยะศิริ (2558) เรื่องปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรแ ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรแธานี ดาน
ปใจจัยดานสังคมและจิตวิทยามีแนวโนมตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรแในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรแธานี คือดาน
ครอบครัว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว ไดแก พอแม สามี ภรรยา เป็นตน 

ผลสรุปความคิดเห็นของนักทองเที่ยวผูสูงอายุตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผูสูงอายุ 4 ดาน พบวา  
1) ดานผลิตภัณฑแ / ทรัพยากรการทองเท่ียว นักทองเที่ยวมีความเห็นวาความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยว หรือกิจกรรม

ทางการทองเที่ยวมีผลตอการตัดสินใจเดินทางมากทองเที่ยว มาเป็นอันดับหน่ึง ร  องลงมาคือ การจัดรูปแบบของสถานที่ทองเที่ยวสวยงาม และ
มีความนาสนใจ รองลงมาคือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2014) ทํา
การวิจัยเรื่อง การเลือกสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวครั้งแรกและนักทองเที่ยวซ้ํา ที่กลาววาดานองคแประกอบการทองเที่ยวดานทรัพยากร
การทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันในรายละเอียดของทรัพยากรการทองเที่ยวคือ นักทองเที่ยวครั้งแรกเห็น วา 
“ความมี ชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว” เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลือกจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่ทองเที่ยว ในขณะที่นักทองเที่ยวซ้ําเห็นวา 
“กิจกรรมในแหลง ทองเที่ยวมีความนาสนใจ” เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด  

2) ดานราคา พบวา นักทองเที่ยวมีความเห็นวา คาบัตรผานเขาชมโบราณสถาน พิพิธภัณฑแ มีราคาไมสูงมาเป็นอันดับหน่ึง รองลงมา
คือมีราคาผูสูงอายุ และราคาอาหาร ราคาของฝาก มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และวราภรณแ สารอินมูล ซึ่งทํา
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาในตลาดนัดกลางคืน พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในตลาดนัดตอนกลางคืน ผูตอบแบบสอบถามใน
งานวิจัยใหความสําคัญดานราคาซึ่งผูบริโภคใหความสําคัญเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และริเพ็ญ ดาบเพชร (2014) ทําการ
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วิจัยเรื่อง การเลือกสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวครั้งแรกและนักทองเที่ยวซ้ํา กลาววา ราคาเป็นองคแประกอบการทองเที่ยวที่สําคัญที่นํามาใช
ในการสรางขอไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจการทองเที่ยว (Gooroochurn and Sugiyarto,2005 อางอิงใน ริเพ็ญ ดาบเพชร, 2014 หนา 54)  
และจากการศึกษาของ Lee กับ Var and Blain (1996 อางอิงใน ริเพ็ญ ดาบเพชร,2014 หนา 54) พบวา สําหรับนักทองเที่ยวบางกลุมราคาเป็น
องคแประกอบการทองเที่ยวที่ สําคัญของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจเลือกสถานที่ ทองเที่ยวและแพ็คเกจการทองเที่ยว (Package tour)   

3) ดานสถานท่ี พบวา นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นตอการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวไดสะดวกมาเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ การเขาถึง 
ราอาหาร ที่พัก และรองลงมาคือ การมีพื้นที่รองรับในการจอดรถ และมีจอดรถสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปใณณวิชญแ พยุหวรรธนะ.(2559).ทําการวิจัยเรื่อง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม พบวา ปใจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายที่งายตอการคนหาและเขาถึงไดอยูใกลในเขตชุมชนหรือที่มีการสัญจรไปมา ความนาเชื่อถือของรานคาและสะดวก
ตอผูซื้อ เชน มีสินคาที่หลากหลายครบถวนในที่เดียวกัน 

4) ดานชองทางการจัดจ าหนาย พบวา นักทองเที่ยวมีความเห็นวาขอที่สงผลมาที่สุดเป็นอันดับแรก ไดแก นักทองเที่ยวสามารถ
เขาถึงสถานที่ทองเที่ยวไดโดยสะดวก รองลงมาคือ มีการบอกตําแหนงสถานที่ทองเที่ยวในโปรแกรมแผนที่อยางแมนยํา  เชน google map ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริณา ลาปะ ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักทองเที่ยวชาวไทย  
(2558,บทคัดยอ) ที่พบวานักทองเที่ยวโดยสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวดวยรถยนตแสวนบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในปใจจุบันนักทองเที่ยวสามารถ
สืบคนขอมูลเก่ียวกับ แหลงทองเที่ยว อาทิ ที่ต้ัง เสนทางการเดินทางหรือ ที่พักแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา นักทอง เที่ยวโดยสวนใหญ
คนหาขอมูลการทองเที่ยวผานสื่อ อินเตอรแเน็ตเป็นหลัก 
 

ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองเริ่มใหความสําคัญและใสใจกับกลุมนักทองเที่ยวผูสูงวัย เน่ืองจากเป็นกลุมที่มีกําลังซื้อ แตอาจจะ
ไมมีกําลังกายเน่ืองจากอายุที่มากขึ้น การจัดสถานที่ โดยเฉพาะที่จอดรถ ทางลาดเดินขึ้นรถในบางแหลงทองเที่ยวจึงเป็นสิ่งสําคัญ รวมไปถึงคา
เขาชมบางสถานที่ไมมีราคาสําหรับผูสูงอายุ จึงอาจทําใหผูสูงอายุที่มีรายไดนอยไมตัดสินใจเดินทางทั้งเที่ยว ภาครัฐจึงตองรณรง คแและให
ความสําคัญกับกลุมนักทองเที่ยวกลุมนี้ใหมากย่ิงขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งในการศึกษางานวิจัยฉบับ

น้ีผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีที่ใหการสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทํางานวิจัย  

งานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทานและหากมีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยเป็นอยางสูง และนอมรับขอผิดพลาด
น้ัน ผูวิจัยหวังวาการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชนแไมมากก็นอยสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ปใจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวของผูสูงอายุกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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Profitability of the Maize growing: Case study of Rai Uthai  
Tumbon Maecharao Amphoe Maelamad Tak Province 

 

ยุพิน มีใจเจริญ1  และ สรินยา  สุภัทรานนทแ2  
Yuphin Meechaicharoen  and Sarinya Suphatranoan 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาความสามารถในการทํากําไรของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ  กรณีศึกษาไรอุทัย 

ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณแเชิงลึก ทําการเก็บขอมูล 1 ปี (1 
มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ คือ รอยละ คาเฉลี่ย และใชการวิเคราะหแอัตราสวนทางการเงินประกอบดวย 
กําไร (ขาดทุน) อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย อัตรากําไรสุทธิตอเงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน พบวา เกษตรกรมีประสบการณแในการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแมากกวา  20 ปี โดยใชที่ดินของตนเองจํานวน 50 ไร เงินทุนสวนใหญเป็นเงินทุนสวนตัวรอยละ 95 และมาจาก
การกูยืมกองทุนหมูบานรอยละ 5 สรุปผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปี ไดผลผลิตเฉลี่ย 900 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 2,191 บาทตอไร มีรายไดจากการจําหนายขาวโพดเลี้ยงสัตวแเฉลี่ย 7.570 บาทตอไร จึงทําใหมีกําไรสุทธิเทากับ 5,379 บาทตอไร 
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร พบวา อัตรากําไรสุทธิตอยอดขายคิดเป็นรอยละ 71.06  อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนคิด
เป็นรอยละ 245.50 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 เดือน ดังน้ันเกษตรที่มีที่ดินเป็นของตนเองและมีความสนใจในการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแจะเป็นอีกทางเลือกในการสรางความสามารถในการทํากําไรไดเป็นอยางดี นอกจากน้ันอาจตองคํานึงถึงปใจจัยอื่น
ประกอบดวยเชน ประสบการณแสภาพภูมิอากาศ และนโยบายระดับประเทศ  

 
ค าส าคญั : ตนทุน, ความสามารถในการทํากําไร , การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ 
 
Abstract 
 This research aims to study the profitability of maize growing of farmer‖s case study of Rai Uthai Trumbo 
Maecharao Amphoe Maelamad Tak Province. Data were collected using questionnaires and interviews. Data 
collection period is 1 year. (1 January - 31 December 2018) All data were collected and analyzed with several 
descriptive statistics, such as frequency, percentage and financial ratio. Financial ratio analysis consists of profit 
(loss), profit margin on sales, return on investment and payback period. This research found that farmers have 
more than 20 years of experience in maize growing and have 50 rai of their own land. Most farmers have 95 
percent of private capital and comes from a 5% village fund loan. The results of operations for a period of 1 
year yield of 900 kg per rai with average production cost of 2.191 baht per rai and with average revenue of 7,570 
baht per rai, as well as with average net profit of 5.379 baht per rai. So, the return net profit margin was 71.06 
percent and return on investment was 245.50 percent. The payback period of approximately 5 months. Therefore, 
farmers having their own land earn and is interested in growing maize are an alternative way to create good 
profitability. In addition, farmers must consider other factors including climate experience and national policy. 
 
Keywords: Cost, Profitability, Maize growing 
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บทน า 
ประเทศไทยมีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ตออุตสาหกรรมอาหารสัตวแ โดยผลผลิต  ขาวโพดประมาณรอยละ 

94 ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวแ นอกจากน้ีประเทศ ไทยมีจุดแข็งในดานงานวิจัย การพัฒนาพันธุแ และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุแ รวมถึงยังมี
เทคโนโลยีในการผลิต อาหารสัตวแที่ดีที่สุดในโลกประเทศหน่ึงรวมทั้งมีการสงออกอาหารสัตวแเพิ่มขึ้น แตจะมีความเสี่ยงในดานปริมาณ และราคา
ของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแในประเทศ จึงจําเป็นตองมีการสงเสริมใหมีการผลิตในประเทศเพื่อนบาน เพื่อชวยสรางเสถียรภาพและความมั่นคง
ของวัตถุดิบ (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2559)  เน่ืองจาก ผลผลิตไดนอยลงจึงมีการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวแในปี 2559 ความตองการ
ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวแของประเทศไทยมี ประมาณ 5.85 ลานตัน เพิ่มจากปี 2558 5.72 ลานตัน คิดเป็นรอยละ 2.27 เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตวแมีการขายตัวเพิ่มขึ้นสงผลใหความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวแเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตวแเพิ่มขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2560) ปใจจุบันเกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแลูกผสมที่มีลักษณะทางการเกษตรสม่ําเสมอ ไดแก ขนาดของฝใก ความสูงของ
ฝใก ความสูงของตน อายุวันออกไหม การเก็บเกี่ยวใหผลผลิตและคุณภาพสูงกวาพันธุแผสมเปิด สําหรับเมล็ดพันธุแขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแลูกผสมที่
จําหนายตามรานคาที่ใหผลผลิตสูงจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-120 วัน พันธแเหลาน้ันจึงเป็นที่ตองการของตลาดแตมีขอเสียคือ ไมสามารถ
เก็บเมล็ดไวปลูกในครั้งตอไปได พื้นที่การเพาะปลูกจึงกระจายอยูทั้งประเทศไทย ไดแก จังหวัดนครสวรรคแ จังหวัดนคราราชสีมา จังหวัดเลย 
จังหวัดเพชรบูรณแ จังหวัดนาน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดตาก เป็นตน ตนทุนในการปลูกขาวโพดในแตละปีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปี
รอยละ 13.91 และรอยละ 13.68 ตามลําดับ (สุมิตร วิลัยพรและคณะ, 2560) นอกจากน้ีความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวแของไทยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองตามการขยายตัวของปศุสัตวแเฉลี่ยรอยละ 3.55 ตอปี แตมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.50 ตอปีเทาน้ัน  

จังหวัดตากมีพื้นที่ปลูกขาวโพดเป็นอันดับ 4 ของประเทศจึงไดคัดเลือกเป็นพื้นที่ นํารอง ตามแนวนโยบายของรัฐบาลประกอบกับ
ปใญหาการผลิตขาวโพดในประเทศไทยที่กลาวมา  กรมสงเสริมสหกรณแไดเล็งเห็นวาขาวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่จําเป็นตองเรงดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศในระดับอา เซียนในอนาคตได  จึงมี
แนวคิดในการปรับโครงสรางการผลิตโดยมีการสนับสนุนใหสมาชิกสหกรณแที่เขารวมโครงการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแดี “พันธุแนครสวรรคแ3” ที่
สหกรณแผลิตโดยมีความตานทานโรค นํ้าคาง รา สนิม และใหผลผลิตตอไรสูง สามารถรวบรวมผลผลิตขาวโพดจากสมาชิกและเครือขายเพิ่มขึ้นได
ไมนอยกวา 25,000 ตันตอปี ในพื้นที่สหกรณแแมสอดและเครือขายพื้นที่ขางเคียง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

จากความสําคัญขางตนจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะวิเคราะหแถึงความสามารถในการทํากําไรจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ 
กรณีศึกษาไรอุทัย ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก สาเหตุที่เลือกกลุมตัวอยางน้ีเพราะไรอุทัยมีความพรอมในการใหขอมูลและมี
ประสบการณแในดานการทําเกษตรโดยเฉพาะเรื่องการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ และเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ของกลุมสมาชิกและเครือขายทางการ
เกษตร เพื่อเป็นประโยชนแในการนําผลการวิจัยที่ไดเป็นแบบอยางใหกับเกษตรกรผูที่ตองการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ทําใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาองคแความรูที่มีเพื่อใหมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนตามแบบอยางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ กรณีศึกษาไรอุทัย ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทํากําไรของการลงทุนปลูกปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ กรณีศึกษาไรอุทัย ตําบลแมจะเรา อําเภอแม

ระมาด จังหวัดตาก 
  
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับไรอุทัยเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ  
ไรอุทัย เป็นไรที่ทําการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแโดยมีเจาของไรคือ นายอุทัย ดอยแกวขาว ไรอุทัยต้ังอยูบานเลขที่ 210 ตําบลแมจะเรา 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก โดยนายอุทัย ดอยแกวขาว เป็นเกษตรกรที่ทําการบุกเบิกการปลูกขาวโพดในแถบตําบลแมจะเรา และพื้นที่
ใกลเคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยใชเน้ือที่จํานวน 50 ไร เพื่อทําการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ 

แนวคิดและทฤษฎี 
ตนทุน 
ตนทุน (Cost) หมายถึง การสูญเสียทรัพยากรขององคแกรเพื่อใหวัตถุประสงคแขององคแกรสําเร็จลงได รวมทั้งมูลคาที่เกิดจากการสูญเสีย

ผลประโยชนแบางอยางที่กิจการหรือองคแกรควรจะไดรับ มีความแตกตางกันระหวางคําวาตนทุนกับคําวาคาใชจาย ในดานการนําไปใชโดยคําว า
ตนทุนนิยมใชกรณีที่กิจการสูญเสียทรัพยแสินจํานวนหน่ึงไปเพื่อใหไดทรัพยแสินอีกจํานวนหน่ึงกลับมา สวนคําวาคาใชจายนิยมใชกรณีที่กิจการตอง
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สูญเสียทรัพยแสินจํานวนหน่ึงไปเพื่อกอใหเกิดรายไดแกกิจการ (สมนึก เอื้อจิระพงษแพันธแ, 2550) สอดคลองกับ (ลําใย มากเจริญ, 2551) ระบุวา 
การใชทรัพยากรของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ทรัพยากรที่ใชอาจเป็นเงินสด การหมดไปของมูลคาสินทรัพยแหรือการเพิ่มขึ้นใน
หน้ีสิน ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนแในปใจจุบันหรือในอนาคตไดโดยแบงตนทุนออกเป็นสองลักษณะคือ ตนทุนทียังไมหมดประโยชนแแล ะ
ตนทุนที่หมดประโยชนแแลว นอกจากน้ี (มนวิกา ผดุงสิทธิ์ , 2561) กลาววาตนทุน หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่องคแกรใชประโยชนแเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคแตามที่กําหนดไว เชน ตนทุนของวัตถุดิบแรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคาหรือบริการ  

จากแนวคิดขางตนในงานวิจัยน้ีจึงใหความหมายของตนทุน หมายถึง ตนทุนของการปลูกขางโพดเลี้ยงสัตวแ ที่ทําการผลิตโดยการปลูก
และแสดงอยูในรูปของตนทุนผลิต เรียกวา ตนทุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ซึ่งไดแก วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต  

ความสามารถในการท าก าไร 
อัตราสวนเพื่อวิเคราะหแความสามารถในการทํากําไร เป็นอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของกิจการการวิเคราะหแ

ความสามารถในการทํากําไรสามารถใชอัตราสวนในการวิเคราะหแ (ลําใย มากเจริญ, 2551) ไดดังน้ี  
- อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย (Profit Margin on Sales) เป็นอัตราสวนแสดงถึงกําไรสุทธิตอยอดขาย โดยวัดกําไรสุทธิในรูปรอย

ละของยอดขายสุทธิ (นุชจรี พิเชฐกุล, 2553) 
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ (Return on Common Stock Equity: ROE) เป็นอัตราสวนระหวางกําไรสุทธิกับ

สวนของผูถือหุน เพื่อวิเคราะหแความสามารถในการทํากําไรใหแกผูถือหุนของกิจการและวัดความสามารถในการทํากําไรโดยรวมของกิจการการ 
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) เป็นอัตราสวนที่แสดงอัตราที่ไดรับจากการลงทุนทั้งหมด 
- งวดระยะเวลาคืนทุน (Playback Period: PP) เป็นระยะเวลาที่ทําใหผลรวมของกระแสเงินสดที่ไดรับสุทธิจากการดําเนินงานตาม

โครงการเทากับเงินลงทุนสุทธิ    
ในงานวิจัยน้ีใหความหมายของความสามารถในการทํากําไร (Profitability) หมายถึง ความสามารถของกิจการที่มีความสามารถใน

การ  ทํากําไรและกระแสเงินสดไดมากขึ้นโดยอัตราผลตอบแทนที่สูงซึ่งอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไร คือ อัตราผลตอบแทนจาก
กําไรสุทธิ (Net Profit Margin) วัดไดจาก กําไรสุทธิตอยอดขาย และ อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment : ROI) วัดได
จาก กําไรจากการดําเนินงานตอเงินลงทุน  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
หน่ึงฤทัย ศรีธรราษฎรแ และคณะ, (2560) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของขาวโพดเลี้ยงสัตวแลูกผสมทนทาน

แลงพันธุแนครสวรรคแ 3 ดําเนินการวิจัยโดยใชขอมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย หนังสือ เอกสาร ผลงานวิจัย และ
ขอมูลปฐมภูมิไดจากการสัมภาษณแเกษตรกร และผูที่มีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหแขอมูลในเชิงพรรณนา การเขียนผังลูกโซ งานวิจัย (Impact 
pathway) และการประเมินผลประโยชนแจากการมีงานวิจัย วิเคราะหแทางเศรษฐศาสตรแ อาศัยแนวคิดหลักการสวนเกินทางเศรษฐกิจสําหรับ
วิเคราะหแผลประโยชนแจากงานวิจัย และตัวชี้วัดความคุมคาของการลงทุนวิจัย พบวา งานวิจัยปรับปรุงพันธุแขาวโพดเลี้ยงสัตวแทนทานแ ลง
นครสวรรคแ 3 ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้นเทากับ 26.19 ลานบาท สําหรับการลงทุนวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ระหวางปี พ.ศ. 2547-2559 รวม
ระยะเวลา 12 ปี กอใหเกิดผลประโยชนแคิดเป็นมูลคาปใจจุบันสุทธิ (NPV) ณ เวลาปใจจุบัน (ปี พ.ศ. 2559) มีมูลคาสูงถึง 197 ลานบาท แสดงให
เห็นวาโครงการวิจัยน้ีมีความคุมคาในการลงทุนผลประโยชนแที่เกิดขึ้นครอบคลุมงบประมาณจากการลงทุนวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
ผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 6.29 ซึ่งหมายถึงเงินที่กรมวิชาการเกษตรลงทุนในงานวิจัยในโครงการน้ี 1 บาท จะใหผลประโยชนแกลับคืน
มา 6.29 บาท หรือ 6.29 เทา และอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนวิจัย (IRR) เทากับรอยละ 46 เป็นอัตราที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก อัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดังน้ัน กรมวิชาการเกษตรควรมีการสนับสนุนงานวิจัยดานปรับปรุงพันธุแพืชเพิ่มขึ้น เพื่อใหได
พันธุแใหม ๆ ที่ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรและผูใชประโยชนแ เพื่อความมั่นคงดานอาหารตอไปในอนาคต 

สุมิตร วิลัยพรและคณะ (2560) ทดสอบการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแนครสวรรคแ 3 ในจังหวัดนานและจังหวัดเชียงใหม เพื่อให
เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ของกรมวิชาการเกษตรนําไปใชแกปใญหาไดดําเนินงานในปี 2559-2560 โดยทดสอบ
การปลูกในพื้นที่ 20 ไร ของเกษตรกร 10 ราย ในอําเภอฝาง อําเภอแมสาย อําเภอไชยปราการ อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมและ อําเมืองนาน 
จังหวัดนาน เปรียบเทียบกับพันธุแที่เกษตรกรใช (พันธุแการคา) พบวา ในปีแรก 2559 ขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแนครสวรรคแ 3 ใหผลผลิตและ
คาตอบแทนสูงกวาพันธุแที่เกษตรกรใช(พันธุแการคา)  เพราะมีตนทุนการผลิตตํ่ากวาพันธุแการคา สําหรับปีที่ 2 (2560) ขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแที่
เกษตรกรใช(พันธุแการคา)  ใหผลผลิตและคาตอบแทนสูงกวาพันธุแนครสวรรคแ 3 แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ถึงอยางไรตนทุนการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแนครสวรรคแ 3 มีตนทุนที่ตํ่ากวาและผลตอบแทนที่ดีกวาพันธุแที่เกษตรกรใช(พันธุแการคา) ในพื้นที่กลุมตัวอยาง 
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ชุติมา คชวัฒนแ และคณะ, (2557) ศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการใชเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวแในพื้นที่เสี่ยงตอความแหงแลงเพื่อลดตนทุน เพิ่มผลตอบแทน และทางเลือกเทคโนโลยีการผลิตในจังหวัดนครสวรรคแ นครราชสีมาและ
เพชรบูรณแ พบวา ตนทุนการผลิตที่นครสวรรคแ 4,176.27 บาทตอไรหรือ 3.84 บาทตอกิโลกรัม ที่นครราชสีมา 3,893.54 บาทตอไร หรือ 4.32 
บาทตอกิโลกรัม ที่เพชรบูรณแ 4,082.81 บาทตอไร หรือ 11.09 บาทตอกิโลกรัม กรณีเพชรบูรณแประสบความแหงแลงรุนแรงผลผลิตไมควรตํ่า
กวา 533.70 กิโลกรัมตอไรจึงจะคุมทุน ผลตอบแทนสุทธิที่นครสวรรคแ 2,372.59 บาทตอไร หรือ 2.18 บาทตอกิโลกรัม ที่นครราชสีมา 3,725.20 
บาทตอไร หรือ 4.14 บาทตอกิโลกรัม  ที่เพชรบูรณแ -1,267.30 บาทตอไร หรือ -3.44 บาทตอกิโลกรัม กรณีเพชรบูรณแถาไมประสบความแหง
แลงรุนแรงการผลิตขาวโพดยังใหผลตอบแทนดี  สภาพฝนปกติผลตอบแทนสุทธิที่นครสวรรคแ นครราชสีมา และเพชรบูรณแ คิดเป็น 2.48, 2.63 
และ 2.89 บาทตอกิโลกรัมตามลําดับ  ตนทุนการผลิตเรียงลําดับจาก คาปุย คาเก็บเกี่ยว คาเตรียมดิน  คาเมล็ดพันธุแ และคาดูแลรักษา คิดเป็น
รอยละ 30, 29, 18, 10 และ 7 ตามลําดับ  เกษตรกรสวนใหญใสปุยไมถูกสูตร เวลา อัตราใส และไมตรงกับชนิดดิน ควรแนะนําการใชปุยเคมีที่
เหมาะสมกับการใชเครื่องจักรกลและเป็นทางเลือกแกเกษตรกรโดยผานเกษตรอําเภอ เกษตรตําบล และองคแการบริหารสวนตําบล หากคาดวาจะ
ประสบความแหงแลงเกษตรกรไมปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี พันธุแที่เกษตรกรเลือกใช คือ ผลผลิตสูง ทนแลง แกนเล็ก นํ้าหนักเมล็ดดี ไมหักลมเมื่อใช
เครื่องเก็บเกี่ยว ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุแสูง 

อัจฉราภรณแ ชัยนันทนาพร (2557) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแของเกษตรกรในอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม กลุมตัวอยางคือเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแจํานวน 400 รายโดยใชแบบสอบถาม พบวา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแพันธุแ 
CM178 ในกรณีที่มีที่ดินเป็นของตนเองไดผลผลิตเฉลี่ย 602.10 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3.204.10 บาทตอไร รายไดเฉลี่ย 7,225 
บาทตอไร มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 4,021.11 บาทตอไร จึงมีอัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิตอยอดขาย คิดเป็นรอยละ 55.65 และในกรณีเชาที่ดิน
เกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 602.10 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,827.20 บาทตอไร รายไดเฉลี่ย 7,225.21 บาทตอไร มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 
3,398.01 บาทตอไร จึงมีอัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิตอยอดขาย คิดเป็นรอยละ 47.03 

 อัศนียแ เครืองดวงคํา (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแเพื่อทดแทนการนําเขาของประเทศไทย โดยใช
ขอมูลอนุกรมเวลาต้ังแตปี 2533-2555 เก็บรวบรวมขอมูลสถิติจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการคาภายในและกรมศุลกากร โดยใช
แนวคิดแบบจําลองของ Vatter (1996) จาก 3 ตัวชี้วัด ไดแก ปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแเพื่อทดแทนการนําเขา อัตราสวนความสามารถ
ในการผลิต(GIS) ขาวโพดเลี้ยงสัตวแเพื่อทดแทนการนําเขา (IR) และอัตราความสามารถในการทดแทนการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวแ (B) และการ
วิเคราะหแแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ เพื่อวิเคราะหแหาปใจจัยที่มีผลตอความสามารถในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแของประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการนําเขาทั้ง 3 ตัวชี้วัด พบวา ความสามารถในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแเพื่อทดแทนการนําเขาลดลง  สวนการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแเฉลี่ยตอไรทําใหความสามารถในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังน้ันรัฐบาลไทยควรพยายามจํากัดปริมาณ
การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวแและเก็บภาษีการนําเขาใหเป็นไปตามปริมาณการเปิดตลาดขึ้นตําและระดับภาษีนําเขาที่ไดตกลงไวกับองคแกรการคา
โลก นอกจากน้ีควรมุงปรับปรุงผลผลิตเฉลี่ยตอไรของขาวโพดเลี้ยงสัตวแใหสูงขึ้น การดําเนินงานดังกลาวมีสวนชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแของไทยเพื่อทดแทนการนําเขาใหสูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  งานวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาความสามารถในการทํากําไรของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ กรณีศึกษาไรอุทัย ตําบลแมจะเรา 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม เรื่อง ความสามารถในการทํากําไรของเกษตรกรผูปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแกรณีศึกษาไรอุทัย ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก แบบสอบถามประกอบดวยขอมูล 3 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ขอมูลการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ 
 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการทํากําไรของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ  
การวิเคราะหแขอมูล การวิเคราะหแขอมูลแบงเป็น 2 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ทําการวิเคราะหแรวบรวมขอมูลและบรรยายสรุปดวยคาเฉลี่ยรอยละ 
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหแเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยทําการวิเคราะหแขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม และนํามาถัว
เฉลี่ยในสวนของตนทุนและผลตอบแทนเพื่อทําการคํานวณหาเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตอ 50 ไรตอปี ไดแก 
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน และระยะเวลาการคืนทุน 
 
ผลการวิจัย 
1. สภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม 

ไรอุทัยมีเจาของไรคือ นายอุทัย ดอยแกวขาว ที่ทําการต้ังอยูบานเลขที่ 210 หมู 4 ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เป็น
เกษตรกรที่ทําการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแเพื่อจําหนาย นอกจากน้ียังมีการปลูกกาแฟ พืชผักสวนครัวในพื้นที่วางระหวางรอฤดูกาลปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวแ เกษตรกรใชที่ดินในการปลูกขาวโพดเป็นของตนเองจํานวน 50 ไร และมีประสบการณแในการปลูกขาวโพดมากกวา 20 ปี จึงมีความ
ชํานาญในการปลูกขาวโพดเป็นอยางดี โดยเงินทุนสวนใหญเป็นเงินทุนสวนตัวคิดเป็นรอยละ 95 และรอยละ 5 มาจากการกูยืมเงินกองทุนประจํา
หมูบาน ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ มีดังน้ี 
 1. เงินลงทุนครั้งแรกเป็นการลงทุนในการปรับพื้นที่ ในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ  
 2. การปลูกครั้งแรกจะใชเวลาประมาณ 4 เดือนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ  
  
ตารางท่ี 1 เงินลงทุนเฉลี่ยครั้งแรกกอนสรางรายไดประมาณ 1 ปี (ตอ 50 ไรตอปี) 
ตนทุน 

การผลิต 
การวิเคราะหแ 

ตนทุนการผลิต 
การค านวณตนทุนการผลิต 

วัตถุดิบ 
ทางตรง 

1.พันธุแขาวโพด 1.พันธุแขาวโพดที่ปลูกทั้งหมด 50ไร 
(1 ไร เทากับ 3.5 กิโลกรัม)  
= 175 กิโลกรัม × กิโลกรัมละ 144 บาท 

25,200 บาท 
 

รวมวัตถุดิบทางตรงเป็นเงิน 25,200 บาท 
คาแรงงาน
ทางตรง 

1. คาจางคนงานใสปุย 
2. คาจางคนเก็บผลผลิต 
3. คาแรงงานตนเอง 

1. คาจางคนใสปุยทั้งหมด 50ไร @ 100 บาท 
2. คาจางคนเก็บผลผลิตทั้งหมด 50 ไร่ @ 150 บาท 
3. คาแรงตนเองทั้งหมด 50ไร @ 150  บาท 

5,000 บาท 
7,500 บาท 
7,500 บาท 

รวมคาแรงงานทางตรงเป็นเงิน 20,000 บาท 
คาใชจาย 
ในการ 
ผลิต 
 
 
 

1. คาจางรถไถผาน 
2. คาจางรถปลูกขาวโพด 
3. คาจางพนยาวชัพืช 
4. คายาจับใบ 
5. คายาเชื้อรา 
6. คาจางรถลาก 
7. คายาปราบวัชพชื 
8. คายาคุมวัชพืช 
9. คาปุยเคม ี

1. คาจางรถไถผาน 50 ไร @ 220 บาท 
2. คาจางรถปลูก 50 ไร @ 200 บาท 
3. คาจางพนยา 50 ไร @ 100 บาท 
4. คายาจับใบ 50 ไร @ 5.60 บาท 
5. คายาเชื้อรา 50 ไร @ 10.40 บาท 
6. คาจางรถลากผลผลิต 50 ไร @ 100 บาท 
7. คายาปราบวัชพชื 50 ไร @ 130 บาท 
8. คายาคุมวัชพืช 50 ไร @ 125 บาท 
9. คาปุยเคมี 50 ไร @ 396 บาท 

11,000 บาท 
10,000 บาท 
5,000 บาท 

280 บาท 
520 บาท 

5,000 บาท 
6,500 บาท 
6,250 บาท 

19,800 บาท 
รวมคาใชจายการผลิตเป็นเงิน 64,350 

รวมตนทุนการผลิตสินคา 109,550 
ค านวณตนทุนผลิตภัณฑแ (ตอไร) = ตนทุนรวม (บาท) / จ านวนไรท่ีปลูกมันส าปะหลัง 
                                          = 109,550 / 50ไร = 2,191 บาทตอไร 
ตนทุนผลิตภัณฑแตอไรประมาณเทากับ 2,191 บาท 

จากตารางที่ 1 แสดงถึงเงินลงทุนเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี จึงจะสรางรายไดใหกับเกษตรกร พบวาตองใชเงินลงทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแใน
ปีแรก จํานวน 109,550 บาท คิดเป็น 2,191 บาทตอไร 
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 ตารางท่ี 2 รายไดจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ (ตอ 50 ไร ตอปี) 
เดือน จ านวนเงิน (บาท) 

มกราคม – มีนาคม  - 
เมษายน – กรกฎาคม (เตรียมดินปลูกและรอผล) - 
สิงหาคม (เดือนที่เก็บเกี่ยวและขาย) 378,500.00 
กันยายน – ธันวาคม  - 
รายไดตอไรตอปี (บาท) 378,500.00 

จากตารางที่ 2 พบวา เกษตรกรมีรายไดตอปี เป็นเงิน 378,500 บาท คิดเป็น 7,570 บาทตอไร 
 
ตารางท่ี 3 แสดงกําไร (ขาดทุน) จากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ (ตอ 50 ไรตอปี) 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ 378,500.00 
หัก คาใชจาย 109,550.00 
กําไรสุทธิ 268,950.00 

จากตารางที่ 3 พบวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแมีกําไรสุทธิตอปี จํานวน 268,950บาท  คิดเป็น 5.379 บาทตอไร 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ (ตอ 50 ไรตอปี) 

อัตราสวน แทนคาในสูตร ผลการค านวณ 
1.อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย 
(กําไรสุทธิ / รายได) x 100 

(268,950 / 378,500) x 100 71.06% 

2.อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
(กําไรสุทธิ / เงินลงทุน) x 100 

(268,950 / 109,550) x 100 245.50% 

จากตารางที่ 4 พบวา อัตรากําไรสุทธิตอยอดขายประมาณ 71.06% และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ประมาณ 
245.50% 

 
ตารางท่ี 5 แสดงการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน 

สูตร แทนคาในสูตร ผลการค านวณ 
ระยะเวลาคืนทุน 
(เงินลงทุน/กําไรสุทธิ) 

109,550 / 268,950 0.41 

จากตารางที่ 5 พบวาใชเวลาประมาณ 5 เดือน จะไดรับคืนเงินลงทุน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิจัยขางตนพบวา การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแกรณีไรอุทัย ในพื้นที่จํานวน 50 ไร ไดผลผลิตทั้งสิ้น 45,000 กิโลกรัม (45 

ตัน) มีตนทุนการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 109,550 บาท สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรประมาณ 378,500 บาทตอปี ทําใหมีกําไรสุทธิเทากับ 
268,950 บาทตอปี โดยการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแจะใชเวลาประมาณ 4 เดือน ดานความสามารถในการทํากําไร พบวา อัตรากําไรสุทธิตอ
ยอดขาย เทากับ 71.06% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เทากับ 245.50% และมีงวดระยะเวลาคืนทุนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ
ประมาณ 5 เดือน เกษตรกรจะไดคืนเงินลงทุนที่จายไป จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแมีความสามารถในการทํากําไรที่
ดีมาก และมีระยะเวลาการคืนทุนเร็วมาก สอดคลองกับ อัจฉราภรณแ ชัยนันทนาพร, 2557 และ อัศนียแ เครือดวงคํา, 2557 ที่พบวา เกษตรกรมี
ความสามารถจําหนวยขาวโพดเลี้ยงสัตวแไดปริมาณมาก มีกําไรสุทธิและผลตอบแทนสูงขึ้นดวยนอกจากน้ียังมีความสามารถในการผลิตขาวโพด
เลี้ยงเพื่อทดแทนการนําเขาใหสูงขึ้นดวย  
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความสามารถในการทํากําไรของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ในตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตากผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะดังน้ี 

1. เน่ืองจากกลุมตัวอยางไรอุทัย มีที่ดินเป็นของตนเองและมีประสบการณแในดานการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแเป็น
อยางดี หากเกษตรกรรายใดที่สนใจทําการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตองคํานึงถึงปใจจัยอื่นประกอบดวย เชน แหลงเงินทุน ที่ดิน ประสบการณแทาง
การเกษตร เป็นตน 

2. เน่ืองจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแน้ันมีระยะเวลาการดําเนินการต้ังแตเตรียมพื้นดินและปลูกประมาณ 4 เดือน ดังน้ันเกษตรกร
ควรหาแนวทางในการทําเกษตรดานอื่นหรือใชพื้นที่วางใหเกิดประโยชนแเพื่อเกิดการพัฒนาที่ดินและสรางรายไดเพิ่มใหกับกิจการแตตอง ดูความ
เหมาะสมของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่วางเปลาดวย เชน การปลูกพืชบางชนิดอาจมีผลเสียกับดิน หรือมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนาน
กวาชวงเวลาวางเปลาได 

3. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการสงเสริมและสนับสนุน เชน ใหความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรจากการใชปุยอินทรียแ เชน ปุยคอก 
ปุยหมักแทนการใชปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตลงเน่ืองจากประมาณรอยละ 30 ของตนทุนการผลิตเกิดจากปุยเคมี ยาคุมวัชพืช นอกจากน้ี ยัง
เป็นการปูองกันความปลอดภัยใหกับตัวเกษตรกรอีกดวย 

4. รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนดานเมล็ดพันธุแขาวโพดเลี้ยงสัตวแในราคาที่ตํ่าเพื่อใหเกษตรกรสามารถลด
ตนทุนการผลิตและขายผลผลิตไดในราคาดีขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ระบบภาษีทรัพยแสิน กรณีศึกษา ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรางในประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียน 
Property tax system case study of land and building tax in Thailand and ASEAN countries 

 
สุรียแพร  สลับสี1 

Sureeporn  Salapsri 

 
บทคัดยอ 

ในการจัดเก็บภาษีของรัฐควรจะอยูบน 3 ฐานภาษี ประกอบดวย ฐานรายได เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล เป็นตน ฐานการบริโภค เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต เป็นตน และฐานทรัพยแสิน ซึ่งจะเก็บจากทรัพยแสินที่ครอบครอง 
ซึ่งภาษีทรัพยแสินเป็นแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศ โดยประเทศสวนใหญมักจะใหภาษีทรัพยแสินเป็นรายไดขององคแกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การกําหนดอัตราภาษีซึ่งมีหลายอัตราตามประโยชนแการใชงาน โดยสวนใหญเป็นที่ดินที่เป็นที่อยูอาศัยจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่
ตํ่ากวาท่ีดินเพ่ือทําอุตสาหกรรมและประกอบธุรกรรมเชิงพาณิชยแ และที่ดินเพ่ืออยูอาศัยเองจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่ตํ่ากวาที่ดินที่ให
ผูอื่นเชา ซึ่งวัตถุประสงคแของบทความน้ีจะนําเสนอระบบภาษีทรัพยแสิน กรณีศึกษา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในประเทศไทยกับ
ประเทศในกลุมอาเซียน และเสนอแนวทางในการนําเอาระบบภาษีทรัพยแสินกรณีที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาใชในบริบทของ
ประเทศไทยดวย 

 
ค าส าคัญ: ภาษีทรัพยแสิน, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, ประเทศไทย, ประเทศในกลุมอาเซียน 
 
Abstract 

In the collection of state taxes should be on the 3 tax bases, consisting of income bases such as 
personal income tax, corporate income tax, etc. Consumption base such as VAT Excise tax, etc. and property 
base Which will be collected from the possessions Which property tax is an important source of income for the 
country Most countries tend to give property taxes as income for local administrative organizations. Determining 
the tax rate which has many rates according to the usage benefits Most of the land that is residential will be 
taxed at a lower rate than land for industrial purposes and commercial transactions. And the land for housing 
itself will be taxed at a lower rate than the land that is rented to others. The purpose of this article is to present 
the property tax system, case study of land and buildings tax in Thailand and ASEAN countries. And propose 
guidelines for implementing the property tax system in the case of land and buildings tax in Thailand context 

 
Keywords: property tax, land and building tax, Thailand, ASEAN countries 
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บทน า 
ภาษีที่ดินเป็นภาษีที่อยูบนฐานทรัพยแสิน แนวคิดหลักการของภาษีประเภทน้ีคือ ความสามารถในการจายภาษี ( Ability to Pay 

Principle) ผูที่เป็นเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางน้ันตองมีฐานะพอสมควร ดังน้ันจึงจะมีความสามารถในการจาย ย่ิงมีทรัพยแสินมูลคามากก็ตอ ง
จายมาก อีกหลักการหน่ึงคือประโยชนแที่ไดรับ (Benefit Principle) ผูที่ไดรับประโยชนแจากการพัฒนาของรัฐหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
เชน การทําถนนและสาธารณูปโภคใหเขาถึง ซึ่งทําใหทรัพยแสินที่ดินมีมูลคาสูงขึ้น ควรตองรับภาระตนทุนการพัฒนาไปดวย  

ซึ่งภาษีที่มีการจัดเก็บในประเทศไทยที่มีลักษณะใกลเคียงกับภาษีที่เก็บจากฐานทรัพยแสินมากที่สุดคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บํารุงทองที่ แตก็ยังมิใชภาษีที่จัดเก็บจากฐานทรัพยแสินอยางแทจริง ประกอบกับเป็นภาษีที่ใชบังคับมาเป็นเวลานานแลว (พ.ศ.2475 และ พ.ศ. 
2508) จึงมีลักษณะที่คอนขางลาสมัย ไมมีความเป็นปใจจุบัน ในการคิดคํานวณภาษี และไมสามารถเป็นแหลงรายไดที่ดีขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) การที่ประเทศไทยไมมีการจัดเก็บภาษีจากทรัพยแสิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสราง) ที่ประชาชนครอบครองเป็นเจาของ ยังสงผลใหไมมี
การใชประโยชนแในที่ดินและสิ่งปลูกสราง นอกจากน้ียังสงผลใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่ไมเป็นธรรมในประเทศอีกดวย ทั้งน้ี ในปีพ.ศ.
2562 สภานิติบัญญัติไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จึงถือเป็นรางกฎหมายสําคัญที่ทําใหประเทศไทยมีระบบ
การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพยแสินอยางแทจริง ซึ่งจะทําใหเป็นการเพิ่มรายไดใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนใหมีการใชประโยชนแจาก
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางมากขึ้น และสามารถสงผลใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเป็นธรรมมากขึ้น หากมีการกําหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม  
 
การจัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวของกับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 เป็นกฎหมายที่บังคับใชมาเป็น
ระยะเวลานานแลว ทําใหการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่มีปใญหาและขอจํากัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการ
ลดหยอนภาษีที่ไมสอดคลองกับสภาวการณแปใจจุบัน ทําใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดไมเพียงพอในการพัฒนาทองถิ่น รัฐบาลจึงตอง
จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเพิ่มเติม 

1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช
ประโยชนแตอเน่ืองไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายปี (คารายปี หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยแสินน้ันสมควรใช
เชาไดในปีหน่ึง ๆ) 

สภาพปใญหาของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก ประการแรก การคํานวณภาษีโดยใชฐานคารายปีหรือคาเชาตอปีในการ
ประเมินภาษีจึงซ้ําซอนกับการเก็บภาษีเงินไดจากการใหเชาทรัพยแสินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (5) ประการที่สอง การประเมินคารายปี
ขึ้นกับดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาที่ ในการกําหนดคาเชาที่สมควรใหเชาไดในปีหน่ึง และประการที่สาม อัตราภาษีกําหนดไวสูงมาก คือ รอย
ละ 12.5 ของคารายปีหรือเทียบเทากับคาเชาเดือนครึ่ง ถือเป็นอัตราภาษีที่สูง สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการเลี่ยงภาษี 

2) ภาษีบํารุงทองที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน จากฐานราคาปานกลางที่ดินและตามอัตราภาษีบํารุงทองที่ โดยเจาของที่ดินที่
ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดิน
ที่ไมเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน โดยที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีนีาดวย และไมเป็นที่ดินที่เจาของ
ที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑแลดหยอน โดยการคํานวณภาษีบํารุงทองที่น้ัน คํานวณจากการนําราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดขึ้น
เพื่อใชในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 

สภาพปใญหาของการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ประการแรก ฐานภาษีไมเป็นปใจจุบัน เน่ืองจากปใจจุบันยังคงใชราคาปานกลางที่ดิน
เดิมที่ใชในการประเมินภาษีปี 2521–2524 ทั้ง ๆ ที่ ปกติตองปรับปรุงทุกรอบ 4 ปี ทําใหไมสอดคลองกับราคาประเมินที่ดินในสภาพเศรษฐกิจที่
เป็นอยูในปใจจุบัน สงผลใหสามารถจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ไดนอยกวาที่ควรจะเป็น ประการที่สอง มีการลดหยอนเน้ือที่ดินที่นํามาคํานวณภาษี
เป็นจํานวนมาก อาทิ ลดหยอนใหเจาของที่ใชอยูอาศัยหรือใชเพื่อการเกษตรกรรมที่ไมตองนํามาคํานวณภาษี หรือเสียภาษีนอยลง ทําใหเกิดการ
ใชชองวางของกฎหมายเพื่อเลี่ยงภาษี เชน กรณีที่กําหนดใหที่ดินที่ใชประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไมลมลุกเสียภาษีกึ่งอัตรา แตถาเจาของ
ที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไมลมลุกดวยตนเอง ใหเสียภาษีบํารุงทองที่อยางสูงไมเกินไรละ 5 บาท สงผลใหมีการเลี่ยงภาษีโดยการปลูก
พืชลมลุกเพื่อใหเสียภาษีนอยลง และประการที่สาม อัตราภาษีมีการกําหนดตามชั้นของราคาปานกลางที่ดิน ถึง 34 ชั้น และมีลักษณะถดถอยทํา
ใหที่ดินที่มีมูลคาสูงเสียภาษีในอัตราภาษีเฉลี่ยที่ตํ่ากวาที่ดินที่มีมูลคาตํ่า (สํานักวิชาการ, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559) 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ มิใชภาษีทรัพยแสินที่แทจริง และมีขอบกพรองหลายประการดังขางตน 
จึงไดมีการเสนอใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งจัดไดวาเป็นภาษีทรัพยแสินที่แทจริง 
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สาระส าคัญของรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
หลักการของรางพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางคอื เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายวาดวย

ภาษีบํารุงทองที่ เน่ืองจากกฎหมายวาดวยโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใชบังคับมาเป็นเวลานานแลว การจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมเหมาะสมกับสภาวการณแในปใจจุบัน เน่ืองจากมีปใญหาเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการจัดเก็บภาษีในทางปฏิบัติ 
จึงสมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว และใหจัดเก็บภาษีตามรางพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทน โดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยรายไดจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดจะเป็นขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่น โดยไมตองนําสงเป็นรายไดของรัฐบาลสวนกลาง ซึ่งรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมี
สาระสําคัญ (ศูนยแวิจัยกสิกรไทย, 2560)  ดังน้ี 

1. ผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางผูครอบครองหรือทําประโยชนแในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางอันเป็นทรัพยแสินของรัฐ 

2. ผูที่จัดเก็บภาษี ไดแก เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องคแการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดย
รายไดภาษีที่จัดเก็บไดน้ันจะเป็นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ทําหนาที่จัดเก็บเพื่อนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่น 

3. ทรัพยแสินที่ตองเสียภาษี ไดแก ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุด 
4. ฐานภาษี คิดจากมูลคาทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยคํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพยแที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุด

ตามประมวลกฎหมายที่ดินของกรมธนารักษแ โดยภายใตราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะเป็นการประเมินฐานภาษีตามตนทุน (Cost 
Approach) แตกตางจากเดิมที่ใชเกณฑแประเมินตามรายไดของทรัพยแสิน ( Income Approach) ที่สวนใหญแลวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ
เจาหนาที่เป็นสําคัญ ขณะที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางน้ันจะใชราคาประเมินกลางจากกรมธนารักษแเป็นราคากลางมาตรฐาน เพื่อแยก
คํานวณมูลคาทรัพยแสินทั้งหมด โดยสิ่งปลูกสรางในแตละประเภทจะมีราคาประเมินกลางที่แตกตางกันไป ทั้งน้ี ราคาประเมินกลางของทั้งที่ดิ น
และสิ่งปลูกสรางจะมีการปรับตามรอบบัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี  

5. อัตราภาษี ทั้งน้ีอัตราภาษีที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดมีการจัดแบงประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสรางเป็น 4 กลุม ตาม
ลักษณะการใชประโยชนแในที่ดิน ไดแก เกษตรกรรม ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรมและที่ดินรกรางวางเปลา ขณะที่อัตราภาษีที่ใชจัดเก็บจะเ ป็น
รูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลคาของฐานภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1 เกษตรกรรม หากมีมูลคาเกิน 50 ลานบาท สวนที่เกิน 50 ลานบาท เสียภาษีในอัตรา 1 ลานบาท ตอ 100 บาท ยกเวน 3 ปีแรก
ไมตองเสียภาษี แตนิติบุคคลรายใหญ เริ่มจัดเก็บทันที และที่ดินมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษี 

5.2 ที่อยูอาศัย มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษี มูลคา 50 ลานบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 1 ลานบาทตอ 200 บาท 
โดยบานหลังที่ 2 ขึ้นไป ทุก ๆ 1 ลานบาท เสียภาษี 200 บาท หองเชา / บานเชา เจาของที่ดินเป็นผูรับผิดชอบ / ตามสัญญาที่ตกลง 

5.3 ที่ดินพาณิชยแ–อุตสาหกรรม จัดเก็บอัตราขั้นบันได สูงสุดไมเกิน 0.7% ของราคาประเมิน แตโรงพยาบาล สนามกีฬา สนามกอลแฟ 
สถานศึกษาเอกชน ลดหยอนภาษีไดไมเกิน 90% ของราคาประเมิน 

5.4 ที่ดินรกรางวางเปลา จัดเก็บในอัตราต้ังแต 0.3 – 3% ของราคาประเมิน และทุก 3 ปี ตองเสียเพิ่ม 0.2 – 0.3 % ตอเน่ืองไมเกิน 
27 ปี หรือจนกวาจะมีการใชประโยชนแจากที่ดิน  

อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับน้ีจะมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป เวนแตการจัดเก็บภาษี
สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามราง พ.ร.บ.น้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 และใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายฉบับน้ีให
ยกเวนการจัดเก็บภาษีแกเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เป็นบุคคลธรรมดาและใชประโยชนแเพื่อการเกษตรกรรม (ผูจัดการออนไลนแ, 2561) 
 
การจัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวของกับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในกลุมประเทศอาเซียน 
 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกลุมประเทศอาเซียน สวนใหญเป็นหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่นของตนตอไป ซึ่งในกลุมประเทศอาเซียนน้ันจะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู กสรางที่มีฐานภาษีและอัตรา
ภาษีที่แตกตางกันไป แตทั้งน้ี ประเทศสหภาพพมายังมิไดมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ดังน้ัน ในสวนน้ีจึงขอนําเสนอแนวท างการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกลุมประเทศอาเซียน อันไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินสแ สิงคโปรแ และเวียดนาม 
(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2557) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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บูรไน มีการจัดเกบ็ภาษีทีดิ่น (Land Duty) ในอัตรา  BND 25 ตอ 0.1 เอเคอรแ สําหรับที่ดินที่อยูในเขตอุตสาหกรรมที่กําหนด และ
เรียกเกบ็ภาษีสําหรับอาคาร (Building Tax) ในอตัรารอยละ 12 สําหรับอาคารที่ต้ังอยูใน Bandar Seri Begawan นอกจากน้ีบรูไนยังมีการเรียก
เกบ็ภาษีทองถิ่นสําหรับที่ดิน บาน และอาคาร ที่ต้ังอยูภายในเขตที่กําหนดโดยรัฐใหตองเสียภาษีทองถิ่นดวย 

กัมพูชา มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและทรัพยแสิน โดยเป็นภาษีการใหเชาบานและที่ดิน ผูใหเชาที่ดิน อาคาร โกดัง หรืออุปกรณแบางชนิด 
จะตองเสียภาษีใหกับรัฐในอัตรารอยละ 10 ของคาเชา อยางไรก็ดีผูใหเชาจะไมตองเสียภาษีดังกลาวหากคาเชาที่ไดรับได ถูกหักภาษี ณ จายไว
แลวโดยผูจาย นอกจากน้ี ยังมีการจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยแ (Tax on Immovable Properties) โดยจัดเก็บจากผูเป็นเจาของอสังหาริมทรัพยแ 
ซึ่งไดแก ที่ดิน บาน และสิ่งปลูกสรางบนพื้นดิน ที่มีมูลคามากกวา 100 ลานเรียล  (25,000 USD) ในอัตรา 0.1% ของมูลคาที่ประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินมูลคาทรัพยแสิน โดยกําหนดใหผูเสียภาษีตองจายภาษีประเภทน้ีแกหนวยงานจัดเก็บภาษี ภายในวันที่ 30 กันยายน ของ
ทุกปี และสําหรับภาษีที่ดินที่ไมใชประโยชนแ ที่ดินในเมืองหรือพื้นที่ตามที่รัฐกําหนดไวโดยเฉพาะอันไมมีการปลูกสราง หรือการพัฒนา หรือที่ดินที่
พัฒนาแลว จะถูกจัดเกบ็ภาษีในอัตรารอยละ 2 ของมูลคาที่ดินตามราคาตลาดซึ่งประเมินโดยเจาหนาที่ของรัฐทุกวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี 
เจาของที่ดินจะตองชําระภาษีกอนวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น ภาษีที่ดินไมไดใชประโยชนแเรียกเก็บในอัตรารอยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินโดย
ยกเวนภาษีเฉพาะพื้นที่ 1,200 ตารางเมตรแรก (300 ตารางวา)ซึ่งคณะกรรมการประเมินที่ดินรวมกับองคแกรปกครองทองถิ่นจะเป็นผูทําการ
ประเมินราคาปใจจุบันการกําหนดพื้นที่ที่ไมใชประโยชนแเพื่อการเสียภาษีมีความแตกตางในแตละจังหวัด 

อินโดนีเซีย เรียกเก็บภาษีอาคารและที่ดิน (Land Tax and Building Tax Law No. 12/1985 แกไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 
12/1994) เมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีรายไดเกิดขึ้นจากการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือขายทรัพยแสินน้ันออกไป อัตราที่เรียกเก็บ
ในปใจจุบันอยูที่ประมาณรอยละ 0.5 ของราคาประเมินของทรัพยแสิน โดยลดหยอนภาษีใหกับที่ดินและบานที่มูลคาตํ่ากวา 1 พันลานรูเปียหแ 
(ประมาณ 2.5 ลานบาท) ใหจายเพียงรอยละ 20 ของเพดานอัตราภาษี หรือประมาณรอยละ 0.1 ของมูลคาประเมิน ในขณะที่ที่ดินและบานที่มี
มูลคามากกวา 1 พันลานรูเปียหแ จะลดหยอนใหเสียภาษีเพียงรอยละ 40 ของเพดานอัตรา หรือเสียประมาณรอยละ 0.2 ของราคาประเมิน 
(สํานักวิชาการ, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559) 

ลาว มีจัดเก็บภาษีที่ดินจากคนลาว ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวาที่ดินใชในวัตถุประสงคแใด และอยูในเขตไหน 
สําหรับที่ดินเพื่อการเกษตรจะถูกเก็บภาษีที่ดินระหวาง 5,000 – 45,000 กีบตอเอเคอรแ ตอปี ที่ดินเพือ่การกอสรางจะถูกเก็บภาษีทีดิ่นระหวาง 5 
– 300 กีบตอตารางเมตรตอปี ขึ้นอยูกับเขตที่ต้ังอยู 

มาเลเซีย มีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Local Government Act 1976) ซึ่งจะถูกจัดเก็บโดยหนวยงานราชการทองถิ่น อัตรา
ภาษีจะขึ้นอยูกับสถานที่ต้ังและที่ดินที่ใช ภายใต Local Government Act 1976 กําหนดใหหนวยงานราชการทองถิ่นเรียกเก็บภาษีทองถิ่นโดย
เจาหนาที่ทําการประเมิน อัตราการประเมินขึ้นอยูกับที่ต้ังและชนิดของอาคาร และภาษีทรัพยแสิน Real Property Gains Tax Act 1976 
กฎหมายฉบับนี้ออกมาพรอมกับ Local Government Act 1976 เพื่อเรียกภาษีทรัพยแสิน ซึ่งมีผลใชบังคับ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 มีอัตราคงที่ที่
รอยละ 5 ซึง่จะเรียกเก็บจากกําไรจากการขายทรัพยแสิน นอกจากน้ี ยังมีการเรียกเก็บภาษีทองถิ่น Local Government Act 1976 ซึ่งมาเลเซีย
จดัเกบ็ภาษีทองถิ่นดวยวิธีการประเมินภาษีผานเจาหนาที่รัฐ อัตราภาษีน้ันแตกตางกันไปตามสถานที่ต้ังและลักษณะของอาคาร  

ฟิลิปปินสแ มีการจัดเก็บภาษีทองถิ่นและภาษีอสังหาริมทรัพยแ (Local and Real Property Taxes) ราชการสวนทองถิ่น เชน จังหวัด 
เมือง เทศบาล และเขต อาจเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจและกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลราชการสวนทองถิ่น นอกจากน้ีภาษี
อสังหาริมทรัพยแถูกนํามาจัดเก็บกับอสังหาริมทรัพยแ ชน ที่ดิน อาคาร หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสินอื่น ๆ โดยจัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ
ของราคาประเมินของทรัพยแสิน 

สิงคโปรแ มีการจัดเก็บภาษีทรัพยแสิน ภายใต Property Tax Act โดยบงัคับใหมีการเรียกเก็บ Property Tax จากอสังหาริมทรัพยแทุก
ประเภทในสิงคโปรแ ผูเป็นเจาของทรัพยแสินตองจายภาษีทรัพยแสินทุกตนปี อสังหาริมทรัพยแในที่น้ีรวมถึง House Development Board flats 
บานพัก ออฟฟิศ โรงงาน และที่ ดิน ภาษีที่เรียกเก็บน้ันจะเป็นอัตรารอยละของมูลคาของทรัพยแสินรายปีที่ประเมินโดย Property Tax 
Department อัตราของ Property Tax กฎหมายกําหนดใหเรียกเกบ็ในอตัรารอยละ 0 รอยละ 4 และรอยละ 6 สําหรับที่พักอาศัย และรอยละ 
10 กรณีอสังหาริมทรัพยแอื่น อยางไรก็ดี อาจมีการยกเวน Property Tax ในกรณีของที่ดินที่อยูในเขตที่กําลังพัฒนา 

เวียดนาม มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและทรัพยแสนิ หลักเกณฑแการจัดเก็บภาษีที่ดินและทรัพยแสินน้ัน จะจัดเก็บแตกตางกันตามเขตที่ ต้ัง 
นอกจากน้ี เจาของบานหรืออพารแทเมนตองจายภาษีทีดิ่น นับจากปี 2555 เป็นตนไปภายใตกฎหมายภาษีที่ดินที่ไมใชพื้นที่เกษตรกรรม (Non-
Agricultural Land Tax) โดยจัดเก็บในอัตราภาษีต้ังแตรอยละ 0.03 ไปจนถึงรอยละ 0.2 ของราคาประเมิน ขึ้นอยูกับประเภทของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง โดยรัฐบาลจะคงอัตราภาษีจัดเก็บจริงไว 5 ปี กอนจะมีการพิจารณาอัตราภาษีจัดเก็บใหมอีกครั้ง 
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 จากขอมูลดังกลาวขางตน จะพบวา ในกลุมประเทศอาเซียนทุกประเทศยกเวนประเทศสหภาพพมามีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางประเภทตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป หลายประเทศในกลุมอาเซียนมีการจัดเก็บภาษีบนฐานของมูลคาที่ดินสิ่งปลูกสราง ซึ่งจัดเก็บในอัตรา
กาวหนา 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐได
มากขึ้น รัฐมีรายไดที่จะนําเงินมาพัฒนาดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดมากขึ้น และอาจจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกการกระจายการถือครองที่ดิน
จากผูที่ถือครองไวจํานวนมาก ไปสูผูไมมีที่ดินทํากินได เพราะถาถือครองไวก็ตองมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นอาจจะลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดิน
ทํากินได แตการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางน้ีก็อาจมีผลกระทบตอประชาชนเป็นจํานวนมากทั้งที่เป็นเจาของและไมไดเป็นเจาของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง (ภูมิพิชญแ ยาสิทธิ์, 2558) 

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะตองเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาที่ดินเชิงคุณภาพใหผูครอบครอ งใชที่ดินใหเป็น
ประโยชนแสูงสุด ปูองกันการถือครองที่ดินแลวไมไดทําประโยชนแและลดการกักตุนที่ดินเพื่อการเก็งกําไรสนับสนุนการใชประโยชนแในที่ดิ นให
เหมาะสมมากขึ้น สามารถชวยลดความเหลื่อมล้ําในการครอบครองที่ดินในทองถิ่นน้ัน เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินซึ่งในปใจจุบัน
ยังมีผูขาดแคลนไรที่ดินทํากินอยูเป็นจํานวนมาก 

2. การบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตองใหสมดุลระหวางความเสมอภาคและความมีประสิทธิภาพที่จะทําใหผูเสียภาษี
ที่มีรายไดนอยรูสึกวาการเสียภาษีน้ีไมเป็นภาระทางการเงินของครอบครัวที่ตองมีรายจายเพิ่มขึ้น และตองเป็นการจัดเก็บภาษีแบบอัตรากาวหนา
ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่จะคัดสรรผูที่สมควรที่จะตองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตัวจริง น้ันคือผูที่ครอบครองที่ดินไวจํานวนมากเกินกวาเพื่อการ
อยูอาศัยจะตองเสียภาษีน้ี ไมใชเป็นการเก็บภาษีที่ดินแบบทั่วหนาจนทําใหประชาชนผูครอบครองที่ดินเพื่อเป็นการอยูอาศัยจริง ๆ เกิดความรูสึก
เหมือนวาไดเชาที่ดินของรัฐอยูอาศัย 

3. ควรมีหลักเกณฑแภาษีที่จัดเก็บจากฐานมูลคาทรัพยแสินที่เพิ่มขึ้น บนฐานประโยชนแที่เจาของทรัพยแสินแตละคนไดรับผลจากการ
บริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากบริการสาธารณะของหนวยงานรัฐ ซึ่งจะสะทอนใหมูลคาราคาทรัพยแสินของแตละ
บุคคลน้ันมีมูลคาเพิ่มขึ้น เชน ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่รัฐไดมีการสรางถนนตัดผานหรือมีการสรางสาธารณูปโภคอื่น ๆ ในพื้นที่จนทําใหที่ดินมี
มูลคาราคาสูงขึ้น สมควรที่จะไดมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในสวนน้ีอยางเหมาะสม 
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การจัดท าบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 
Public service provision of Local Administrative Organizations in SamutPrakan Province. 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ คือ 1) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดทําบริการสาธารณะขององคแกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดทําบริการสาธารณะขององคแการ
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณมีกลุมตัวอยางจํานวน 500 คน และวิจัยเชิงคุณภาพมีผูใหขอมูลสําคัญ 
จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณแ สถิติท่ีใชวิเคราะหแ ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนของการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหแเชิงพรรณนา 
โดยรวบรวม คัดเลือก และวิเคราะหแเนื้อหาผลการวิจัยพบวา  

จุดแข็ง มีลักษณะคลายคลึงกันคือ ดานโครงสรางองคแการ มีการจัดสายงานเป็นหมวดหมูตามภารกิจท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน มี
สายงานการบังคับบัญชาตามลําดับอยางชัดเจน จุดออน  พบวา ขาดการประสานงานท่ีดี และมีระบบอุปถัมภแ โอกาส พบวา มีสถานท่ีตั้งอยู
ในเขตอุตสาหกรรม ทําใหประชาชน และ อบต. มีรายไดสูง  และอุปสรรค พบวา รัฐบาลขาดความจริงใจและจริงจังในการถายโอนภารกิจ
ตาง ๆ จากสวนกลาง อีกท้ังแนวโนมการยกฐานะจากองคแการบริหารสวนตําบลเป็นเทศบาลท่ัวประเทศ และการควบรวมองคแกรปกครอง

สวนทองถิ่น และในสวนของประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบล พบวา อยูในระดับมาก ( ̅=3.57) เมื่อพิจารณาเป็นราย

อบต. พบวา ประชาชนมีความพอใจตอการจัดทําบริการสาธารณะของอบต.เทพารักษแมากท่ีสุด (  ̅=3.72) รองลงมาคืออบต.บางปลา 

( ̅=3.61) อบต.แพรกษาใหม ( ̅=3.53) อบต.บางเสาธง ( ̅=3.50) และอบต.บางโฉลง ( ̅=3.49)  
 

ค าส าคัญ : การบริการสาธารณะ องคแการปกครองสวนทองถิ่น ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the strengths, weaknesses, opportunities and Threat in the 

management of public service provision of Local Administration in Samutprakan Province. 2) to study satisfaction 
level toward the public service provision of the local Administration in Samutprakan Province. The questionnaire and 
The semi-structured interview was used as the tool for data collection. The data was analyzed in term of frequency, 
percentage, means, standard deviation, and content analysis. 

The results from this research indicated as follows: 1) The strengths are similar.  The organizational 
structure will be organized into categories according to the mission that is clearly responsible.  There are clear lines 
of command. Weaknesses found that lack of good coordination. And with a patronage system, the opportunity to 
find that most have locations in the industrial area causing the people and the Local Administration to have high 
income and threat found that the government lacks sincerity and seriousness in transferring various tasks from the 
Central Government. And the merger of Subdistrict Administrative Organization. 2) Satisfaction toward the public 
service provision of the Local Administration in Samut Prakan Province was at the high level (Mean=3.57) When 
considered as a SAO It was found that the people were most satisfied with the public service of Thepharak 

Subdistrict Administrative Organization ( ̅=3.72), followed by BangPla Subdistrict Administrative Organization ( ̅=3.61), 

PraeksaMai Subdistrict Administrative Organization ( ̅=3.53), BangSaoThong Subdistrict Administrative Organization 

( ̅=3.50), and Bang Chalong Subdistrict Administrative Organization ( ̅=3.49). 
 

Keywords : Public Service, Local Administration, Satisfaction 
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บทน า 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใหความสําคัญกับการปกครองสวนทองถิ่น  ดังท่ีปรากฏในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ ในหมวดท่ี 14 การปกครองสวนทองถิ่น บัญญัติถึงหนาท่ีและอํานาจขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดย  (มาตรา 250) ท่ีได
กลาวไววา “องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนแของ
ประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน” เป็นหนาท่ีและอํานาจขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ โดยใหองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหนาท่ีและอํานาจของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารการจัดทําบริการ (ราชกิจจานุเบกษา. เลม134. ตอน
ท่ี40ก, หนา74-75) 

แตรายงานผลการประเมินเปูาหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบล พบวา ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคแกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ประจําปี 2559 Local Performance Assessment : LPA  ในสวนของ
องคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลตําบล (ทต.) พบวา มี อบต. และเทศบาลตําบล กวา 200 แหงจาก จํานวน 29 จังหวัด มีผล
การประเมินฯในภาพรวม ต่ํากวารอยละ 60 โดยในหมวดการบริหารจัดการการปรับปรุงภารกิจของ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น อยูใน
ระดับ “ควรปรับปรุง” ในสวนขององคแการบริหารสวนตําบล มีผลการประเมินในระดับท่ีต่ําท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 49.81 และหากพิจารณาใน
หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะพบวาแมผลการประเมินขององคแการบริหารสวนตําบลจะสูงที่สุดอยูรอยละ 54.28 แตยังคงไมผาน
เกณฑแมาตรฐานขั้นต่ํา โดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทมีผลการประเมินอยูในระดับ “ควรปรับปรุง” จึงถือไดวาพันธกิจฯยังไม
บรรลุผล (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น, 2560)      

อนึ่งเป็นท่ีนาสนใจวา จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีสําคัญของประเทศไทย มิติดานภูมิศาสตรแ ยังเป็นจังหวัดท่ีอยูในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนยแกลางทางการปกครอง ท่ีมีเนื้อท่ี 1,004 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นอันดับท่ี 71 จากท้ังหมด 77 จัด
หวัด ถือวามีพ้ืนท่ีคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังประเทศ หากพิจารณาในดานประชากร ปี พ .ศ. 2559, 2558, 2557, 2556 มี
ประชากร 1,293,553, 1,279,310, 1,261,530 และ 1,241,610 คน ตามลําดับ ซึ่งเป็นอันดับท่ี 13 ของประเทศไทยในปใจจุบัน ซึ่งสวนทาง
กับเนื้อท่ีท่ีนอย โดยมีความหนาแนนของประชากรคอนขางสูง และมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้นเรื่อยๆ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560)  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเหน็ถงึความสําคัญและปใญหาสําคัญ อันเป็นหนาท่ีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหาร
และการจัดทําบริการสาธารณะในปใจจุบันท่ียังคงประสิทธิภาพอยูในระดับ “ควรปรับปรุง” (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น , 2560) ดังนั้นจึงตองสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่น อันจะเป็นขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนในการจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะนําไปสูการสรางขอเสนอเชิงนโยบาย และกลยุทธแในก าร
พัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะขององคแการปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาจุดแขง็ จดุออน โอกาส และอุปสรรค ในการจดัทําบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจดัทําบริการสาธารณะขององคแการปกครองสวนทองถิน่ในจังหวดั
สมุทรปราการ 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธแ การวิเคราะหแสภาวะแวดลอม หรือ SWOT Analysis ถือเป็น “กรอบแนวคิด” 
พ้ืนฐานสําหรับการจัดหาขอมูลเพ่ือนํามา กําหนดยุทธศาสตรแองคแการ “กรอบการวิเคราะหแ SWOT" สามารถนําไป ใชไดท้ังองคแการขนาด
ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท้ังภาครัฐ ภาค เอกชนท่ีเป็นธุรกิจท่ัวไปและธุรกิจการตลาด “กรอบแนวคิด SWOT” มาใชเพ่ือการกําหนด 
ยุทธศาสตรแองคแการ ซึ่งขอบขายของ “กรอบแนวคิด SWOT” ประกอบดวย การวิเคราะหแบริบทขององคแการในสวนท่ีเป็นจุดแข็ง 
(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “กรอบ
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แนวคิด” การวิเคราะหแสภาพ แวดลอมภายในและภายนอกองคแการ เพื่อนํามากําหนดฐานะตําแหนง และแนวทางดําเนนิงานท่ีเหมาะสมกับ
สภาพขอเท็จจริงขององคแการ (ศิริรัตนแ ชุณหคลาย, 2558) 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะ แนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับเรื่องบริการสาธารณะและการจัดทําบริการ
สาธารณะโดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคลายคลึงกัน คือ บริการสาธารณะเป็นเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจัดทําโดยองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อตอบสนองตอความตองการและประโยชนแของประชาชนสวนรวมในแตละทองถิ่น ท้ังนี้องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหงควรพิจารณาจัดทําบริการสาธารณะตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบและขอจํากัดตาง ๆ ของแตละแหง 
และควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะตาง ๆ อยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในแตละทองถิ่น 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Maslow, A. HY (1943) คนหาวิธีท่ีจะอธิบายวาทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ตองการบางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแตอีกคนหนึ่งกลับ
ทําสิ่งเหลานั้น เพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน คําตอบของมาสโลวแ คือความตองการของมนุษยแจะถูกเรียงลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมาก
ท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุดทฤษฎีของมาสโลวแไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญคือความตองการทางกาย (physiological needs) ความ
ตองการความปลอดภัย (safety needs) ความตองการทางสังคม (social needs) ความตองการการยกยอง (esteem needs) ความตองการ
ใหตนประสบความสําเร็จ (self-actualization needs) ท้ังนี้บุคคลพยายามท่ีสรางความพึงพอใจใหกับความตองการที่สําคัญท่ีสุดเป็นอันดับ
แรกกอนความตองการนั้นไดรับความพึงพอใจ ความตองการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุนใหบุคคลพยายามสรางความพึงพอใจใหกับ
ความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดในลําดับตอไป  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ จากกรณีศึกษาท้ัง 5 อบต. ไดแก องคแการบริหารสวนตําบลบางปลา องคแการบริหารสวนตําบลบางเสา
ธง องคแการบริหารสวนตําบลบางโฉลง องคแการบริหารสวนตําบลแพรกษาใหม และองคแการบริหารสวนตาํบลเทพารักษแ   มาใชในการศึกษา 
จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก นายก อบต. จาก 
อบต. ท้ัง 5 แหงท่ี จํานวน 5 คน เพื่อเป็นกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้  
ตารางท่ี 1 บัญชีรายชื่อแสดงจํานวนประชากร 

หนวยงาน จ านวนประชากร(คน) 
องคแการบริหารสวนตําบลบางปลา 31,549 
องคแการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 29,992 
องคแการบริหารสวนตําบลบางโฉลง 36,046 
องคแการบริหารสวนตําบลแพรกษาใหม 36,613 
องคแการบริหารสวนตําบลเทพารักษแ 22,060 

รวมประชากรทั้งสิ้น 156,260 
ท่ีมา : ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 โดย กลุมงานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 2 กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
2. การวิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกใชวิธีการวิจัยสํารวจ (Survey Research) ใชเพ่ือตรวจสอบยืนยันระดับความพึงพอใจในการ

บริหารการจัดทําบริการสาธารณะดังท่ีกลาวไวแลวขางตนนั้น โดยใชประชากรขางตน มาหากลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณนั้น 
ดังตอไปนี้ 

จากขอมูลดังกลาวมีประชากรจํานวนรวมกันท้ังสิ้น 156,260 คน ผูวิจัยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane 
(1973, p. 1088) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการสุมตัวอยาง ± 5% ดังนั้น จึงใชขนาดของกลุม
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ตัวอยางประชาชนอยางนอยไมต่ํากวา 400 คน แตผูวิจัยไดใชขนาดของกลุมตัวอยาง 500 คน แบงออกเป็น อบต. ละ 100 คน เพื่อใหตอบ
โจทยแระดับความพึงพอใจไดเหมาะสมท่ีสุด และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 
1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แนวการสัมภาษณแแบบก่ึงโครงสราง ซึ่งผูวิจัยใชการสัมภาษณแแบบก่ึงโครงสรางกับ

กลุมตัวอยาง ซึ่งเป็นผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 5 คน 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใชคําถามแบบปลายปิด โดยแจกแบบสอบถาม

ใหกับกลุมตัวอยางประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขต อบต. ท้ัง 5 แหงท่ีถูกเลือกเป็นกรณีศึกษาดังกลาวขางตน จํานวน 500 ชุด แบงออกเป็น อบต. ละ 
100 ชุด 

ในสวนของการสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชเป็นแนวการสัมภาษณแ และ
แบบสอบถามเชิงปริมาณ ดังนี้ 

1. ผูวิจัยและท่ีปรึกษางานวิจัย ไดศึกษาแนวคดิทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นํามาเป็นแนวทางในการสรางเครื่องมือในครั้งนี้  
2. สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแฉบับรางขึ้นตามขอบเขตของกรอบการวิจัย 
3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแฉบับรางท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและประสบการณแ ท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความครอบคลุมของ
เนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนํารางแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกของผูทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะหแหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of 
Item Objective Congruence : IOC) 

4. แบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ แลวนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ในการวิจัยครั้งนี้ไดทดลองใชกับประชาชนท่ีไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 อบต. ท่ีใชเป็นกรณีศึกษา จํานวน 30 คน ได
คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือท้ังฉบับเทากับ 0.92 

 5. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมลู 

การวิเคราะหแขอมูล 
1. การวิเคราะหแเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหแเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแ

ความคิดเห็นและขอเท็จจริงเก่ียวกับการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะของผูบริหารขององคแการบริหารสวนตําบล 
2. การวิเคราะหแเชิงปริมาณ โดยการนําคําตอบท่ีไดรับจากแบบสอบถามแตละชุดมาแปลงเป็นตัวเลขในรูปแบบของรหัสขอมูล 

จากนั้นจึงบันทึกรหัสขอมูลดังกลาวและประมวลผลคาสถติท่ีตองการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรแ 
(Statistical Package For the Social Science : SPSS for Windows ) สถิติท่ีใชในการวิจัยในการวิเคราะหแเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก  วิธีการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย เพื่อบรรยายสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษาตามวัตถุประสงคแของ
การวิจัย ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนบริการสาธารณะของ อบต. 

 
ผลการวิจัย 

ผลตามวัตถุประสงคแขอท่ี 1 พบวา จุดแข็ง (Strength) ขององคแการบริหารสวนตําบลท่ีเป็นกรณีศึกษานั้นมีลักษณะคลายคลึงกัน
คือ ดานโครงสรางองคแการจะมีการจัดสายงานเป็นหมวดหมูตามภารกิจท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน มีสายงานการบังคับบัญชาตามลําดับอยาง
ชัดเจน ในดานกลยุทธแขององคแการนั้น องคแการบริหารสวนตําบลจะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผน
ดําเนินงานในดานตาง ๆเชน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และการแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชน เป็น
ตน นอกจากนี้ยังมีระบบหรือขั้นตอนการจัดทํางบประมาณอยางเป็นขั้นตอน ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง 
รวมท้ังระบบจัดอบรมและเสริมสรางความรูใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ และมีระบบขั้นตอนในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สวนของ
ผูบริหารนั้นมีการบริหารที่ชัดเจนและรับฟใงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา อีกท้ังบุคลากรในองคแการมีจํานวนเพียงพอ เหมาะสมกับงาน 
และมีคานิยมรวมกันในการรวมแรง เต็มท่ี เต็มใจ ใหบริการที่ดีแกประชาชน 
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สวนจุดออน (weaknesses) ขององคแการบริหารสวนตําบลท่ีเป็นกรณีศึกษานั้น พบวา สวนใหญมีจุดออนท่ีคลายคลึงกันในสวน
ของโครงสรางขององคแการที่ขาดการประสานงานระหวางงานท่ีดีกอใหเกิดความลาชาในการทํางาน สวนระบบในการดําเนินงานขององคแกร 
ยังพบวา มีระบบอุปถัมภแเขามามีอิทธิพลในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน สวนพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารนั้นจะพบความ
ขัดแยงกันระหวางผูบริหารและบุคลากร อีกท้ังบุคลากรบางคนยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมซึ่งจําเป็นตองไดรับการอบรม
พัฒนาเพิ่มเติม  

โอกาส (Opportunity) ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเป็นกรณีศึกษา พบวา สวนใหญมีสถานท่ีตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ทําใหประชาชนและ อบต. มีรายไดสูง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมให อบต. นําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง อีกท้ังรัฐบาลมีนโยบายดานการเมืองในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐมากขึ้นดวย  

และสวนอุปสรรค (Threat) จะพบวา ในดานเศรษฐกิจรัฐบาลไมมีมาตรการกํากับดูแลดานการเงินท่ีดี อีกท้ังเมื่อมีการนํา
เทคโนโลยีใหมดานเครื่องจักรมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดปใญหาประชาชนวางงานสูง อีกท้ังรัฐบาลขาดความจริงใจและจริงจังใน
การถายโอนอํานาจใหกับทองถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําใหการถายโอนภารกิจตาง ๆ จากสวนกลางใหแก อบต. ไมเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ประเด็นเกี่ยวกับแนวโนม
การยกฐานะจากองคแการบริหารสวนตําบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ และแนวโนมการควบรวมองคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบล
เดียวกันใหมีองคแกรเดียว  

ผลตามวัตถุประสงคแขอท่ี 2 พบวา จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป (n=500) พบวาผูตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง รอยละ 51 และเพศชาย รอยละ 49 มีอายุ 35 – 44 ปีมากท่ีสุด รอยละ 24.2 รองลงมามีอายุ 25 – 34 ปี รอย
ละ 21.6 และมีอายุ 18 – 24 ปี รอยละ 19.4 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด รอยละ 55.2 รองลงมามีสถานภาพโสด รอยละ 38.8 และ
สถานภาพหยา/หมาย รอยละ 6 มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช.มากท่ีสุด รอยละ 28.6 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
20.2 และมีการศึกษามัธยมตน รอยละ 20 มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด รอยละ 35.4 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง
เอกชน รอยละ 18.4 และมีอาชีพนักศึกษา/นักเรียน รอยละ 10.8 มีรายได 10,000 – 20,000 บาทมากท่ีสุด รอยละ 44 รองลงมามีรายได
ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 38.6 และมีรายได 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 12.8 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คนมากท่ีสุด 
รอยละ 47.6 รงลงมา มีสมาชิก 1 – 3 คน รอยละ 39.8 และมีสมาชิก 6 – 7 คน รอยละ 9.4 อาศัยอยูในเขตอบต. บางปลา อบต. บางเสา
ธง อบต. แพรกษาใหม อบต. บางโฉลง และอบต. เทพารักษแเป็นจํานวนเทากัน คือ รอยละ 20 และมีระยะเวลาในการอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 5 ปี
ขึ้นไป รอยละ 67.2 รองลงมาอาศัยอยู 4 ปีรอยละ 10.6 และอาศัยอยู 2 ปีรอยละ 8.4 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นรายอบต.พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ อยูใน

ระดับมาก (X̄=3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายอบต. พบวา ประชาชนมีความพอใจตอการจัดทําบริการสาธารณะของอบต.เทพารักษแมากท่ีสุด 

(X̄=3.72)  รองลงมาคืออบต.บางปลา (X̄=3.61)  อบต.แพรกษาใหม (X̄=3.53)  อบต.บางเสาธง (X̄=3.50)  และอบต.บางโฉลง (X̄=3.49) 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานการจัดใหมี

และบํารุงรักษาทางอยูในระดับปานกลาง (X̄=3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในการจัดไฟสองถนนมากท่ีสุด (X̄

=3.53) รองลงมาการดูแลรักษาไฟสองถนนและความเพียงพอของถนนของ อบต. โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน (X̄=3.50) การดูแล บํารุงรักษา 

ถนนของ อบต. (X̄=3.49) และการดูแลการจราจรทางน้ํา (X̄=3.48) 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตาํบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานการรักษาความ

สะอาด อยูในระดับปานกลาง (X̄=3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในการดูแล บํารุงรักษา พ้ืนท่ีสาธารณะใน

ทองถิ่นมากท่ีสุด (X̄=3.51) รองลงมาคือการรักษาความสะอาดของถนน (X̄=3.50) การรักษาความสะอาดบริเวณทางเทาและการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน (X̄=3.41) และการรักษาความสะอาดทางน้ํา(X̄=3.25) 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานการปูองกัน

โรคและระงับโรคติดตอ อยูในระดับมาก (X̄=3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในความพึงพอใจตอระบบการเฝูา
ระวังโรคติดตอประจําถิ่น (เชนไขเลือดออก มือเทาปาก วัณโรค เป็นตน) และการสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมในการปูองกันและ
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ควบคุมโรคติดตอในชุมชนมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน (X̄=3.61) รองลงมาคือประสิทธิภาพในการควบคุมและระงับโรคติดตอประจําถิ่น

อยางมีมาตรฐาน (X̄=3.59) และการใหการศึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับโรคติดตอแกประชาชน เพ่ือใหทราบถึงอันตราย การแพรระบาด

หรือการติดตอ การรักษา รวมถึงวิธีปูองกัน (X̄=3.50) 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก (X̄=3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในการชวยเหลือผูประสบภัยมาก

ท่ีสุด (X̄=3.65) รองลงมาคือการใหความรูเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี (X̄=3.60) มีการเตรียมความพรอมใน

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̄=3.58) ความเพียงพอของเครื่องมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั (X̄=3.57) และการจัดการ

กับความเสี่ยงเพื่อปูองกันสาธารณภัย (X̄=3.52) 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม อยูในระดับมาก (X̄=3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

วัฒนธรรมมากท่ีสุด (X̄=3.67) รองลงมาคือการทํานุบํารุงศาสนา (X̄=3.65) มีการสงเสริมวิถีแหงการดํารงชีวิตของคนในพ้ืนท่ี (X̄=3.64) 

ความเพียงพอในจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี (X̄=3.61) และการสงเสริมการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี (X̄=3.57) 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานสตรี เด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ อยูในระดับมาก (X̄=3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในการสงเสริมพัฒนาผูพิการ

ในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด (X̄=3.67) รองลงมาคือความพึงพอใจในการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุ (X̄=3.64) ความพึงพอใจในการสงเสริมพัฒนาเยาวชน 

(X̄=3.63) ความพึงพอใจในการสงเสริมพัฒนาเด็ก (X̄=3.60) และความพึงพอใจในการสงเสริมพัฒนาสตรี (X̄=3.55) 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก (X̄=3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในการการให

ประชาชนมีสวนรวมในการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด (X̄=3.60) รองลงมาคือการจัดและ
ดูแลรักษาตนไม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตรับผิดชอบของทองถิ่น  และการรณรงคแใหประชาชนมีความรูความเขาใจ เพ่ือรวมอนุรักษแ

สิ่งแวดลอม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (X̄=3.57) การสงเสริมใหประชาชนลดขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะ และการนํากลับมาใชประโยชนแ (X̄

=3.56) และการใหความสําคัญกับการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (X̄=3.53) 
ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปใญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น อยูในระดับมาก (X̄=3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจในการ

บํารุงรักษาศิลปะในทองถิ่นและการรักษาวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นมากท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (X̄=3.67) รองลงมาคือการรักษาแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาชานานและเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม การปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาแกน
สาระและความสําคัญของภูมิปใญญาทองถิ่น และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีใหกับ ประชาชน ครอบครัว และชุมชน 

ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (X̄=3.65) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ในการจัดทําบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิเคราะหแ

สภาพแวดลอม สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธแ ท่ีวรางคณา ผลประเสริฐ. (2553) กลาวถึง การจัดการเชิง
ยุทธศาสตรแจะประกอบไปดวยขัน้ตอนคอื การวิเคราะหแเชิงกลยุทธแ (Strategic  Analysis) สอดคลองกับแนวคิดของ Wheelen & Hunger. 
(2006) ท่ีไดกําหนดกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธแพ้ืนฐานไว เชน การวิเคราะหแสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) 

นอกจากนี้ ยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของจตุพร เสถียรคง (2557) ท่ีศึกษาเรื่องกลยุทธแแหงความสําเร็จในการบริหาร
จัดการภาครัฐของ ท่ีพบวา กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธแของหนวยงานท่ีไดรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจําปี พ.ศ. 
2555 และ พ.ศ. 2556 ท้ัง 10 หนวยงาน มีรูปแบบท่ีคลายคลึงกันโดยเริ่มจากการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือนํามา
เป็นขอมูลสาหรับกําหนดเปูาประสงคแและกลยุทธแการดําเนินการ การนํากลยุทธแมาปฏิบัติ มีการสื่อสารและปรับทัศนคติของบุคลากรใหเปิด
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ใจรับความเปลี่ยนแปลง การใหทุกฝุายทุกระดับเขามามีสวนรวมในการสรางคุณภาพ โดยเนนการตรวจสอบ ประเมินหาขอบกพรอง และ
นํามาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปูาหมายของแตละหนวยงาน  

จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดทําบริการสาธารณะขององคแการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ อยูใน

ระดับมาก (X̄=3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายอบต. พบวา ประชาชนมีความพอใจตอการจัดทําบริการสาธารณะของอบต.เทพารักษแมากท่ีสุด 

(X̄=3.72)  รองลงมาคืออบต.บางปลา (X̄=3.61)  อบต.แพรกษาใหม (X̄=3.53)  อบต.บางเสาธง (X̄=3.50)  และอบต.บางโฉลง (X̄=3.49) 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ อยูในระดับ

มาก (X̄=3.57) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปภานวิน ศิริรวง (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการองคการ
บริหารสวนตําบลบางสมบูรณในภาพรวมท้ัง 4 ดาน พบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวาทินี ทะปใญญา (2555) ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานขององคแการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา
โดยรวม 4 ดาน พบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชนิกานตแ วงษแกรณแ (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการขององคแการบริหารสวนตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจ ของ
ประชาชนตอการใหบริการของ องคแการบริหารสวนตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในดานระบบบริการ ดาน เจาหนาท่ี/ 
บุคลากร ผูใหบริการ ดานสถานท่ี/ สิ่งอํานวยความสะดวกผูรับบริการ ในภาพรวมอยูใน ระดับพึงพอใจมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนวรรณ แสวงศรี (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคแการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการขององคแการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 4 ดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของยุคลธร อรรถศิริ (2557) ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะ องคแการบริหารสวนตําบลยางชาย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ผลการวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะองคแการบริหารส วนตําบลยางชาย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
ประกอบดวย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดาน
การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปใญญาทองถิ่น โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสาธิต วายลม (2558) 
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขององคแการบริหารสวนตําบลผักขะ พบวา ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการดานโครงสราง พ้ืนฐานขององคแการบริหารสวนตําบลผักขะ พบวา ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชลนิชา สมภักดี (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการดานบรรเทาสาธารณภัยขององคแการ บริหารสวนตําบลหนองตะเคยีนบอน จังหวัดสระแกว พบวา ผลการศึกษาระดับความ
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานบรรเทาสาธารณภัยขององคแการ บริหารสวนตําบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแกว ใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตยแ พูลมะเริง (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคแการบริหารสวนตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคแการบริหารสวนตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̄=2.68) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยตองขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีไดใหการสนับสนุน

งบประมาณรายได ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ และตองขอบคุณผูใหขอมูลสําคัญ ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม และนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรแ สมุทรปรากร ท่ีชวยในการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้ดวย จนทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ท้ังนี้งานวิจัยนี้เป็นเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธแในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งเมื่องานเสร็จสมบูรณแเรียบรอยแลวนั้น จะไดดําเนินการเผยแพรอีกตอไป 
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การถายทอดภูมิปใญญาพื้นบานในการทอผาไหม อ าเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
The Transfer of local wisdom on silk weaving Pakthongchai District,  

Nakhon Ratcasima Province 
 

อรณิชชา ทศตา1, สุกัญญา  ใจอดทน2 และ ศิริกาญจนา พิลาบตุร3 
Onnitcha  Todta, Sukanya Jaiaodton and Sirikanjana  Pilaboot 

 
บทคัดยอ  
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ีอ 1) ศึกษาเทคนิคการถายทอดภูมิปใญญาการทอผาไหม อําเภอปใกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2) เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตผาไหมเพ่ือพัฒนาเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการ
ทอผาไหมใหเป็นมรดกของชุมชนสืบไป กลุมผูใหขอมูลหลัก  (Key Informants) ครั้งน้ีคือ ประธานกลุมทอผาไหม ปราชญแชาวบาน 
เจาหนาท่ีภาครัฐ สมาชิกในกลุมทอผาไหม จํานวน 30 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณแเชิงลึก แบบ
บันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุมยอย การวิเคราะหแขอมูลใชวิธีการวิเคราะหแเน้ือหาแลวนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบวา 
   1. เทคนิคการถายทอดภูมิปใญญาการทอผาไหม อําเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวิธีการถายทอดไดหลายทางโดยใช
เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเลา เพ่ือใหปฏิบัติตามโดยการทําใหดูพรอมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน วิธีการ
เรียนรูสวนใหญเกิดจากการลงมือทํา การลองผิดลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรูน้ีเป็นพลวัตร จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรูการทอ
ผาไหมอยูตลอดเวลา ซึ่งแตละวิธีข้ึนอยูกับองคแความรูและกลุมเปูาหมายที่จะรับการถายทอด 
   2. กระบวนการผลิตผาไหม แบงเป็น 6 ข้ันตอน คือ การปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การทําเสนใย การมัดหมี่ การยอมหมี่ และ
การทอผาไหม สวนการพัฒนาผาไหมใหเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาบุคคล
ดานการเรียนรูโดยวิธีกระบวนการกลุม 2) การพัฒนาเครื่องมือที่เป็นอุปกรณแในการผลิต 3) การพัฒนาผลิตภัณฑแและคุณภาพของเสน
ไหม 4) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนใหมีคุณภาพ 5) การพัฒนาการตลาดเพ่ือสงเสริมภูมิปใญญาพ้ืนบานในเชิงธุรกิจ 
   3. แนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการทอผาไหมใหเป็นมรดกของชุมชน พบวา 1) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
เพ่ือสงเสริมกลุมทอผาไหมใหมีความย่ังยืนและควรมีการสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเน่ือง  2) การจัดหลักสูตรการทอผาใหกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือใหสถาบันที่เกี่ยวของชวยสืบสานและสืบทอดเพ่ือบรรจุเป็นหน่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ควรสงเสริมการ
บันทึกลวดลายผาไหม เพ่ือเป็นหลักฐานและถายทอดภูมิปใญญาอันล้ําคาของบรรพบุรุษ   
 
ค าส าคัญ : วิธีการอนุรักษแ, การทอผาไหม, การถายทอดความรู 
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Abstract  
The purpose of this research was to study; 1) study of the transfer of local wisdom on silk weaving 

techniques in Pakthongchai District, Nakhon Ratcasima Province; 2) to study the silk production processes to 
product development toward the community product standard; 3) to study the conservation approaches on 
local wisdom of silk weaving as a sustainable community heritage 

A total of 30 key informants were the chairman and the members of silk weaving group, local philosophers 
and government officers by purposive selection. The instruments used were In–depth Interview form, Observational 
Record form and Focus Group Discussion. Data were analyzed using content analysis and presented by descriptive. 

The research results were as follows: 
1. The transfer of local wisdom on silk weaving techniques in Pakthongchai District, Nakhon Ratcasima 

Province were found there are variety techniques to transfer were used demonstration, practice and told from 
generation to generation, to follow practice by doing and discussions for knowledge sharing, more learning 
methods by doing, trial and error, which this learning process as dynamics the accumulation and able to 
constantly developing their knowledge about silk weaving, each method based on knowledge and the target 
group that will inherit. 

2. Silk production process consists of 6 steps such as mulberry plantation, sericulture, makes fibers into 
a yarn for weaving into fabrics, ikat, drying and silk weaving. In parts of silk development toward the community 
product standard were 5 steps of process as follows: 1) People's development, aspect of learning by group 
process; 2) Tool development the production equipment; 3) Product development and Silk yarn quality; 4) 
Community product standards development with quality; 5) Marketing development for promoting local wisdom 
based on the business. 

3. The conservation approaches on local wisdom of silk weaving as a sustainable community heritage 
were found: 1) the government should be budget to promote and support sustainability of silk weaving group; 2) 
there are weaving courses for educational institutions to another way to inherit the future; and 3) should be 
recorded the silk designs as evidence and convey to the new generation. 

 
Keyword :  Conservation Approaches, Silk Weaving, Knowledge Transfer 
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บทน า 
ภูมิปใญญาเป็นพลังทางวัฒนธรรมเป็นอาวุธสําคัญเพ่ือตอสูกับวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยม  ตองบํารุงรากแกวท่ีสําคัญนี้ให สมบูรณแ  

แข็งแรง คงทนสงผลถึงความสงางามเบื้องตนท่ีโดดเดนในโลกใบนี้ ซึ่งปใจจุบันกระบวนการพัฒนาประเทศกําลังพลิกผันจากกระแสหลักมาสู
กระแสพ้ืนบาน ทําใหคําวา ภูมิปใญญาชาวบาน ภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทยและการพ่ึงพาตนเอง กลายเป็นคํานิยม ใน
กระบวนการพัฒนาปใจจุบัน  ถึงเวลาท่ีตองหวนกลับไปมองคนบางกลุมท่ีดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิม  ในอดีตมีชีวิตอยูอยางไมมีปใญหา
ทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม (เสรี  พงษแพิศ. 2536 : 41) ประเทศไทยเป็นแหลงผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑแไหมไทยท่ีมีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของโลก มีแรงงานในอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในชนบท ผาไหมและผลิตภัณฑแผาไหมของไทย เป็น
เอกลักษณแไทยท่ีไดรับการกลาวขวัญมานานแลวในดานความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผาของคนไทยท่ีไดรับการ
ถายทอดมาจนถึงปใจจุบันซึ่งผาไหมและผลิตภัณฑแไหมของไทยนั้น ตางไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังจากชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ไหมไทยเป็นสินคาหัตถกรรมท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีใชแรงงานคนไทยเป็นหลัก ซึ่งเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมี
แรงงานเป็นจํานวนมาก กลาวคือ อุตสาหกรรมการผลิตไหมไทยสามารถสรางงานใหกับชาวบาน และเป็นการเพ่ิมรายไดใหแรงงานในชนบท
ดวย โดยในชวงหลายปีท่ีผานมาผาไหมและผลิตภัณฑแผาไหมสามารถสรางรายไดเขาประเทศมูลคาไมต่ํากวาหารอยลานบาทตอปี 

ปใจจุบันคนไทยใหความสําคัญกับภูมิปใญญาของชาวบานมากขึ้นหันมาบริโภคสินคาไทย นิยมแตงกายดวยผาไทย ใชผลิตภัณฑแท่ี
ทําจากผาทอมือ โดยเฉพาะผาไหมไทยซึ่งเป็นผาทอพ้ืนเมืองท่ีทอขึ้นมาจากเสนไหมอันเป็นเสนใยจากธรรมชาติ มีเทคนิคการทอลวดลายท่ีมี
ความสวยงาม เป็นเอกลักษณแของทองถิ่นตาง ๆ มีเสนหแในตัวเองเป็นการสรางสีสันใหกับงานฝีมือของไทย เลือกซื้อหาไดงายไมนอยกวาผา
ทอและผลิตภัณฑแผาทออ่ืนๆ แหลงผลิตสําคัญของผาไหมอยูท่ีจังหวดัในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขยายไปทุกภาคของประเทศ ผาไหมไทยมี
ความโดดเดน เพราะมีเนื้อผาเป็นมันวาวเป็นประกาย มีเอกลักษณแของตัวเองท่ีไมเหมือนกับผาไหมจากประเทศอ่ืน ๆ ผาไหมและผลิตภัณฑแ
ผาไหมท่ีเป็นท่ีนิยมในตลาด ไดแก ผาพันคอ ผาคลุมไหล เน็คไท เสื้อผา ผาผืนแตงบาน ปลอกหมอน พรม กระเปา รองเทา เป็นตน  ซึ่งผา
ไหมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแตงกายท่ีสืบสานกันมากวา 3,000 ปีมาแลว โดยมีแหลงสําคัญอยูท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได
ขยายไปยังภาคเหนือตอนบน จนปใจจุบันไดแพรกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกันในลวดลายตามเชิงความคิดและ
วัฒนธรรมแตละทองถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณแของภูมิปใญญาชาวบานในหลายๆ พ้ืนท่ี รวมถึงจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเป็นเมืองศูนยแกลางของ “ผา
ไหมดี” มีแหลงผลิตตามชุมชนหมูบานในหลายอําเภอ เริ่มตนตั้งแตการปลูกหมอนเลี้ยงไหม แปรรูปเป็นเสนใย และทอเป็นผาไหมลวดลาย
ตางๆ รวมไปถึงการจําหนายครบวงจร สรางรายไดแกชาวบานเกษตรกร ผูประกอบการรานคา และประชาชนท่ัวไปเป็นเม็ดเงินมหาศาล มี
แหลงผลิตตามชุมชนหมูบานในหลายอําเภอ ตามคําขวัญประจําจังหวัด คือ “ผาไหมดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียนซึ่งแหลงผลิตท่ี
สําคัญอยูท่ีอําเภอปใกธงชัย (ออยทิพยแ เกตุเอม. 2558 อางถึงใน ศีมาศ ประทีปะวณิช. 2560 ) ซึ่งมีชื่อเสียงอยางมากในเรื่องของการผลิตผา
ไหมพ้ืนเรียบ ผาไหมหางกระรอก และผาไหมมัดหมี่ 

จากท่ีกลาวมาทําใหเห็นวาผลิตภัณฑแผาไหมเป็นปใจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตซึ่งผาไหม มีบทบาททางเศรษฐกิจและเป็นสื่อ
สัญลักษณแทางสังคมท่ีบงบอกความเป็นเอกลักษณแของทองถิน่และชาติพันธุแ กระบวนการทอผาเป็นกระบวนการทางภูมิปใญญาท่ีเกิดจากการ
เรียนรูที่พัฒนาจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดวยการสรางสรรคแตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑแท่ีเป็นทุนทางสังคมในการพ่ึงพาตนเองได ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา“การถายทอดภูมิปใญญาพ้ืนบานในการทอผาไหม อําเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” เพ่ือทราบถึงเทคนิคการ
ถายทอดภูมิปใญญา  กระบวนการผลิตผาไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนและแนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการทอผา
ไหมใหเป็นมรดกของชุมชนสืบไป 
 
วัตถุประสงคแของการวจิัย  

1. เพื่อศึกษาเทคนิคการถายทอดภูมิปใญญาการทอผาไหม อําเภอปใกธงชัย จงัหวดันครราชสีมา 
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผาไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการทอผาไหมใหเป็นมรดกของชุมชนสืบไป 
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เน้ือหาที่เก่ียวของ  
 ภูมิปใญญา (Folk Wisdom) มักจะหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมสวนยอด สวนปลายสุดของสถาบันสังคม (Social Institution) ซึ่ง
เป็นสวนประกอบของวัฒนธรรมแตละสังคม และสถาบันสังคมนั้นจะตองดํารงอยูคูกับกลุมคนซึ่งเรียกวาองคแการทางสังคม  (Social 
Organization) องคแการทางสังคมนี้ดํารงตนเป็นเอกเทศไมไดจําตองมีสถาบันสังคมเป็นองคแประกอบท่ีเหนียวแนน  สถาบันสังคม และ
องคแการทางสังคมนี้  เมื่อผนึกเขาดวยกันเป็นหนวยรวมอันเดียวกันแลวมีชื่อเรียกวา โครงสรางทางสังคม (Social Structure) ซึ่งสามารถ
แยกเป็นสวนตาง ๆ ตามหนาท่ีเฉพาะได แตละสวนมีหนาท่ีเฉพาะเรียกวา หนวยทางสังคม (Social Unit) ดังนั้น แตละหนวยสังคม
ประกอบดวย คน (หลายคน) และระเบียบแบบแผนสําหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของคนเหลานั้น หากจะทําใหชัดขึ้นแตละหนวยสังคม
ประกอบดวย องคแประกอบ 4 ประการ คือ 1. ตําแหนงทางสังคม 2. หนาท่ี 3. แบบแผนพฤติกรรม ซึ่งประกอบดวย ความเชื่อ ความรู 
คานิยม อุดมการณแ และบรรทัดฐานทางสังคม 4. องคแวัตถุจากโครงสรางของหนวยสังคมนี้สังเขปกับเรื่องภูมิปใญญาเป็นเนื้อหาสาระสวน
หนึ่ง หรือหลาย ๆ อยางผสมผสาน หรือเรียกอีกวา ภูมิปใญญาเป็นองคแความรูท่ีมีการเชื่อมโยงกันไปหมดไมวาจะเป็นเรื่อง อาชีพ เศรษฐกิจ 
ความเป็นอยู การใชจาย การศึกษา และวัฒนธรรม (เรืองเดช ปในเขี่ยนขัตยแ. 2542 : 1 - 5) ซึ่งภูมิปใญญาพ้ืนบานจะเป็นองคแความรู
ความสามารถและประสบการณแที่สั่งสมและสืบทอดกันมาอันเป็นความสามารถและศกัยภาพในเชิงแกปใญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอด
ไปสูคน รุนใหม เพื่อการดํารงอยูรอดของเผาพันธุแ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผาพันธุแหรือเป็นวิถีของชาวบาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุมผูใหขอมูล  (Key Informants)  
กลุมผูใหขอมูล ครั้งนี้ คือ ประธานกลุมทอผาไหม สมาชิกในกลุมทอผาไหม ปราชญแชาวบาน เจาหนาท่ีภาครัฐ จํานวน 30 คน 

โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย  1) แบบสัมภาษณแเชิงลึก 2) แบบบันทึกการสังเกต 3) แบบบันทึกการสนทนากลุมยอย 
การด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงศึกษากระบวนการถายทอดภูมิปใญญา กระบวนการผลิตผาไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินคา

มาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน และแนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการทอผาไหม โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
1.  การศึกษาขอมูลเบื้องตน (Primary Research) เป็นการศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวของท้ังแนวคิด

ทางศักยภาพ แนวคิดชุมชนเขมแข็ง งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.  การศึกษาภาคสนาม (Field Research) คณะผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแเชิงลึกและการสนทนากลุม

ในประเด็นของการศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  ท้ังในลักษณะแบบเป็นทางการและแบบไมเป็นทางการกับผูนํากลุม  ปราชญแ
ชาวบาน  ตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสวนสําคัญในการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเทคนิคการถายทอดภูมิ
ปใญญาการทอผาไหม  กระบวนการผลิตผาไหมเพ่ือพัฒนาเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน  รวมท้ังไดศึกษาหาศึกษาแนวทางการ
อนุรักษแภูมิปใญญาการทอผาไหมใหเป็นมรดกของชุมชน 

การวิเคราะหแขอมูล  
วิเคราะหแขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหแ (Descriptive Analysis)) และการวิเคราะหแขอมูลแบบสามเสา 

 
ผลการวิจัย  

1. เทคนิคการถายทอดภูมิปใญญาการทอผาไหม อําเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา มีวิธีการถายทอดไดหลายทางโดยใช
เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเลาเพื่อใหปฏิบัติตามโดยการทําใหดูพรอมท้ังการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน วิธีการเรียนรู
สวนใหญเกิดจากการลงมือทํา การลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูที่เป็นพลวัตร (Dynamics) จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู
การทอ ผาไหมอยูตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการ มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
สรางนวัตกรรม (Innovation) อีกท้ังยังมีการประกวดการทอผาดวยมือเพื่อการพัฒนาผลงานของผูผลิตผาไหมแตละกลุม ซึ่งแตละวิธีขึ้นอยู
กับองคแความรูและกลุมเปูาหมายท่ีจะรับการถายทอด 
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2. กระบวนการผลิตผาไหมอําเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลุมผูใหขอมูลไดแบงเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) การปลูกหมอน 2) 
การเลี้ยงไหม  3) การทําเสนใยหรือการสาวไหม  4) การมัดหม่ี  5) การยอมหมี ่หรือการยอมสีไหม  6) การทอผาไหม สวนการพัฒนาผา
ไหมใหเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนนั้น มีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ  1) การพัฒนาบุคคลดานการเรียนรูโดยวิธี
กระบวนการกลุม เพราะบุคคลเป็นปใจจัยการผลิตท่ีสําคัญท่ีจะตองมีการพัฒนาองคแความรู  ภูมิปใญญา  ทักษะความสามารถ และ
ประสบการณแ เพื่อใหผาไหมท่ีผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีการเรียนรูและถายทอดความรูเกี่ยวกับการทอผาไหมระหวางสมาชิกภายในกลุม
และมีการแสวงหาความรูโดยการอบรมสัมมนามีการจัดวิทยากรมาอบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมอ่ืนและหนวยงานอ่ืนภายนอก
กลุมของตนเอง ซึ่งการเรียนรูของบุคคลภายในกลุมทอผาไหมจะเป็นกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งเริ่มตนจากบุคคลในครอบครัว
ตามธรรมเนียมประเพณีของสังคม มุงใหคนในครอบครัวนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและถายทอดใหแกคนในครอบครัวรุนตอ ๆ ไป 2) 
การพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นอุปกรณแในการผลิต ซึ่งในการผลิตผาไหมปใจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากกอนหนานี้การผลิตผา
ไหมเป็นเพียงหัตถกรรมในครัวเรือนเพ่ือประโยชนแใชสอยประจําบาน แตปใจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพ่ือการคาเชิงพาณิชยแอยาง
แพรหลาย ดังนั้นการผลิตเป็นจํานวนมากตองอาศัยท้ังวิธีการจัดการที่ดี วัสดุอุปกรณแการผลิตซึ่งเครื่องมือท่ีใชในการผลิตพ้ืนฐานในการทอ
ผา ไดแก  ก่ีทอผาหรือหูก ใชฟืมกระทบใหเนื้อผาแนน ตอมามีการพัฒนาเป็นก่ีแบบตางๆ เชน ก่ีกระตุก จนถึงเครื่องทอผา  ท้ังนี้ยังรวมถึง
ความสามารถและทักษะฝีมือการทอผาของผูทอ  การออกแบบลวดลายของผาจะทําใหการผลิตผาไหมมีคุณภาพท่ีจูงใจและเป็นตัวกระตุน
ใหเกิดความตองการในการซื้อ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑแและคุณภาพของเสนไหม เริ่มตั้งแตสวนตนน้ําคือ การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  
กระบวนการผลิตเสนไหม การแปรรูปสาวไหมฟอกยอมสีเสนไหม  การคัดเลือกคุณภาพของเสนไหม  รวมถึงการคัดเลือกขนาดของเสนไหม
ใหไดขนาดใกลเคียงกัน จึงจําเป็นตองอาศัยความชํานาญและประสบการณแ ท้ังนี้จึงตองเริ่มพัฒนาทักษะของผูสาวไหม ตองมีการอบรมและ
ฝึกฝนใหผูที่สาวไหมมีความชํานาญเชี่ยวชาญในการสาวไหมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมท้ังอุปกรณแในกระบวนการสาว
ไหมตองไดมาตรฐานเพื่อรักษาคุณลักษณะของความเป็นเอกลักษณแผลิตภัณฑแผาไหม  4) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนใหมีคุณภาพ
และเหมาะสมใหเป็นท่ีเชื่อถือเป็นท่ียอมรับและสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแ โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน โดยมุงเนนการผลิตผาไหมใหไดคณุภาพด ีสวยงามเป็นท่ีนิยมของลูกคา ผูผลิตไดใหความเอาใจใสชิ้นงานทุกขั้นตอน พรอมท้ังควบคุม
การผลิตไปในตัว จากการพัฒนาคุณภาพซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนในระดับ 5 ดาวแลว  ผาไหมท่ีผลิตสามารถนําไป
เทียบกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ไดอีก ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑแผาไหมของชุมชนเพิ่มอีกหนึ่งมาตรฐานดวย 5) การพัฒนาดานการตลาดเพ่ือ
สงเสริมภูมิปใญญาพ้ืนบานในเชิงพาณิชยแนั้น  ชุมชนมีจุดแข็งอยูหลายประการท่ีสามารถนํามาใชรวมกับโอกาสทางการตลาดท่ีมีอยู  โดย
กลุมมีประสบการณแในการผลิตผาไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีมีการถายทอดมาจากบรรพชนตั้งแตอดีตจวบจนปใจจุบันดวย
คุณภาพของผาไหม ลวดลายท่ีมีเอกลักษณแ แปลกตา ผีมือท่ีปราณีต และชื่อเสียงท่ีไดรับจากการไดรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดผาไหมท่ีพระตําหนักภูพานราชนิเวศนแ จังหวัดสกลนคร ติดตอกันหลายปี รวมถึงการประกวดในท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายครั้ง  จากภูมิ
ปใญญาพ้ืนบานนั้นมีการลองผิดลองถูกในการออกแบบทอผาโดยใชภูมิปใญญาของชาวบาน จนไดผลิตภัณฑแท่ีมีคุณภาพดีและมีคุณคาทาง
จิตใจ นอกจากนี้การทําธุรกิจชุมชนมิใชมุงหวังแตรายไดเพียงอยางเดียว แตรวมถึงการเรียนรู ความรวมมือ ความสามารถในการผลิต การ
จัดการทางการตลาด ความเอ้ืออาทรที่มีตอกัน ความย่ังยืนและการรักษาไวซึ่งภูมิปใญญาทองถิ่นดวย ท้ังนี้  การสงเสริมการผลิตผาไหมจาก
ภูมิปใญญาพ้ืนบานใหมีการพัฒนาในเชิงพาณิชยแ  จากท่ีผานมากลุมชาวบานผูประกอบการไดจําหนายผาไหมท่ีผลิตโดยกลุมเป็นผูจําหนาย
เอง จําหนายตามงานนิทรรศการ  จําหนายตามความตองการของลูกคาและงานแสดงสินคาท่ีจัดขึ้นท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด  

3. แนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการทอผาไหมใหเป็นมรดกของชุมชน พบวา 1) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือสงเสริมกลุมทอผาไหมใหมีความย่ังยืนและควรมีการสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเนื่อง  2) จัดหลักสูตรการทอผาใหกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อใหสถาบันท่ีเก่ียวของชวยสืบสานและสืบทอดเพ่ือบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน  3) ควรสงเสริมการ
บันทึกลวดลายผาไหม เพื่อเป็นหลักฐานและถายทอดภูมิปใญญาอันล้ําคาของบรรพบุรุษ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา พบวา 
1. เทคนิคการถายทอดภูมิปใญญาการทอผาไหม อําเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา มีวิธีการถายทอดไดหลายทางโดยใช

เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเลาเพื่อใหปฏิบัติตามโดยการทําใหดูพรอมท้ังการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน วิธีการเรียนรู
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สวนใหญเกิดจากการลงมือทํา การลองผิดลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้เป็นพลวัตรจนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรูการทอผาไหมอยู
ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการ มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ท้ังในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรม 
(Innovation) อีกท้ังมีการประกวดการทอผาดวยมือเพื่อการพัฒนาผลงานของผูผลิตผาไหมแตละกลุม ซึ่งแตละวิธีขึ้นอยูกับองคแความรูและ
กลุมเปูาหมายท่ีจะรับการถายทอด สอดคลองกับงานวิจัยของสรังสี  แกวพิจิตร (2551 : 199-204) ไดศึกษาภูมิปใญญาพ้ืนบานในการผลิต
ผาไหมปใกธงชัยเพื่อพัฒนาเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน ผลการวิจัยพบวาภูมิปใญญาพ้ืนบานในการผลิตผาไหม ปใกธงชัยเป็นองคแ
ความรูความสามารถ และประสบการณแท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรคแถายทอดตอกันมาเป็นวัฒนธรรมพ้ืนบานดั้งเดิมของชาวบาน  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของลออ ไชยโยธา (2551 : 91-94) ไดศึกษาศึกษาภูมิปใญญาการทอผาไหมชุมชน ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา  เป็นจารีต ประเพณ ีวัฒนธรรมท่ีถายทอดสูรุนลูกหลานสืบตอไปการสืบทอดและพัฒนาการของการทอ
ผาไหม  โดยวิธีการสอนกันเองในชุมชน จากปูุยาตายาย พอแม สูลูกหลาน เป็นการเรียนรูกันภายในชุมชนความสําคัญ สอดคลองกับ
งานวิจัยของสุนทร สุขไทย (2549 : 112-116) ไดศึกษาการสืบสานการทอผาพ้ืนเมืองของชุมชนตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ผลการวิจัยพบวา เป็นการสืบสานดวยวิธีซึมซับไมมีการสอน แตเห็นพอ แม ปูุ ตา ยาย ทอก็เขาไปชวยและสามารถทอไดเพ่ือ
นําไปใชในครัวเรือน และมีการขายหารายไดบาง เป็นการใชชวงเวลาวางจากการทํานา เพราะท่ีนี่มีการทํานาปีละครั้ง  ซึ่งเป็นนาดํา การทอ
ผาชวยใหเกิดความสัมพันธแและชวยกันแบบเครือญาติเกิดความภูมิใจเมื่อเห็นผาท่ีทอเสร็จแลว ท้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา ฉัตร
เมืองปใก (2555 : 172 - 176 ) ท่ีไดศึกษาวิเคราะหแผาไหมมัดหม่ี อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการศึกษาพบวา การถายทอดองคแความรู
เป็นการถายทอดจากบรรพบุรุษสูรุนหลาน เป็นวิธีการถายทอดองคแความรูดวยการสอนโดยผูนํากลุมการฝึกอบรม มีการทัศนศึกษา ดูงาน มี
การสาธิตใหคําแนะนํา วิธีการทอผาไหมมัดหม่ีใหแกผูที่สนใจ สอดคลองกับงานวิจัยของสมโชค  เฉตระการ(2552 : 191-192 ) ท่ีไดศึกษา
แนวทางการเรียนรูสูความเป็นเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผาไหมตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ผลการวิจัยพบวา หลักในการถายทอดความรูและประสบการณแโดยใชวิธีการสอนภาคทฤษฎีดวยการบอก อธิบายใหทองจํา ใหดู
ตัวอยางของจริง และเรียนรูภาคปฏิบัติดวยการปฏิบัติจริงที่กลุมอาชีพในชุมชนลักษณะดังกลาวเป็นขอกําหนดทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมา  
จากบรรพบุรุษเป็นวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับการถายทอดความรู สวนการถายทอดความรูในระดับกลุมอาชีพเป็นการพัฒนาศักยภาพใหกับ
กลุมอาชีพทอผาในชุมชนท่ีตองคํานึงถึงกลุมอาชีพ ฝึกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องตามเงื่อนไขท่ีกําหนด จึง
สามารถเพิ่มศักยภาพใหกับกลุมอาชีพในชุมชนได (Goodkind, 1998) 

2. กระบวนการผลิตผาไหมอําเภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลุมผูใหขอมูลไดแบงเป็น 6 ขั้นตอน คือ การปลูกหมอน การ
เลี้ยงไหม การทําเสนใย การมัดหม่ี การยอมหมี ่และการทอผาไหมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของระวีวรรณ กิจโรจนแสกุล (2557 : บทคัดยอ) 
ท่ีไดศึกษาผาไหมหางกระรอก : การอนุรักษแและพัฒนาการผลิตเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กรรมวิธี
ในการทอวัตถุดิบท่ีใช เครื่องมือในการทอในอดีตลวนแตเป็นภูมิปใญญาแบบดั้งเดิมมีการปลูกหมอน เลี้ยงไหมเองสีท่ีใชเป็นสีท่ีไดจากวัสดุ
ธรรมชาติ ก่ีท่ีใชในการทอผาเป็นก่ีพ้ืนเมือง ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนการทอใชวิธีตามภูมิปใญญาจากบรรพบุรุษสอดคลองกับ
งานวิจัยของขนิษฐา ดําพลงาม (2555 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาเครื่องแตงกายสตรีเชิงพาณิชยแ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบวา กระบวนการผลิตเครื่องแตงกายผาไหมสตรีจังหวัดมหาสารคามท่ีแบงขั้นตอนเป็นดงันีค้ือ การปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การทําเสนใย 
การมัดหม่ี การยอมหมี ่การทอผาไหม และสอดคลองกับผลงานวิจัยของดวงฤทัย อรรคแสง. (2552 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษากระบวนการ
จัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นผาไหมมัดหม่ียอมสีธรรมชาติ ผลการวิจัยพบวา กระบวนการในการผลิตผาไหมมัดหมี่ยอมสีธรรมชาตินั้น    
มี 4 ขั้นตอน ไดแก การปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหมและการทอ 

สวนการพัฒนาผาไหมใหเป็นสินคามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนนั้น มีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาบุคคลดาน
การเรียนรูโดยวิธีกระบวนการกลุม 2) การพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นอุปกรณแในการผลิต 3) การพัฒนาผลิตภัณฑแและคุณภาพของเสนไหม              
4) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนใหมีคุณภาพ 5) การพัฒนาดานการตลาดเพื่อสงเสริมภูมิปใญญาพ้ืนบานในเชิงพาณิชยแสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Choi and Cheung (2007 : 438-452) ไดศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแดวยเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
การศึกษาของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดความสนใจศึกษาผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อสรางความม่ันใจ สรางความ
เชื่อมั่นในความสามารถของคนสังคม ชุมชน ใชภูมิปใญญาในการปรับตัวสัมพันธแในสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศของชุมชน พบวาวิธีการ
สรางคุณภาพใหบรรลุวัตถุประสงคแและปรับปรุงชีวิตใหดีขึ้น คือ ตองใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการคิดผลิตนโยบาย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ภูมิปใญญา ประสบการณแ และเสียงของคนภายชุมชน เป็นยุทธศาสตรแการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยกระบวนการนโยบายซึ่งสราง
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ชุมชนใหเขมแข็ง สอดคลองกับงานวิจัยของ นภาภรณแ หะวานนทแ และพิสมัย รัตนโรจนแสกุล (2548 : 68-84) ไดศึกษาการเสริมสรางทุน
สังคม เพ่ือชุมชนเขมแข็งท่ีตั้งอยูบนฐานคิดของการพ่ึงพาตนเองได   กระบวนการทอผาไหม จึงมีสวนสําคัญย่ิงในการกําหนดระบบ
ความสัมพันธแท่ีนําไปสูการสรางทุนทางสังคมท่ีมีการสะสมสืบทอดกันมานับจากอดีตเป็นการสรางทุนทางสังคมในวิถีชีวิตแบบพ่ึงพา
ธรรมชาติ และมีการปรับตัวใหเขากับยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  สอดคลองกับงานวิจัยธีรพงษแ วสัตดิลก (2546 : 88-94) ท่ีไดศึกษาเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาตลาด  ผาไหมและผลิตภัณฑแผาไหมจังหวัดบุรีรัมยแสูระบบพาณิชยแอิเล็กทอนิค พบวา รูปแบบการพัฒนาตองมีการพัฒนา
ในดานตาง ๆ เชน ดานผลิตภัณฑแ ตองมีการวางแผนเพื่อพัฒนาผาไหมและผลิตภัณฑแไหมเกี่ยวกับคุณภาพของเนื้อผาท่ีสม่ําเสมอ ลวดลาย 
สีสัน รวมท้ังตองมีการรับประกันคุณภาพดวยดานราคา กําหนดราคาผาไหมและผลิตภัณฑแไหม คือ คุณภาพของเสนไหม ฝีมือ และความ
ประณีตในการทอ รวมท้ังตองมีการลดราคาใหกับผูซื้อโดยเป็นราคาท่ีต่ํากวารานคาปกติ ดานการจําหนาย ภาวะการคาของตลาด ผาไหม
และผลิตภัณฑแไหมท้ังภายในประเทศและตางประเทศยังมีความตองการอยูมาก  กลุมลูกคาเปูาหมายคือตลาดตางประเทศและตลาด
กรุงเทพฯ และปใจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจผาไหมและผลิตภัณฑแไหม ดานธุรกิจการผลิต ตองมีการออกแบบการผลิตดานลวดลาย 
และรูปแบบผลิตภัณฑแ อีกท้ังมีการวางแผนการผลิตดานการพัฒนาลวดลาย สีที่ใชยอมตองเป็นสีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เสนไหมท่ีใช ทอผา
ตองเป็นเสนไหมจากการเลี้ยงไหมพ้ืนเมือง การผลิตสินคาตองเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการทอผาไหมใหเป็นมรดกของชุมชน พบวา 1) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือสงเสริมกลุมทอผาไหมใหมีความย่ังยืนและควรมีการสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเนื่อง  2) จัดหลักสูตรการทอผาใหกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อใหสถาบันท่ีเก่ียวของชวยสืบสานและสืบทอดเพ่ือบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน  3) ควรสงเสริมการ
บันทึกลวดลายผาไหม เพื่อเป็นหลักฐานและถายทอดภูมิปใญญาอันล้ําคาของบรรพบุรุษสอดคลองกับงานวิจัยของระวีวรรณ กิจโรจนแสกุล 
(2557 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาผาไหมหางกระรอก : การอนุรักษแและพัฒนาการผลิตเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการอนุรักษแและพัฒนาการผลิตผาไหมหางกระรอกเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเห็นควร
แบงเป็น 4 ดาน ดังนี้ การฝึกอบรม, การเพ่ิมพูนทักษะ, การพัฒนาเทคโนโลยี,การจัดการสมัยใหม สอดคลองกับงานวิจัยของขนิษฐา ดําพล
งาม (2555 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาเครื่องแตงกายสตรีเชิงพาณิชยแ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวารัฐบาลควรใหการ
สนับสนุนแกชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผาไหม  โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานเทคโนโลยี ท้ังนี้เพ่ือชวยใหชาวบานสามารถรักษาความรู
และทักษะท้ังยังเป็นการสรางเสริมรายไดแกชุมชนดวยเชนกัน 
 
ขอเสนอแนะ  

1. การผลิตผาไหมเป็นภูมิปใญญาพ้ืนบานซึ่งมีขั้นตอนท่ียุงยากใชเวลานานในการเรียนรูและประสบการณแในการฝกึปฏิบัต ิปใจจุบัน
กลุมผลิตผาไหมพบวาสวนใหญจะมีเฉพาะผูสูงอายุ ดังนั้นควรหากลยุทธแหรือแนวทางในการอนุรักษแสืบทอดใหคงอยูอยางย่ังยืน ควรมีการ
สรางความตระหนักและเห็นคุณคาภูมิปใญญาพ้ืนบานการทอผาใหแกกลุมเยาวชนและคนรุนใหมในชุมชนใหมากขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาการเรียนรูการผลิตและการทอผาไหมผานระบบการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรอบรมหรือหลักสูตรทองถิ่น
ตั้งแตระดับประถม มัธยมจนถึงอุดมศึกษาเพื่อเป็นแหลงเรียนรูในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป อีกท้ังยังเปิดโอกาสใหผูท่ีสนใจ
ไดศึกษาเลาเรียนและอันจะเป็นการสรางความตระหนักในภูมิปใญญาทองถิ่นหรือสามารถนํามาพัฒนาใหเป็นอาชีพทางเลือกในการประกอบ
อาชีพได  

3. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุนใหคําแนะนําดานแหลงทุน แนวทางการสรางเครือขายภูมิปใญญาเพ่ือการ
แขงขันอยางย่ังยืน การเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับกระบวนการทอผา   การออกแบบลวดลาย การออกแบบผลิตภัณฑแเครื่องแตงกายใหเหมาะ
กับทุกเพศทุกวัย ตลอดจนมีการสงเสริมดานการตลาดใหเป็นท่ีรูจักกวางขวางออกไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงผานไปดวยดีเพราะไดรับความรวมมือจากคณาจารยแในคณะศึกษาศาสตรแและศิลปศาสตรแ  คณะ
บริหารธุรกิจ และคณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาทางวิชาการ ใหคําแนะนําเก่ียวกับการศึกษาวิจัย 
รวมท้ังชวยตรวจทาน และแกไข โดยการชี้แนะแนวความรูตางๆ ท่ีเป็นประโยชนแเก่ียวกับการศึกษาวิจัยนี้ จนกระท่ังงานวิจัยนี้ประสบ
สัมฤทธิผลและสําเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงคแ ขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้  
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การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทภาคเหนอื   
กรณีศึกษา ประชาชนในหมูบานยกกระบตัร ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

The development of democratic political culture in rural areas in the north : A Case Study of 
People in Yokkrabut Village, Yokkrabut District, Ampure Samnjao, Tak Province. 

 

จาตุรงคแ สุทาวัน1 สุข บปุผา2 และอัมพรรัตนแ  สุขส าราญ3 
Jatoorong Sutawan Suk Phubpha and  Ampornrat Suksomeran 

บทคัดยอ 
          การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในสวนที่เอื้อประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตย 
รวมถึงในสวนที่เป็นอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนแนะนําแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขต
ชนบทภาคเหนือ วิธีการศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาทั้งจากเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในหมูบานเปูาหมาย 
ผลการศึกษาพบวา  

วัฒนธรรมทางการเมืองในสวนที่เป็นประโยชนแในการพัฒนาประชาธิปไตย คือ วัฒนธรรมแบบสังคมพลเมือง วัฒนธรรมแบบสังคม
พลเมืองที่จําเป็นตองสรางขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตยมี 6 ประการสําคัญคือ ตระหนักในการมีสวนรวมทางการเมือง ตระหนัก
ตอการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอยางเครงครัด การใหความสําคัญในการมีจิตสาธารณะ การสรางหลักสันติวิธี และการ
ประนีประนอม การรูจักใชสิทธิของตนเองและรูจักเคารพสิทธิเสรีภาพผูอื่น และการมองโลกในเชิงสรางสรรคแ สวนวัฒนธรรมสวนที่เป็นอุปสรรค
และไมเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตยคือ การขาดความต่ืนรูในการมีสวนรวมทางการเมือง ขาดจิตสํานึกแหงการรักษากฎหมายและการ
เคารพกฎกติกาของสังคม ความตีบตันในดานการมีจิตสาธารณะ หลักสันติวิธีและการประนีประนอมยังไมถูกสรางใหเป็นแนวปฏิบัติโดยเห็นเป็น
รูปธรรม และขาดความเขาใจเรื่องการใชสิทธิ เสรีภาพ ทั้งของตนเองและผูอื่น  
          งานวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมแบบสังคมพลเมืองใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนหมูบานทั้ง 6 ดาน คือ การสรางใหประชาชน
ตระหนักในสํานึกแหงการมีสวนรวมทางการเมือง การสรางใหประชาชนตระหนักในสํานึกแหงการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคม 
ใหความในดานการมีจิตสาธารณะ โดยการยึดหลักสันติวิธีและการประนีประนอม รวมถึงการสรางความเขาใจในการรูจักใชสิทธิของตนและรูจั ก
เคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่น 
ค าส าคัญ: การพัฒนา , วัฒนธรรมการเมือง , ประชาธิปไตย 
 
Abstract 
          This research aimed at the study of The political culture of the people that is beneficial to democratic 
development. Including in part Thai is an obstacle to democratic development. This research made use of qualitative 
methods as its research methodology. Qualitative methods research was used to studying the document and collecting 
data from the target village. 
          The research found that there were the results showed that the political culture consistent with democratic 
culture is civic culture. There are six civic culture features which need to be created to facilitate the development of 
democracy: a sense of political participation, a sense of maintaining law and strictly respect the rules of society, public 
mind, nonviolence and reconciliation, fair use of their rights and respect others, and being optimistic. However, the 
culture that is not conducive to the development of democracy consists of no participating in politics, neglect of 
maintaining law and respect for the rules of society, narrow- public mindedness, nonviolence and reconciliation which has 
not been put into practice, not understanding of their rights and less respect paid to others. 
          The study also reveal feedback and guidance 6 topics to develop civic culture in the local villages. 
Keyword:  Development , Political culture , Democracy 
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บทน า 
            จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี พ .ศ. 2475  ซึ่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่ไทยไดรับอิทธิพลจากประเทศฝใ่งตะวันตก  ซึ่งระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่
ไดรับการยอมรับจากประเทศมหาอํานาจตางๆของโลก เชน อังกฤษ ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา เป็นตน เชนเดียวกับสังคมไทยสวนใหญที่มองวา
ประชาธิปไตยเป็นระบอบที่จะสรางความเป็นธรรมใหกับทุกฝุายไดอยางทั่วถึง แตกระน้ันระบอบดังกลาวยังคงถูกชี้ใหเห็นถึงขอบกพรอง ในการ
สรางความสัมพันธแใหเขากับลักษณะการดําเนินชีวิตของคนไทยไดอยางแนบแนน จากประวัติศาสตรแการเมืองการปกครองไทยที่ผานมาอาจกลาว
ไดวายังคงเป็นประชาธิปไตยที่ยังไมเต็มใบ มีความไมชัดเจน และอุปสรรคปใญหาซอนอยูมากมาย ภายใตเงื่อนไขที่ยังหาทางออกไมไดอยู หลาย
ประการดวยกัน ซึ่งปใจจุบันปใญหาเหลาน้ีสงผลกระทบอยางชัดเจนตอวิถีชีวิตประชาชนคนไทย รวมถึงการพัฒนาประเทศในแทบทุกดาน ปใจจัย
อยางหนึ่งซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ คือ เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งสืบทอดกันมายาวนาน ที่มองวาอิทธิพลจากระบบอุปถัมภแในอดีตที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน ทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยจะถูกคอนขอดไปในทางอํานาจนิยมซึ่งสวนทางกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย 
          หากศึกษาประวัติศาสตรแของประชาธิปไตยในประเทศไทย จะพบวาการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยโดยใชวัฒนธรรมทางการเมืองน้ัน 
จะตองสงเสริมประชาชนไดเขาใจถึงบทบาทของชนชั้นนําผูมีอํานาจทางการเมืองยังคงยึดติดกับอํานาจนิยม ไมสามารถจัดสรรอํานาจและ
ผลประโยชนแไปสูชนชั้นตางๆไดอยางทั่วถึง ดังน้ันประชาชนในระดับรากหญาจึงไมรูสึกตนเองมีความสําคัญตอวิถีทางของประชาธิปไตย จึ งไมได
ตระหนักถึงสิทธิหนาที่และความสําคัญในการเป็นประชาชน โดยรับรูแตเพียงวาอํานาจและสิทธิทางการเมืองตางๆถูกกําหนดโดยชนชั้นนํา  การ
ถูกถายทอดกับวัฒนธรรมทางการเมืองดังกลาวจนกลายเป็นยึดติด วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยมดังกลาวจะยึดมั่นวาผูปกครองสําคัญ
กวาประชาชน ดวยระบบการศึกษาที่ผานมายังไมสามารถสงเสริมวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไดในวงกวาง สวนมากจะเนนหนักใน
เฉพาะนักศึกษาที่อยูในสาขาวิชารัฐศาสตรแเทาน้ัน โดยทางชนชั้นปกครองยังไมไดมีการสงเสริมใหประชาชนสวนใหญในการพัฒนาในดานความรู
ความเขาใจถึงอํานาจอธิปไตยที่แทจริงของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตย (วัฒนา เซงไพเราะ 2556) 
          บริบทการเมืองไทยภายใตประชาธิปไตยถูกมองวาลมเหลว  ชนชั้นนําใหนํ้าหนักในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยใหความสําคัญเฉพาะ
เรื่องสถาบันทางการเมืองเพียงอยางเดียว เชน ลองผิดลองถูกในการใชรัฐธรรมนูญ พัฒนาขีดความสามารถของพรรคการเมือง การ ใหอํานาจ
องคแกรอิส คานิยม แบบแผนและพฤติกรรม  โดยสามารถกลาวไดวาการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย ใหความสําคัญเพียง ”รูปแบบ
โครงสราง”  มองขามสวนที่เป็นเน้ือหาสาระ ที่กลาวไดวาเป็นแกนแทแหงระบอบประชาธิปไตยระตางๆมาตรวจสอบการใชอํานาจของสถาบัน
ทางการเมือง  ซึง่มองขามปใจจัยในดานสังคมมนุษยแวิทยา (สุรชัย ศิริไกร 2550) 
          ประเทศไทยเราจากอดีตที่ผานมา คนไทยเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟูามากกวาแบบมีสวนรวม จึงทําใหเกิดผลคือการ
เมืองไทยถูกครอบงําดวยขาราชการและทหารติดตอกันมา แตจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวงหลังปี 2500 เป็นตนมา ทําใหเกิดคนกลุม
ใหมในสังคมไทย ซึ่งคนกลุมใหมน้ีเป็นผูไดรับการศึกษาในแบบตะวันตก เป็นกลุมคนที่เติบโตมากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีความมั่นใจใน
ตัวเองและติดตอกับชาติที่เป็นประชาธิปไตยมาก ทั้งอิทธิพลจากสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลนแที่ทําใหเขาเหลาไดรับรูรับทราบถึงความเป็นไป
ในโลกกวาง ทําใหพวกเขาตองการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น  ประกอบกับการเปลี่ยนของชุมชนชนบทไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก อาชีพชาวนาถูกแปรสภาพไปเป็นผูรับจางทํานาหรือเป็นผูประกอบการรายยอยที่ทํานาผานโทรศัพทแมือถือ วัฒนธรรมทางการเมืองของ
ชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเมืองใหญ การติดตอสื่อสาร การเขามาทํางานในเมืองของคนจากชนบทและกลับไปรับใชสังคมบาน
เกิด ทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองในชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการสํานึกในการปกครองทองถิ่นที่เชื่ อวาไมมีใครรูปใญหาของทองถิ่น
ดีกวาคนทองถิ่นเอง มีการรณรงคแจังหวัดจัดการตนเองกันอยางแพรหลายไปทั่วประเทศซึ่งในสังคมชนบท วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม
รูและไมสนใจการเมือง และไมคิดวาจะไดรับผลกระทบจากการเมือง ประชาชนจึงไมคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ทําใหประชาชนมี
สํานึกทางการเมืองตํ่า ขาดการมีสวนรวมทางการเมืองพูดงายๆแบบในสังคมชนบทในภาคเหนือก็คือ “บฮู บหัน” ไมสนใจอะไรทั้งน้ันที่เกี่ยวของ
กับการเมือง เชนเดียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่บุคคลในสังคมสนใจการเมืองบาง แตเขาใจการเมืองในลักษณะที่ยอมรับอํานาจของผูปกครอง 
ดังน้ัน จึงไมสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง พูดงายๆ แบบภาษาเหนือก็คือ “เอาเปิ้นวา” หรือ “เขาเอาอยางไรก็เอาอยางน้ัน” 
น่ันเอง (ชํานาญ จันทรแเรือง 2559) 
          จากการทบทวนวรรณกรรมชี้ใหเห็นถึงขอมูลที่วา  ในสังคมไทยเรายังขาดความเป็นสังคมแบบพลเมือง จึงไมอาจจะหวังใหระบอบ
ประชาธิปไตยเติบโตไดดีภายใตระบบโครงสรางและการพัฒนาสถาบันทางการเมืองเพียงอยางเดียว แตขอมูลชี้ใหเห็นถึงความสําคัญที่ลงลึกไ ป
มากกวาระบบโครงสรางทางประชาธิปไตยคือ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความเชื่อและความรูสึกของคนในชุมชนน้ันๆหรือที่เรียกวา”วัฒนธรรม
ทางการเมือง” 
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          จังหวัดตากเป็นจังหวัดในภาคเหนือจังหวัดตากมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๔๗ คน เป็นชาย ๓๒๖,๘๓๓ คน หญิง ๓๑๘,๒๑๔ คน 
แบงเขตการปกครองเป็น ๙ อําเภอ ซึ่งการปกครองทองถิ่นจําแนกไดคือ ๑ องคแการบริหารสวนจังหวัด ๑ เทศบาลนคร ๑ เทศบาลเมือง ๑๗ 
เทศบาลตําบล ๔๙ องคแการบริหารสวนตําบล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุแสูง ประกอบกับสังคมสวนใหญเป็นสังคมชนบท  
จากการทบทวนวรรณกรรมมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทภาคเหนือ  พบวา 
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมแบบพลเมืองใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนในหมูบานในเขตชนบทภาคเหนือ 5 ดาน คือการสรางจิตสํานึกในการมี
สวนรวมทางการเมือง การรักษากฎหมายตลอดจนกติกาของสังคม ชี้ใหเห็นขอดีที่จะนําไปสูการพัฒนาในดานประชาธิปไตยในหมูบานชนบทใน
ภาคเหนือ  
          ในทายที่สุดการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นกับชุมชนในเขตชนบทภาคเหนือไดอยางไร ประเด็นผูวิจัยจึงนํา
ประเด็นในขอน้ีมาเพื่อทําการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสรางสังคมแหงประชาธิปไตยตอไป 
 
วัตถุประสงคแในการวิจัย 
          1.   เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในสวนที่เอื้อประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตย        
          2. เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในสวนที่เป็นอุปสรรคและไมเอ้ือประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตย 
          3 . เพื่อแนะนําแนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
          1. ขอบเขตดานเน้ือหาสาระ มุงสํารวจประเด็นในสวนของวัฒนธรรมทางการเมืองในสวนที่เป็นประโยชนแในดานการพัฒนาประชาธิปไตย
และอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนแนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตพื้นที่ชนบทในจังหวัดตาก โดย
เป็นการศึกษาจากการรวบรวมขาวสารจากเอกสารตางๆที่เก่ียวของ ทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ และการศึกษาวิเคราะหแ  วิจัยสรุปผล 
 2. ขอบเขตดานพื้นที่และเปูาหมาย พื้นที่และกลุมเปูาหมายในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมผูนํา และประชาชนในหมูบานยกกระบัตร 
ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก    
 3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการเริ่มทําการศึกษาครั้งน้ีเริ่มตนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561- เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           ดําเนินการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยอาศัยกระบวนการ และวิธีการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลที่สําคัญ 
จํานวน 6 กลุม กลุมละ 6 คนรวมเป็นจํานวน 36 คน รวมกับการสังเกตการณแ และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารรวมทั้งทําการ
วิเคราะหแดวยการจําแนกหมวดหมู พิจารณาความสอดคลองของเน้ือหาโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี ควบคูกับบริบทของพื้นที่
ที่ศึกษา          
  
ผลการวิจัย 
          ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมทางการเมืองในสวนที่เป็นประโยชนแในการพัฒนาประชาธิปไตย คือ  วัฒนธรรมแบบสังคมพลเมือง 
วัฒนธรรมแบบสังคมพลเมืองที่จําเป็นตองสรางขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตยมี 6 ประการสําคัญคือ ตระหนักในการมีสวน
รวมทางการเมือง ตระหนักตอการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอยางเครงครัด การใหความสําคัญในการมีจิตสาธารณะ การสราง
หลักสันติวิธี และการประนีประนอม การรูจักใชสิทธิของตนเองและรูจักเคารพสิทธิเสรีภาพผูอื่น และการมองโลกในเชิงสรางสรรคแ สวน
วัฒนธรรมสวนที่เป็นอุปสรรคและไมเอ้ือประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตยคือ การขาดความต่ืนรูในการมีสวนรวมทางการเมือง ขาดจิตสํานึก
แหงการรักษากฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคม ความตีบตันในดานการมีจิตสาธารณะ หลักสันติวิธีและการประนีประนอมยังไมถูก
สรางใหเป็นแนวปฏิบัติโดยเห็นเป็นรูปธรรม และขาดความเขาใจเรื่องการใชสิทธิ เสรีภาพ ทั้งของตนเองและผูอื่น  
 
สรุปและอภิปรายผล 
          วัฒนธรรมทางการเมืองในสวนที่เป็นประโยชนแในการพัฒนาประชาธิปไตย คือ  วัฒนธรรมแบบสังคมพลเมือง วัฒนธรรมแบบสังคม
พลเมืองที่จําเป็นตองสรางขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตยมี 6 ประการสําคัญคือ ตระหนักในการมีสวนรวมทางการเมือง 
ตระหนักตอการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอยางเครงครัด การใหความสําคัญในการมีจิตสาธารณะ การสรางหลักสันติวิธี และ
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การประนีประนอม การรูจักใชสิทธิของตนเองและรูจักเคารพสิทธิเสรีภาพผูอื่น  และการมองโลกในเชิงสรางสรรคแ สวนวัฒนธรรมสวนที่เป็น
อุปสรรคและไมเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาประชาธิปไตยคือ การขาดความต่ืนรูในการมีสวนรวมทางการเมือง ขาดจิตสํานึกแหงการรักษา
กฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคม ความตีบตันในดานการมีจิตสาธารณะ หลักสันติวิธีและการประนีประนอมยังไมถูกสรางใหเป็นแนว
ปฏิบัติโดยเห็นเป็นรูปธรรม และขาดความเขาใจเรื่องการใชสิทธิ เสรีภาพ ทั้งของตนเองและผูอื่น  
         ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมแบบสังคมพลเมืองใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนหมูบานทั้ง 6 ดาน คือ การสรางใหประชาชนตระหนักใน
สํานึกแหงการมีสวนรวมทางการเมือง การสรางใหประชาชนตระหนักในสํานึกแหงการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคม ใหความใน
ดานการมีจิตสาธารณะ โดยการยึดหลกัสันติวิธีและการประนีประนอม รวมถึงการสรางความเขาใจในการรูจักใชสิทธิของตนและรูจักเคารพสิทธิ
เสรีภาพของคนอื่น 
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บทคัดยอ 
          การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคแในการศึกษาขอมูลสภาพการทํางานในปใจจุบัน ปใญหา และอุปสรรค และนําเสนอแนวทางใน
การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนาสินคาหัตถกรรมในพ้ืนที่องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
วิธีการศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแกับกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวนทั้งหมด 35 คน  
          ผลจากการศึกษา พบวา สภาพการทํางานในปใจจุบัน ปใญหา และอุปสรรคในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดย
การพัฒนาสินคาหัตถกรรม คือ 1)กลุมผูประกอบการยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องความตองการของตลาด และขาดประสบการณแ
ในการดําเนินธุรกิจ 2) สภาพการดําเนินการขององคแกรยังขาดการนําเทคโนโลยีใหมๆมาผสมผสานกับทุนและภูมิปใญญาของทาง
ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาที่เกิดจากภูมิปใญญาทองถ่ิน 3) กลุมผูประกอบการยังคงสรางผลิตภัณฑแ
ตามความถนัดและชํานาญของตนเอง และแนวทางในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนาสินคาหัตถกรรม คือ  
มี 1) การสรางองคแความรูโดยการจัดอบรมใหแกสมาชิกของกลุมผูประกอบการในชุมชน 2) ตองมีการควบคุมระบบการผลิตใหมี
มาตรฐาน 3) ตองมีการพัฒนารูปแบบสินคาใหเป็นที่ตองการของตลาดและยกระดับสินคาใหเป็นสินคา otop เพ่ือตอยอดทางธุรกิจตอไป 
          ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษา 1) ปใญหาอุปสรรคที่พบ กลุมผูประกอบการยังตองการความชวยเหลือในการพัฒนาอีก
หลายดาน ทั้งในสวนของงบประมาณทั้งในดานภาครัฐและเอกชน2) ในกระบวนการทางธุรกิจของกลุมผูประกอบการในชุมชนยัง
ตองการในการจัดอบรมใหความรูในการดําเนินการทางธุรกิจอยางเป็นระบบ3) ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจํากัดเฉพาะในเขตพ้ืนที่
องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ในการศึกษาตอไปในอนาคตควรมีการศึกษาจากกลุมผูประกอบการในชุมชนอื่นๆ 
อันจะนําไปสูการพัฒนาความเป็นอยูของคนในทองถ่ินไดอยูดีมีสุข ซึ่งสงผลใหไดตัวชี้วัดการพัฒนาอยางแทจริง 
 
ค าส าคัญ: การสรางความเขมแข็ง , เศรษฐกิจชุมชน , สินคาหัตถกรรม 
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Abstract 
          This research aims to study about current working condition, problems and obstacles in value added 
creation and presented guidelines for strengthening the community economy by developing handicraft products 
in the Wanghin Subdistrict Administrative, Muangtak District, Tak Province. This study used qualitative research. 
35 key informant collected data by interview. 
            The results of the study that found current  working condition, problems and obstacles in Strengthening 
the community economy were 1) Entrepreneur group lack knowledge about demand market and lack of 
experience in community enterprise business. 2) The operating condition lack of capital to innovate and develop 
or add value to products from local wisdom. 3) Entrepreneurs continue to create products with aptitude and 
expertise. And presented guidelines for value added creation from the development on local of wicker were 1) 
create of knowledge by training to members of the community enterprise, 2) production system control to 
standard. and 3) develop the product to consumers prefer and creating value to OTOP products for business 
extension. 
        Recommendations of research were 1) this research found problems and obstacles encountered such as 
entrepreneurs need a hand in developing include budget of public and private, 2) in the business process of the 
enterprise community, there needed training about business operation knowledge to development of local 
wisdom systematically and 3) limitations of this research was specific at community enterprise group of Wanghin 
sub-district , Muange district , Tak province. Should be study of other community enterprises groups about other 
products in the future. For development life quality of local, that affect to right development indicator. 
 
Keyword: Strengthening , community economy , handicraft product  
 
บทน า 
          สภาพเศรษฐกิจตอสถานการณแโลกของประเทศไทยในปใจจุบันยังคงมีความผันผวน การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงไมสามารถ
กาวขามความเป็นประเทศที่มีรายไดปานกลาง  เราจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหม  โดยมีประเด็นตางๆในการปฏิรูประบบ
โครงสรางระบบเศรษฐกิจเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ เชน นโยบายไทยแลนดแ 4.0 เป็นการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม มีการใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง มีความพอประมาณในวิถีชีวิต มีวิธีในการปรับเปลี่ยนระบบโครงสรางทั้งใน
ภาคธุรกิจ  การศึกษา แรงงาน ตลอดจนภาคเกษตรกรรม จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงานจากทรัพยากรบุคคล และเครื่องจักร 
เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี  

การดําเนินทางธุรกิจอยูในอัตราการแขงขันที่อยูในระดับสูง การมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแและในการตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑแที่
แปลกใหม  ตอบโจทยแความทันสมัยและความตองการของผูบริโภค เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ บันไดสูความสําเร็จคือการขยายขอบเขต
ทางธุรกิจดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือยกระดับในการบริการเพื่อเพิ่มมูลคาที่สูงมากขึ้น  การปรับเปลี่ยนอาจอยูในรูปแบบของการพัฒนา
ภาพลักษณแ ประโยชนแใชสอย การสรางคุณประโยชนแจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือการนําปใจจัยตางๆมาตอบแทนความตองการของตลาด 
การนําแนวคิดตางๆมาเพื่อวิเคราะหแและตอยอดสูการพัฒนาทางธุรกิจ การพัฒนามูลคาเพิ่มสินคาหรือบริการ (คูมือการพัฒนามูลคาเพิ่ม, 2560) 

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชนตําบลตะลุกกลางทุงพบวาประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําเกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน 
ทําไร เลี้ยงสัตวแ) รับจางทั่วไป และอาชีพเสริมคือการทําเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปใญญาที่สืบทอดจากรุนสูรุน  สภาพพื้นที่ของตําบลเป็นปุาไม  มี
เทือกเขาสูง   มีพื้นที่ราบสําหรับการเกษตรนอย พื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง มีอยูประมาณรอยละ 65 ของพื้นที่ ซึ่งปกคลุมไปดวยปุาไมโปรงและปุา
เบญจพรรณ และเป็นพื้นที่ราบลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสูแมนํ้าปิงและแมนํ้าวัง  กลุมจักสานเป็นกลุมที่รวมตัวกันของชาวบาน ที่นําไมไผ
ที่มีในตําบลมาจักสานเป็นผลิตภัณฑแ เป็นจําหนายเพื่อสรางรายเสริมใหกับครอบครัว ไดแก ตะกรา กระบุง กระดง พัด ตะกราใสผลไม ฯลฯ  
รายไดจากการขายผลผลิตขึ้นอยูกับกลไกของการตลาด (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองตาก, 2560) ธุรกิจในกระบวนการของวิสาหกิจชุมชน
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สวนใหญมีการสรางผลิตภัณฑแตามความถนัดและชํานาญของตนเอง สวนใหญสินคาจะมีรูปแบบที่ซ้ําๆกัน ไมมีความหลากหลายซึ่งเป็นที่ตองการ
ของตลาดหรือพฤติกรรมของผูบริโภคตามสมัยนิยม ขาดความเชี่ยวชาญในการนําทักษะและความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑแในเขาสูความตองการ
ของตลาด ยังเป็นสวนนอยที่ใชนวัตกรรมในการสรางผลิตภัณฑแ    

กระบวนการทางธุรกิจที่ยังคงเป็นปใญหาของผูประกอบการในชุมชน คือ การที่ผลิตภัณฑแไมสอดคลองกับความตองการของตลาด 
สืบเน่ืองจากผูประกอบการขาดประสบการณแและความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว อีกทั้งยังขาดในเรื่องการนําภูมิปใญญามาผสมผสานกับทุน
ตางๆที่เกิดจากชุมชนเพื่อเสริมสรางผลิตภัณฑแของตนเอง โดยการนําทุนทางภูมิปใญญามาผสมผสานกับทุนทางนวัตกรรมน่ันคือวิธีการสราง
มูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑแโดยใชเอกลักษณแของทองถิ่นซึ่งเป็นเครื่องหมายการคาที่มีเฉพาะผูผลิตที่อยูในวงจํากัด การสราง สรรคแตรา
สินคา  โลโกผลิตภัณฑแเพ่ือสรางความเป็นเอกลักษณแและความนาเชื่อถือในวงกวาง ยังเป็นสวนนอย  จากประเด็นปใญหาดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะสําคัญของความคิดริเริ่มสรางสรรคแในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑแ  ดังน้ันการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตางๆมาประยุกตแใชเพื่อการสรางสรรคแผลิตภัณฑแสามารถสรางมูลคาเพิ่มเขาไปในสวนของเศรษฐกิจชุมชน (ศศิพร ตายคํา , นรินทรแ 
สังขแรักษา , 2558 )  

จากสภาพปใญหาดังกลาว  ชี้ใหเห็นวาควรมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหความรูแกผูประกอบการในชุมชน มีการฝึกอบรมสงเสริมใน
ดานการใชความคิดสรางสรรคแในการผลิตสินคาจากภูมิปใญญาทองถิ่น  จากการสํารวจของผูวิจัย ผูประกอบการในเขตพื้นที่ตําบลวังหิน อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ยังมีสภาพปใญหา  ที่ขาดการสงเสริมพัฒนาในดานธุรกิจของกลุมผูประกอบการในชุมชน จึงมีความ
จําเป็นที่จะตองหาแนวทางในการแกไขปใญหารวมไปถึงพัฒนากระบวนการในการจัดการธุรกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตอผลิตภัณฑแ  โดยผลจาการ
ศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชนแตอการพัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชน โดยเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดตาก  โดยรูปแบบการดังกลาว
สามารถประยุกตแใชกับชุมชนอื่นจนนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไปได 
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ขาวสารจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  และการศึกษาวิเคราะหแ  วิจัยสรุปผล 
 2. ขอบเขตดานพื้นที่และเปูาหมาย พื้นที่และกลุมเปูาหมายในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมผูนํา และสมาชิกของกลุม ผูประกอบการใน
พื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก  
          3. ขอบเขตดานเวลา  ระยะเวลาในการเริ่มทําการศึกษาครั้งน้ีเริ่มตนในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561- เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           ดําเนินการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยอาศัยกระบวนการ และวิธีกา รสัมภาษณแกลุมกับผูใหขอมูลที่สําคัญ 
เป็นจํานวน 35 คน และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารรวมทั้งทําการวิเคราะหแดวยการจําแนกหมวดหมู พิจารณาความสอดคลอง
ของเน้ือหาโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี ควบคูกับบริบทของพื้นที่ที่ศึกษา       
    
ผลการวิจัย 
          ผลจากการศึกษา พบวา สภาพการทํางานในปใจจุบัน ปใญหา และอุปสรรคในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนา
สินคาหัตถกรรม คือ 1)กลุมผูประกอบการยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องความตองการของตลาด และขาดประสบการณแในการดําเนินธุรกิจ 2) 
สภาพการดําเนินการขององคแกรยังขาดการนําเทคโนโลยีใหมๆมาผสมผสานกับทุนและภูมิปใญญาของทางทองถิ่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่เกิดจากภูมิปใญญาทองถิ่น 3) กลุมผูประกอบการยังคงสรางผลิตภัณฑแตามความถนัดและชํานาญของตนเอง และแนวทาง
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ในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนาสินคาหัตถกรรม คือ  มี 1) การสรางองคแความรูโดยการจัดอบรมใหแกสมาชิกของ
กลุมผูประกอบการในชุมชน  2) ตองมีการควบคุมระบบการผลิตใหมีมาตรฐาน 3) ตองมีการพัฒนารูปแบบสินคาใหเป็นที่ตองการของตลาดและ
ยกระดับสินคาใหเป็นสินคา otop เพื่อตอยอดทางธุรกิจตอไป 
          การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนาสินคาหัตถกรรมในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตากสามารถ
นาผลที่ไดจากการวิจัยมาอภิปรายผล โดยแบงตามหัวขอการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคแของการวิจัย ดังน้ี 
          วัตถุประสงคแขอที่ 1.เพื่อศึกษาสภาพการทํางานในปใจจุบัน ปใญหา และอุปสรรคในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการ
พัฒนาสินคาหัตถกรรมในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งสรุปการอภิปรายผล ไดดังน้ี สภาพการทํางานในปใจจุบัน ปใญหา 
และอุปสรรค โดยสวนใหญสินคาจะเป็นไปในลักษณะของการใชภูมิปใญญาทองถิ่นในการสรางผลิตภัณฑแ ผูประกอบการยังคงสรางผลิตภัณฑแตาม
ความถนัดและชํานาญของตนเอง โดยสินคายังขาดในสวนของรูปแบบผลิตภัณฑแที่หลากหลาย ยังไมตรงตามความตองการของตลาด และสภาพ
การดําเนินการยังขาดการนําทุนทางนวัตกรรมตางๆมาผสมผสานเพื่อพัฒนาหรือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่เกิดจากภูมิปใญญาทองถิ่น 
          วัตถุประสงคแขอที่ 2.การนําเสนอแนวทางในการดําเนินการสงเสริมในการสราง ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนาสินคา
หัตถกรรมในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาชี้ใหเห็นถึงความตองการองคแความรูใหมๆเชน การ
สรางมูลคาเพิ่ม ความตองการของตลาด การสรางความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑแ เป็นตน ซึ่งในกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของชุมชน จําเป็น
อยางย่ิงที่จะตองสรางมาตรฐานในการผลิต ที่ตองมีการควบคุมการทํางานอยางเป็นระบบ เพื่อตอยอดการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑแใหเป็นที่
ตองการของลูกคาและยกระดับสินคาใหเป็นที่ยอมรับในวงกวางตอไป  
 
ขอเสนอแนะท่ีส าคัญจากการศึกษา 
          ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษา 1) ปใญหาอุปสรรคที่พบ ชุมชนยังตองการความชวยเหลือในการพัฒนาอีกหลายดาน ทั้งในดาน
งบประมาณทั้งในภาครัฐและเอกชน2) ในกระบวนการทางธุรกิจของกลุมผูประกอบการในชุมชนยังตองการในการจัดอบรมใหความรูในการ
ดําเนินการทางธุรกิจทางการพัฒนาภูมิปใญญาทองถิ่นอยางเป็นระบบ3) ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจํากัดเฉพาะในกลุมของกลุมผูประกอบการใน
พื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก ในการศึกษาตอไปในอนาคตควรมีการศึกษากลุมผูประกอบการในชุมชนอื่นๆที่ดําเนินธุรกิจ
กับผลิตภัณฑแและสินคาที่เก่ียวของกันใหมากขึ้นอันจะนําไปสูการพัฒนาความเป็นอยูของคนในชุมชนทองถิ่นไดอยูดีมีสุขซึ่งสงผลใหไดตัวชี้วัดการ
พัฒนาอยางแทจริง 
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ความสัมพันธแระหวางความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ในพืน้ที่องคแการบริหารสวนต าบลออนกลาง อ าเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

The Relationship Between The Demand Of The Elderly And Quality Of Life In On Klang Sub 
District Administrative Organization Ampher Mae On Chiang Mai Province 

 
         รุงทิพยแ  ชัยชนะ1 

         Rungtip Chaichana 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธแระหวางความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพ้ืนที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคแของการวิจัยดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสภาพปใจจัยความตองการของผูสูงอายุในพ้ืนที่องคแการ
บริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพ้ืนที่องคแการบริหารสวนตําบลออนก
ลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธแระหวางความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพ้ืนที่องคแการบริหาร
สวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูสูงอายุในพ้ืนที่ขององคแการบริหารสวนตําบลออนก
ลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 278 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสัน 

 
ค าส าคัญ:  ความตองการของผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและองคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง 
 
Abstract  

The study was conducted with three objectives; 1) to examine the level of the demand in On Klang sub 
district administrative organization Ampher Mae On Chiang Mai province, 2) to study quality of life of the elderly 
of the elderly in On Klang sub district administrative organization ampher Mae On Chiang Mai province and 3) to 
explore the relationships between quality of life and the demand of the elderly in On Klang sub district 
administrative organization Ampher Mae On Chiang Mai province the population of 278 the elderly in On Klang 
sub district administrative organization ampher Mae On Chiang Mai province. The data were collected by 
questionnaire as the instrument. The statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson correlation coefficient. 

 
Keywords : The Demand Of The Elderly And Quality Of Life, On Klang Sub District Administrative Organization 
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บทน า 
ในปใจจุบันสภาพแวดลอมตางๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและเหนือความคาดหมาย จนทําใหมนุษยแเราตองมาปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบการใชชีวิตใหสอดคลอง และรองรับกับสถานการณแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใชชีวิตอยูรวมกันของมนุษยแในสังคมหน่ึงๆ จะตองมี
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายใตความแตกตางกันทั้ง อายุ, รายได, ระดับการศึกษา, รสนิยม และเปูาหมายในการดําเนินชีวิต โดยบุคคล
เหลาน้ี ยอมมีความตองการ มีอํานาจในการซื้อ และความพึงพอใจที่หลากหลาย ซึ่งพื้นฐานในความตองการและพฤติกรรมของมนุษยแน้ัน จะ
เรียนรูสิ่งตางๆ ในเรื่องของ คานิยม, การรับรู, ความพอใจ และพฤติกรรมผานสถาบันครอบครัว , เพื่อน และสังคม หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีอิทธิพล 
โดยมีวัฒนธรรมแทรกซึมอยูในการดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละวัน วัฒนธรรมของบุคคล จะเป็นตัวพิจารณาถึงการบริโภค และการใชบริการ
ตางๆ ทําใหมนุษยแตองศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอโลก-ทันคน โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองเพื่อสรางความสามารถของตัวเองให
มีมากขึ้น มนุษยแเรามีความตองการที่จะใหตนเองเจริญกาวหนา ดังน้ัน  ทุกคนจึงตองพยายามพัฒนาตนเองเพื่อใหมีชีวิตความเป็นอยูที่ ดีย่ิงขึ้น มี
การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และมลภาวะที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม ทําใหมนุษยแมี
รสนิยมสูงขึ้น ปรารถนาสิ่งที่ดีขึ้นหรือดีที่สุด มีความสามารถที่จะทําตัวเองใหเขากับบุคคลอื่นใหได และเป็นที่รักใครชอบพอแกทุ ก ๆ คน การ
พัฒนาตนเอง เป็นทั้งการพัฒนาความรู, ทักษะ และพฤติกรรม ไปสูการพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยเพื่อคนหาตนเอง เพิ่มทักษะ รวมถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาตนเองอาจเป็นการพัฒนาที่จิตใจของตนเอง หรือพัฒนาไปสูความสําเร็จใน
ชีวิต ทําใหมีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยูที่ดีขึ้นตามที่ใจปรารถนา การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จะตองมีการพัฒนาในมิติตางๆ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลจะตองเริ่มตนดวยตัวเอง เปิดใจยอมรับกับการพัฒนาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิต ตองมีความพรอมสําหรับการศึกษา
เรียนรูและการเปลี่ยนแปลง แลวจะทําใหบุคคลน้ันสามารถใชชีวิตรวมกันกับคนอื่นๆ ในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปใจจัยความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม   
2. เพื่อศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม   
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแม

ออน จังหวัดเชียงใหม 
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปใจจัยสวนบุคลกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม 
5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปใจจัยสวนบุคลกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องแนวคิดเรื่องความตองการของผูสูงอายุ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ, 2551 : 32 - 33) 1) 
ความตองการการสนับสนุนจากครอบครัว (Family Support) 2) ความตองการดานการประกันรายได 3) ความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน 4) 
ความตองการที่จะลดความพึ่งพาคนอื่นใหนอยลง 5) ความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ (The Elderly of Social Needs) 6) ความตองการ
ทางกายและจิตใจ (Physical and Psychological Needs) 7) ความตองการทางเศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิต 1) ดานรางกาย 2) ดานจิตใจ 3) 
ดานระดับความเป็นอิสระของบุคคล 4) ดานความสัมพันธแทางสังคม 5) ดานสิ่งแวดลอม 6) ดานความเชื่อสวนบุคคล  และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ของ กานดา เต฿ะขันหมาก. (2558) เรื่อง รูปแบบการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดลพบุรี
,นํ้าเพชร ตนสัก. (2558) เรื่อง ความตองการของผูสูงอายุภายใตการดําเนินงานของศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม,ผกาวันทแ ใครครวญ . (2558) เรื่อง การประเมินความตองการจําเป็นตอโครงการของสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุเมืองพัทยา,พิชชาภา มณีวัฒนแ . (2558) เรื่อง ความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบานดาน  อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว,มิวัฒนแ พรวนสุข. (2558) เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
แพร,วรรณษา วงษแเส็ง. (2558) เรื่อง บทบาทและการมีสวนรวมของผูสูงอายุดานประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
,สมศักด์ิ เจริญพูล และคณะ. (2558) เรื่อง บทบาทขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุ,สรรยา 
รักพงศแ. (2558)  เรื่อง บทบาทขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
,จรรญารักษแ พันธแย้ิม. (2557) เรื่อง คุณภาพชีวิตและความตองการของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหแคนชรา จังหวัดนครปฐม,พิมภา หาฝา. (2557) 
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เรื่อง ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตองคแการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต,ศิริลักษณแ รื่นวงศแ. (2557) 
เรื่อง ปใจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย,อรณิชา แสงศรีจันทรแ. 
(2557) เรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา: องคแการบริหารสวนตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Qualitative Research) แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหแขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 

 
ผลการวิจัย 

1. ความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความ
ตองการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16  

2. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 

3. ความสัมพันธแระหวางของผูสูงอายุความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.317 ถึง 0.926 

4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม ที่ไมแตกตางกัน (P = 0.28) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. สถานะการเป็นสมาชิกชมรมที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกชมรมที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนก
ลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

9. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

10. อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

11. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม ที่ไมแตกตางกัน (P = .818) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

12. สถานะการเป็นสมาชิกชมรมที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

13. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกชมรมที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบรหิารสวนตําบลออนก
ลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธแระหวางความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม มีความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความ
ตองการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ซึ่งสอดคลองการการศึกษาของ สมศักด์ิ เจริญพูล และคณะ. (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุ ผลการวิจัยพบวา ความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุในภาพรวมและ
รายดานมีคาอยูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของพิมภา หาฝา. (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขต
องคแการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา 1) ผูสูงอายุมีความตองการไดรับสวัสดิการสังคมในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งบุคคลเมื่อกาวสูวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยทายของชีวิต เป็นชวงที่ควรไดรับการชวยเหลือ ประคับประคองจากสังคม ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมในการ
ดูแลพอ-แม ญาติ ผูสูงอายุ แตปใจจุบันตองยอมรับวาสภาพเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนไป ยอมมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ยอมมี
ผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของผูสูงอายุ อยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม สังคมควรตะหนักถึงภาระความรับผิดชอบ ตอกลุมผูสูงอายุเพราะเป็นวัย
ที่สภาพรางกาย จิตใจ และสถานภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ โดยสามารถอภิปรายผลตามประเด็น ความตองการของผูสูงอายุ
รายขอ ดังน้ี 

1. ดานความตองการการสนับสนุนจากครอบครัว ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุใน
พื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ไดรับการดูแลเอาใจใสดานอาหารการกินจากคนในครอบครัวเป็นอยางดี 
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุคคลในครอบครัวเมื่อยามที่ทานเจ็บปุวย ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน กับไดรับการสนับสนุนเงินไวใชจายในการดําเนินชีวิตจากบุคคลในครอบครัว และไดรับการสนับสนุนการทองเที่ยว การพักผอน จากบุคคล
ในครอบครัว  

2. ดานความตองการดานการประกันรายได ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุใน
พื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ตองการใหเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองการมีเงินออมเพื่ออนาคตจาก
คาตอบแทนที่ทานไดรับในปใจจุบัน ตองการใหมีการจัดต้ังกองทุนเงินอุดหนุนสาหรับผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ และตองการใหมี
การสนับสนุนงบประมาณประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุ กับตองการใหมีกิจกรรมถายทอดความรูดานอาชีพและภูมิปใญญาผูสูงอายุ 

3. ดานความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุใน
พื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ตองการมีสวนรวมในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนทุกครั้ง 
กับตองการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาดานจิตใจ เศรษฐกิจและอื่นๆ ของชมรมผูสูงอายุ ตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชน ดานตางๆ เชน 
บุคคลดอยโอกาส หรือกิจกรรมตางๆ ที่พัฒนาชุมชน ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยางหรือบางกิจกรรมในหมูบาน ชุมชน และสังคม และ
ตองการมีโอกาสไดเรียนรูหรือฝึกอบรมสิ่งใหมๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อการปรับตนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคม 

4. ดานความตองการที่จะลดความพึ่งพาคนอื่นใหนอยลง ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของ
ผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากครอบครัวของทานใหเขารวม
กิจกรรมตางๆ ภายในครอบครัวไดดวยตนเอง ตองการใหชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวสงเสริมสนับสนุนเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในการ
ดําเนินชีวิตที่สามารถใชไดดวยตนเอง ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชนของทานใหมีโอกาสรวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนไดดวยตนเอง และ
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาชีพหรือหารายไดเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง  

5. ดานความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่
องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ตองการใหมีการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูสูงอายุในอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ตองการใหมีการสนับสนุนกิจกรรมวันอาทิตยแเพื่อใหครอบครัวไดมีเวลาอยูรวมกัน ตองการเขารวม
กิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรมทองถิ่น ที่ทางชุมชนจัดขึ้น ตองการใหมีการฝึกอบรมใหความรูดานกฎหมาย เพื่อปูองกันรักษาความปลอดภัยสิทธิ  
และสวัสดิการอยางนอยปีละ 1 ครั้ง ตองการใหมีการจัดต้ังศูนยแ เรียนรูและถายทอดความรูภูมิปใญญาของสูงอายุในชุมชน และตองการให
เจาหนาที่ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดรับการสงเคราะหแในการจัดการศพตามประเพณี  กับ
ตองการการมีกิจกรรมทางดานการกีฬา การทองเที่ยวใหกับผูสูงอายุ 

6. ดานความตองการทางกายและจิตใจ ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุใน
พื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ตองการการตรวจสุขภาพประจําปี ตองการกิจกรรมการออกกําลังกายที่
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ตองการการใหคําปรึกษาและความรูการดูแลตนเองดานสุขภาพ และตองการการใหคําปรึกษาและการฝึกสมาธิ กับ
ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือทัศนศึกษาความเป็นอยูของผูสูงอายุในจังหวัดตางๆ 
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7. ดานความตองการทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการ
บริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ตองการการบริการพาหนะรับสงเมื่อเจ็บปุวยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ 
ตองการไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุตรหลานของตนเพื่อสะสมไวใชจายในสภาวะที่ตนเองเจ็บปุวยหรือในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และตองการฝึกอบรมความรูเรื่องอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน ดานการเกษตร การงานฝีมือ กับตองการสงเสริมสนับสนุนดานการจัดหาแหลง
จําหนายผลิตภัณฑแของผูสูงอายุจากผลิตภัณฑแที่ฝึกอบรม 

สวนคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64  ซึ่งสอดคลองการการศึกษาของกานดา เต฿ะขันหมาก. (2558) ได
ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดลพบุรี  ผลการศึกษาพบวา 
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดลพบุรีในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งเรียงลาดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยดังน้ี จิตใจ สังคมรางกาย สติปใญญา เศรษฐกิจ และการพัฒนาตนเอง  3) การบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความสัมพันธแกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในจังหวัดลพบุรีในเชิงปฏิฐานในระดับนอย ไดแก 1) การบรรลุวัตถุประสงคแ 2) การควบคุมและการ
ประเมินผล 3) การงบประมาณ และ 4) การมีสวนรวมของประชาชน และสอดคลองกับการศึกษาของอรณิชา แสงศรีจันทรแ. (2557) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา: องคแการบริหารสวนตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ผลการศึกษาพบวา (1) ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตโดยรวมสูง ไดแก ดานสิ่งแวดลอม ดานจิตใจ ดานความสัมพันธภาพทางสังคม และดาน
รางกาย ตามลําดับ (2) เพศ การศึกษา และรายได เป็นปใจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเป็น “สังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณแ” ในปี 2568 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงเห็นถึงความสําคัญและไดใหความใสใจในเรื่องของการดูแลผูสูงอายุ โดยจัดทําโครงการและ
แนวทาง   ในการดูแลและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นองคแกรที่มีความ
ใกลชิดกับพี่นองประชาชน มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ โดยเฉพาะดานสังคมสงเคราะหแ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส ทั้งการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล รวมถึงการพัฒนาสังคมดานตางๆ จึงสามารถทําหนาที่ตอบสนองความ
ตองการในทุกๆ ดาน ใหแกพี่นองประชาชนไดอยางทั่วถึง  ซึ่งนายจรินทรแ จักกะพาก อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
(ออนไลนแ, 2560)เปิดเผยวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มุงผลักดันใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุในดานตางๆ ไมวาจะ
เป็นดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ น่ันคือ การจัดต้ัง “โรงเรียนผูสูงอายุ” ใหเป็นศูนยแกลางในการเรียนรู เพิ่มทักษะ ความสามารถใน
ดานตางๆ และสนับสนุนการมีสวนรวมในการทําประโยชนแแกตนเองและสังคม สามารถสงเสริมอาชีพ หารายได และมีความรู เพื่อเตรียมตัวเขาสูชวงวัย
สูงอายุอยางมีศักยภาพไดครบทุกดาน และยังใหการสนับสนุนงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เชน งานดานสุขภาพ การจัดต้ังและพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุและบริการแพทยแทางเลือก การสรางความเขมแข็งขององคแกรผูสูงอายุ การสงเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุมและการสรางความเขมแข็งขององคแกรผูสูงอายุ สงเสริมดานการทํางาน การสรางรายได และการฝึกอาชีพใหแกผูสูงอายุ นอกจากน้ีอธิบดีกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กลาวเพิ่มเติมวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแจงหลักเกณฑแแนวทาง “การจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุและคน
พิการ” ใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวย 4 แผนงานหลัก คือ 1) แผนงานใหบริการดานสุขภาพอนามัย ที่ใหมีการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุและคนพิการ เชน การจัดฝึกอบรมใหความรูดานตางๆ โครงการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนแกผูสูงอายุ 2) แผนงาน
สงเสริมการอยูรวมกัน และสรางความเขมแข็งดานองคแกรผูสูงอายุ โดยการสงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมดานสวัสดิการสังคม การ
นันทนาการ  3) แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุและคนพิการ โดยฝึกอาชีพ และอบรมใหความรูดานอาชีพตางๆ และประสานกับสถาน
ประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสใหผูสูงอายุและคนพิการที่มีความพรอมและมีศักยภาพสามารถเขาทํางานได 4) แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ และคนพิการ และประชาสัมพันธแ สื่อสารใหผูสูงอายุและคนพิการไดรับทราบถึงสิทธิของตนเองในการ
เขาถึงบริการของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผูสูงอายุและคนพิการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง นอกจากน้ี 
ยังใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดอุปกรณแชวยเหลือในการดํารงชีวิต และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหแกผูสูงอายุ เชน ทางลาด หองนํ้า และที่
จอดรถสําหรับผูสูงอายุดวย และอีกหน่ึงโครงการที่สําคัญ น่ันคือ โครงการ “มหาดไทยหวงใย ใสใจผูสูงอายุ” ที่มุงหวังใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหงไดพัฒนาระบบบริการ และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยูที่ดีขึ้น ไดแก ระบบการเฝูาระวัง
สุขภาพ / สุขภาวะดวยตนเองและครอบครัว การสรางเครือขาย การจัดบริการผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงบริการดานการแพทยแ ดานสังคม และดาน
การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีตลอดทั้งปี และเพื่อใหเกิดเครือขายการจัดบริการผูสูงอายุในทองถิ่น ตลอดจนสามารถแกไขปใญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งประกอบ ไปดวยกิจกรรม 4 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 
2) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การอยูรวมกัน ในครอบครัวของผูสูงอายุและบุคคลอื่นในสังคม 3) ดานการบริการทางสังคม 4) ดานการปรั บ
สภาพแวดลอม นอกจากน้ี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เห็นวา ผูสูงอายุหลายทาน เป็นผูที่มีความรูความสามารถ และมากดวยประสบการณแ จึงถือ
ไดวาเป็นคลังสมองที่สําคัญที่จะถายทอดภูมิปใญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่นใหแกคนรุนหลังได ซึ่งทางกรมฯ ไดจัดต้ังศูนยแบริการผูสูงอายุแลว จํานวน 
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912 แหง และโรงเรียนผูสูงอายุ  อีกจํานวน 518 แหง เพื่อใหผูสูงอายุไดมารวมตัวกัน แบงปในความรูความสามารถ และทํากิจกรรมตางๆ ที่เป็น
ประโยชนแ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทั้งในแงของการมีสวนรวมดานหลักสูตรวิชาที่มาจากความสนใจของผูสูงอายุ รวมทั้งการมีสวนรวมดานการ
ทําประโยชนแแกตนเองและสังคม เชน การชวยกันจัดการขยะในชุมชน การสรางความสามัคคีในชุมชน และรวมถึงการเย่ียมผูสูงอายุติดเตียงในพื้นที่
ชุมชนตนเอง  และในขณะน้ี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมีแนวคิดที่จะทํา โครงการ “ทองถิ่นสรางสุขสูงวัย” ซึ่งอยูระหวางการแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเน้ือหาและกิจกรรมในศูนยแสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีมาตรการในการสรางสุขทั้งสิ้น 5 ส ไดแก 1) 
ส.ศาสนา สรางสุข 2) ส.สิ่งแวดลอม สรางสุข 3) ส.สัมพันธภาพ สรางสุข 4) ส.สุขภาพ สรางสุข 5) ส.สัมมาอาชีพ/เศรษฐกิจ สรางสุข ซึ่งการขับเคลื่อน
ดังกลาว จะตองอยูบนพื้นฐาน 4 ประการ น่ันคือ “การสื่อสาร – ฐานขอมูล – ศูนยแบริการ – ทีมงานคุณภาพ” ทั้งน้ี เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพอนามัยและดานสังคมที่ดีขึ้น มีระบบเฝูาระวังสุขภาพสุขภาวะดวยตนเอง และครอบครัว รวมทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในฐานะ
พลเมืองผูสูงอายุ โดยการประสานความรวมมือกันแบบประชารัฐ ระหวางภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคแกรภาคีเครือขายตางๆ เพื่อใหเกิด
ความรัก ความสามัคคี และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตอไป สามารถอภิปรายผลตามประเด็น รายขอ ดังน้ี 

1. ดานรางกาย ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออ
นกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีการหลับนอน และพักผอน ประจําวันในระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ มีการออกกําลังกายเป็นประจํา
อยางสม่ําเสมอเพื่อความสมบูรณแแข็งแรงของรางกาย มีการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคภัยไขเจ็บ และรูสึกสบาย ไมมีการเจ็บปุวย  สามารถประกอบอาชีพ
หรือทํากิจกรรมอื่นๆในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไดอยางปกติ และมีการจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายไดดวยตนเอง ตลอดจนการเขารับการ
รักษาที่สถานพยาบาล  

2. ดานจิตใจ ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนก
ลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม รูสึกวาตนเองมีคุณคาในการดําเนินชีวิต ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง
เมื่อไดชวยเหลือครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความคิด และการตัดสินใจในการกระทําที่เป็นประโยชนแ ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน  มี
ความสามารถในการจัดการกับความเศราหรือความกังวลไดดวยตนเองในระยะเวลาที่ไมนานหรือระยะเวลาอันสมควร มีความสามารถในการ
เรียนรูเรื่องราวตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน และมีความมั่นใจในตนเอง ที่จะแสดงออกในการชวยเหลือผูอื่นที่อยูใกลชิด 
หรือในชุมชนและสังคม 

3. ดานระดับความเป็นอิสระของบุคคล ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่
องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมสามารถดํารงชีวิตหรือทํากิจวัตรประจําไดดวยตนเองโดยที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น กับ
สามารถในการทํางานไดตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย สามารถเดิน หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ไดดวยตนเอง และสามารถไมตองพึ่งพายาตางๆ 
หรือการรักษาทางการแพทยแอื่นๆ เป็นตนเมื่อทานมีการเจ็บปุวย  

4. ดานความสัมพันธแทางสังคม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการ
บริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีความสามารถในการจัดการตนเองหรือสรางความสัมพันธแของตนเองกับบุคคลอื่นได
อยางเหมาะสม ไดรับความชวยเหลือทั้งทางดานความคิด พลังกาย และอื่นๆ จากบุคคลอื่นในสังคมในขณะที่ทานตองการความชวยเหลือน้ันๆ 
และเป็นผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย ทั้งทางดานความคิด พลังกาย และอื่นๆ ในขณะที่ผูอื่นตองการความชวยเหลือน้ันๆ  

5. ดานสิ่งแวดลอม ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบล
ออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในหมูบานหรือชุมชนของทานมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในชีวิต ไดรวมกิจกรรมสันทนาการ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับทั้งทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีความอิสระ ที่จะไปไหนมาไหนหรือรวมกิจกรรมตางของครอบครัว ชุมชน 
และสังคมได กับการเดินทางของทานในการไปรวมกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน หรือแมแตการไปทําภารกิจสวนตัวของทานมีความสะดวก  มี
โอกาสที่ไดรับขาวสาร หรืออบรมดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ หรือฝึกฝนทักษะตางๆ ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  และใน
หมูบานหรือชุมชนของทานมีการจัดสถานที่สาธารณะสําหรับเป็นที่พักผอนหยอนใจของผูสูงอายุ 

6. ดานความเชื่อสวนบุคคล ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูสูงอายุของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหาร
สวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เขารวมกิจกรรมทางดานศาสนาทุกครั้งถามีโอกาสที่จะเขารวม มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีความเชื่อมั่น
ในตนเองที่จะเอาชนะอุปสรรค ในการทํางานหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต มีความเชื่อพิธีกรรมตางที่มีผลตอจิตใจของทานและ
บุคคลอื่นในครอบครัวและชุมชน มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะทํางานตางๆใหมีความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และมีความเชื่อมั่นในตนเองที่กลา
แสดงออกทั้งทางดานความคิด และการแสดงออกทางดานอื่นๆ 

ความสัมพันธแระหวางความตองการของผูสูงอายุกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.317 ถึง 0.926 
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 จากการวิจัยเรื่อง ความตองการของผูสูงอายุกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม  คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  ดานรางกาย มี
ความสัมพันธแกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบล  ออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานความตองการการ
สนับสนุนจากครอบครัว ดานความตองการดานการประกันรายได ดานความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน ดานความตองการที่จะลดความพึ่งพา
คนอื่นใหนอยลง ดานความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ความตองการทางกายและจิตใจ และดานความตองการทางเศรษฐกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานจิตใจ มีความสัมพันธแกับ
ความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานความตองการการสนับสนุนจากครอบครัว 
ดานความตองการดานการประกันรายได ดานความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน ดานความตองการที่จะลดความพึ่งพาคนอื่นใหนอยลง ดานความ
ตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ความตองการทางกายและจิตใจ และดานความตองการทางเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานระดับความเป็นอิสระของ
บุคคล มีความสัมพันธแกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  ดานความ
ตองการการสนับสนุนจากครอบครัว ดานความตองการดานการประกันรายได ดานความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน ดานความตองการที่จะลด
ความพึ่งพาคนอื่นใหนอยลง ดานความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ความตองการทางกายและจิตใจ และดานความตองการทางเศรษฐกิจ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานความสัมพันธแทางสังคม 
มีความสัมพันธแกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานความตองการการ
สนับสนุนจากครอบครัว ดานความตองการดานการประกันรายได ดานความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน ดานความตองการที่จะลดความพึ่งพา
คนอื่นใหนอยลง ดานความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ความตองการทางกายและจิตใจ และดานความตองการทางเศรษฐกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานสิ่งแวดลอม มี
ความสัมพันธแกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  ดานความตองการการ
สนับสนุนจากครอบครัว ดานความตองการดานการประกันรายได ดานความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน ดานความตองการที่จะลดความพึ่งพา
คนอื่นใหนอยลง ดานความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ความตองการทางกายและจิตใจ และดานความตองการทางเศรษฐกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานความเชื่อสวนบุคคล มี
ความสัมพันธแกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดานความตองการการ
สนับสนุนจากครอบครัว ดานความตองการดานการประกันรายได ดานความตองการมีชีวิตรวมในชุมชน ดานความตองการที่จะลดความพึ่งพา
คนอื่นใหนอยลง ดานความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ความตองการทางกายและจิตใจ และดานความตองการทางเศรษฐกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถทราบขอมูลในเชิงลึก และนํามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งน้ี 

2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความย่ังยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอ
แมออน จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. ควรทําการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับความตองการของผูสูงอายุในพื้นที่องคแการบริหารสวน
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
แนวทางการนําการวิจัยไปใชประโยชนแ 
 นายกองคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม หรือบุคคลในครอบครัวผูสูงอายุสามารถนําเอาการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธแระหวางความตองการกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ไป
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ประยุกตแใชกับผูสูงอายุในตําบลออนกลาง อําเภอแมออน เพื่อตอบสนองความตองการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของผูสูงอายุในพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพของสังคม และชุมชนในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธแเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดียิ่งจาก ผศ.ดร.พภัสสรณแ วรภัทรแถิระกุล 
อาจารยแที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณ ไวเป็นอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลืออยางดี 

ขอขอบพระคุณดร.กฤตน ชมภูรัตนแ ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา และผศ.ดร.ชัยนันทแธรณแ ขาวงาม  ที่ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาความถูกตองและความเที่ยงตรงในดานเน้ือหาของแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณผูสอูงอายุทุกทานที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งน้ีขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารยแทุกทานที่
ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแกผูวิจัย และขอขอบคุณทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความ
รวมมือ ขอเสนอแนะและอื่น ๆ ในการทําวิทยานิพนธแครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 
 สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาในการมีทนายความเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึงสิทธิ
มนุษยชน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันวาผูตองหาหรือจําเลยน้ันจะไดรับความเป็นธรรม เมื่อถูกดําเนินคดีอาญา โดยไดรับความชวยเหลือ
จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  การมีทนายความของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามีความสําคัญและจําเป็นตอกระบวนการยุติธรรม 
ถาผูตองหาหรือจําเลยมีทนายความจะทําใหจําเลยไดรับการชวยเหลือคุมครองสิทธิไมเสียเปรียบในการสูคดี  ทําใหการพิจารณาคดีมี
ความเป็นธรรม สําหรับประเทศไทยสิทธิของผูตองหาหรื อจําเลยในคดีอาญาในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหา
ทนายความ ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยไมอาจหาทนายความได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา“มาตรา 173 ในคดีที่
มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปี ในวันที่ถูกฟูองตอศาลกอนเริ่ มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามี
ทนายความหรือไมถาไมมีก็ใหศาลต้ังทนายความให 
 ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกกอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไมถาไมมีและจําเลยตองการทนายความก็ให
ศาลต้ังทนายความให” จากบทบัญญัติดังกลาวมาตรา 173 วรรคสองในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกศาลจะต้ังทนายความใหจําเลยกรณี
จําเลยไมมีทนายความและจําเลยตองการทนายความเทาน้ัน ถาจําเลยไมตองการทนายความศาลไมตองต้ังทนายความให  ปใญหาจะ
เกิดข้ึนกับจําเลยที่ไมรูวารัฐมีการจัดทนายความใหจําเลยในชั้นศาลเมื่อจําเลยไมขอใชสิทธิมีทนายความจึงถูกดําเนิน คดีโดยไมมี
ทนายความซึ่งจะทําใหจําเลยเสียเปรียบในการตอสูคดี ดังน้ัน ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกจึงเห็นควรใหมีการแกไขบทบัญญัติมาตรา 173
วรรคสอง ในชั้นศาลควรต้ังทนายความใหจําเลยเพ่ือใหโอกาสจําเลยไดปรึกษาคดีกับทนายความและวางแผนการตอสูคดีและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176ซึ่งบัญญัติวา “ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟูอง ศาลจะพิพากษาโดย
ไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพน้ันกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ่าไวใหจําคุก
ต้ังแตหาปี ข้ึนไปหรือโทษสถานที่หนักกวาน้ัน ศาลตองฟใงพยานโจทกแจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง” ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว
ไมครอบคลุมถึงกรณีความผิดที่กฎหมายไมไดกําหนดอัตราโทษข้ันตํ่า หรือกําหนดอัตราโทษข้ันตํ่าไวไมถึง 5 ปี แตเป็ความผิดที่รายแรง
และมีอัตราโทษสูง 
 ดังน้ัน เพ่ือความเป็นธรรมในการดําเนินคดีอาญาแกผูตองหาหรือจําเลย รัฐควรจะจัดหาทนายความใหกับจําเลยในคดีที่มี
อัตราโทษจําคุกหรือคดีที่มีอัตราโทษปรับสูง และศาลควรสืบพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา เพ่ือใหโอกาสจําเลยตอสูคดีไดอยาง
เต็มที่  ซึ่งศาลจะไดทราบความจริงมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี จะทําใหการพิจารณาคดีมีความเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 
ค าส าคัญ : สิทธิของผูตองหาหรือจําเลย,คดีอาญา 
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ABSTRACT 
 The right of the alleged offender or the defendant in criminal cases. Having a lawyer is fundamental 
rights provisions of the constitution, including human rights. To ensure that the alleged  offender or the 
defendant when was proceed a criminal action with assistance from the state according to law provisions. It is 
important and necessary to process of judgment. It the alleged offender or the defendant has a lawyer to make 
the defendant assisted in the protection of the rights upon the lawsuit and trial fairness. In cases not have a 
lawyer. According to the second paragraph of section 173 in the criminal procedure code starting that two cases, 
the first case of the rate of capital punishment or the defendant is not more than eighteen years on sued to the 
court. Before the court to ask the defendant that a lawyer?And the second case of the rate of imprisonment as 
same as the first case. Some cases where the defendant does not to a lawyer, the court simpry not allow 
lawyer, which makes an unfavorable pretrial defendants in the fight. Before the state has organized lawyer, the 
defendant in court. So, in this cases should solve the problem to the second of the section 173. According to 
the paragraph of section 176 in the criminal procedure code stating that “In the trail of a case, if the accused 
pleads to the charge, the court may give judgment without taking any further evidence, provided that if the 
minimum punishment in the case where the accused pleads guilty to the charge is imprisonment from five years 
upwards or heavier, the court must hear the witness for the prosecution until it is satisfied that the accused is 
guilty.” This section is not applicable to the violet offence and the high imprisonment which the legislation does 
not specify the minimum punishment or the minimum punishment is less than five years imprisonment. 
 Consequently, to be fair the criminal proceedings against the accused or the defendant. The state 
should provide lawyers for the defendants in the violent offence and the high imprisonment, the court should 
consider evidence and witness to allow the defendant to fight the case fully such that litigation there is fair to 
all parties.    
 
Keyword: Rights of the accused or defendant, criminal case 

 
บทน า 

ประเทศไทยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาบัญญัติใหรัฐจัดหาทนายความใหผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา การมี
ทนายความของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา มีความสําคัญและจําเป็นตอกระบวนการยุติธรรม  สิทธิการมีทนายความของผูตองหาหรือจําเลย
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึงสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวของที่ทุกคนจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรัฐมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดหาทนายความใหผูตองหาหรือจําเลยที่เป็นคนยากจนไมสามารถจัดหาทนายความเองได 
เพื่อเป็นหลักประกันใหความเป็นธรรมเมื่อถูกดําเนินคดีอาญา เริ่มต้ังแตบุคคลดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน และในชั้ น
พิจารณาคดีของศาล ประเทศไทยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาบัญญัติใหรัฐจัดหาทนายความใหผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  การ
มีทนายความของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา มี ความสําคัญและจําเป็นตอกระบวนการยุติธรรม ถาผูตองหาหรือจําเลยมีทนายความจะทําให
จําเลยไดรับการชวยเหลือคุมครองสิทธิไมเสียเปรียบในการสูคดี ทําใหการพิจารณาคดีมีความเป็นธรรม  ดังน้ัน เพื่อใหผูตองหาหรือจําเลยจะได
สิทธิในการมีทนายความใหความชวยเหลือคุมครองสิทธิไดดี ตองคํานึงถึงการใหคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยเป็นหลัก จึงจะเป็นการให
หลักประกันสิทธิแกผูตองหาหรือจําเลยในการที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่เพราะบุคคลทุกคนยอมเสมอภาคและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน  แตโดยสภาพความเป็นจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ปรากฏวาการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหา
หรือจําเลยของไทยยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูตองหาหรือจําเลยยังไมไดรับความคุมครองสิทธิตามเจตนารมยแของกฎหมาย 
เน่ืองจากบทบัญญัติกฎหมายยัง มีขอบกพรองมีชองวาง การใหความชวยเหลือโดยการจัดทนายความใหผูตองหาหรือจําเลยยังไมทั่วถึง  
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โดยเฉพาะผูตองหาหรือจําเลยที่เป็นคนยากจนและขาดความรูทางกฎหมาย   เมื่อถูกดําเนินคดีเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามบทบัญัญติของ
กฎหมายที่กําหนดไวอยางเครงครัด เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
 ดังน้ัน ผูตองหาหรือจําเลยจะไดสิทธิในการมีทนายความใหความชวยเหลือคุมครองสิทธิไดดีตองมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ดี  สิทธิใน
การไดรับความชวยเหลือจากทนายความที่มีประสิทธิภาพ ถือวามีความสําคัญที่สุดเพราะเป็นสิทธิที่จะคุมครองไมใหมีการละเมิดสิทธิอื่นๆของ
ผูตองหาในคดีอาญา เชน หากผูตองหามีทนายความที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการตางๆต้ังแตชั้นจับกุม ชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาก็จะ
ดําเนินการไปโดยชอบดวยกฎหมาย  ขั้นตอนของกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญามีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพดานรางกายของผูตองหา  ดังน้ัน 
เพื่อใหการดําเนินกระบวนยุติธรรมเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เรื่องสิทธิของผูตองหาในการที่จะไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายจึงเป็ น
ขั้นตอนและกระบวนการแรกที่สําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากกฎหมายตองการใหสิทธิแกผูตองหาหรือบุคคลที่ตกเป็นจําเลยในการเขาตอสูคดีเพื่อให
ไดรับความคุมครองและเป็นหลักประกันเพิ่มเติมวาผูตองหามีสิทธิที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ 
 หลักกฎหมายสากลที่ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเป็นผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิ สูจนแไดวาผูตองหาหรือจําเลยน้ันเป็น
ผูกระทําผิดจริง  ซึ่งทําใหเห็นวาบุคคลทุกคนตางตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายที่เทาเทียมกัน และสิทธิในการมีทนายความน้ันก็เป็นสิทธิ
อยางหนึ่งที่กฎหมายคุมครองไวเพื่อใหเกิดความเป็นธรรมต้ังแตเริ่มเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจนไปถึงชั้นพิจารณาของศาล  ดังน้ันการ
มีทนายความไวชวยเหลือผูตองหาถือเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอยางย่ิงดังคํากลาวที่วา “Right to counsel is a sine qua  non to right to  
defend, which in turn a foundation  of  criminal justice system,without which cannot  justice  be said to be done. ” 

“สิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาที่จะไดรับความชวยเหลือจากทนายความเป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิไดสําหรับสิทธิที่จะตอสูคดีซึ่ง
ถือเป็นรากฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา หากปราศจากสิทธิดังกลาวเสียแลวความยุติธรรมจักเกิดขึ้นมิไดเลย ” ดวยเหตุน้ีจึงเห็นไดวา
ทนายความเป็นกลไกที่มีความสําคัญมากในการดําเนินคดีอาญา ทั้งน้ี โดยถือหลักอาวุธที่เทาเทียมกัน ลาวคือ คูพิพาทจะตองมีสิทธิและ
ความสามารถตอสูคดีเทาเทียมกันอยางแทจริงในการดําเนินคดีอาญา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือวาสิทธิการมีทนายความของจําเลยในคดีอาญาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จําเลยจะตอองไดรับเสมอ หากจําเลย
ยากจนไมสามารถวาจางทนายความดวยตนเองหรือถูกฟูองรองในคดีอุกฉกรรจแ การจัดหาทนายความใหจึงเป็นการเสริมใหจําเลยมีความสามารถ
ในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ และใหมีความเทาเทียมกับโจทกแ อันเป็นหลักประกันตอประชาชนผูบริสุทธิ์วาจะไมถูกลงโทษ เน่ืองจากขาดความรู
ทางกฎหมายหรือเสียเปรียบทางเทคนิคในการตอสูคดี 

สําหรับประเทศไทย สิทธิขั้นพื้นฐานของผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญาในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการหาทนายความใหมี
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา ปใจจุบันการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาหรือจําเลยโดยรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหศาล
เป็นผูจัดหาทนายความใหน้ันยังมีความไมเหมาะสมบางประการจึงกอใหเกิดปใญหาดังตอไปนี้ 

ประการที่ 1  คือ ปใญหาเกี่ยวกับการจัดทนายความใหจําเลยในชั้นพิจารณาของศาล  ปใญหาคดีที่มีอัตราโทษจําคุก ตาม มาตรา 173 
วรรคสอง ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกศาลจะต้ังทนายความใหจําเลยกรณีจําเลยไมมีทนายความ และจําเลยตองการทนายความเทาน้ัน ถาจําเลยไม
ตองการทนายความศาลไมตองต้ังทนายความให ปใญหาจะเกิดขึ้นกับจําเลยที่ไมรูวารัฐมีการจัดทนายความใหจําเลยในชั้นศาล เมื่อจําเลยไมขอใช
สิทธิมีทนายความ จึงถูกดาเนินคดีโดยไมมีทนายความ ซึ่งจะทําใหจําเลยเสียเปรียบในการตอสูคดี   

ประการที่ 2 ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาศาลสามารถพิพากษาคดีไดเลยโดยไมตองสืบพยานโจทกแประกอบการพิจารณา ซึ่งบาง
คดีจําเลยถูกลงโทษไปโดยไมไดกระทําความผิด จะเห็นไดวากฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาของไทย มีความเชื่อในหลักการที่วา คํารับสารภาพ
ของจําเลยสามารถรับฟใงเป็นพยานหลักฐานได จึงไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลยพินิจในการรับฟใงคํารับสารภาพเพื่อลงโทษจําเลยไดทันที  
โดยไมตองสืบพยานตอไปก็ได แตอยางไรก็ตาม ในความเป็นจริงแลวคํารับสารภาพของจําเลยในคดีอาญาที่ปรากฏปใจจุบันไมไดสะทอนความจริง
เสมอไป มีหลายกรณีที่ปรากฎสูสังคมวาจําเลยยอมรับสารภาพโดยที่ไมไดกระทําความผิดจริง เพราะไมมีความสามารถในการตอสูคดี ยอมรับ
สารภาพผิดแทนผูอื่น ถูกรับจางใหสารภาพผิดแทนผูอื่น หรือถูกบีบบังคับใหรับสารภาพโดยไมสมัครใจ เป็นตน และในคดีที่มีอัตราโทษปรับไมมี
กฎหมายบัญญัติใหศาลตองต้ังทนายความใหจําเลย ปใจจุบันยังไมมีกฎหมายมารับรองคุมครองเรื่องดังกลาว และสงผลใหจําเลยไมไดรับควา ม
ยุติธรรมในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑแและแนวคิดที่สําคญัในการดําเนินคดีอาญาโดยใชทนายความทั้งของไทยและตางประเทศ 
2. เพื่อศึกษาถึงปใญหาและอุปสรรคของรูปแบบการใหความชวยเหลือแกผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญาดานทนายความทั้งของไทย

และของตางประเทศ 
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3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการใหความชวยเหลือทางกฎหมายใหแกผูตองหาในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 
 

ขอบเขตการศึกษา  
 การวิจัยน้ีจะทําการศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาถึงหลักเกณฑแในการที่รัฐจัด
ใหผูตองหาหรือจําเลยมีทนายความคอยชวยเหลือในคดีอาญา ศึกษาปใญหาและอุปสรรคของรูปแบบในการที่รัฐใหความชวยเหลือแกผูตองหา
หรือจําเลย วิเคราะหแปใญหาตลอดจนหาทางแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐโดยการ
จัดหาทนายความให 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการศึกษาเรื่องน้ีไดศึกษาคนควางานวิจัยทางดานเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธแ ตัวบทกฎหมาย 
ตลอดจนคําพิพากษาฎีกาที่เก่ียวของกับผูตองหา 

 
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงหลักเกณฑแและแนวคิดที่สาํคัญในการดําเนินคดีอาญาโดยใชทนายความทั้งของไทยและตางประเทศ 
2. ทําใหทราบถึงปใญหาและอุปสรรคของรูปแบบการใหความชวยเหลือแกผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญาดานทนายความทั้งของไทย

และของตางประเทศ 
3. ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปใญหาการใหความชวยเหลือทางกฎหมายใหแกผูตองหาในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการที่ไดศึกษามาแลวถึงสิทธิของผูตองหาในการมีทนายความในการชวยเหลือทางกฎหมายในชั้นพิจารณาคดี และการลงโทษ
ผูตองหาโดยไมมีการสืบพยานน้ัน  ผูเขียนพบวา เน่ืองจากบทบัญญัติกฎหมายยังมีขอบกพรองและมีชองวาง การใหความชวยเหลือโดยการ จัด
ทนายความใหผูตองหาหรือจําเลยยังไมทั่วถึงซึ่งบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ในคดีอาญา
ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเป็นธรรมมีโอกาสตอสูคดีอยางเพียงพอ การไดรับ การ
ชวยเหลือทางคดีจากทนายความ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเป็นไปตามกฎหมายอยางถูกตองรวดเร็วและเป็นธรรม ดังน้ัน 
ผูตองหาหรือจําเลยจะไดสิทธิในการมีทนายความใหความชวยเหลือคุมครองสิทธิไดดี ตองมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ดี  โดยคํานึงถึงการให
คุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยเป็นหลัก จึงจะเป็นการใหหลักประกันสิทธิแกผูตองหาหรือจําเลยในการที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ จึงมีความ
จําเป็นที่จะตองสงเสริมใหองคแกรตางๆในกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึงการเคารพศักด์ิศรีของความเป็นมนุษยแและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอยางแทจริง เพราะการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อจะลงโทษผูกระทําผิดอยางเดียว แตยังเป็น
การเปิดโอกาสใหกับผูตองหาไดพิสูจนแความบริสุทธิ์ของตนเองดวย การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใหมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเพื่อปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมแลว ขณะเดียวกันก็จะตองคํานึงถึงการใหความคุมครองสิทธิของผูตองหาในการดําเนินคดีอีกดวย 
 เน่ืองจากการมีทนายความชวยหรือผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญเป็นสิทธิอันชอบธรรมของผูตองหา  และจําเลยตามหลักพื้นฐานของ
สิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได  กําหนดใหรัฐตองใหความชวยเหลือดานกฎหมายกับประชาชน โดยการจัดหา
ทนายความใหกับ ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา เพื่อใหไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามหลักพื้นฐานของสิทธิ มนุษยชน และหลักการ
ดําเนินคดีอาญา ดวยเหตุน้ีประเทศที่ปกครองดวยระบบประชาธิปไตย จึงตองบัญญัติกฎหมายใหการคุมครองสิทธิในการดําเนินคดีอาญาไวใน
รัฐธรรมนูญ กฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา และกฎหมายที่เก่ียวของขึ้นมารองรับหลักการดังกลาว สําหรับประเทศไทยสิทธิของผูตองหาและ
จําเลยในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐโดยการจัดหาทนายความให มีการบัญญัติไวในกฎหมายหลายฉบับไดมีการประกันสิทธิในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่รัฐจะตอง ถือปฏิบัติไวหลายประการเชน บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย เทาเทียมกัน ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเป็นธรรมมีโอกาสตอสู
คดีอยางเพียงพอ การไดรับการชวยเหลือทางคดีจากทนายความ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเป็นไปตามกฎหมายอยางถูกตอง
รวดเร็วและเป็นธรรม   

จากการศึกษาการจัดหาทนายความใหผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศไทย ไดบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยใหการรับรองคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของ ผูตองหาหรือจําเลยใหไดรับการชวยเหลือจากรัฐโดยการจัดหาทนายความใหต้ังแต
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ชั้นพนักงาน สอบสวนและศาล แตการใหความชวยเหลือของรัฐยังไมไดมาตรฐาน ยังไมสามารถใหความคุมครอง สิทธิผูตองหาหรือจําเลยไดอยาง
ทั่วถึง ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ ในชั้นพิจารณาคดีของศาลไดบัญญัติไวในมาตรา173 กําหนดไววา “ในคดีที่มีอัตราโทษ ประหารชีวิต 
หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟูองตอศาล กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาลจัดต้ัง
ทนายความใหสําหรับคดีที่มีอัตราโทษจําคุก ก อนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม  ถาไมมีและจําเลยตองการทนายความ
ให ศาลต้ังทนายความให” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติใหจัดหาทนายความ ในคดีมีอัตราโทษปรับ  และปใจจุบันมี
กฎหมายที่กําหนดอัตราโทษปรับสูงออกมาใชบังคับหลายฉบับ ซี่งจะมีผลกระทบกับจําเลยที่มีฐานะยากจนไมมีเงินชําระคาปรับ ตองถูกฟูอง
ดําเนินคดีไมมีทนายความชวยเหลือ  ไมมีเงินชําระคาปรับตองถูกกักขังแทนคาปรับ  

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาการจัดหาทนายความใหผูตองหรือจําเลยในคดีอาญาโดยรัฐ แลวเห็นวาในชั้นศาลการต้ังทนายความใหจําเลยยังไมครบ

คลุม คดีที่มีอัตราโทษปรับสูง ไมมีกฎหมายบัญญัติใหรัฐจัดหาทนายความใหผูตองหาและจําเลย และการพิจารณาคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพ
ตามฟูอง ศาลไมตองสืบพยานประกอบการพิจารณาคดี ทําใหมีผลกระทบกับจําเลย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดหาทนายความยังมี
ขอบกพรอง ในทางปฏิบัติยังมีปใญหาขัดของเกี่ยวกับ บทบัญัติแหงกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายหลายประการอันควรแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของใหดี ย่ิงขี้น เพื่อใหความคุมครองผูตองหาหรือจําเลยใหไดรับการชวยเหลือจากทนายความ ตามเจตนารมยแของกฎหมาย ผูเขียนจึงเสนอ
แนวทางแกไขปใญหา ดังตอไปนี้  

ปใญหาเกี่ยวกับการจัดทนายความใหจําเลยในชั้นพิจารณาของศาล     
ผูเขียนขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็นดังน้ี   
1.ปใญหาคดีที่มีอัตราโทษจําคุก     
ควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคสอง ซึ่งเดิมบัญญัติไววา “ในคดีที่มีอัตราโทษประหาร

ชีวิตหรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟูองตอศาลกอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ ใหศาลต้ัง
ทนายความให    

ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกกอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการทนายความก็ใหศาลต้ัง
ทนายความให” แกไขเป็น “มาตรา173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟูองตอศาล กอนเริ่ม
พิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาลต้ังทนายความใหในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก หรือคดีที่มีอัตราโทษปรับต้ังแตสาม
แสนบาทขึ้นไป กอน เริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาลต้ังทนายความให"    

การเสนอแกไขมาตรา 173 วรรคสอง เดิมคดีที่มีอัตราโทษจําคุก ศาลจะต้ังทนายความ ใหเมื่อจําเลยตองการทนายความ และคดีที่มี
อัตราโทษปรับไมมีบัญญัติใหศาลต้ังทนายความใหจําเลย จึงเสนอแกไขเพื่อใหการพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษจําคุก ควรต้ังทนายความใหจําเลยทุก
คดี เพื่อให โอกาสจําเลยไดพบปรึกษาทนายความกอนพิจารณาคดี ถาจําเลยกระทําผิดจริงตามฟูองจําเลยใหการรับสารภาพ ศาลดําเนินการ
พิจารณาคดีตอไปได กรณีที่จําเลยใหการปฏิเสธ ศาลนัดสืบพยานโจทกแ พยานจําเลย เพื่อพิสูจนแความผิดจําเลยตอไป การพิจารณาคดีอาญาควร
ใหโอกาสจําเลยไดตอสูคดี และพิสูจนแความจริงกอนศาลจะพิพากษาลงโทษ เพื่อใหจําเลยไดรับความเป็นธรรมในการถูกดําเนิน คดีอาญา   ในคดี
ที่มีอัตราโทษปรับเดิมกฎหมายไมไดบัญญัติใหศาลต้ังทนายความใหจําเลย จึงเสนอแกไขเพื่อใหจําเลยมีทนายความชวยเหลือในการตอสูคดี ในคดี
ที่มีอัตราโทษปรับต้ังแตสามแสน บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นคดีที่มีอัตราคาปรับจํานวนเงินสูง จําเลยที่มีฐานะยากจนไมมีเงินชําระคาปรับในชั้น สอบสวน 
ตองถูกฟูองคดีตอศาลไมมีเงินจางทนายความ เมื่อจําเลยไมมีทนายความชวยเหลือการถูกดําเนินคดีในศาลจะเสียเปรียบในการตอสูคดี เมื่อศาล
พิพากษาใหชําระคาปรับจําเลยไมมีเงินชําระ คาปรับตองถูกกักขังแทนคาปรับ  และปใจจุบันมีกฎหมายที่กําหนดอัตราโทษปรับสูงออกมาใชบังคับ 
หลายฉบับ ซึ่งจะมีผลกระทบกับจําเลยที่มีฐานะยากจน จึงควรต้ังทนายความใหจําเลยในคดีที่มีอัตราโทษปรับสูงต้ังแตสามแสนบาทขึ้นไป เพื่อให
โอกาสจําเลยไดตอสูคดีพิสูจนแความจริง และทําใหการต้ังทนายความใหจําเลยครอบคุลมทุกคดี  

2.ปใญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพ 
เห็นควรแกไขปรับปรุง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหน่ึง เดิมบัญญัติไววา “มาตรา 176 ในชั้น

พิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟูองศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับ
สารภาพน้ันกฎหมาย กําหนดอัตราโทษอยางตํ่าไวใหจําคุกต้ังแตหาปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวาน้ัน ศาลตองฟใงพยานโจทกแจนกวาจะพอใจวา
จําเลยไดกระทําผิดจริง”    

แกไขเป็น  “มาตรา 176 ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟูองในคดีที่มีอัตราโทษ จําคุก หรือคดีที่มีอัตราโทษปรับต้ัง
แตสามแสนบาทขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวาน้ัน ศาลตองฟใงพยานโจทกแจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง”   
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เดิมคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพตามฟูอง ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานก็ได เวนแตคดี  กฎหมายกําหนดอัตราโทษจําคุกขั้นตํ่า
ต้ังแตหาปีขึ้นไป คดีที่มีอัตราโทษตํ่ากวากฎหมายกําหนด ศาลไมสืบพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาจะทําใหจําเลยเสียเปรียบในการตอสูคดี 
และคดีที่มีอัตราโทษปรับ ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟูอง ไมมีกฎหมายกําหนดใหศาลตองสืบพยานประกอบการพิจารณา ไมวาจะมีอัตรา
โทษปรับสูงเทาใดก็ตาม  ปใจจุบันมีกฎหมายที่กําหนดอัตราโทษปรับสูง ออกมาใชบังคับหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลกระทบกับจําเลยที่มีฐานะยากจนไม
มีเงินชําระคาปรับและไมมีเงินจางทนายความ เมื่อถูกดําเนินคดีไมสามารถตอสูคดีหรือพิสูจนแความจริงได จึงมีบางคดีจําเลยไมไดกระทําผิดแตถูก
ลงโทษเพราะศาลไมไดพิจารณาสืบพยานประกอบการพิจารณา  ดังน้ันการพิจารณา คดีที่มีอัตราโทษจําคุกหรือคดีที่มีอัตราโทษปรับสูง ศาลควร
สืบพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อใหโอกาสจําเลยตอสูคดี ซึ่งศาลจะไดทราบความจริงมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี จะทําให
การพิจารณาคดีมีความเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
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ปใจจัยสูความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณสุขไปปฏบิตัิ  
กรณศีึกษา ต าบลบางประมุง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ  

Factors for success in running health care policy case study  
Bangpramung Tumbob, Krokphra District, Nakhonsawan 

วิวัฒนแ  หิรัญรักษแ1 
Wiwat Hiranruksa  

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติของ

ตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ และ (2) เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติของตําบล
บางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และ
การสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ ทั้งในสวนของผูรับมอบนโยบายในการสนับสนุนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ผูรับนโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ และผูปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณสุข รวม 5 ทาน ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา  

ปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ แบงเป็น นโยบายที่มีความชัดเจน  การมีทัศนคติตองานในดาน
บวก สามารถรับรูบทบาทของตน มีแรงจูงใจในการทํางานซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน องคแกรในชุมชนทุกกลุมใหความรวมมือ โดยเฉพาะความ
รวมมือของประชาชนในพื้นที่ ไดรับเงินทุนสนับสนุนปีละครั้ง ไดรับสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณแจากหนวยงานของรัฐ  และการไดรับการนิเทศติดตาม
งานจากเจาหนาที่สาธารณสุข  ในดานปใญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ คือ ดานงบประมาณที่ยังไมเพียงพอ 
การขาดความรูความเขาใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ไมตรงกัน และไมเห็นถึงความสําคัญของงานดานสาธารณสุข กอใหเกิดผลกระทบตอความ
รวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการจะดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัยปใจจัยที่มีความสัมพันธแ
ดังกลาวเป็นสําคัญ และเพื่อเป็นการพัฒนางาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี (1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน การ
สนับสนุนในสวนของวัสดุ อุปกรณแ และเครื่องมือตาง ๆ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตอการดําเนินงานเพิ่มขึ้น  (2) 
ควรจัดใหมีการอบรมใหความรู และติดตามผลการปฏิบัติอยางตอเน่ืองแกอาสาสมัครสาธารณสุขประ จําหมูบานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงใหความรูแกประชาชนเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได 

 

ค าส าคัญ : ปใจจัย, นโยบายสาธารณสุข 
 

Abstract 
 In this thesis, the researcher has two objectives : 1) To investigate factors influencing the implementation of this 
policy at Bangpramung tumbon, Krok Phra district, Nakhon Sawan province and 2) To examine problems and obstacles 
confronting the implementation of this policy. The researcher used both quantitative methods in carrying out this inquiry 
with data being collected from July and August 2017. 
 In the quantitative phase of research, the researcher studied germane documents and textbooks in addition to 
interviewing 5 persons involved with the implementation of the policy. 
 Findings are as follows : The policy was clear when it came to processes, procedures and operational criteria 
that could be implemented by work units. The factor of organization competencies in the aspects of budget, personnel, 
structure, equipment, and tools was found to be operationally insufficient by reference to policy requirements.  
 Therefore, in order to ensure that the implementation of the policy of health care will be successful as follows: 
1)  Sufficient resources in various aspects should be allocated so as to meet the operational needs of health care. 
Budget, Personnel and equipment should be increased. 2) Work performance should be continuously evaluated. In 
evaluated emphasis should fall on the quality of work rather than the quantity of work. 
 

Keywords : Factors,  Health Care Policy 
                                                             
1 อาจารยแประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรแ  คณะนติิศาสตรแและรัฐศาสตรแ  วทิยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทน า  
 นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลจัดทําขึ้น หรือแผนงาน/โครงการ แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐไดกําหนด
ขึ้น เพื่อแกไขปใญหา (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) การกําหนดนโยบายของรัฐจึงจําเป็นตองสรางองคแความรู และหาหลักการที่จะลดเงื่อนไขและ
ขอจํากัดขางตนใหเหลือนอยลงใหมากที่สุด ในอีกนัยหน่ึงการกําหนดนโยบายของรัฐตองมุงสูความสําเร็จการบรรลุผลลัพธแที่พึงปรารถนาใหได ใน
ระยะยาวสามารถแกไขปใญหาหรือรักษาโรครายได สามารถประกันผลสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง (วรเดช จันทรศร,  
2558, หนา 1-2)  สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่ใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ
สุขภาพประชาชน การดูแลดานสุขภาพตนเองในชุมชนจึงมีความจําเป็นอยางย่ิง ดังน้ันงานสาธารณสุขมูลฐานจึงถือเป็นปใจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปใญหาดังกลาว (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2557, หนา 34-35) 

การสาธารณสุขมูลฐานไดนํามาใชในการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 
เน่ืองจากเป็นกลยุทธแที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจนรวมดําเนินการเพื่อพัฒนา
สุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งไดมีการคัดเลือกตัวแทนประชาชน 1 คน ตอ 8-10 หลังคาเรือน เขามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) โดยมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในดานการสงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  การรักษาพยาบาล การสงตอผูปุวย และการ
ถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพใหแกบุคคลในครอบครัวและประชาชนในเขตรับผิดชอบ เพราะหลักการสําคัญของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ
การที่ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการแกปใญหาดานการสาธารณสุขในหมูบานหรือชุมชน
ของตน โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเป็นผูใหคําแนะนํา ชี้แนะ สนับสนุนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน หลักการของงานสาธารณสุขมูลฐานมี
องคแประกอบรวม 14 องคแประกอบ ไดแก  การสุขศึกษา โภชนาการ การจัดหานํ้าสะอาดและการสุขาภิบาล การเฝูาระวังโรคปร ะจําถิ่น การ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว การรักษาพยาบาลงาย ๆ การจัดหายาที่จําเป็นในหมูบาน สุขภาพจิต 
ทันตสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดลอม  การคุมครองผูบริโภค การปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไมติดตอ รวมทั้งการปูองกันและควบคุม
โรคเอดสแ ฉะน้ันองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่เป็นหนวยงานภาครัฐที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดจึงเป็นองคแกรที่มีบทบาทสําคัญในการ
ผลักดันใหประชาชนและชุมชนไดตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการมีสวนรวมในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2548, หนา 1) 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปใจจัยที่มีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ รวมถึงปใญหาและอุปสรรคของ
การนํานโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ เพื่อเป็นขอมูลใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการนําไปวางแผนปรับปรุงการนํานโยบายสาธารณสุขไป
ปฏิบัติของตําบลบางประมุงอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติของตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรคแ  

2. เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติของตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ 
  
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงปใจจัยที่มีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติของตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรคแ 
 2. ทําใหทราบถึงปใญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติของ ตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรคแ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตการศึกษาไว 2 สวนดังน้ี 

1. ดานเนื้อหา  
ในการวิจัยครั้งน้ีตองการศึกษาเรื่องที่เก่ียวของกับปใจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จมีอิทธิพลตอการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ  

และปใญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายสาธารณสขุไปปฏบิัติกรณีศึกษาตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ  
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2. ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จมีอิทธิพลตอการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ  

ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน คือ สาธารณสุขอําเภอโกรกพระ ในฐานะที่เป็นผูรับนโยบายในการใหการสนับสนุนการนํานโยบาย
สาธารณสุขไปปฏิบัติในระดับอําเภอ  สาธารณสุขตําบล ในฐานะที่เป็นผูรับนโยบายในการใหการสนับสนุนการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติใน
ระดับตําบล เทศบาล/องคแการบริหารสวนตําบล/กํานัน/ผูใหญบานในฐานะผูรับนโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในฐานะผูปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณสุข  
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ปใจจัยกําหนดความสาํเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545, หนา 101-117) ไดอธิบายไววา การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจะประสบความสาํเร็จ หรอืลมเหลว

ขึ้นอยูกับปใจจัยตาง ๆ คือ  
1. ผูกําหนดนโยบาย ถือเป็นผูมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จ หรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะหากผูกําหนด

นโยบายมีความเอาจริงเอาจัง และเอาใจใสคอยดูแล ติดตามการดําเนินการตามนโยบายน้ันแลว นโยบายน้ันก็มักจะประสบผลตามที่ไดวางไว แต
ในทางตรงขาม หาก   ผูกําหนดนโยบายขาดความเอาใจใส ติดตามและประเมินผลแลว นโยบายน้ันก็มีแนวโนมที่จะประสบความลมเหลว 

2. ความเป็นไปไดทางการเมือง สิ่งแวดลอมทางการเมืองมีสวนสําคัญที่จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางสําเร็จหรือลมเหลว ซึ่ง
มีตัวแปรที่สําคัญ เชน การเจรจาระหวางรัฐบาลกับเอกชน ความสนับสนุนจากทุก ๆ ฝุายที่เกี่ยวของ ผลกระทบของนโยบายที่มีตอกลุม
ผลประโยชนแ กลุมกดดัน กลุมอิทธิพล ความสนับสนุนจากชนชั้นนํา การสนับสนุนจากสื่อมวลชน และการสนับสนุนจากผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ัง 

3. ลักษณะของนโยบาย ลักษณะบางประการของนโยบายจะมีสวนในการกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบติั 
ซึ่งมีหลายประเด็นที่ควรพิจารณาถึง เชน ประเภทของนโยบาย นโยบายใดก็ตามที่เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ นอยที่สุด และมี
ความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคแในระดับสูง มักจะพบวาการปฏิบัติตามนโยบายจะประสบความสําเร็จมากที่สุด นอกจากน้ียังมีประเด็นอื่นๆ 
อีกคือ นํ้าหนักของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่นโยบายน้ันจะผลักดันใหเกิดขึ้นมา ความสอดคลองกับคานิยมที่มีอยู ประสบการณแที่ผาน
มาและความตองการของผูที่จะไดรับผลกระทบจากนโยบายน้ัน ความเป็นไปไดในการทดลองปฏิบัติ ความเห็นผลไดของนโยบายและคุณภาพ
ของการสงขอมูลยอนกลับ สิ่งเหลาน้ีลวนมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติทั้งสิ้น  

4. วัตถุประสงคแของนโยบาย ความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันอาจพิจารณาไดจากวัตถุประสงคแของนโยบาย 
ซึ่งมีประเด็นที่ตองพิจารณาถึงหลายประการ เชน ความชัดเจนของวัตถุประสงคแ ความสอดคลองตองกันของวัตถุประสงคแ ความยากงายในการ
รับรูวัตถุประสงคแ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของนโยบาย และความเที่ยงตรงของขาวสารที่มีไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นตน 

5. ความเป็นไปไดทางเทคนิคหรือทฤษฎี เน่ืองจากเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแต
ละครั้ง ก็มักจะสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะฉะน้ันความเป็นไปไดทางเทคนิคหรือทฤษฎีจึงสงผลตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีลักษณะสําคัญ ๆ ที่ควรจะตองพิจารณาประกอบคือ เรื่องของการรางนโยบายขอเรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ความนาเชื่อไดของทฤษฎี และลักษณะของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

6. ความเพียงพอของทรัพยากร ปใจจัยทางดานทรัพยากรมีหลายประเด็นที่เกี่ยวของคือ ความพอเพียงของความสนับสนุนทางดาน
การเงิน กําลังและคุณภาพของบุคลากร และปใจจัยความพอเพียงทางดานการบริการ ปใจจัยเหลาน้ีตางก็มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวใน
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเชนกัน 

7. ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มีลักษณะที่ควรตองใหความสนใจ คือประเภทของหนวยงานซึ่งควรตองมีการปฏิบัติ
นโยบายน้ันอยูแลว รวมทั้งควรมีความพรอมในดานกําลังคน และทรัพยากรอื่น ๆ ดวย นอกจากน้ันโครงสรางและลําดับชั้นการบังคับบัญชาก็มี
สวนสําคัญ หากมีระดับและสายการบังคับบัญชานอยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวาหนวยงานใหญ ขณะเดียวกันความสามารถของ
ผูนํา ความสัมพันธแกับหนวยงานที่กําหนดนโยบาย และลําดับขั้นของการสื่อสารแบบเปิด ลวนมีสวนตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น 

8. ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูนํานโยบายไปปฏิบัติก็มีสวนสําคัญ อีกประการ หน่ึงที่จะสงผลใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลว
ตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ   ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากประเด็นตาง ๆ คือ ทัศนคติที่มีตอวัตถุประสงคแของนโยบาย หากผูปฏิบัติมีความเขาใจ
ตอวัตถุประสงคแ มีความผูกพันตอนโยบาย ก็มีผลตอความสําเร็จของนโยบายน้ัน   ขณะเดียวกันผลกระทบที่มีตอพฤติกรรมของผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติก็มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว นโยบายใดที่มีผลใหผูปฏิบัติตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมาชานาน
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มักจะประสบความลมเหลว  และหากผูที่นํานโยบายไปปฏิบัติมีคานิยมที่ขัดแยงหรือไมสอดคลองกับวัตถุประสงคแของนโยบาย  ก็ลวนสงผล
กระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติเชนกัน นอกจากน้ีผลกระทบของนโยบายที่มีตองาน อํานาจ ศักด์ิศรี และผลประโยชนแของผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติก็สงผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติดวย เพราะผูนํานโยบายไปปฏิบัติมักจะหลีกเลี่ยงหรืองดเวนไมปฏิบัติตาม
นโยบายทีขัดกับผลประโยชนแของตน 

9. ความสัมพันธแระหวางกลไกตาง ๆ ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะตอไปนี้ลวนนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติทั้งสิ้นคือ จํานวนหนวยงานที่เก่ียวของ หากหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามนโยบายมีมากขึ้นเทาใด ปใญหาเรื่ องของ
การประสานงานระหวางหนวยงานก็จะมีมากขึ้นเทาน้ัน นอกจากน้ันแลวจํานวนจุดตัดสินใจ หากมีจํานวนมากเทาใดความลาชาในการปฏิบัติให
เป็นไปตามนโยบายก็จะย่ิงมากขึ้น ขณะเดียวกันลักษณะของความสัมพันธแด้ังเดิมระหวางหนวยงานที่รวมกันปฏิบัติใหเป็นไปตามนโยบาย หากมี
ความรวมมือกันเป็นอยางดีในอดีตก็จะสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นผลดีดวย และที่สําคัญหากมีการแทรกแซงของหนวยงาน 
ระดับบนมากเกินสมควรก็ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเรจ็หรือลมเหลวดวยเชนกัน 

10. ปใญหาอื่น ๆ นอกจากปใจจัยสําคัญที่ไดกลาวมาขางตน ในบางครั้งความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติยังขึ้นอยู
กับบริบทและสภาพการณแสิ่งแวดลอมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีการแปรผันตลอดเวลาดวย 

สรุปไดวาการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันมีหลายฝุาย เขามาเกี่ยวของ ทั้งฝุายรัฐบาล และผูมีสวนไดเสีย อีกทั้งยังมีปใจจัยสําคัญที่เขามามี
สวนสําคญัที่ทําใหนโยบายน้ัน ๆ เกิดความความสาํเร็จหรือลมเหลว ไมวาจะเป็นปใจจัยดานผูกําหนดนโยบาย ลักษณะของนโยบาย ความเพียงพอ
ของทรัพยากร และทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นตน นอกจากน้ีการนํานโยบายไปปฏิบัติยังขึ้นอยูกับบริบทและสภาพการณแสิ่งแวดลอม
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีการแปรผันตลอดเวลาดวย ดังน้ันการที่มีปใจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของยอมเป็น
การตอกยํ้าวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           การกําหนดประชากรที่เป็นตัวแทนตามกรอบการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อการสัมภาษณแเชิงลึกครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกจากกลุมประชากรที่มีสวน
เกี่ยวของกับนโยบายการสาธารณสุข โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน คือ 

       1.  สาธารณสุขอําเภอโกรกพระ ในฐานะที่เป็นผูรับนโยบายในการใหการสนับสนุนการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิ บัติในระดับ
อําเภอ ไดแก นายชะเอม พรมศักด์ิ ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ   สังกัดหนวยงานสาธารณสุขอําเภอโกรกพระ 

       2.  สาธารณสุขตําบล จํานวน  1  คน ในฐานะที่เป็นผูรับนโยบายในการใหการสนับสนุนการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติในระดับ
ตําบล ไดแก นายศักรินทรแ ยอดบริบูรณแ ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาซุด  สังกัดหนวยงานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานทาซุด                

3.  เทศบาล/องคแการบริหารสวนตําบล/กํานัน/ผูใหญบาน จํานวน 1 คน  ในฐานะผูรับนโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ ไดแก นางยุรา 
กาหา  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข สังกัดหนวยงาน สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะมุง         

4.  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจํานวน 1 คน ในฐานะผูปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณสุข ไดแก นายณัฐพล 
แนบเนียน ตําแหนง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลบางประมุง 
 5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจํานวน 1 คน ในฐานะผูปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณสุข ไดแก นายพรชัย ฝใกบัว 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึ้นประกอบดวย 
         สวนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม คือ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน  
               สวนท่ี 2 ปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ 
       สวนท่ี 3 ปใญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณแเชิงลึก ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยไดติดตอผูที่ใหสัมภาษณแ จํานวนทั้งสิ้น 5 คน  ทําการเตรียมความพรอมในดานเครื่องมือและอุปกรณแในการเก็บขอมูล  
เชน แบบสัมภาษณแ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งงบประมาณเพื่อใชในการเก็บขอมูล  เดินทางไปสัมภาษณแจนถึงการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึก และทํา
การจัดระเบียบขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมจากการใหสัมภาษณแและการสังเกต เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหแ อภิปรายผล และสรุป สูขอเสนอแนะตอไป 
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2.3 การวิเคราะหแขอมูล การวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวยผูรับนโยบายในการใหการสนับสนุนการนํานโยบายสาธารณาสุขไปปฏิบัติในระดับตําบล ผูรับนโยบายสาธารณสุขไป
ปฏิบัติ  และผูปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพัฒนาการและสาระสําคัญของนโยบายสาธารณสุข  ปใจจัยที่มี
อิทธิพลตอการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ และปใญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ โดยไดนําขอมูลที่จัดระเบียบเสร็จ
แลว มาถอดความ และวิเคราะหแสรุปขอมูลตามวัตถุประสงคแที่ต้ังไว  ซึ่งผูวิจัยนํามาบรรยายและสรุปความนําเสนอในลักษณะของการพรรณนา  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณสุข ทั้งในสวนของผูใหการสนับสนุนการ
นํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติในระดับอําเภอ ระดับตําบล องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และผูปฏิบัติงานตามนโยบายสา ธารณสุขไปปฏิบัติ 
จํานวน 5 คน ผูรับนโยบายในการใหการสนับสนุนการนํานโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติในระดับอําเภอ 
 จากการสัมภาษณแคุณชะเอม พรมศักด์ิ สาธารณสุขอําเภอโกรกพระ พบวา นโยบายสาธารณสุข มีวัตถุประสงคแเพื่อใหประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชนได  โดยหนวยงานภาครัฐจะมีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินโครงการมาให ซึ่งถือ
ไดวานโยบายตาง ๆ มีความชัดเจน ซึ่งแตละพื้นที่จะตองนํานโยบายเหลาน้ันมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่  จากน้ันจะมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานมาทําหนาที่ในการดําเนินการตามนโยบาย ซึ่งจะไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องตนทั้ง 14 
องคแประกอบ รวมถึงมีการนิเทศการทํางานเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะทําใหสามารถทําไดรวดเร็ว และเน่ืองจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเป็น
คนในพื้นที่จึงทําใหมีความใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่เป็นอยางดี กอใหเกิดความรวมมือที่ดีจากชาวบาน และองคแกรตาง ๆ ในชุมชน  

นายศักรินทรแ ยอดบริบูรณแ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาซุด กลาววา  “นโยบายสาธารณสุขมีวัตถุประสงคแ
เพื่อใหประชาชนที่อยูในพื้นที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัวได โดยวิธีการดําเนินงานจะเหมือนกันทั่วประเทศ และสามารถ
นํานโยบายมาปฏิบัติโดยคํานึงถึงตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการเป็นเกณฑแ (KPI) อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนในดานของวัสดุอุปกรณแจากภาครัฐ 
ตลอดจนความรวมมือรวมใจกันของทุกภาคสวนในชุมชนจึงสงผลตอความสําเร็จจากการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ แตอาจมีปใญหาบางใน
สวนของการทํางานของบุคลากร ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความเขาใจในงานดานสาธารณสุขอยางแทจริง” 

คุณยุรา กาหา ผูอํานวยการกองสาธารณสุข สํานักงานเทศบาลตําบลบางประมุง กลาววา “นโยบายสาธารณสุขมีเปูาหมายและ
วัตถุประสงคแเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน 4 ดาน คือ ปูองกัน รักษา สงเสริม และฟื้นฟู โดยมีเจาหนาที่ของสาธารณสุขในพื้นที่และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานชวยในการดูแล ซึ่งวิธีการดําเนินนโยบายขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ตองนําไปปฏิบัติ  และประชาชนไดรับประโยชนแจากนโยบาย
อยางแทจริง ซึ่งจากการที่ไดลงพื้นที่จะพบวา ชาวบานในชุมชนใหความรวมมือเป็นอยางดี เชน เวลาเชิญใหมาประชุมก็มากันอยางพรอมเพรียง 
อีกทั้งในสวนของบุคลากรของสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน รูวาตนมีหนาที่อะไร และ
รับผิดชอบในเรื่องใดบาง ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ดวยความเต็มใจ อีกทั้งยังไดรับการเอาใจใสที่ดีจากหนวยงานสวนกลางและผูบริหารทําใหมี
กําลังใจในการทํางานมากขึ้น แตก็ยังพบปใญหาในเรื่องของบุคลากรในดานความรูความเขาใจในงานอยูบาง รวมถึงบุคลากรมีนอยทําใหไม
สามารถทํางานในดานสาธารณสุขไดทันตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพราะบางคนอาจตองทําหลายหนาที่ในเวลาเดียวกัน โดย
เฉพาะงานดานเอกสาร” 

คุณณัฐพล แนบเนียน  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลบางประมุง  กลาววา “นโยบายสาธารณสุขมีเปูาหมาย
เพื่อดูแลดานสุขภาพและใหความรูแกประชาชน โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเป็นผูรับผิดชอบประสานงาน และดําเนินงานตาม
นโยบายที่ไดรับมอบหมายมาจากสวนกลาง ซึ่งทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูสึกที่ดีในการทํางาน รูวาสิ่งที่ทําสงผลดีตอ
ตนเองและทุกคนในชุมชน และการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ แตก็ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานบางคนที่ยัง
ขาดความรูความเขาในในเรื่องของงาน รวมถึงไมเห็นถึงความสําคัญของงาน ซึ่งอาจเป็นสวนใหญเป็นชาวบานมีภาระหนาที่ที่ตองดูแลครอบครัว
ทําใหไมคอยมีเวลา และไมสามารถทุมเทไดอยางเต็มที่” 

นายพรชัย ฝใกบัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลบางประมุง กลาววา “การมีทัศนคติตองานในดานบวก สามารถรับรู
บทบาทของตน มีแรงจูงใจในการทํางานซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการไดรับเงินทุนสนับสนุน
ทั้งในสวนของวัสดุ/อุปกรณแจากหนวยงานของรัฐทําใหการทํางานมีความคลองตัวขึ้น แตก็ยังไมเพียงพอเทาที่ควรจะเป็น  และการไดรับการติดตาม
งานจากเจาหนาที่สาธารณสุขสงผลตอดีตอการปฏิบัติ รวมถึงการไดรับความรวมมือจากชาวบานที่อยูในพื้นที่ทําใหการทํางานงายขึ้น”  
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณไปปฏิบัติ โดยผูวิจัยเลือกศึกษาจากแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ และจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา  
 การนํานโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัตินับต้ังแตมีการเริ่มตนการดําเนินการจนกระทั่งถึงปใจจุบัน  มีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
และมีผลของการปฏิบัติตามนโยบายอยางตอเน่ือง  โดยมีหลักเกณฑแ วัตถุประสงคแ และกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งสงผลตอความสําเร็จของ
นโยบายสอดคลองกับ วรเดช จันทรศร (2542) และศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) ที่กลาวถึงการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ
วา หากนโยบายน้ันมีรูปแบบ แนวทาง วิธีการ ระบบหรือขั้นตอน ตลอดจนปใจจัยกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติที่ชัดเจนก็จะนําองคแกรหรือหนวยงานประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคแของนโยบายที่ต้ังไว   
 สําหรับในการดําเนินงานตามนโยบายซึ่งเป็นผลจากการศึกษาดานเอกสารและการสัมภาษณแผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหแและ
สรุปผลไดวา ในการนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติของตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแมีปใจจัยหลายดานที่สงผลกระทบตอ
การดําเนินงาน และกอใหเกิดปใญหาและอุปสรรคตอความสําเร็จของนโยบาย  ซึ่งหากพิจารณาในสวนปใจจัยที่ทําใหการนํานโยบายสาธารณสุขไป
ปฏิบัติประสบความสําเร็จเป็นเพราะนโยบายมีความชัดเจน มีกระบวนการและขั้นตอน มีหลักเกณฑแในการปฏิบัติที่หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที  รวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบในงานดานดังกลาวมีทัศนคติที่ดีตองานที่ไดรับมอบหมาย รับรูในบทบาทการทํางานของ
ตน ไดรับความเอาใจใสดูแลจากหนวยงานในการใหการสนับสนุนทั้งในดานของทุน และอุปกรณแ กอใหเกิดกําลังใจในการทํางาน มีการนิเทศการ
ทํางานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสวนของปใญหาอันเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณสงผลตอการดําเนินงานตามนโยบาย เน่ืองจาก
งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ ทําใหตองมีการลําดับความสําคัญของงาน และดําเนินงานตามงบประมาณที่มีอยู รวมถึงการขาดความรูความเขาใจใน
งานที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และการไมใหความสําคัญกับงานดังกลาวเทาที่ควรกอใหเกิดผลกระทบตอความรวมมือในการทํางาน 
ขอเสนอแนะ 1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ และเหมาะสมตอการดําเนินงาน การสนับสนุนในสวนของวัสดุ อุปกรณแ และเครื่องมือตาง ๆ 
และการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 2) กรมสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนควรจัดใหมีการอบรมใหความรู  สนับสนุนสิ่งอํานวย
ความสะดวก และติดตามผลการปฏิบัติอยางตอเน่ืองแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น 
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กฎหมายกับการการปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลงเคร่ืองหมายทางการคา 
Legal for the prevention and suppression of crime. Forged trade mark 
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บทคัดยอ 
ดุษฎีนิพนธแฉบับน้ี มีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษากฎหมายกับการปูองกันการกระทําความผิด  เกี่ยวกับการ ปลอมแปลง

เครื่องหมายทางการคาการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวม วิเคราะหแขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณแ
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการดานกฎหมาย 

จากการศึกษาพบวา ปใญหาความรับผิดการละเมิดจากการใชเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดบัญญัติความรับผิดไว โดยตรงวา การกระทําใดบางที่เป็นการละเมิด ทําให
ผูเสียหายตองพิสูจนแความเสียหายกอนที่จะฟูองคดี และหลังจากฟูองคดีแลว เกิดปใญหาในการเยียวยาความเสียหายที่ไมเป็นธรรมแก
เจาของเครื่องหมายการคาน้ัน  

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา สมควรแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 46/1  “การพิสูจนแ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปตองพิสูจนแความเสียหาย และสาเหตุแหงการทําละเมิด
ดังตอไปน้ี (1) ความเสียหายจากการลวงขาย พิสูจนแสิทธิในเครื่องหมายการคา ชื่อเสียง ความนิยมทางการคา มีการกระทําที่เป็นการ
ลวงขาย มีการจําหนายหรือมีการใช หรือมีการโฆษณา หรือไดมีการใชเครื่องหมายการคา , (2) กรณีความเสียหายจากการโฆษณา 
พิสูจนแการแสดงขอความอันเป็นเท็จหรือพยายามหลอกลวงเกี่ยวกับสินคาของตน หรือของบุคคลอื่น, (3) ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจ
กําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายตาม (1) และ(2) ตามควรแกพฤติการณแและความรายแรงแหงละเมิด , (4) ทั้ง (1) และ (2) 
คูกรณีมีสิทธ์ิรองขอคุมครองชั่วคราวระหวางการพิจารณาคดี 

 

ค าส าคัญ : กฎหมาย,. การปูองกัน, ปราบปราม, การกระทําความผิด, การปลอมแปลง, เครื่องหมายทางการคา 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the Legal Measures of the Economical Suppression Division in 
Combatting Illegal Action on Economical Crime This study is on the “Qualitative Research” by compiling, 
analyzing and interviewing the qualified specialists and lawyers. 
 As from the study, we found that the problems of the well-known trade mark counterfeit have not 
been clearly mentioned in the Traed Mark Act B.E.2534. There are no details of actions which are considered 
illegal. So, the owner of the Trad Mark has to prove the case by himself before the court. And after the court 
decision, the compensation is injustice to the Trade Mark owner.  
 The researcher would suggest the introduction of improving the Article 46/1 of the T.M.Act B.E.2534 as 
the verification of “lost” in well-know T.M.countefiet must prove the “lost” and the cause of that counterfeit as 
follows : (1) the “lost” of action of that counterfeit, to prove the legal right the fame of the trade, and 
counterfeit sale or the fame of the trade, and counterfeit sale or the publicity or the use of T.M., (2) in case the 
“lost” from the publicity, to prove the trade of the imitators, to prove the falsification or try to falsify his own 
trade or of the others, (3) the Court can legally order the sum to compensate as in (1) and (2) as seem to the 
justification of that counterfeit, (4) both (1) and (2), the both sides are authorized to be protected during the case. 
 

Keywords : Legal, prevention, suppression crime Forged, trade mark 
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บทน า 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นหนวยงานหลักสังกัดกองบัญชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาต ิมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการสืบสวน ปราบปราบจับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับการหลบเลี่ยงภาษีอากร
ความผิดเก่ียวกับการเงิน การธนาคาร การละเมิดทรัพยแสินทางปใญญา ทั่วราชอาณาจักร ซ่ึงการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว หากเป็นสมัยเกาก็ปฏิบัติหนาที่
ในลักษณะของงานประจําวัน เม่ือมีปใญหาอาชญากรรมก็ดําเนินการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมน้ัน ๆ ไปตามสถานการณแ กลาวคือ จับกุม
ผูกระทําความผิดไดบางไมไดบาง ขึ้นอยูกับพยานหลักฐานและปใจจัยอ่ืน ๆ อีกปลายประการ แตในปใจจุบัน เม่ือไดมีการประกาศราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวด 8 เร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกําหนดใหสวนราชการดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการความ
คุมคาในภารกิจ รวมทั้งมีการประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับ โดยในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดมี
นโยบายที่จะพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคแที่จะปูองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางอาญาอันเก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งอํานวยความยุติธรรมกับทุก ๆ ฝุายที่เก่ียวของเพื่อใหประชาชนไดรับความคุ มครอง
ตามกฎหมายอยางเสมอภาค เป็นธรรมโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงเปูาหมายสําคัญคือการสรางความเชื่อม่ันแกนักลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศ ใหมีความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งประชาชนมีความเชื่อม่ันศรัทธาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
ในหนวยงาน 
 ในปใจจุบันมีอาชญากรรมประเภทหน่ึงที่กระทําความผิดแลว สงผลกระทบตอสังคมและ ประเทศชาติอยางมากมายมหาศาล โดยกลุมหรือ
บุคคลที่กระทําความผิดในประเภทน้ีมักจะเป็นบุคคลที่มีเกียรติยศ ชื่อเสียงและมีฐานะตําแหนงในหนาที่การงานที่สําคัญ โดยกลุมหรือบุคคลเหลาน้ีจะ
ใชจังหวะและโอกาสในหนาที่การงานของตนที่มีความรูความหรือความชํานาญในการประกอบธุรกิจ กระทําผิดตอกฎหมาย โดยเรียกกลุมหรือบุคคลที่
กระทําความผิดในลักษณะน้ีวา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา “Economic Crime” และจากการกระทําความผิดของกลุม
บุคคลหรือบุคคลดังกลาว ทําใหเกิดปใญหาในสังคมอยางมากมายจนยากตอการปูองกันและแกไขเยียวยา  

เม่ือปรากฏการกระทําความผิดดังกลาวขึ้นมามีโอกาสสูงที่ผูกระทําความผิดในลักษณะ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ก็ยังคงมีชื่อเสียง มี
เกียรติยศและมีความเชื่อถือในสังคม เน่ืองจากผูกระทําความผิดในรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มักจะใชเทคโนโลยีหรืออุปกรณแทาง
อิเล็กทรอนิคสแที่ทันสมัยและผูกระทําความผิดทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะไมเป็นผูลงมือกระทําความผิดดวยตนเอง แตจะเป็นผูสั่งการให กลุม
บุคคลหรือบุคคลที่อยูภายใตการบังคับบัญชาเป็นผูกระทําแทน ลักษณะการกระทํา เชนน้ี จึงเป็นการตอกย้ําวาเป็น การยากที่รัฐหรือสังคมที่ไดรับ
ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจน้ัน ๆ จะนําผูกระทําความผิดที่แทจริงมาลงโทษได 

กลุมของผูกระทําความผิดในลักษณะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงมีเปูาหมาย หรือวัตถุประสงคแในการดําเนินการในดานทางการเงินเป็น
สําคัญโดยบุคลิกเฉพาะ ลักษณะทาทางเป็นที่นาเชื่อถือของคนในสังคม จึงเปิดโอกาสใหผูกระทําความผิดสรางความเกรงใจตอบุคคลอ่ืน จนกลายเป็น
การกระทําความผิดทางเศรษฐกิจไดโดยงายและไมเกรงกลัวตอบทลงโทษของกฎหมาย จนนําไปสูความเคยชิน ลุมหลงมัวเมาตอการแสวงหาเงิน หรือ 
แสวงหาอํานาจยศฐาบรรดาศักดิ ์เพื่อกระทําความผิดไดเร่ือย ๆ ไปการกระทําอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว จึงมีความสลับซับซอนและกอใหเกิด
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยางมหาศาล และเป็นปใญหาตอการแกไขปใญหาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ดังน้ัน รัฐตอ งมีหนาที่ที่
จะตองหามาตรการแกไขรูปแบบของ การดําเนินธุรกิจการคา ที่เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจและรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่โปรงใส เป็นธรรม 
ชัดเจนและรวดเร็ว การดําเนินการหามาตรการแกไขของรัฐ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็ น
หนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ นอกจากมีอํานาจหนาที่ทั่วไปตามกฎหมายตํารวจแหงชาติ ดังกลาว 
ขางตนแลวยังมีอํานาจหนาที่เฉพาะ ดังน้ี ไดแก ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน และความผิดอ่ืน ที่เก่ียวเน่ือง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร รับผิดชอบเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เก่ียวกับภาษีอากร  ปูองกันและปราบปราม
อาญากรรมที่เก่ียวกับการเงินการธนาคารทุกประเภท รวมทั้งการละเมิดทรัพยแสินทางปใญญา ในสวนของการละเมิดทรัพยแสินทางปใญญาน้ัน การละเมิด
เคร่ืองหมายการคา นับวาเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญ เน่ืองจากมีผลทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของสิทธ์ิในดานการสูญเสียรายได
จากการใชเคร่ืองหมายการคาที่ถูกกระทําละเมิดน้ัน  (กองคดีอาญา ระเบียบวาดวยการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ สํานักงานตํา รวจ
แหงชาติ, 2552) โดยมีมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  

เคร่ืองหมายการคา ซ่ึงหมายถึง เคร่ืองหมายที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภทไดแก  (1)  เคร่ืองหมายการคา (Trade Mark) คือ เคร่ืองหมายที่ใชเป็นที่หมาย
เก่ียวของกับสินคาเพื่อแสดงวา สินคาที่ใชเคร่ืองหมายน้ันแตกตางกับสินคาที่ใชเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืน เชน บรีส , มามา , กระทิงแดง (2)  
เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) คือ เคร่ืองหมายที่ใชเป็นที่หมายหรือเก่ียวของกับบริการเพื่อแสดงวา บริการที่ใชเคร่ืองหมายน้ันแตกตางกับ
บริการที่ใชเคร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน เชน เคร่ืองหมายของสายการบิน,  ธนาคาร, โรงแรม  (3) เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) คือ 
เคร่ืองหมายที่เจาของเคร่ืองหมายรับรองใชเป็นที่หมายหรือเก่ียวของกับสินคาและบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสิ นคาหรือ
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บริการน้ัน เชน เชลลแชวนชิม , แมชอยนางรํา , ฮาลาล (Halal) และเคร่ืองหมายการคาแรง ประเภทที่ (4) เคร่ืองหมายรวม (Collective Mark) คือ 
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการที่ใชโดย บริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคมกลุมบุคคล หรือองคแกรอ่ืนใดของรัฐ
หรือเอกชน เชน ตราชางของ บริษัทปูนซิเมนตแไทย จํากัด เป็นตน  

ปใจจุบัน ผูประกอบการคา ไดใชเคร่ืองหมายการคาเป็นเคร่ืองมือนําทางการคาทั้งภายในประเทศและการสงออกสินคาไปจําหนายยัง
ตางประเทศ เจาของเคร่ืองหมายการคา จึงมีความจําเป็นตองจดทะเบียนขอรับความคุมครองสิทธิในประเทศตาง ๆ กอนสงสินคาไปจําหนายเพื่ อ
ปูองกันปใญหาการละเมิดเคร่ืองหมายการคาและมิใหผูใดนําเคร่ืองหมายการคาของตนไปจดทะเบียนในตางประเทศ โดยมิไดเป็นเจาของ กรมทรัพยแสิน
ทางปใญญาไดมีนโยบายการสงเสริมการใหบริการขอรับความคุมครองเคร่ืองหมายการคาในตางประเทศดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
คาใชจาย ดวยการศึกษา แนวทางการเขามาเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) หากประเทศไทยเขาเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด 
ผูประกอบการหรือผูสงออกของไทยก็จะไดรับประโยชนแที่จะสามารถยืน่คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา เพื่อขอรับความคุมครองในประเทศตาง ๆ 
ไดหลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียวใชเพียงภาษาเดียว (อังกฤษ , ฝร่ังเศส , หรือสเปน) และเสียคาธรรมเนียม
เพียงคร้ังเดียว ซ่ึงก็จะทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในการยื่นคําขอจดทะเบียนและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 

ขั้นตอนการจดทะเบียนและการยื่นคําขอ ใหยื่นตอสํานักงานระหวางประเทศ  (International Bureau) ขององคแการทรัพยแสินทางปใญญา
แหงโลก (WIPO) โดยยื่นผานสํานักงาน ทะเบียนตนกําเนิดของประเทศผูขอ ซ่ึงจะดําเนินการตรวจสอบและรับรองวา เคร่ืองหมายที่ยื่นสินคาและ/หรือ
บริการที่ระบุเหมือนกับคําขอรากฐาน (Basic Application) หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration)  คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาที่จะ
นําไปยื่นขอจดทะเบียนระหวางประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริดไดน้ัน ตองเป็นคําขอที่มีการยื่นขอจดทะเบียน หรือไดรับการจดทะเบียนไวแลว ใน
ประเทศตนกําเนิดการจดทะเบียน การจดทะเบียนแบงออกเป็นสองขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนระหวางประเทศ เม่ือสํานักงานระหวางประเทศไดรับคําขอ
จดทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบเบื้องตน   (Formal Examination) ในเร่ือง ความสอดคลองกับหลักเกณฑแของพิธีสารกรุงมาดริดและกฎขอบังคับ
พิธีสารกรุงมาดริด (Common Regulations) การระบุจําพวกและรายการสินคา และ/หรือบริการวาเป็นไปตาม Nice Classification หรือไม รวมทั้ง
การชําระคาธรรมเนียม หากมีขอบกพรองสํานักงานระหวางประเทศจะแจงไปยังประเทศที่มีการยื่นคําขอและผูยื่นคําขอ ทั้งน้ีผูยื่นคําขอจะตองแกไข
ภายใน 3 เดือน มิฉะน้ันจะถือวา ละทิ้งคําขอ (2) ขั้นตอนในประเทศ เม่ือประเทศภาคีที่ผูยื่นคําขอประสงคแจะไดรับความคุมครองไดรับคําขอแลว จะ
ดําเนินการตรวจสอบคําขอดังกลาว ตามขั้นตอนปกติที่ใชสําหรับการตรวจสอบคําขอที่ยื่นในประเทศ โดยจะตรวจสอบเน้ือหาสาระ (Substantive 
Examination) โดยตรวจสอบตามกฎหมายภายในของตน เชน ตรวจสอบความเหมือนคลาย ลักษณะบงเฉพาะหรือลักษณะตองหาม เป็นตน หากมี
ขอบกพรองตองดําเนินการแกไขตามกฎหมายภายในของประเทศน้ัน ๆ  หากมีเหตุที่ตองปฏิเสธการรับจดทะเบียนจะตองแจงใหสํานักงานระหวางประเทศ 
ทราบภายในกําหนด 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือหลังจากน้ัน (กรณีมีคํารองคัดคาน) มิฉะน้ัน จะถือวาเคร่ืองหมายดังกลาว ไดรับการจดทะเบียนใน
ประเทศที่ขอจดทะเบียนน้ันแลว วันจดทะเบียนมี 2 กรณีดังน้ี 1) คือ วันยื่นคําขอจดทะเบียนตอสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด  หากคําขอดังกล าว ถึง
สํานักงานระหวางประเทศภายใน  2 เดือน  2)หากเกิน 2 เดือน ใหถือวันที่สํานักงานระหวางประเทศ ไดรับคําขอเป็นวันจดทะเบียน อายุความคุมครอง 10 
ปี นับตั้งแตวันรับจดทะเบียนและตออายุไดอีกคราวละ 10 ปี การตออายุสามารถตออายุไดกอน วันสิ้นอายุ 6 เดือน หรือหลังสิ้นอายุแลวภายใน 6 เดือนก็
ได แตตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมเบื้องตน  (Basic fee) ทั้งน้ี สามารถตออายุเฉพาะบางประเทศ หรือทุกประเทศที่ไดรับความ
คุมครอง 

การกระทําที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา ไดแก มีการใชเคร่ืองหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาของ
ผูอ่ืน การใชเคร่ืองหมายการคาที่อาจถือเป็น การละเมิดสิทธิน้ัน อาจอยูในลักษณะใดลักษณะหน่ึง คือ มีการจัดใหมีเคร่ืองหมายการคาน้ันขึ้นเองหรือ
ใชกับสินคา เชน ผูละเมิดไดกระทําทําการวาจางผูอ่ืนทําเคร่ืองหมายการคาแลวนํามาใชกับสินคา หรือ มีการนําเขาสินคาที่มีเคร่ืองหมายการคาของ
ผูอ่ืน ซ่ึงไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลวนําเขามาจําหนายโดยมิไดรับความยินยอม แมจะไมไดทําเคร่ืองหมายการคาขึ้นเองก็ตาม ก็ถือเป็นการใช
เคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนกับสินคาของผูอ่ืนดวย 

การใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน ที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 
2534  มาตรา 44 น้ัน จะตองเป็นการใชกับสินคาประเภทเดียวกัน กับที่เจาของเคร่ืองหมายการคาน้ัน ไดจดทะเบียนไว หรืออาจเป็นสิน คาตาง
ประเภทกับ ที่เจาของเคร่ืองหมายการคาไดจดทะเบียนไวถาหากวาการใชน้ัน อาจทําใหเกิดความสับสนเขาใจหลงผิดในแหลงที่มาของสินคา ซ่ึงจัดเป็น
การลวงขายตาม มาตรา 46 วรรคสอง ( ธัชชัย  ศุภผลศิริ, 2536:174-148. อางใน ปณิสา บุญวิวัฒนแ) 

บทกําหนดโทษกรณี ละเมิดเคร่ืองหมายการคาของไทย มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 44 “ภายใต
บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เม่ือไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว ผูซ่ึงไดจดทะเบียนเป็นเจาของเคร่ืองหมายการคา เป็นผูมีสิ ทธิแตเพียงผู
เดียวในอันที่จะใชเคร่ืองหมายการคาน้ัน สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว ” และบทกําหนดโทษเก่ียวกับการปลอมการแปลงเคร่ืองหมายการคา มาตรา 
108 “บุคคลใดปลอมเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมของบุคคลอ่ืนที่ไดจดทะเบียนแลว ใน
ราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคกุไมเกินสี่ปี หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” และบทลงโทษในการเลียนแบบเคร่ืองหมายการคา มาตรา 
109  “บุคคลใดเลียนเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมของบุคคลอ่ืน ที่ไดจดทะเบียนแลวใน
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ราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวา เป็นเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือ เคร่ืองหมายรวมของบุคคลอ่ืนน้ัน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป ีหรือ ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ถานิติบุคคลกระทําความผิด ผูที่รับผิดชอบนิติบุคคลจะตองรวมรับ
ผิดดวย ตาม มาตรา 114  “ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคล
น้ัน ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนแไดวา ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน” 

แตเน่ืองจาก พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดมีบัญญัติไววา การกระทําอยางใดบางที่เป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการคา 
ดังน้ัน การพิจารณา ในสวนที่เก่ียวกับการละเมิดเคร่ืองหมายการคา จึงจําเป็นตองนําหลักเร่ืองละเมิดทั่ว ๆ ไปในประมวล กฎหมายแพงและพาณิชยแ
มาตรา 420 มาปรับใช  และการใชสิทธิเกินสวนตามมาตรา 421 เป็นตน ซ่ึงสงผลใหมีปใญหาในการตีความวา การกระทําใดเป็นการละเมิดการใช
เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ซ่ึงเจาของเคร่ืองหมายการคา ที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปที่ไดจดทะเบียนไวแลวเทาน้ันที่จะมีสิทธิแตเพียง
ผูเดียวในการใชเคร่ืองหมายการคาตามประเภทและชนิดของสินคาที่ไดจดทะเบียนไว  สวนเจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปที่ไมได
จดทะเบียนน้ันจะมีสิทธิฟูองผูกระทําละเมิดไดเฉพาะ กรณีลวงขายเทาน้ัน ดังน้ัน ตามกฎหมายไทยจึงตองพิจารณาถึงผูมีอํานาจฟูองคดีดวยจะเห็นไดวา 
ตองเป็นผูมีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิในการพิสูจนแ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป การที่เจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปอาจใชสิทธิตาม
มาตรา 61 (2) ในการเพิกถอนเคร่ืองหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาของตนน้ัน เป็นการเยียวยาความเสียหายของเจาของ
เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปไดอยางหน่ึง ซ่ึงกฎหมายทรัพยแสินทางปใญญาของไทยไดบัญญัติไว แตการเยียวยาดังกลาวน้ี มิใชการ
เยียวยาความเสียหายที่แทจริง เน่ืองจากเป็นการใหหยุดกระทําการอันเป็นการละเมิดสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเทาน้ัน 
แตมิไดมีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นมานานแลวและจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตตอเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปแต
อยางใด แมวาศาลไทยสามารถพิจารณาเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดเคร่ืองหมายการคา ที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปได โดยนําประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแ มาใชบังคับแตตาม พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดบัญญัติเร่ืองการละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่
แทจริงไวโดยตรง จึงเกิดปใญหาในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายโดยทั่วไป เกิด
ความไมเป็นธรรมแก เจาของเคร่ืองหมายการคาน้ัน และทําใหความคุมครองเคร่ืองหมายการคาของไทยไมไดระดับมาตรฐานสากล จนอาจเกิดปใญหาทาง
การคาและการลงทุนเกิดขึ้นได 
 เม่ือพิจารณาถึงการเยียวยาความเสียหายจากการกระทําที่เป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการคาของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันที่อนุญาตให
เจาของเคร่ืองหมายการคา ทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายทั้งในสวนที่เป็นกําไรและคาขาดประโยชนแ คาเสียหายปกติ 
คาเสียหายเพิ่มเติมที่ศาลเป็นผูกําหนดใหและคาใชจายที่โจทยแตองเสียไปจากเหตุที่จําเลยทําละเมิดได โดยสหพันธรัฐ มีมาตรการเยียวยา จากการนํา
เคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืนไปใชและกอใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองหมายการคา คุมครองและใหโอกาสโจทกแที่เป็นเจาของเคร่ืองหมายการคา
หรือผูที่ใชเคร่ืองหมายการคากับตัวเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียน 
 นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยแสินทางปใญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยแสินทางปใญญาและ
การคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กําหนดใหนําบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช บังคับโดยอนุโลม กรณีที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพยแสินทางปใญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยแสินทางปใญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 ไมมีบทบัญญัติและ
ขอกําหนดเร่ืองใดบัญญัติไว แตมีปใญหาวา กรณีใดจะนําบทบัญญัติใดมาใชบังคับ ซ่ึงเป็นปใญหาถึงประเด็นถึงหนาที่ในการนําสืบพิสูจนแความมีชื่อเสียง
ควรมีเพียงใด มีขอหามในการรับฟใงพยานหลักฐานหรือไม และกรณีดังกลาวตองใช บทบัญญัติแหงวิธีสบัญญัติใดมาปรับใช เน่ืองจากคดีล ะเมิดใน
เคร่ืองหมายการคาเป็นไดทั้งคดีแพงและคดีอาญา โดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงใชบังคับแกคดีแพงและคดีอาญาน้ัน มีผลใชบังคับแตกตางกันในบางเร่ือง และในกรณีดังกลาวมิไดมีกฎหมายลูกบัญญัติรายละเอียดในการ
บังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางชัดเจน 
 จากปใญหาการละเมิดเคร่ืองหมายการคาตาม พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534และขั้นตอนการดําเนินคดี รวมทั้งวิธีการ
เยียวยาคาเสียหายใหแก ผูกระทําละเมิด ในกระบวนการตาง ๆ ที่จะตองปฏิบัติการเร่ิมตั้งแตมีการกระทําละเมิดเคร่ืองหมายการคา กล าวคือ เม่ือมี
การกระทําละเมิดเคร่ืองหมายการคาตาม พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 แลวผูท่ีไดรับความเสียหายหรือเจาของเคร่ืองหมายการคา
จะตองมีการแจงความรองทุกขแตอเจาพนักงานสอบสวนเสียกอน เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดตอสวนตัว ผูเสียหายจะตองรองทุกขแภายในเวลา
หน่ึงเดือนนับแตรูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) และการกระทําความผิดฐานละเมิด
เคร่ืองหมายการคา เป็นการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไดแก  กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในปใจจุบัน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ยัง
ขาดบุคคลกรที่มีความชํานาญการในการปฏิบัติงานปราบปรามดานน้ีโดยตรง เน่ืองจากเคร่ืองหมายการคาเป็นผลิตภัณฑแที่ตองมีการตรวจสอบความ
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ถูกตองวาเคร่ืองหมายใดจริง หรือเคร่ืองหมายใดปลอม ในเม่ือบุคลากรที่จะตองปฏิบัติหนาที่ขาดความรูความเชี่ยวชาญ บุคลากรเหลาน้ันจึงขาดความ
ม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่ หรือไมยอมปฏิบัติหนาที่เสียเลยก็เป็นไปได 
 ดายสาเหตุดังกลาว จึงตองมีการพัฒนาปรับโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามกา รกระทําความผิด
เก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ใหมีการพัฒนาความรูความสามารถ ของบุคลากร เก็บรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อทําใหเกิดความม่ันใจใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซ่ึงบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สําคัญสําหรับทุกหนวยงาน ความสําเร็จของ หนวยงานสามารถเกิด ได จากการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง เพื่อรับมือกับสถานการณแ กระแสโลกาภิวัตนแอยางทันทวงที กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็นหนวยงานหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบาย ที่จะ
พัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตอไป และจากที่ไดกลาวมา ผูวิจัย จึงสามารถแยกประเด็นปใญหาไดดังน้ี 
ปใญหาขอเท็จจริง 
 1.  ปใญหาการพัฒนาทรัพยากรตาํรวจที่มีในหนวยงานกองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผดิเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ให
มีความรูความเชี่ยวชาญในดานเคร่ืองหมายการคาทุกตําแหนง เน่ืองจากหนวยงานมีบุคลากรตาํรวจซ่ึงถือเป็นทรัพยากรมนุษยแที่มีชั้นยศที่หลากหลายมี 
ระดับการบริหารเป็นสายชั้นจากบน สูชั้นลาง ซ่ึงการดําเนินงานจะดองมีการติดตามผลการดําเนินงานและวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 
 2.  ปใญหาปรับแผนในการดําเนินงานของหนวยงานกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใหมี
ประสิทธิภาพเป็นที่นาเชื่อถือตอสาธารณชนและ เกิดความพอใจของประชาชนมากที่สุด ทั้งน้ี เพื่อที่จะนํามาปรับแผนในการดําเนินงานของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพเป็นที่นาเชื่อถือตอสาธารณชนและเกิดความพอใจของประชาชนมากที่สุด รวมทั้งใหบริการตอประชาชน โดยเทาเทียมกัน มี การ
ปฏิบัติงานที่ซับซอนและเป็นการปฏิบัติโดยยึดกรอบของกฎหมายเป็นสําคัญ เพื่อกันความผิดพลาดที่จะถูกฟูองรองในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซ่ึง
อาจนําผลเสียหายมาสู หนวยงานได ในการดําเนินงานตองอาศัยบุคลากรตํารวจที่มีความรูความสามารถ มีผูนําที่เขมแข็ง  มีการทํางานที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยมีบุคลากรตํารวจสวนหน่ึงมีความสุขใจ กับการทํางาน มีการพัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไดเป็นอยางดี แตในขณะเดียวกันอาจมีขาราชการตํารวจอีกบางสวนยังขาดความรูความสามารถขาด การฝึกอบรมพัฒนาความรูขาดภาวะ
ผูนํา ขาดคุณธรรมจริยธรรม มีความเครียดในการทํางาน ประสบปใญหาการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เกิดความทอถอย เบื่อหนายและ
ขาดขวัญกําลังใจในการทํางานหรือตอสูกับปใญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไมวาจะเป็นทั้งปใญหาสวนตัว งานในหนาที่ที่ทําอยู หรือแมแตการขัดแยงกับ
เพื่อนรวมงาน ปใญหาดังกลาว จะทําใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ 
 3. ปใญหาการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็น
ปใจจัยสําคัญของความสําเร็จโดยเปูาหมายสําคัญ คือ การสรางหนวยงานใหสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณแกระแสโลกาภิวัฒนแ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการหนวยงาน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ หรือพัฒนาบุคลากรตํารวจใหมีความรูความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีสุขภาพจิตที่ด ีเพื่อทําใหตํารวจเกิดความม่ันใจและมีศกัยภาพในการทํางานเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ระยะยาว รวมทั้งคนหารูปแบบความสัมพันธแของปใจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอการปฏิบัติงานของตํารวจและเพื่อให
หนวยงานไดนํารูปแบบความสัมพันธแท่ีไดไปจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ ที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของตํารวจในหนวยงานของกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ โดยมุงเนนความยุติธรรม บริการประชาชนและปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง หวังใหประชาชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธา องคแกรตํารวจและ 
เพื่อใหกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปน็องคแกรมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสากล
ดาน การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ปใญหาขอกฎหมาย 
 1. ปใญหาการพิสูจนแความมีชื่อเสียงของเคร่ืองหมายการคา ตามพระราชบัญญตัิจดัตัง้ศาลทรัพยแสินทางปใญญาและการคาระหวางประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพยแสินทางปใญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กําหนดใหนํา บทบัญญัตแิหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพงหรือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญตัิจดัตัง้ศาลแขวง และวิธี พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงัคบัโดย
อนุโลม ซ่ึงมีปใญหาวา กรณีใดจะนําบทบัญญตัิใดมาใชบังคับ ซ่ึงเป็นปใญหาถึงประเด็นถงึหนาที่ในการนําสืบพสิูจนแความมีชื่อเสียงของเคร่ืองหมาย
การคาวา ผูใดจะมีภาระในการพิสูจนแและพยานหลักฐานที่จะนําสืบพิสูจนแ ความมีชื่อเสยีงควรมีเพยีงใด 
 2. ปใญหาความรับผิดจากการละเมิดการใชเคร่ืองหมายการคาตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดบัญญัติไว โดยตรงวา 
การกระทําใดบางที่เป็นการละเมิดการพิจารณาในสวนที่เก่ียวกับการละเมิดเคร่ืองหมาย การคา ซ่ึงสงกอใหเกิดปใญหาการตีความวา การกระทําใดเป็น
การละเมิดการใชเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
 3. ปใญหาการพิสูจนแความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ผูมีอํานาจฟูองคดีตองเป็นผูมีอํานาจในการ
ฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิในการพิสูจนแความเสี ยหายที่เกิด
ขึ้นกับเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
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 4. ปใญหาเก่ียวกับการเยียวยาความเสียหายตาม  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดบัญญัติถึง เร่ืองการละเมิดและการ
เยียวยาความเสยีหายที่แทจริงไวโดยตรง จึงเกิดปใญหาในการเยยีวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคา ที่มีชื่อเสียง
แพรหลาย โดยทั่วไปกอใหเกิดความไมเป็นธรรมแก เจาของเคร่ืองหมายการคาน้ัน และทําใหความคุมครองเคร่ืองหมายการคาของไทยไมได ระดับ
มาตรฐานสากล 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา สภาพปใญหา แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเคร่ืองหมายการคา และองคแกรที่
เก่ียวของในการปราบปรามการปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคา 

2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับความผดิปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคาทั้งของไทยและตางประเทศ 
3. เพื่อศึกษาวเิคราะหแขอเท็จจริงและขอกฎหมายในการปราบปรามการปลอมแปลง เคร่ืองหมายการคา 
4. เพื่อเสนอแนะ มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผดิเก่ียวกับการปลอมแปลงเคร่ืองหมายทางการคา 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
 แนวความคดิเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 อาชญากรรม (Crime) (สมชาย  รัตนชื่อสกุล. (2550)  เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอาญา ซ่ึงจากการกระทําดังกลาว 
กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต  รางกาย เสรีภาพ และทรัพยแสิน โดยที่บุคคลที่กระทําผิดจะถูกเรียกกันวา “อาชญากร” (Criminal)  อาชญากรรม
สามารถแบงไดหลายประเภท เชน อาชญากรรมอันเป็นการประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ อาชญากรรมยาเสพติด แตอาชญากรรมที่กอใหเกิด
ความเสียหายอยางรวดเร็วและมีมูลคามหาศาล โดยเฉพาะความเสียหาย ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่สงผลใหเกิดปใญหาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศชาติอยางมาก ทั้งในแงของความเชื่อม่ันของนักลงทุน และความม่ันคงของประเทศ คือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White 
Collar Crime/ Economic Crime) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จึงเป็นอาชญากรรมที่กอใหเกิดความเสียหายและความเชื่อม่ันในทางเศรษฐกิจอยาง
มาก  ซ่ึงจําแนกไดเป็นประเภทความผิด ดังน้ี 
 ความผิดเก่ียวกับคอรัปชั่น เชน การฉอราษฎรแบังหลวง,  ความผิดเก่ียวกับภาษี เชน โกงภาษีหรือสินคาหนีภาษี,  ความผิดเก่ียวกับสถาบัน
การเงิน เชน การปลอยสินเชื่อเป็นเท็จ หรือ การปใ่นหุนในตลาดหลักทรัพยแ,  ความผิดเก่ียวกับฉอโกงประชาชน เชน แชรแลูกโซ หลอกคนไปทํางาน
ตางประเทศ,  ความผิดเก่ียวกับปลอมแปลงเงินตรา และบัตรเครดิต,  ความผิดเก่ียวกับปลอมเคร่ืองหมายการคาหรือสินคาปลอม,  ความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรแ เชน โจรกรรมขอมูล  หรือสรางขอมูลเท็จ ,  ความผิดเก่ียวกับเงินนอกระบบ  เชน แชรแ หรือทรัสตแเถื่อน ,  ความผิด
เก่ียวกับองคแกรอาชญากรรม เชน อาชญากรรมที่มีการทําเป็นขบวนการ สั่งการเป็นเครือขาย ,  ความผิดเก่ียวกับการฟอกเงิน เชน นําเงินที่ไดจาก
การคายาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายไปทําธุรกรรมอ่ืนบังหนา เพื่อเปลี่ยนที่มาของเงินวาไดมาอยางถูกตองตามกฎหมาย , ความผิดเก่ียวกับทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เชน ลักลอบตัดไม หรือกระทําใหสิ่งแวดลอมเป็นพิษ 
 ความผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีความสลับซับซอนและยากที่จะรวบรวมพยานหลักฐานไปถึงตัวผูกระทําความผิดได  ตองอาศัย
การสืบสวนสอบสวนพิเศษ และใชสหวิทยาการเขาชวยจึงจะสามารถบังคับกฎหมายได  และดวยความซับซอนของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจน้ี  เม่ือ
เปรียบเทียบกับอาชญากรรมธรรมดาแลวมีความแตกตางกัน คือ ในเร่ืองสถานที่และพยานหลักฐาน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะไมปรากฏเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งสถานที่และพยานหลักฐาน แตอาชญากรรมทั่วไปจะปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน  สวนในเร่ืองเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจไมเพงเล็งเหยือ่โดยเฉพาะเจาะจง แตอาชญากรรมธรรมดาจะเฉพาะเจาะจงเปน็บุคคล ๆ ไปในสวนลักษณะการกระทําความผิด อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจใชความรูจักคุนเคย นุมนวลทํารายเหยื่อ แตอาชญากรรมธรรมดาใชความโหดรายทําราย เหยื่อ ความรูสึกถึงผลความเสียหาย
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบที่ไมชัดเจนทันที แตอาชญากรรมธรรมดามีความชัดเจนทันที สวนสุดทายในเร่ือง ปริมาณความเสียหายที่
เกิดขึ้น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล แตมองไมคอยเห็นชัด แตอาชญากรรมธรรมดามีความเสียหายนอยกวาและ
เห็นชัดเจน   (สมชาย  รัตนชื่อสกุล. (2550) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในงานดุษฎีนิพนธแฉบับน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหแขอมูล เอกสาร
ตาง ๆ ไดแก ตํารา ผลงานวิจัย บทความ ใหสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) โดย อาศัย
ขอมูลที่ไดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลง
เคร่ืองหมายทางการคาประกอบแนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของทั้งของไทยและตางประเทศตลอดจนผลงานวิจัยที่
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เก่ียวของ ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคแของการวิจัยที่ตั้งไว  ดังน้ัน ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดซ่ึงเป็นระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยกลาวคือ กรอบ
แนวความคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล  
 
ผลการวิจัย 

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นหนวยงานหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใน
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาหนวยงานให มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมี
วัตถุประสงคแที่จะปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาอันเก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งอํานวยความยุติธรรมกับทุก ๆ ฝุายที่
เก่ียวของเพื่อใหประชาชนไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาค เป็นธรรมโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงเปูาหมายสําคัญคือการสราง
ความเชื่อม่ันแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ใหมีความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งประชาชนมีความเชื่อม่ัน
ศรัทธาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจในหนวยงาน  ในยุคปใจจุบัน ที่เรียกวา  ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะทวีความสลับซับซอนยิ่งขึ้นน้ัน การที่
สํานักงานงานตํารวจแหงชาติจะปฏิบัติงานใหเป็นที่ยอมรับ และไดรับความเชื่อถือจากสังคมไดน้ัน ผูบริหารงานหรือผูนําตํารวจอาจตองปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ มุมมองและวิธีการทํางานใหม โดยการหันมาใหความสําคัญ และใสใจกับบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชาใหมากขึ้น ในฐานะของทรัพยากรอันมี
คาสูงสุด ที่มีผลความตอความสําเร็จ และความรุงเรืองของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผูบริหารหรือผูนําตํารวจคงจะไมสามารถอาศัยความรู ความเขาใจ
ในระบบงานตางๆของตํารวจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายตางๆ ที่เครงครัดเพียงลําพังเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานได แตอาจตองหันมาให
ความสนใจในการปรับบทบาทภาวะผูนํา ดวยการเป็นแบบอยางที่ดีเพิ่มจูงใจและกระตุนสามัญสํานึก ปลุกจิตวิญญาณของการเป็นผูพิทักษแสันติราษฎรแ
ผูใตบังคับบัญชา  สรางแรงบันดาลใจและกระตุนทางปใญญา เพื่อใหมุงปฏิบัติภารกิจ ดวยวิธีการและรูปแบบการทํางานที่สรางสรรคแ เพื่อใหการดูแล
บําบัดทุกขแบํารุงสุขของประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ  ประกอบกับการคํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล เพื่อความสําเร็จท่ีจะมาพรอมกันทั้งเร่ือง
งาน และเร่ืองสวนตัวของบุคลากร อันเป็นแนวทางและเทคนิคตางๆ ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  ที่นําไปสูการ
สรางบุคลากรผูปฏิบัติงานของตํารวจที่มีคุณภาพ แนวทางการดําเนินการที่กลาวมาในบทกอนน้ัน สามารถใชไดดีและมีประโยชนแกับองคแการตํารวจไทย 
ปใญหาตาง ๆ เชน ความขัดแยงหรือการรองเรียนจะลดนอยลง ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมจะดีขึ้น ทําใหเกิดบรรยากาศของความกลมเกลียว 
ระหวางฝุายจัดการและฝุายบุคลากรตํารวจผูปฏิบัติ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายปราบปรามอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจในความผิดปลอมแปลงเคร่ืองหมาย
การคาของไทยและตางประเทศ ตลอดจนแนวคํา พิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมาย ผลงานวิจัยที่เก่ียวของและประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณแ 
ประชากรกลุมตัวอยางที่ตั้งไวไนดุษฎีนิพนธแฉบับน้ีแลว ปรากฏวา ผลการวิจัยในหัวขอ “มาตรการ ทางกฎหมายเก่ียวกับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจในความผิดปลอมแปลงเคร่ืองหมาย การคา” สรุปไดดังน้ี 

ประเทศไทยไดนําหลักการใหความคุมครอง แกเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลาย ทั่วไปมาบัญญัติไวในมาตรา 8 (11) ของ
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 แตก็มิใหคํา จํากัดความหรือหลักเกณฑแในการพิจารณาถึงความมีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปของ
เคร่ืองหมาย การคาดังกลาวไวแตอยางใด ดังน้ัน การพิจารณาถึงความมีชื่อเสียงแพรหลายของเคร่ืองหมายการคาสําหรับประเทศไทยจึงเป็นดุลพินิจ
ของนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา และศาล ซ่ึงเม่ือไมมีหลักเกณฑแในการพิจารณาที่เดนชัด ยอมทําใหเกิดปใญหา 
เน่ืองจากการใชดุลพินิจอาจมีความแตกตางกันไดความสําคัญของประเด็นปใญหาการพิสูจนแความมีชื่อเสียงของเคร่ืองหมายการคา คือ เจาขอ ง
เคร่ืองหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวเทาน้ันจึงจะมีสิทธิฟูองคดีเพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิของตน ตามมาตรา 46 วรรคแรก สวนเจาของ
เคร่ืองหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไมมีสิทธิที่จะฟูองคดีปูองกันการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา และไมมีสิ ทธิที่จะฟูอง
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิน้ันดวย โดยเจาของเคร่ืองหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลไดเพียงกรณีเดียวคือ 
กรณีการลวงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง จึงเห็นไดวา กฎหมายไทยจะใหความคุมครองสิทธิในเคร่ืองหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบยีนแลว และยัง
ไมไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายไวตางกัน ปใญหาความรับผิดจากการละเมิดและขอยกเวนที่ไมเป็นการละเมิดการใชเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียง
แพรหลายทั่วไป 

เจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปที่ไดจดทะเบียนไวแลวเทาน้ันที่จะมี สิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเคร่ืองหมายการคา
ตามประเภทและชนิดของสินคาที่ไดจดทะเบียนไว สวนเจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปที่ไมไดจดทะเบียนน้ันจะมีสิทธิฟูอง  
ผูกระทําละเมิดไดเฉพาะกรณีลวงขายเทาน้ัน ดังน้ัน ตามกฎหมายไทยจึงตองพิจารณาถึงผูมีอํานาจ ฟูองคดีดวย จะเห็นไดวาตองเป็นผูมีอํานาจในการ
ฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิในการพิสูจนแความเสียหายที่ เกิด
ขึ้นกับเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาศักยภาพของหนวยงานกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จึงถือเป็นปใจจัยสําคัญ
ของความสําเร็จ โดยเปูาหมายสําคัญ คือ การสรางหนวยงาน ใหสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณแกระแสโลกาภิวัตนแ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการหนวยงาน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหรือพัฒนาบุคลากรตํารวจใหมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ มีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อทําใหตํารวจเกิดความม่ันใจและมีศักยภาพในการทํางานเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระยะ
ยาว รวมทั้งคนหารูปแบบความสัมพันธแของปใจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ ที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของตํารวจและเพื่อใหหนวยงาน
ไดนํารูปแบบความสัมพันธแที่ไดไปจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ ที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของตํารวจในหนวยงานของกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ โดยมุงเนนความยุติธรรม บริการประชาชนและปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง หวังใหประชาชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาองคแกรสีกากี เพื่อให
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นองคแกรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสากลดาน
การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาสภาพปใญหาเก่ียวกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในความผิดปลอม แปลงเคร่ืองหมายการคา ผูวิจัย อภิปราย
ผลไดวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยแสินทางปใญญาและ การคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยแสินทางปใญญาและการคาระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2539 มาตรา 26 วา “ในกระบวนพิจารณาในศาลทรัพยแสินทางปใญญาและการคาระหวางประเทศใหเป็นไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี
และขอกําหนดตามมาตรา 30 ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติ และขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือ
ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน ศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ีให
เป็นไปตามระเบียบของที่ประธานศาลฎีกากําหนดใน เร่ืองความรับผิดจากการละเมิดและขอยกเวนที่ ไมเป็นการละเมิดการใชเคร่ืองหมายการคาที่มี
ชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ควรใหมีความคุมครอง เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายโดยทั่วไป
เหมือนกันทุกเคร่ืองหมายการคาโดยไมตอง พิจารณาวาเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายเหลาน้ันจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไม ในประเด็น
ปใญหาน้ี โดยบัญญัติ เพิ่มเติมหลักเกณฑแการละเมิดสิทธิการใชเคร่ืองหมายการคาที่มี ชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ. 2534 ใหชัดเจน เพื่อใหงาย แกการทําความเขาใจและการบังคับใชกฎหมาย โดยบัญญัติเพิ่มเติมเป็นมาตรา 46/1 วา “การกระทํา อันเป็นการ
ละเมิดเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป คือ 

(1) การกระทําอันเป็นการลวงขาย หมายความวา การแสดงแหลงที่มาอันเป็นเท็จกับสินคา บริการหรือบรรจุภัณฑแอันอาจกอใหเกิดความ
สับสนหลงผิด เขาใจผิด หรือถูกหลอกลวง เก่ียวกับความสัมพันธแระหวางผูที่แสดงขอความอันเป็นเท็จน้ันกับบุคคลอ่ืนวาเป็นบริษัทในเครือหรือมีความ
เก่ียวของ หรือคบคาสมาคมกัน หรืออาจกอใหเกิดความสับสนหลงผิดเก่ียวกับแหลงกําเนิด ผูใหการสนับสนุน หรือผูควบคุมสินคา บริกา ร หรือ
กิจกรรมทางการคา ทั้งน้ี หลักเกณฑแการเกิดความสับสนหลงผิดใหเป็นไปตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ 

(2) การโฆษณาอันเป็นเท็จ หมายความวา การเสนอหรือบรรยายขอความกันเป็นเท็จ หรือทําใหเขาใจผิดในการโฆษณาหรือการสงเสริมการ
ขายของสินคาซึ่งบิดเบือนธรรมชาติ ลักษณะ คุณภาพ หรือแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรแของสินคา บริการ หรือกิจกรรมทางการคา ไมวาจะเป็นของ
ตนเองหรือของผูอ่ืน ทั้งน้ีหลักเกณฑแการพิจารณาการโฆษณาอันเป็นเท็จใหเป็นไปตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อแกปใญหาที่
เก่ียวเน่ืองกับปใญหาน้ี ผูวิจัย จึงเสนอใหมีการออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑแและวิธีการการเกิดความสับสนหลงผิด ดังน้ี 

“หลักเกณฑแที่ประกอบไปดวยปใจจัย 8 ประการในการพิจารณาวามีความเป็นไปไดในการเกิดความสับสนหลงผิดหรือไม ดงัน้ี 
(1)  ความเขมแขง็เคร่ืองหมาย (Strength of Mark) 
(2) ระดับของความเหมือนหรือคลายของเคร่ืองหมาย 
(3)  ความใกลเคยีงของสินคาหรือบริการในวงการการคา (Market place) 
(4)  ความเป็นไปไดที่เจาของเคร่ืองหมายจะพิสูจนแความใกลเคยีงกันของธุรกิจ 
(5)  ความชัดเจนของการเกิดความสับสนหลงผดิ 
(6)  หลักสุจริตในการที่บุคคลอ่ืนนําเคร่ืองหมายไปใช 
(7) ความแตกตางในคุณภาพของสินคาหรือบริการ 
(8) ความรูสํานึกของกลุมผูซ้ือ” 
และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแและวิธีการการพิจารณาการโฆษณาอันเป็นเท็จดังน้ี  

“หลักเกณฑแและวิธีการการพิจารณาการโฆษณาอันเป็นเท็จ ดังน้ี  
 (1)  องคแกรธุรกิจไดแสดงขอความอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงเก่ียวกับสินคาของตน หรือของบุคคลอ่ืน 
 (2)  มีการหลอกลวงที่แทจริงหรืออยางนอยมีแนวโนมที่จะหลอกลวง สวนใหญของกลุมผูฟใงที่เป็นกลุมเปูาหมาย  
 (3)  การหลอกลวงน้ันเป็นสาระสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการซ้ือสินคา 
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 (4)  สินคาที่โฆษณาเป็นสินคาที่อยูภายใตการคาในประเทศไทย 
 (5)  มีความเป็นไปไดที่จะเกิดความเสียหายตออีกบริษัทหน่ึงในยอดขายที่ลดลงหรือสูญเสียคานิยม” 

หลักเกณฑแขอยกเวนที่ไมเป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปน้ันตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา พ.ศ. 2534 ที่จากเดิมระบุเพียงเพื่อการใชเคร่ืองหมายการคาโดยสุจริต ซ่ึงเห็นไดวา ประเทศไทยมิไดใหนิยามคําวา “การใชเคร่ืองหมายการคา
โดยสุจริต” ไวอยางชัดเจน จึงควรเพิ่มเติมเป็นมาตรา 47 วรรคสองวา “การใชเคร่ืองหมายการคาโดยสุจริต หมายความวา การใชเคร่ืองหมายการคา
ของผูอ่ืนโดยไมไดใชอยางเป็นเคร่ืองหมายการคา การใชเพื่ออธิบายหรือพรรณนาลักษณะสินคาของตนเองหรือเปรียบเทียบกับสินคาของตนเองเทาน้ัน 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาสภาพปใญหา แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในความผิดฐานปลอม
แปลงเคร่ืองหมายการคาของไทยและตางประเทศ ตลอดจนแนวคํา พิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมาย ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ และประเด็นที่ได
จากการสัมภาษณแ ประชากรกลุมตัวอยางที่ตั้งไวในดุษฎีนิพนธแ ฉบับน้ีแลว ผูวิจัย มีขอเสนอแนะแนวทางในการแกไข ปใญหาน้ี 

1.ใหแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 โดยกําหนด หลักเกณฑแในการพิสูจนแความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป โดยเพิ่มเติมมาตรา 46 วรรคสาม “การพิสูจนแความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียง
แพรหลายทั่วไปน้ัน เจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายโดยทั่วไปตองพิสูจนแใหได ดังตอไปน้ี  

(1) กรณีความเสียหายจากการลวงขายตองพิสูจนแใหไดวา 
1) การใชสิทธิฟูองฐานลวงขาย เจาของเคร่ืองหมายการคา มีภาระหนาที่จะตองนําสืบพิ สูจนแขอเท็จจริงถึงสิทธิในเคร่ืองหมายการคา 

ชื่อเสียง ความนิยมทางการคา กลาวคือ เคร่ืองหมายจะตองมีชื่อเสียงในระดับหน่ึง แตไมตองถึงขนาดมีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปตาม มาตรา 8 (10) 
2) เจาของเคร่ืองหมาย ตองตั้งประเด็นในการฟูองใหศาลเห็นวา มีการกระทําที่เป็นการลวงขายสินคาของตนวาเป็นสินคาของผูอ่ืน ซ่ึงไมใช

แคลวงในวัตถุ แตเป็นการลวงในความเป็นเจาของ ซ่ึงเป็นการใชสิทธิโดยไมสุจริต ดังน้ัน การใหความคุมครอง จึงไมจํากัดอยูเฉพาะสินคา ชนิดเดียวกัน
หรือประเภทเดียวกันเทาน้ัน แตรวมถึงสินคาประเภทอ่ืนดวย 

3)  สาธารณชนสับสนหลงผิดวาสินคาของจําเลยเป็นสินคาของโจทกแอันเน่ืองมาจากการกระทําอันเป็นการลวงขาย ดังน้ัน หากจําเลยระบุ
อยางชัดเจนวาสินคาเป็นของจําเลยก็ไมอาจถือวาจําเลยลวงขาย 

4)  เจาของเคร่ืองหมายจะตองนําสืบวาไดมีการจําหนายหรือมีการใช หรือมีการโฆษณา หรือไดมีการใชเคร่ืองหมายโดยวิธีใด ๆ ในประเทศไทย 
(2) กรณีความเสียหายจากการโฆษณาอันเป็นเท็จตองพิสูจนแใหไดวา 
1)  องคแกรธุรกิจไดแสดงขอความอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงเก่ียวกับสินคาของตน หรือของบุคคลอ่ืน 
2)  มีการหลอกลวงที่แทจริงหรืออยางนอยมีแนวโนมที่จะหลอกลวง สวนใหญของกลุมผูฟใงที่เป็นกลุมเปูาหมาย 
3)  การหลอกลวงน้ันเป็นสาระสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการซ้ือสินคา 
4)  สินคาที่โฆษณาเป็นสินคาที่อยูภายใตการคาในประเทศไทย 
5)  มีความเป็นไปไดที่จะเกิดความเสียหายตออีกบริษัทหน่ึงในยอดขาย ที่ลดลงหรือสูญเสียคานิยม 
โดยเจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปจะตองเป็นผูพิสูจนแใหไดวา         การใชเคร่ืองหมายการคาของผูกระทําละเมิด

น้ัน กอใหเกิดความเสียหายอยางใดอยางหน่ึง เชน ขาด รายได หรือยอดขายสินคาหรือบริการของเจาของเคร่ืองหมายการคาน้ันลดลงหรือเสื่อมเสียตอ 
ชื่อเสียง เกียรติคุณทางการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคา ทั้งน้ีตองนําสืบใหไดดังน้ี คือ 

1)  เคร่ืองหมายน้ันตองมีชื่อเสียง 
2)  จําเลยกําลังใชเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงเพื่อประกอบธุรกิจทางการคา 
3)  จําเลยไดเร่ิมใชเคร่ืองหมายการคาน้ันแลว หลังจากเคร่ืองหมายน้ันมีชื่อเสียงแพรหลาย 
4)  การใชเคร่ืองหมายการคาของจําเลยทําใหคุณภาพของเคร่ืองหมายการคาของโจทกแลดลง โดยทําให ชื่อเสียงต่ําลง ความโดดเดนของ

สินคาและบริการต่ําลงโดยปราศจากการแยกแยะ ระหวางการทําใหมีจุดดางพรอย ทัง้น้ี คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใด เพียงใดน้ัน ใหศาล
วินิจฉัยตามควรแกพฤติการณแและความรายแรงแหงละเมิด 

อน่ึงคาสินไหมทดแทนน้ัน ไดแกการคืน ทรัพยแสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะการ ละเมิดหรือใชราคาทรัพยแสินน้ันรวมทั้งคาเสียหายอัน
จะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอขึ้นน้ันดวย 

2.ใหมีการแกไข พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ใหมีความคุมครอง เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายโดยทั่วไป
เหมือนกันทุกเคร่ืองหมายการคาโดยไมตอง พิจารณาวาเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายเ หลาน้ันจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไม โดย 
กําหนดใหการกระทําอันเป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการคาที่มีชือ่เสียงแพรหลายทั่วไป คือ (1) การ กระทําอันเป็นการลวงขาย หรือ (2) การโฆษณาอัน
เป็นเท็จ และไดเสนอใหมีการแกไขกฎหมาย โดยนํา มาตรา 438 แหงประมวลกฎหมายแหงและพาณิชยแมาบัญญัติในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย 
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การคา พ.ศ. 2534 ในประเด็นกอน ทั้งน้ี ควรกําหนดใหผูกระทําละเมิดขอคุมครองชั่วคราวไดดวย เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกจําเลยในกรณีที่โจทกแ
ซ่ึงเป็นเจาของเคร่ืองหมายการคากลั่นแกลง หรือฟูองคดีโดยมิชอบ 

การเสนอแนะ แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ในคร้ังน้ีเป็นเพียงสวนหน่ึงในการที่จะทําใหการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในความผิดฐาน
ปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคาไมใหไปกอใหเกิดความเสียหายแกผูรงสิทธิน้ัน ในความเป็นจริงยังตองอาศัยความรวมมือทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน
ใหมีสวนรวม และควรยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวโดยไดเสนอเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี คือ หลักคุณธรรม 
นิติธรรม ความโปรงใส ความมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา มารวมแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคั บ 
และ กติกาตาง ๆ เพื่อใหเกิดการบังคับใชอยางเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดจริง และมีประสิทธิภาพตอไป 

สุดทายน้ี ผูวิจัย เห็นวา ไมวาจะบูรณาการกฎหมายภายในที่มีอยูดีเพยีงใด หรือ แกไข เพิ่มเติม กฎหมายใหมอยางละเอียดรอบคอบเพียงใด 
จะบรรลุวัตถุประสงคแของการวิจัยจะตองใหความรูความเขาใจแกประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึง เพื่อใหตระหนักถึงสิทธิประโยชนแของตัวเองและ
ประชาชน ซ่ึงถาพบปใญหาขึ้น จะไดชวยกันสอดสอง ดูแลแกไขปใญหาเน่ืองจากการกระทําความผิดฐานปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคานับแตจะทวี
จํานวนมากขึ้นทุกวัน กอใหเกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจแกผูเป็นเจาของเคร่ืองหมายการคาและผูบริโภคเป็นอยางยิ่ง ในงานวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัย 
มีความเห็นวาควรทําการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคสินคาปลอมแปลง  กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายโดยมีภารกิจหลักในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานการขาว  และมีการ
รวมปฏิบัติการกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงเป็นไปเพื่อใหการทํางานของกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุถึงวิสยัทัศนแในการเป็นเลิศดานการสอบสวนและเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน   จึงมีความจําเป็นตอง
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยเนนกลยุทธแเชิงรุกในการสืบสวนสอบสวน  และการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกในการสืบสวนสอบสวน   โดยใชทรัพยากรและกฎหมายที่เก่ียวของใหเต็มประสิทธิภาพ  นําเทคโนโลยีและเทคนิคใหม ๆ มาใชใน
งานสืบสวนสอบสวนและการขาวเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการจัดระบบและมาตรการควบคุมการสืบสวน สอบสวน และ
การฟูองคดีพิเศษ เพื่อใหไดมาตรฐานและรับประกันความเป็นอิสระ โปรงใส ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งนําหลักวิทยาศาสตรแ และหลักการนิติ
วิทยาศาสตรแใชในการปฏิบัติงาน สําหรับในดานการพัฒนาองคแกรและการบริหารจัดการ ควรมีการปรับโครงสรางใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับ
ภารกิจและสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐและความตองการของประชาชน รวมทั้งตอบสนองตอสิ่งแวดลอมและสถานการณแคดีพิเศษที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเป็นธรรม  เสริมสรางสํานึก อุดมการณแ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร  สร าง
สถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรและของเครือขายภาครัฐและเอกชน โดยขาราชการตํารวจตองปฏิบั ติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชนแสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนแของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสําคัญซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 
 (1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเป็นธรรม 
 (2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละใชปฏิภาณไหวพริบกลาหาญและอดทน 
 (3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยงหรือปใดความรับผิดชอบ 
 (4) ดูแลรักษาและใชทรัพยแสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญโูชนจะพึงปฏิบัติตอ
ทรัพยแสินของตนเอง 
 (5) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผูมาติดตอราชการ เวนแตเป็นการเปิดเผย
เพื่อประโยชนแในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการส อน 

และดานการบริหารและการจัดการศึกษา ตามความคาดหวังคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดตาก 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน และครู จํานวน 34 คน สําหรับนักเรียน จํานวน 

167 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแ
เน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  

1.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษา และครู ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  ดานการจัดการเรียนการสอน ดานคุณภาพผูเรียน และดานการบริหารและการจัด
การศึกษา 

2.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามคาดหวังของนักเรียน ในภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังน้ี  ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
ค าส าคัญ : กฎหมาย, คุณภาพการศึกษา, ความคาดหวัง 
 
Abstract 
 This thesis aimed to study expectation of school committee, students and teachers of school for quality 
of education in the following aspects: 1) quality of students, 2) learning and teaching management and                        
3) educational administration and management. 
 A sample consisted of 15 school committee, 34 teachers and 167 students selected using Purposive 
Sampling method. The research instruments, a five-point rating scale and a structured interview were employed 
to collect data. The statistics calculated for data analysis were percentages (%), means ( ), standard deviations 
(SD.) and content analysis. The results revealed that:  
 1.  The level of expectation of the school committee and the teachers for the quality of education was 
very high overall and individually.  Considered individually, the aspect of ―learning and teaching management‖ 
was ranked highest. ―Quality of student‖ was second, and then ―education administration and management‖.   
 2.  The level of expectation of the students for the quality of education was very high overall and 
individually.  Considered individually, the aspect of ―quality of student‖ was ranked highest. ―Learning and 
teaching management‖ was second, and then ―educational administration and management‖. 
 
Keyword: Legal, quality of school, expected 
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บทน า 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววากระบวนการสําคัญในการพัฒนามนุษยแ ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณแ  สังคม และสติปใญญา  ให
พรอมดวยความรู  ความคิด  ทักษะความสามารถในการใชชีวิต ตลอดจนมีพฤติกรรมที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่พึงประสงคแของ
สังคม  คือ การศึกษา  หากจะกลาวอยางเป็นเหตุเป็นผลก็คือ  ดวยเหตุที่การศึกษาเป็นกลไกลการพัฒนาคนที่สงผลโดยตรงถึงการพัฒนาสังคม
และชุมชน  ดังน้ันจึงเป็นกิจธุระโดยตรงของชุมชนและสังคมที่จะคาดหวังตอคุณภาพการพัฒนาการศึกษา  จนอาจจะกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาการ
จัดการศึกษากับ การสํารวจตรวจสอบความคาดหวังของประชาชนเป็นพันธกิจหลักของการบริหารการศึกษาที่มิอาจแยกออกจากกันได   
 ความคาดหวังเป็นจุดมุงหมายของการมีสวนรวมจัดการศึกษาของสังคมที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น   
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันที่ใหบริการทางการศึกษามาต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบัน นอกจากน้ีการศึกษ ายุคใหมเป็น
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การพัฒนาคน โดยถือวาคนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนา ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของ
คนใหสามารถมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและประเทศชาติในที่สุด  ดังน้ันคุณภาพของประชากรจึ ง
ขึ้นอยูกับคุณภาพของการศึกษาดวยเชนกัน การศึกษาในปใจจุบันจึงมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ที่ดีตอสมาชิกในสังคม  ดังน้ัน   ทุกฝุาย
ในสังคมจึงตองเขามามีสวนรวมรับรู ชวยกันคิด ชวยกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม  กลาวคือ  โดยทางตรงกระทําโดย
ผูมีสวนรวมในกิจกรรมโดยกระทําดวยตนเอง และการมีสวนรวมทางออม คือ ผูมีสวนรวมจะเขามา มีสวนในกิจกรรมโดยผานตัวแทนหรือบุคคล
อื่น  ไมวาการมีสวนรวมจะอยูในลักษณะใดก็ตามทุกฝุายยังคงมีสวนในการทําคุณประโยชนแใหแกสถานศึกษา (บุญนอม จําพล, 2551, หนา 1)    
 การศึกษาไดกลายเป็นปใจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตไมย่ิงหยอนไปกวาปใจจัยอื่น ๆ (เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษา
โรค เป็นตน) หากชีวิตที่ขาดการศึกษาจะตกอยูในวงจรของความยากไร ความลําเค็ญ ความไรประสิทธิภาพใ นการทํางาน การถูกเอารัดเอา
เปรียบ ทําใหเป็นคนดอยคุณคา สูญเสียสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยแพึงมีและสูญเสียคุณภาพแหงชีวิตที่ชวงห น่ึงชีวิตเกิดมาแลวควรจะไดรับ ใน
ภาพรวมของสังคมใดที่ขาดหรือไดรับการศึกษาตํ่า สังคมน้ันจะประสบความยากจน คนขาดความรู ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมของตนไปสู
ภาวะที่ดีกวา จะตกอยูในวงจรแหงความออนแอ เพราะขาดความสามารถในการแกปใญหาและการพัฒนาปใจจัยหลักที่จะสรางความเป็นปึกแผน
ของสังคมน้ันเป็นที่ประจักษแแกสังคมไทยมานานแลว และสังคมเราก็ไดใชความพยายามอยางตอเน่ืองที่จะจัดใหทุกคนไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด
ตามศักยภาพของแตละคน ในกระแสโลกาภิวัตนแสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  อยางรวดเร็ว และมีการด้ินรนแขงขันสูงมากตลอดเวลา 
ประชาชนจะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาใหมีความรูความสามารถและศักยภาพในดานตาง ๆ อยางเพียงพอจึงจะสามารถปรับตัว
อยูในสังคมน้ันไดอยางสมดุล (สมศักด์ิ  อภัยกาวี, 2547, หนา 1) 
 คงไมผิดนักหากจะเปรียบโรงเรียนเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม แตก็อาจจะไมถูกตองเสียทีเดียวที่จะเปรียบนักเรียนเหมือนสินคาที่
ถูกผลิตออกมา แตเพื่อใหเห็นภาพพจนแที่ชัดเจนมากขึ้น ก็จะขออุปมาอุปมัยใหนักเรียนที่ จบการศึกษาออกมาเป็นสินคาสูตลาด  สวนจะเป็น
สินคาที่วางขายอยูในหางสรรพสินคา หรือจะเป็นสินคาขายอยูตามตลาดทั่วไป ก็อยูที่โรงเรียนมีกระบวนการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของ
สินคาใหเป็นที่นิยมแพรหลายไดดีเพียงไร การที่โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหเด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ  เป็นที่พึงพอใจของสังคม 
โดยอบรมสั่งสอนใหเป็นคนดีมีความรู  ความสามารถ มีคุณภาพ  ในขณะเดียวกันหัวใจและวิญญาณก็ตองลึกซึ้งและแนนแฟูนในคุณธรรมและ
วัฒนธรรมไทยอยูในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนแไดอยางดี  จึงจําเป็นอยางย่ิงที่โรงเรียนจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน โดย
ความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ (สมชาย  เทพแสง , 2543, หนา 13)  ซึ่งโรงเรียนทุกแหงจะมีการพัฒนาสูความเป็น
โรงเรียนคุณภาพได ตองอาศัยการปฏิบัติงานที่ดีของทุกฝุายซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการบริหารโรงเรียน  โดยที่การบริหารโรงเรียนเพื่อใหมีคุณภาพ
น้ันจะตองใชความรู  ความสามารถของผูบริหารและขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจกัน  (สุรัฐ  ศิลปะอนันตแ, 2545, หนา 209) 
 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หลายฝุายตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการปฏิรูปการศึกษา โดยพยายาม
ผลักดันใหมีการกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ในมาตรา 81  โดย
กําหนดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ซึ่งจะนําไปสูการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งเป็นกฎหมายแมบททาง
การศึกษาที่ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของประชาชนไวอยางชัดเจน  นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 40 บัญญัติวา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่และสงเสริม  สนับสนุน  กิจการของสถานศึกษา (คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542, หนา 25)  
 การศึกษาบทบาทคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (Boards of  Trustees) ในหลาย ประเทศพบตรงกันวามีบทบาทมากในการทํา
ใหเกิดคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการควบคุม กํากับ ดูแล โดยการรวมคิด รวมปฏิบัติ และรวมติดตามผลในการบริหารบุคคล บริหารหลักสูตร 
บริหารงบประมาณและสินทรัพยแ ซึ่งบางเรื่องไดมอบอํานาจใหผูบริหารสถานศึกษาเป็นผูดําเนินการ เชน    การจางครูและบุคลากรในโรงเรี ยน 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน ผูปกครอง และประชาชน 3 – 7 คน ตามขนาดของโรงเรียน ผูแทนครู 1 คน ผูแทน
นักเรียน (เฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) 1 คน และผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ทําหนาที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โรงเรียนจะเปิดโอกาส
ใหผูปกครองและประชาชนเขามาดูการเรียนการสอน และเสนอแนะวิธีการไดโดยผานทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือในคราวประชุม
รวมกันระหวางครู ผูปกครอง ทั้งน้ี การบริหารและการจัดการศึกษาในภาคบังคับขึ้นอยูกับประชาชนเป็นสวนใหญ รัฐเปิดโอกาสใหประชาช น
กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในทองถิ่นของตนเองมากกวารัฐจะเป็นผูกําหนด ดวยเหตุน้ีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงเปรียบเสมือน
นายจางของผูบริหารสถานศึกษา เพราะเป็นผูสรรหาและแตงต้ังใหมาทําหนาที่บริหาร หากมีผลงานที่ผูปกครอง  พึงพอใจก็จางใหทําหนาที่ตอไป
เรื่อย ๆ และอาจเลิกจางหากบริหารไมไดตามความคาดหวังของผูปกครอง ในขณะเดียวกันเมื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาไดรับเลือกเขา
มาทําหนาที่จะไดรับการพัฒนา  ฝึกอบรม ใหมีความรู  ความเขาใจในระบบการศึกษาการบริหารสถานศึกษา หลักสูตร โดยมีหนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญการฝึกอบรมมาจัดการให  (เจษฎา  แชมประเสริฐ, ม.ป.ป.,  หนา 1)    
 อาจกลาวไดวา การจัดการศึกษาในโรงเรียนแตละแหง แตละระดับลวนมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระบวนการ
จัดการศึกษาที่สมบูรณแจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานคือ ดานหน่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษา แตละชวงชั้น เพื่อสรางองคแความรู กระบวนการคิดวิเคราะหแ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและประสบการณแมีทักษะการ
ดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนแในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหน่ึงคือเป็นการบมเพาะ กลอม
เกลา ปลูกฝใงและปลุกจิตสํานึก เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เกิดความตระหนัก
ในบทบาทหนาที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และ
หนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึงมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม  
 โรงเรียนบานคาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางแหงหน่ึงต้ังอยู ในทองถิ่นชนบท ในปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนจํานวน
ทั้งสิ้น 733 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551) เปิดสอนต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีเน้ือที่ประมาณ 41 ไร 3 งาน 90 ตารางวา  
เป็นโรงเรียนในถิ่นชนบทที่ต้ังอยูหางจากตัวจังหวัดราชบุรี 63 กิโลเมตร ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนประมาณรอยละ 60 เป็นคนไทยพ่ีอพยพเขามาหา
แหลงทํามาหากิน อีกรอยละ 10 เป็นประชาชนคนไทย เชื้อสายกระเหรี่ยง เรียกวา "ชาวไทยตะนาวศรี" ซึ่งเป็นกลุมชนด้ังเดิมที่เขามาอยูอาศัย
และทํากิน สวนใหญคือประมาณรอยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ อีกรอยละ 2  นับถือศาสนาคริสตแ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางโดย
พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก เคยมีการศึกษาเหตุผลการ มาเรียนที่โรงเรียนบานคาวิทยาของนักเรียน พบวา เพราะสะดวก เน่ืองจากโรงเรียนมีที่ต้ัง
ติด ถนนใหญ  อีกทั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงเดียวในอําเภอบานคาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนบานคาวิทยา, 2552, หนา 5-6)  
นอกจากน้ี ที่ผานมานักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียน บานคาวิทยาสวนใหญจะเป็นเด็กในพื้นที่การใหบริการ  อาจมีนอกเขตการใหบริการอยูบาง 
เชน เด็กที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอสวนผึ้ง อําเภอเบิกไพร เป็นตน ผลการจัดการศึกษาโรงเรียน บานคาวิทยาที่ผานมายังมีนักเรียนบางสวนอานไม
ออกและเขียนไมได อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ  เชน ในวันหยุดนักเรียนจะตองชวยเหลือบิดา มารดาในการทําไร รับจาง ทําใหไมมีเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนหรือมีเวลาใหกับการศึกษาเลาเรียนนอย ในสวนของจํานวนครูก็ยังมีไมเพียงพอ มีครูไมครบทุกสาระการเรียนรู ทําใหบางสาระ
การเรียนรูจะตองใชครูที่ไมตรงตามวุฒิมาปฏิบัติการสอน โรงเรียนจะเนนการจัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยี ดนตรี  ศิลปะและกีฬา สําหรับ
การสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษายังมีนอยมาก (โรงเรียนบานคาวิทยา, 2552, หนา 8-9) และจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแกรมหาชน) 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา , 2552) คณะผูประเมินใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ คือ 
ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะภาษาไทยใหอานคลอง เขียนคลอง ตามระดับชั้นเรียน รวมทั้งพัฒนาใหความรูและทักษะพื้นฐานที่
จําเป็นตามหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพอยางจริงจัง  โดยครูควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหครบทุกวิชา และควรนําผล
จากการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ และควรจัดทําหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทุกฝุาย เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการชองชุมชน  
 การบริหารงานภายในโรงเรียนนอกจากจะมีผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่บริหารงานแลว โรงเรียนบานคาวิทยายังมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน เป็นไปตามมาตรา 40 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 5 การบริหารและการจัด
การศึกษา ที่บัญญัติวา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคแกร 
ชุมชน  ผูแทนองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยแเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆแหรือผูแทนองคแกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ีโรงเรียนบานคาวิทยา ใหความสําคัญตอความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการสถานศึกษา นอกเหนือจากการ
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ทําหนาที่เสนอแนวทาง กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ใหความ
เห็นชอบการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นทําหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการ
พิทักษแสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปใญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดาน รวมถึง
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับชุมชนตามที่กฎหมายกําหนด   
 การวิจัยน้ีมุงทําการศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสูการป ฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา และดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู  โดยผูวิจัยไดนํามาใชเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพียง 3 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัด การเรียนการสอน และดาน
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งน้ีเพราะไดนําเน้ือหา ประเด็นตาง ๆ ในดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ทั้งการสนับสนุนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดี และการ มีสวนรวมของชุมชน  มาหลอมรวมและจัดกลุมอยูใน 3 ดานในกรอบแนวคิด ประกอบกับโรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนจากประชาชน จึงถือวาเป็นผูมี สวนเกี่ยวของในชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานคาวิทยาจําเป็นตองเริ่มตนจากขอมูลพื้นฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตามความคาดหวังของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝุาย  ผูวิจัยเป็นบุคคลหน่ึงที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคาวิทยา และเห็นวา การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานคาวิทยาใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียมากที่สุด  เป็นเรื่องสําคัญที่สอดคลองกับ
เจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงสนใจที่จะทําการวิจัยคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดตาก เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนแตอการวางแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหดีย่ิงขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย   

เพื่อศึกษากฎหมายการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดตาก ดานการ
จัดการเรียน การสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา  ตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียน 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 ความหมายของคุณภาพการจัดการศึกษา ไดมีผูใหความหมายของคําวา คุณภาพการศึกษาไวหลายทาน  ไดแก 
 พนม  พงษแไพบูลยแ (2550) ไดใหความหมายของคําวา คุณภาพการศึกษาไววา คุณสมบัติที่เกิดขึ้นแกตัวผูเรียน หรือความเจริญงอก
งามในทุก ๆ ดาน อันเป็นผลเน่ืองมาจากการไดรับการศึกษา  ถาเจริญงอกงามมากก็แสดงวาการศึกษามีคุณภาพมาก ความงอกงามน้ีครอบคลุม
แตละทักษะขั้นพื้นฐาน เชน การอาน การเขียน การคิดเลข ความรู ความเขาใจในวิทยาการตาง ๆ  ที่จําเป็นกับชีวิต  ตลอดจนถึงความสามารถใน
การประกอบอาชีพ เป็นคนดีมีศีลธรรม  จริยธรรม และคุณธรรม  เป็นประโยชนแต อสังคม และประเทศชาติ รูจักพัฒนาตนเอง ใหมีความ
เจริญกาวหนาในทุกดานอยูเสมอ และดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม และมีความสุขในสังคม 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2546) ไดใหความหมายของคุณภาพการศึกษาวา  คุณภาพการศึกษา (Educational Quality) 
หมายถึง การที่ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร และสนองตอความตองการของสังคม  ตามมาตรฐานที่
กําหนด อันเป็นผลมาจากการที่หนวยงานทุกระดับ ทั้งสวนกลาง ทองถิ่นรวมกับชุมชน และสถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคแของแตละสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถทําใหผูเรียนมี
คุณลักษณะตามความคาดหวังและมาตรฐานที่ตองการ มีความรู มีทักษะพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจ
ของผูเกี่ยวของ 
 มาตรฐานคุณภาพผูเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2550, หนา 3-4)  กลาววา  คุณภาพผูเรียนที่สังคมตองการถูกระบุไวอยางชัดเจนใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  ที่วา “การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งทางรางกาย  จิตใจ (หมายถึง สุขกาย  สุขใจ)  สติปใญญา  ความรู (หมายถึง เป็นคนเกง) และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (หมายถึง  เป็นคนดีของคนรอบขางและสังคม)  และใน
มาตรา 7 ที่วา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝใงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็น
มนุษยแ  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รูจักรักษาผลประโยชนแสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งสงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ  การกีฬา  ภูมิปใญญาทองถิ่น  ภูมิปใญญาไทย  และความรูอันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งพาตนเอง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ  ใฝุรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง”อีกทั้งตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ไดมุงพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ  เป็นคนดี  มีปใญญา  มีความสุข  
และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  นอกจากน้ีในมาตรฐานการศึกษาของชาติยังไดกําหนดคุณลักษณะของคน
ไทยที่พึงประสงคแทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกไวโดยเนนใหคนไทยเป็นคนเกง  คนดี และมีความสุข 
 ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงยึดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแตามที่ระบุ
ไวในหลักสูตร  เป็นหลัก  โดยกําหนดคุณภาพผูเรียนเป็น  8  สวน  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคานิยมที่  พึงประสงคแ  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษแและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ สุจริต  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรคแ  คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนแ  มีความรูและทักษะที่
จําเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี และกีฬา 
 ในสวนของสุขภาพน้ัน  มุงเนนใหผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีตามวัย  เพื่อใหผูเรียนมีความพรอมในการพัฒนาดาน
อื่น ๆ ตอไป  สําหรับความรูและทักษะพื้นฐาน  ผูเรียนตองมีความสามารถในการอาน  เขียน  คิดคํานวณ  มีทักษะการสังเกต  สอบถาม  สํารวจ  
เก็บรวบรวมขอมูล  แกปใญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  มีทักษะการคิดและแกปใญหาอยางมีสติ  นําเสนอผลงานได  รวมทั้งมี
ความสามารถในการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อพรอมเขาสู เวทีแขงขันระดับสากล  สําหรับทักษะการคนควาหาความรู 
และการปรับตัว  มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะการคนควาหาความรูโดยเนนใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนแสูงสุด  พรอมทั้งปรับตัวใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปใจจุบัน  ดวยเหตุที่ประเทศชาติตองการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวหนาทันประเทศคูแขงทางการคาทั้งหลาย  
ความสามารถในการจัดการและมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ  รวมทั้งความสามารถในการทํางานรวมกันเป็นหมูคณะ (Team  Work)  สวนคุณธรรม  
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ  มุงเนนใหผูเรียนไดรับการอบรม  สั่งสอนและปลูกฝใงอยางตอเน่ืองจากสถานศึกษา  ทั้งน้ี มาตรฐานคุณภาพ
ผูเรียนสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาของชาติครบถวน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยมุงศึกษากฎหมายการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวัง 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดตากโดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
         1.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                ประชากรที่ศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและนักเรียนโรงเรียน จังหวัดตาก ในปีการศึกษา 2551  จํานวน
ทั้งสิ้น  779  คน  ดังน้ี 
                1.1.1   คณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน   15  คน   
                1.1.2   ครู    จํานวน   34  คน     
    1.1.3   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาที่ปีที่ 6  จํานวน 730 คน 
        1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน  และครู  จํานวน 34 คน ผูวิจัยไดทําการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนโรงเรียนบานคาวิทยาที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวน 122 คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  จํานวน 45 คน  ทั้งน้ีเพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุมนักเรียนที่ผานประสบการณแดานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมากที่สุดในชวงชั้นที่ 3 และ 4  รวมจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งสิ้น  216  คน  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (ตามแนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสูการปฏิบัติ) ตามความ
คาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและนักเรียนโรงเรียนบานคาวิทยา ในดานตอไปนี้ 
       2.1   ดานคุณภาพผูเรียน 
        2.2   ดานการจัดการเรียนการสอน 
      2.3   ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหแขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ นํามาสรุปผลการวิจัยได  ดังน้ี 
1.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษาตาม

ความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาและครู พบวา  มีคุณภาพอยูระดับมากทุกดาน  โดยดานที่มี ระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการ
จัดการเรียนการสอน  รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน และดานการบริหารและการจัดการศึกษาและเมื่อพิจารณาเป็น รายดาน  พบวา  ดาน
คุณภาพผูเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับครู เพ่ือน และบุคคลทั่วไป  ดานการจัดการเรียนการสอน  คือ  ครูมี
คุณธรรมและเป็นแบบอยางที่ดีแกนักเรียน  และดานการบริหารและการจัดการ คือ โรงเรียนใชอาคาร  พื้นที่ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม จัด
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

จากการสัมภาษณแพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูคาดหวังใหโร งเรียนปลูกฝใงการสรางมนุษยสัมพันธแอันดีใหเกิดขึ้นกับ
นักเรียนใหมากย่ิงขึ้น  ครูวางตัวใหเหมาะสมในทุกดาน ทั้งกิริยา มารยาท  การพูดจา รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน  ครูเป็นแบบอยางที่ ดีใหแก
นักเรียน  ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน และโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดดี  ใชหองเรียนใหเกิดประโยชนแ
และคุมคาอยางสูงสุด  เพิ่มพื้นที่พักผอน  และปรับปรุงโรงอาหาร 

2.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
ความคาดหวังของของนักเรียน พบวา มีคุณภาพอยูระดับมากทุกดาน  โดยดานที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานคุณภาพผูเรียน รองลงมาคือ 
ดานการจัดการเรียนการสอน  และดานการบริหารและการจัดการศึกษา  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  พบวา ดานคุณภาพผูเรียน ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนปลูกฝใงใหนักเรียนมีความซื่อสัตยแตอตนเองและผูอื่น ดานการจัดการเรียนการสอน  คือ ครูมีความรูความสามารถใน
สาระวิชาที่สอน  และดานการบริหารและการจัดการ คือ ครูและผูบริหารโรงเรียนสามารถเป็นที่ปรึกษาแกนักเรียนได 

จากการสัมภาษณแพบวา นักเรียนคาดหวังวาใหครูมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนกลาที่จะเขามาปรึกษาหากมีปใญหา  
ครูมีทักษะและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีความรู ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน   

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียน 
จังหวัดตาก ซึ่งศึกษาในดานตาง ๆ รวม 3 ดาน  คือ  ดานคุณภาพผูเรียน   ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารและการจัด
การศึกษา  ผลการวิเคราะหแขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชากร  มีขอคนพบที่นาสนใจ ดังน้ี 
 1.  คณะกรรมการสถานศึกษา และครู 
      1.1  จากผลการวิจัยที่พบวา  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาและครู  ใน
ภาพรวมและรายดานอยูระดับมากทุกดานน้ัน อาจเป็นไปไดเพราะคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกดาน ไมวาจะเป็นดานคุณภาพผูเรียน  ดานการ
จัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษา ลวนมีสวนชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   ตรงกับความมุงหมายของการจัด
การศึกษา  เป็นกระบวนการทํางานรวมกันกับทุกฝุายที่เก่ียวของเพื่อทําใหไดมาซึ่งคุณลักษณะของผูเรียนและเป็นที่ เชื่อมั่น  พึงพอใจของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝุาย  ซึ่งสอดคลองกับ  วรรณภา  ฮารแด้ิง (2553, หนาบทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาในโครงการการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  จาก
การศึกษาพบวา  ขาราชการครูและผูปกครองมีความคิดเห็นตอคุณภาพการจัดการศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  โดยภาพรวม ทั้งดานคุณภาพ
ผูเรียน ดานการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ สุภาภรณแ   จุลดําเนินธรรม  (2550 , 
หนาบทคัดยอ)  ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  วิสุทธิกษัตรี จาก
การศึกษาพบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังมากทุกดาน  คือ  1)  ดานวิชาการ มีกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรู ทักษะ  กระบวนการ 
คุณธรรม  จริยธรรม  2)  ดานบุคลากร  ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธแที่ดี  เป็นที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสังคม 3)  ดานกิจการนัก เรียน  
สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูนํา  กลาคิด  กลาทํา  มีความรับผิดชอบ  4) ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  การจัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน
สะอาด รมรื่น  อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง  5) ดานความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  มีการเชิญผูปกครองมาโรงเรียนเพื่ อ
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  สอดคลองกับที่  นิยม  วรปใญญา (2546 , หนา
บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณแวิทยา อําเภอชัย
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บาดาล จังหวัดลพบุรี  พบวา  ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนคาดหวังตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณแวิทยาโดย
รวมอยูในระดับมาก   

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาและครู  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  สามารถอภิปราย
ไดดังน้ี 
 1.2  ดานคุณภาพผูเรียน 
  จากผลการวิจัยที่พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาและครู  ดานคุณภาพผูเรียน  
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนควรมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับครู เพ่ือน และบุคคลทั่วไป  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมนุษยสัมพันธแเป็นสิ่งจําเป็นในทุก
สังคม มนุษยสัมพันธแน้ันถือวาเป็นทั้งศาสตรแและศิลปในการเสริมสรางความสัมพันธแอันดี เพื่อใหเกิดความรักใครนับถือ ความรวมมือ ความ
จงรักภักดี และความสําเร็จ เพราะถือวาเป็นกระบวนการจูงใจคน การอยูรวมกับผูอื่นใหไดอยางมีความสุข และเป็นปใจจัย ที่สําคัญที่กอให    เกิด
ความรวมมือในการทํางาน เกิดผลงาน และ ทําใหทุกฝุายมีความพอใจ  ดังที่ วิภาพร  มาพบสุข (2543, หนา 16-17) กลาววา มนุษยสัมพันธแจะ
เกี่ยวของกับคนทุคน และทุกคนตองนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตลอดเวลา ทั้งน้ีเป็นเพราะวามนุษยแจะตองติดตอสัมพันธแกันตลอดเวลาในทุก
หนทุกแหง โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมปใจจุบันที่มนุษยแจะตองติดตอสัมพันธแ ชวยเหลือ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังน้ัน มนุษยสัมพันธแจึง
เป็นเครื่องมือที่สําคัญ และมีประโยชนแตอมนุษยแ ซึ่งประโยชนแของมนุษยสัมพันธแจะทําใหบุคคลรูจักและเขาใจวิธีธรรมชาติและพฤติกรรมของ
มนุษยแในดานตาง ๆ ทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณแ และการปรับตนใหเขาใจผูอื่นในสังคม  ทําใหทราบความตองการของบุคคลอื่นและ
สามารถตอบสนองความตองการตาง ๆ ของบุคคลอื่นไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล  ทําใหบุคคลมีจิตใจและมีความ
เมตตากรุณาตอบุคคลอื่น  ชวยทําใหบุคคลลดความขัดแยงและปใญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว การทํางานและในสังคมทั่วไป และทําใหบุคคลใน
สังคมมีความรัก มีความกลมเกลียวและมีความสามัคคีในหมูคณะ นอกจากน้ียังสอดคลองกับ วิจิตร  อาวะกุล (2542 , หนา 75-76)  ไดกลาวถึง
การสรางมนุษยสัมพันธแใหไดรับความสําเร็จน้ันมีคุณลักษณะจําเป็นหลายอยางที่จะตองคํานึงถึงในการปรับปรุงแกไข และสรางใหเกิดขึ้นในแตละ
บุคคล และการที่บุคคลจะมีมนุษยสัมพันธแที่ดีน้ันจะตองมีลักษณะกิริยามารยาทเรียบรอย มีบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา การแตงตัว การ
เคลื่อนไหว กิริยาทาทาง การพูดจาดี  มีความเป็นเพื่อน โดยสนิทสนมกับเพื่อนไดงาย เป็นกันเอง  มีนํ้าใจชวยเหลือ เต็มใจชวยเหลือผูอื่น ชวย
ดวยกําลังกาย  กําลังความคิด ในลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ  แสดงใหเห็นความมีเมตตากรุณา โอบออมอารีแกผูไดรับความทุกขแยาก กรุณาปราณีแก
คนเดือดรอนทั่วไป เป็นคน มีประโยชนแโดยชวยเหลือกิจการงานแกคนทั่วไปโดยมิไดหวังผลประโยชนแ  อํานวยประโยชนแแกสังคม  มีความ
รับผิดชอบตอการทํางาน คําพูด คํามั่นสัญญา  มีความซื่อตรง ซื่อสัตยแสุจริต มีอารมณแดี  มีความกระตือรือรน อดทนตอความเหน็ดเหน่ือย อดทน
ตอกิริยาทาทาง การกระทํา คําพูดที่ไมสบอารมณแ หรือทําใหเราโกรธ และมีความพยายามพากเพียรที่จะฝึกฝน  ปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 

1.3  ดานการจัดการเรียนการสอน 
 จากผลการวิจัยที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาและครู คาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจะตองมีคุณธรรมและเป็นแบบอยางที่ดีแกนักเรียนน้ัน    ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนตองการแบบอยาง  การกระทําที่
ถูกตอง  ดีงาม เพื่อใชเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตน นักเรียนบางคนอาจไดแบบอยางที่ไมเหมาะสมมาจากสื่อประเภทตาง ๆ ที่มีอยู ใน
ปใจจุบัน  ดังน้ันพฤติกรรมบางอยางที่ลอกเลียนมาอาจเป็นไปในทางลบ ประกอบกับนักเรียนใชเวลาสวนใหญอยูในโรงเรียน  มีครูเป็นผูใหการ
อบรม สั่งสอนใหเป็นคนดี  มีความรู  ซึ่งตัวครูเองจึงควรวางตัวใหเหมาะสมเพื่อเป็นตนแบบที่ดีงามใหแกนักเรียน สอดคลองกับ  สุช าดา กร
เพชรปาณี (2548, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่ดีสําคัญของครูดีเดน : คุณธรรมและความรู จากการศึกษาพบวา องคแประกอบดาน
คุณธรรมจริยธรรม มีแนวโนมที่จะเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของครูดีเดนมากกวาองคแประกอบดานความรูความสามารถ และสอดคลอง    กับคํา
กลาวพระพุทธทาสภิกขุ (2530, หนา 1-27 อางจาก วิทยาลัยพยาบาลบรม-ราชชนนี, ม.ป.ป., หนา 6) ที่ไดบรรยายเรื่องธรรมะสําหรับครู 
ระหวางวันที่ 4-9 กันยายน 2527 ณ สวนโมกขพลาราม  จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยมีเน้ือหาบางตอนแสดงถึงลักษณะของครูดีไววา  “ครูในฐานะ
ที่ไดรับการยกยองวาเป็นปูชนียบุคคล  ควรกอรแปดวยคุณธรรมของครู คือเปิดประตูทางวิญญาณของโลกที่ปิดดวยอวิชชาใหออกมาสูแสงสวาง 
และอิสรภาพทางจิต มีลักษณะสูงสงในแงคุณธรรม มีหนาที่พัฒนามนุษยแใหเป็นไปในทางที่ถูกทุกวิถีทาง มีจิตใจเปี่ยมดวยเมตตา กรุณาแล ะ
ปใญญา”   

1.4  ดานการการบริหารและการจัดการศึกษา 
จากผลการวิจัยที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาและครู คาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา โดยขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนใชอาคาร พื้นที่ของโรงเรียนอยางเหมาะสม และการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ทั้งน้ีอาจเป็ นเพราะ การ
บริหารจัดการเรื่องการใชประโยชนแจากอาคารเรียน การจัดสถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูน้ัน เป็นสวน
สําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ สุภาภรณแ  จุลดําเนินธรรม (2550 , หนา 75) ไดศึกษา
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ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จากการศึกษาพบวา ดานอาคา ร
สถานที่ ผูปกครองมีความคาดหวังวาการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนสะอาด รมรื่น อาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคลองกับ 
นิรันดร เลาหะวิธี (2543, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เนนนักเรียนเป็นศูนยแกลาง 
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ผูปกครองมีความเห็นวาโรงเรียนควรมีโรงอาหารที่สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบรอย มีการจัด
บรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน และงานวิจัยของ สาวิตรี  พังงา (2545, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง
ของผูปกครองตอการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา จากการศึกษาพบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังโรงเรียนมีอาคารสถานที่มั่นคง
แข็งแรง  มีสภาพแวดลอมทั้งภายในภายนอกหองเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน 

2.  นักเรียน 
2.1  จากผลการวิจัยที่พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของนักเรียน ในภาพรวมและรายดานอยูระดับมากทุก

ดานน้ัน อาจเป็นเพราะนักเรียนทุกคนที่เขามาเรียนในโรงเรียนบานคาวิทยา ลวนมีความคาดหวังวาโรงเรียนจะเป็นสถานที่ใหความรู สถานที่      
ขัดเกลา บมเพาะใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นสถานที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนเพื่อใหสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวารี  โสธรพิทักษแกุล (2549, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพ
จริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผล
การศึกษาพบวา สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร 
ดานคุณลักษณะของอาจารยแ ดานคุณลักษณะของนักศึกษา และดานกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก สอดคลองกับ สุรวีรแ เพียรเพชร
เลิศ (2544, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีตอการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรธุรกิจบัณฑิตศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานอาจารยแผูสอน ดานสื่อการเรียนการสอนและ
การประเมินผล ผลการวิจัยพบวา นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนกาสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา  ดานหลักสูตร ดานการ
เรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล มีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ สมชาย  เจือจาน (2547 , 
หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนภาควิชาครุศาสตรแเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  โดยศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร  ดานผูสอน ดานปใจจัย
ที่เอ้ือตอการสอนและดานผลที่ไดรับจากการศึกษาและการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาและมหาบัณฑิตเห็นวาการจัดการเรียน 
การสอนของภาควิชาครุศาสตรแเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยรวมมีความเหมาะสมมาก   

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของนักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
2.1  ดานคุณภาพผูเรียน 
จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนคาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนควรปลูกฝใง

ใหนักเรียนมีความซื่อสัตยแตอตนเองและผูอื่น ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความสําคัญรองลงมาจากบาน  โรงเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝใงใหนักเรียนมีความสื่อสัตยแสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ประพฤติปฏิบัติตัวใหเป็นประโยชนแตอสวนรวมและสังคม โดยครูจะเป็นผูที่มี
บทบาทสําคัญย่ิงในการอบรมบมเพาะ ปลูกฝใงใหมีคานิยมที่พึงประสงคแเหลาน้ีใหเกิดขึ้น สอดคลองกับกรมวิชาการ (2541 , หนาบทคัดยอ) ที่
ศึกษาสภาพการคาดหวัง  สภาพปใจจุบันและกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา 
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของเด็กและเยาวชนในอนาคตที่คาดหวัง คือ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยแ อดทน หนักแนน ตามลําดับ สวนครูผูสอนพบ 3 
ดาน คือ 1) ใจดี สอนเกง เป็นคนดี 2) มีความเอาใจใสนักเรียน 3) การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน คือ การตกแตงชั้นเรียน  

2.2   ดานการจัดการเรียนการสอน 
จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนคาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความรู

ความสามารถในสาระวิชาที่สอน อาจเป็นไปไดเพราะครูเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน  มีอิทธิพลตอนักเรียน  เป็นผูที่
ถายทอดความรู ทัศนคติ  คานิยมที่พึงประสงคแใหแกนักเรียน  โดยครูจะตองมีความรู  ความสามารถทางวิชาการ  มีความคิดสรางสรรคแ  หมั่น
พัฒนาตนเองเพื่อนําความรูใหม ๆ  มาพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกนักเรียน ครูควร
วางตัวใหเป็นที่เคารพ และเขาใจนักเรียน ยอมรับฟใงความคิดเห็น ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาที่ดี สอดคลองกับ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคแการมหาชน) ในปี พ.ศ. 2549 (รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2551, หนา 22) ที่ระบุขอเสนอแนะ ดานตัวครู วาควรพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เป็นสําคัญและประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ิมขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดอบรม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอก
การแลกเปลี่ยนประสบการณแระหวางครูผูสอน  การศึกษาคนควาเอกสารตําราที่เก่ียวกับวิธีการสอน วิธีการประเมินผลทั่วไปและเฉพาะวิชา และ
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สอดคลองกับแนวคิดของวิทยาลัยพยาบาลบรม-ราชชนนี, ม.ป.ป., หนา 10-11) ที่กลาววา จริยธรรมครูในดานความรับผิดชอบ  โดยครูจะตอง
ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน  พากเพียร รอบคอบ ยอมรับผลกระทําในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย  ทั้งพยายาม
ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิงขึ้น โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรม เชน เตรียมการสอนอยางดี แสวงหาแนวทางวิธีการปรับปรุงในงานที่
รับผิดชอบอยูเสมอ  คนควาหาความรูใหมอยูเสมอ รูจักหนาที่และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และดานความเสียสละน้ัน สามารถ
แสดงออกเป็นพฤติกรรม เชน  ใหคําปรึกษากับศิษยแในปใญหาตาง ๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการอยูเสมอ ใจกวาง รับฟใงความคิดเห็นของผูอื่น 

2.3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
จากผลการวิจัยที่พบวา  นักเรียนคาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู

และผูบริหารโรงเรียนสามารถเป็นที่ปรึกษาแกนักเรียนได  สอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 
หนา 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวา การพัฒนานักเรียนใหเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุก ๆ ดาน 
ไมวาจะเป็นดานรางกาย จิตใจ ดานสติปใญญา  ดานความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผานกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะ
ดําเนินการดานการสงเสริม สนับสนุนนักเรียน การปูองกันและการชวยเหลือแกปใญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นหนาที่ของทุกคนที่
เกี่ยวของ ตองอาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝุาย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสําคัญในการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ดวยความรักและเมตตาตอศิษยแ และภาคภูมิใจในบทบาทหนาที่ มีสวนสําคัญต อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนใหเติบโตงอกงาม เป็นบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน ศึกษากรณี จังหวัดก าแพงเพชร 
motivation in working  performance of the government officials Kamphaeng Phet 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกร
ปกครองสวนทองถ่ินศึกษากรณี จังหวัดกําแพงเพชร  

วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากร ไดแก ขาราชการที่ปฏิบัติงานองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 492 คน กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการที่ปฏิบัติงาน  จํานวน 199 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบงายโดยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบงออกเป็น 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลดานปใจจัยสวนบุคคลของขาราชการองคแกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดกําแพงเพชร ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
กําแพงเพชร สถิติที่ใช คือ การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําเสนอในรูปแบบตารางและ
ความเรียง ผลการวิจัยพบวา   

1. สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40  ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ไดรับอัตราเงินเดือนมากกวา 25,000  
บาท  และมีอายุราชการมากกวา 20 ปี   

 2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน  5 ดาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาอยูในระดับมาก  4 ดาน ไดแก  ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จของงาน ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานความกาวหนา ตามลําดับ 
 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the  motivation in working  performance of  the  government 
officials  Kamphaeng Phet Municipality Offic. 

The population wear 492 government officials working at the hospital. Then, the randomized sampling 
was used to get 199 samples. The instrument  in this research was a two  part questionnaire : part 1 : personal 
information of  government officials and part 2 : the  motivation of working performance of  the government 
officials at  Kamphaeng Phet Municipality Offic, Kamphaeng Phet. The statistics for data analysis were frequency 
percentage, mean and standard deviation presented in the forms of tables and essays. 

Research findings were as follows : 
1. The majority of government officials wear  31 – 40 years old  females with the bachelor degree, the 

salary more than  25,000  baht  and over 20 years  officially  worked. 
2. The overall  levels of motivation in working  performance in 5 aspects wear in the  high level. When 

consider each aspect, it was found that 4 aspect in the high level wear job description achievement, acceptance 
and responsibility. One aspect in the moderate level was the job  progress. 
 

Keyword: motivation in working  performance, the government officials 
                                                             
1 คณบดี คณะนิตศิาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
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บทน า 
 การบริหารงานคือ ความตองการใหงานบรรลุวัตถุประสงคแตามท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารงาน คือ คน 
(man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณแ (material) และวิธีการจัดการ (management) หรือ 4 m‖s  ปใจจัย 4 ประการ "คน" นับวามีความสําคัญยิ่ง 
เพราะกระบวนการบริหาร ไดแก การวางแผนการบริหารจัดการ การประสานงานและควบคุมกํากับดูแลงานยอมอาศัยคนเป็นผูดําเนินการ จึงเป็น
หนาที่โดยตรงของนักบริหารที่ดีที่จะตองเสริมสรางดูแลเอาใจใสใหบุคคลคงสภาพที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะใหคนทํางานใหกับ
องคแกรดวยความกระตือรือรนและทุมเทความสามารถในการทํางานน้ัน จําเป็นที่จะตองสรางความพอใจในการทํางานใหเกิดขึ้น องคแกรจึงตองมีปใจจัย
เพื่อสนองตอบความตองการของบุคลากร นอกจากคาจางและเงินเดือนซ่ึงเป็นผลประโยชนแตอบแทนโดยตรงในการปฏิบัติงานแลว สวัสดิการและ
ประโยชนแเก้ือกูลตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเป็นปใจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการจูงใจใหบุคลากร  มีกําลังใจในการปฏิบัติงานการจูงใจจึงเป็นเร่ือง
สําคัญยิ่ง (พยอม วงศแสารศรี. 2545 : 152)   

การจูงใจเป็นหนาที่ของผูบริหารและหัวหนางาน เพราะการจูงใจจะชวยบําบัดความตองการ ความจําเป็นและความเดือดรอนของบุคคลใน
องคแการได ซ่ึงจะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานดีขึ้น ผูบริหารที่ดีไมควรที่จะมุงหวังเพียงแตใหไดผลงานดีมีปริมาณสูงเทาน้ัน 
ควรมุงใหผูรวมงานเกิดความพงึพอใจในงาน มีความรักหนวยงานทํางานดวยความเต็มใจ มีนํ้าใจและปฏิบัติตอกันอยางอบอุน เพราะความพึงพอใจเป็น
องคแประกอบที่สําคัญของการปฏิบัติงาน เป็นความรูสึกชื่นชอบตองาน เป็นเจตคติทางบวกที่บุคคลมีตองานรวมทั้งเป็นความรูสึกเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคแขององคแการ อีกทั้งยังสงผลใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน มีความจงรักภั กดีตอ
องคแการเกิดความผูกพันยึดม่ันตอองคแการไดเชนกัน (ศิริพร  พงศแศรีโรจนแ. 2540 : 256) 

การทํางานจะใหเกิดประสิทธิภาพน้ันนอกจากองคแการจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและทักษะที่ดีแลว บุคลากรที่อยูในองคแกรน้ัน
จะตองไดรับการจูงใจอยางถูกวิธีในลักษณะที่กระตุนใหเขาพยายามใชความสามารถและทักษะที่มีอยูอยางเต็มที่ ทั้งน้ีผูบริหารตองใชเทคนิคและวิธีการใน
การศึกษาบุคลากรในองคแกรของตนวาบุคลากรเหลาน้ันมีความตองการหรือมีความพอใจในสิ่งใดจากการทํางาน (ยุติธรรม สินธุ. 2541 : 1) 

แรงจูงใจในการทํางานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทํา คือ พนักงานเหลาน้ันมีความอยากที่จะทํางาน มีความ
ตั้งอกตั้งใจในการทํางาน ทุมเท  และใชความพยายามในการทํางานไดมีคุณภาพมากขึ้น ดํารงตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององคแกร สรางสรรคแและพัฒนางาน
และองคแการตลอดจนคงอยูกับองคแการอยางยาวนานดวย (สุพานี สฤษฏแวานิช. 2552  : 156)   
ศูนยแรับเร่ืองรองเรียนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร เป็นหนวยงานหน่ึงของกระทรวงมหาดไทย ที่ทําหนาที่รับขอรอง เรียนจาก
การใหบริการของประชาชนที่มาใชบริการ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการเป็นที่ยอมรับของประชาชน จากการรองเรียนของประชาชนและ
ขาราชการตอการบริการของภาครัฐ พบวา ประชาชนและขาราชการมีความคิดเห็นวาการบริการของรัฐไมดีในดานตาง ๆ จึงเกิดการรองเรียน
เจาหนาที่ผูใหบริการในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี การไดรับบริการที่ลาชาตองรอนาน มีลําดับขั้นตอนที่ซํ้าซอนไ มคลองตัวเป็นลําดับแรก  
รองลงมาเป็นปใญหาที่เก่ียวกับเจาหนาที่ของรัฐ  ไดแก  เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ เจาหนาที่ไมอํานวยความสะดวกหรือคําแนะนํา เป็นตน (ศูนยแรับเร่ือง
รองเรียนองคแกรปกครองสวนทองถิ่น กําแพงเพชร. 2552 : ม.ป.น.) 

ปใญหาดังที่กลาวขางตนสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร และผูวิจัยได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาคุณภาพการบริการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคนหาแรงจูงใจและ
สงเสริมใหเกิดขึ้นภายในองคแกร สงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อนําผลการวิจัยน้ีไปใชเป็นขอมูลเบื้องตนใหผูบริหารในการปรับปรุงงานดานสาธารณสุขใหมีความ
เหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร ตอไป 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย   

เพื่อศึกษาแรงจงูใจในการปฏบิัตงิานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับแรงจูงใจ 

ขนิษฐา  วิเศษสาธร และมุกดา  ศรียงคแ  (2540 : 205 - 206) ไดกลาวถึง แนวความคิดเก่ียวกับแรงจูงใจมี 2 แนวทางใหญ ๆ คือ     
1. พวกที่เชื่อวาแรงจูงใจเป็นคุณลักษณะติดตัวบุคคลมา  บางคนมีบางคนไมมีทุกคนเกิดมาพรอมกับแรงจูงใจระดับหน่ึงและระดับน้ีจะคงที่

ถาวร ดวยเหตุน้ีคนที่มีแรงจูงใจสูง แรงจูงใจน้ีจะไมมีวันสูญหายไป และคนที่มีแรงจูงใจต่ําก็จะไมเกิดแรงจูงใจสูงได ถาผูบังคับบัญชาตองการคนงานที่
สามารถจูงใจไดสูง ก็จะตองเลือกคนที่มีคุณสมบัติดังกลาวอยูในตัว การคัดเลือกจึงประเมินแรงจูงใจของบุคคลเชนเดียวกับการทดสอบคุณลักษณะอ่ืน 
ๆ เชนความสามารถในการพิมพแ ความแข็งแรงของรางกาย หรือความถนัดทางเคร่ืองกล  นักปฏิบัติทั้งหลายจะเชื่อในแนวคิดน้ี และพยายามหาวิธีวัด
ระดับการจูงใจของบุคคลเชนเดียวกับการวัดสติปใญญา แบบทดสอบการจูงใจท่ีมีชื่อเสียงอันหน่ึง คือ แบบทดสอบการจูงใจในงานของเวอรแร่ี และเซาทแ 
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(Wherry and South) ประกอบดวยขอความ 70  ขอความ คําตอบประกอบดวย 5 ชวงจาก 1 (ไมรูสึกเลย) จนถึง 5 (รูสึกตลอดเวลา) เวอรแร่ีและ
เซาทแ ไดทดสอบกับคนงาน 240 คน จากองคแการ 35  แหง และหาความสัมพันธแระหวางคะแนนกับเกณฑแมาตรฐาน เชน  ความพึงพอใจในงาน 
เงินเดือน และระดับของงาน พบวาผูที่มีคะแนนจากการทดสอบแรงจูงใจสูง จะมีความพอใจสูง มีเงินเดือนสูงและระดับงานสูงกวา  คนที่ไดคะแนนต่ํา 
เพราะฉะน้ัน  จึงเป็นไปไดที่คนจะมีแรงจูงใจตางกัน เราจึงสามารถแยกคนที่มีแรงจูงใจสูงและคนที่มีแรงจูงใจต่ําได แตทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับวาคําตอบน้ัน
ตรงกับความเป็นจริงมากนอยเพียงใด 

2. พวกที่เชื่อในเร่ืองของสถานการณแและสิ่งแวดลอมวาเป็นตัวกําหนดแรงจูงใจทุกคนสามารถถูกกระตุนใหมีแรงจูงใจสูงได  ถามีปใจจัย
สําคัญในสถานการณแน้ันเป็นตัวกระตุน เราจึงควรใหความสนใจและทําความเขาใจวาอะไรที่เป็นปใจจัยกอใหเกิดการจูงใจ และมีอิทธิพลอยางไรกับ
พฤติกรรมของบุคคล  ผลของการวิจัยเพื่อสนับสนุนแนวคิดน้ีจะพยายามหาตัวกําหนดวา การจูงใจระดับใดที่จะสงเสริมผลการปฏิบัติงาน  และ
ความสัมพันธแระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงาน 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจเกิดจากกลุมของนักวิชาการตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษาคนควาเพื่อใหไดมา ซ่ึงคําตอบ   ที่เป็นเคร่ืองชวยใหเขาใจพฤติกรรม
ของมนุษยแวา สาเหตุที่คนกระทําพฤติกรรมน้ัน ๆ เพราะอะไรและมีสิ่งใดเป็นเคร่ืองกระตุนหรือเราใหกระทําหรือแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาจึงทําให
เกิดทฤษฎีแรงจูงใจตาง ๆ  ขึ้นมาหลายทฤษฎี  ดังน้ี  

ทฤษฎี  อี.อารแ.จี.ของอัลเดอรแเฟอรแ (Alderfer‖s  existence  relatedness – growth  theory :  E.R.G. theory)  อัลเดอรแเฟอรแ  
(Alderfer  1979 : 33 ; อางจาก วิทยา ดานธํารงกูล. 2546 : 273 - 274) ไดแบงระดับความตองการของมนุษยแออกเป็น 3 กลุม คือ 

1. ความตองการดํารงอยู  เป็นความตองการที่จะดํารงชีวิต อันไดแก ความตองการทางดานรางกายและความปลอดภัย 
2. ความตองการดานความสัมพันธแ  เป็นความตองการที่จะมีความสัมพันธแกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
3. ความตองการดานความกาวหนา เป็นความตองการขั้นสูงสุด เป็นความตองการที่จะไดรับ การยกยองในสังคมและไดรับความสําเร็จในชีวิต 
ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  ทฤษฎี E.R.G. ของอัลเดอรแเฟอรแ  ไดชี้ใหเห็นถึงความตองการของมนุษยแซ่ึงแตกตางไปจากทฤษฎีลําดับขั้นของมาส

โลวแ  แตอธิบายในขอบเขตที่กวางขวางไดชัดเจนกวา 
ทฤษฎี  X  และทฤษฎี  Y  ของแมคเกรเกอรแ (Douglas  McGregor  1960 :  33 - 57 ; อางจาก ทองใบ  สุดชารี.  2544 : 209 - 210)  

กลาวถึงสิ่งที่ผูบริหารจะตองพบในการบริหารงานบุคลากรในทัศนะของแมคเกรเกอรแแบงลักษณะของผูใตบังคับบัญชาออกเป็น 2 ประเภท  เป็นที่มา
ของทฤษฎี  X  และทฤษฎี  Y 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร
โดยใชแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหาคําตอบ ประชากร ไดแก ขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน  492  คน กลุม
ตัวอยางไดแก ขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 199  คน โดยเปิดจากตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
และการสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีการจับฉลาก ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบงออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูล
ปใจจัยสวนบุคคลของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรประกอบดวย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน และอายุ ใน
การปฏิบัติงานและตอนที่ 2 ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรเป็นคําถามเก่ียวกับดาน
ความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา โดยผูวิจัยไดแจกและเก็บ
แบบสอบถามจํานวน 199 ชุด ณ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร  สรุปผลไดดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลดานปใจจัยสวนบุคคลของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยาง 199 คน  สวนใหญเป็น

เพศหญิง จํานวน 194 คน คิดเป็นรอยละ 97.48 อายุระหวาง 31 - 40 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็นรอยละ 34.19 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
165 คน คิดเป็นรอยละ 82.91 อัตราเงินเดือนมากกวา 25,000 บาท จํานวน 86  คน คิดเป็นรอยละ 43.21 และอายุราชการมากกวา 20 ปี จํานวน 
88 คน คิดเป็นรอยละ 44.22 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2  ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรในภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ขาราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 4 ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จ
ของงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ  ดาน
ความกาวหนา ตามลําดับ สวนรายละเอียดทั้ง 5 ดาน มีดังน้ี 
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1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร ดานความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดานพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี ความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่ไดปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหนาที่ไดทันภายในกําหนดเวลา สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงตามวัถตุประสงคแ หัวหนางานแสดงใหเห็นวา  
มีความพอใจในการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นไดรับการพิจารณาและนําไปปฏิบัติในโรงพยาบาล  ตามลําดับ 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร  ดานการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี การไดรับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน การไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา การไดรับการยกยองชมเชยจากผูรับบริการ การไดรับความไววา งใจให
ปฏิบัติงานพิเศษ การไดรับคําชมเชยจากผลงานที่ปฏิบัติ และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จ ตามลําดับ 

3.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรดานลักษณะของงานอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี งานในหนาที่มี
ความสําคัญและมีคุณคา งานในหนาที่มีความนาสนใจมี ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ งานที่ทําอยูตรงกับความรูและความสามารถ และงาน
ในหนาที่สงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคแ  ตามลําดับ 

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 3 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี ยินดีแกไขปรับปรุงงาน
เม่ือพบขอบกพรอง มีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน การปฏิบัติงานและหนาที่และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับตําแหนง 
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ดังน้ี การไดรับมอบหมายงานคิดวาการไดรับมอบหมายงานมีความสําคัญ  และเม่ือเกิ ด
ปใญหาในการปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในการแกปใญหาไดดวยตนเอง ตามลําดับ  

5. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร ดานความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดานพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ  โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี ไดรับการสนับสนุน
ใหมีความกาวหนาตามความรูความสามารถ งานที่ปฏิบัติในปใจจุบันสงเสริมสนับสนุนใหได เลื่อนตําแหนงสูงขึน้ มีโอกาสไดพัฒนาความรู ความสามารถ
จากการลาศึกษาตอ อบรม  สัมมนา ดูงาน ตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูมีความกาวหนาทัดเทียมกับขาราชการสังกัดอ่ืนในระดับ เดียวกัน และทานไดรับ
การพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมและมีมาตรฐาน ตามลําดับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร มีประเด็นที่นาสนใจในการอภิปรายผล 
ดังน้ี 

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร แตละดานรวม 5 ดาน พบวา มี
แรงจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของธราวรรณ  พลหาญ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการการศึกษา พบวา มีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  อาจสืบ
เน่ืองมาจากแผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรที่กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพของหนวยงานใหสามารถ
บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไวโดยวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ลดอัตราความเสี่ยงที่สามารถปูองกันได เชน การรักษาผิดคน การใหยาผิด พลัด
ตกหกลม การติดเชื้อ   ในโรงพยาบาล  ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพขององคแกรดานการจัดงานขอบคุณเจาหนาที่ในเทศกาลปีใหม พรอมแจก
ประกาศนียบัตรแกหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดีเดน และไดรับมอบหมายเป็นตัวแทนจากหนวยงานรวมมือในการรับผิดชอบเป็น
คณะกรรมการตาง ๆ จะเห็นไดวาสอดคลองกับทฤษฎีของ เฮอรแซเบิรแก (1959  :  3 - 139 ; อางจาก ทองใบ สุดชารี. 2544 : 205 -208) ที่กลาววา 
ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่คนทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบผลสําเร็จอยางดีเม่ืองานประสบผลสําเร็จ  จึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลสําเร็จของงานน้ัน เชน การรวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสามารถแกไขปใญหาและเห็นถึงผลลัพธแของการพัฒนาคุณภาพ ความสําเร็จในการแกไข
ปใญหาใหผูรับการบริการ การแกไขปใญหาในการปฏิบัติงานประจําวันหรืองานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ เป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ  สวนรายละเอียดทั้ง 5 ดานมีดังน้ี 

1. ผลการศึกษาดานความสําเร็จของงาน พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธราวรรณ พลหาญ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการการศึกษาพบวา ดานความสําเร็จของงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับมาก อาจสืบเน่ืองมาจากการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล  พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว เชน มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเพิ่มขึ้น มีการลดอัตราเสี่ยงที่สามารถปูองกันและแกไขได ไดแก การรักษาผิดคน การใหยาผิด  การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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เป็นตน (2552 : 13) ซ่ึงปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศนแขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร ที่กลาวไววา เป็นองคแกรที่มีคุณภาพและเป็นที่
ศรัทธาของประชาชน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา แรงจูงใจดานความสําเร็จของงานภาคภูมิใจในผลงานที่ไดปฏิบัติ มีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก  
ทั้งน้ี สอดคลองกับความสามารถของขาราชการที่ปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของฮอรแ
ซเบิรแก (1959  :  3 - 139 ; อางจาก ทองใบ สุดชารี. 2544  : 205 -  208)  ที่กลาววา ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่คนทํางานไดเสร็จสิ้น และ
ประสบผลสําเร็จอยางดีเม่ืองานประสบผลสําเร็จ จึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ัน เชน การรวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สามารถแกไขปใญหาและเห็นถึงผลลัพธแของการพัฒนาคุณภาพ ความสําเร็จในการแกไขปใญหาใหผูรับการบริการ การแกไขปใญหาในการปฏิบัติงาน
ประจําวัน หรืองานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จเป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 

2. ผลการศึกษาดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
กําแพงเพชรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทแ  การีชิต  (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ืองความสัมพันธแ
ระหวางแรงจูงใจกับการใชกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ผลการการศึกษา พบวา ดานการยอมรับ
นับถือมีระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับมาก อาจสืบเน่ือง จากการพัฒนาและรับรองคุณภาพขององคแกรปกครองสวนท องถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรที่
บุคลากรตองปฏิบัติหนาที่รักษาผูปุวยใหมีอาการดีขึ้น ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในการสรางเสริมความสุขใหกับผูปุวยและครอบครัว และมีผลปฏิบัติที่ดีเดนน้ัน 
จะไดรับการยกยอง ชื่นชมจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และทางโรงพยาบาลไดจัดใหมีงานเลี้ยงขอบคุณเจาหนาที่ในเทศกาลปีใหม พรอมแจก
ประกาศนียบัตรแกหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดีเดน เม่ือไดรับการยอมรับนับถือสงผลใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจและอยากจะ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายได  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ พบวา แรงจูงใจดานการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานมี
ระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก  ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจากขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร ตองปฏิบัติงานรวมกับทีมงาน และมี
สวนรวมในการคิดตัดสินใจทําใหเกิดผลลัพธแและการตัดสินใจท่ีดี ทําใหรูสึกวามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพในการบริการรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของไพฑูรยแ  เจริญพันธุวงศแ. 2540 : 1 9 - 20)  ที่กลาววา หากเราใชแรงจูงใจท่ีเป็นนามธรรม เชน ความตองการการยอมรับ  (recognition)  
บุคคลจะกระทํากิจกรรมเพื่อแสดงความเสียสละ  ทําเพื่อประโยชนแสวนรวมเม่ือถึงเปูาหมายคือการไดรับการยอมรับ ไดรับการยกยองสรรเสริญในกรณี
น้ีผูบริหารสามารถนําไปใชในหนวยงานได คือ ตองรูจักยกยองยอมรับความสามารถของบุคลากรทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และแนวคิดของเทพพนม เมืองแมน และคณะ (2540 : 54 - 61) ที่กลาววา คนเราทุกคนตองการไดรับการยอมรับจากพวกพองและจากผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงจะเป็นสิ่งจูงใจในการทํางานของบุคคลแตละคนดวย 

3. ผลการศึกษาดานลักษณะของงาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรโดย
รวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา  กุลนานันทแ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติ
งานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ผลการการศึกษา พบวา ดานลักษณะของงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับมาก อาจ
สืบเน่ืองจาก การบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรมีลักษณะงานที่ทาทายความสามารถโดยอาศัยทักษะที่หลากหลาย 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของกลุมงานในสํานักงาน ไดแก งานธุรการเอกสาร เป็นตน ลักษณะงานที่ปฏิบัติน้ันนับวาทาทายความสามารถที่ตอง
ใชทักษะวิชาชีพในการบําบัดรักษาและมีความสําคัญตอชีวิตของผูรับบริการ จะตองปฏิบัติงา อยางถูกตอง และรวดเร็วภายใตการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและการวิธีการปฏิบัตใิหความสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล  เชน การรักษาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย จริยธรรม และกฎหมาย และ
ใชทักษะความรูทางวิชาชีพอยางเต็มความสามารถตามแผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา งานในหนาที่ของ
ทานมีความสําคัญและมีคุณคา มีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจาก ขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพง เพชรได
ปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ โดยใชทักษะวิชาชีพ เพื่อบําบัดอาการผูปุวยใหไดรับการรักษาที่ดีขึ้นและดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคแ ทําให
ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกภาคภมิูใจและเห็นความสําคญัในคุณคาของงานน้ันซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเทพพนม เมืองแมน  (2540 : 54 - 61) ที่กลาว
วา คนเราทุกคนตองการไดรับการยอมรับจากพวกพองและจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงจะเป็นสิ่งจูงใจใน การทํางานของบุคคลแตละคน 

4. ผลการศึกษาดานความรับผิดชอบ พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร โดยรวม
อยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยบันลือ  ดอกเตย  (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปใจจัยแรงจูงใจท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  ผลการศึกษา พบวา ดานความรับผิดชอบมีระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับมาก  
อาจสืบเน่ืองจากการบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรผูบริหารไดกําหนดหนาที่รับผิดชอบตามกลุมภารกิจอยางชัดเจน คือ กลุม
ภารกิจดานอํานวยการ กลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิและทุติภูมิ  ดานกลุมภารกิจดานพยาบาล  กลุมภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพและกลุมภารกิจ
ดานบริการตติยภูมิ และในแตละกลุมภารกิจงานยังแตกแขนงหนาที่รับผิดชอบออกไปอีกหลายขั้น ซ่ึงเป็น  การกําหนดภาระหนาที่ที่ชัดเจน แบงขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัตงิานไดเฉพาะเจาะจงทําใหผูปฏิบัตงิานงายตอการทําความเขาใจในภาระหนาที่ที่ไดรับ ทําใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบ และมีอํานาจตัดสินใจในงานที่รับมอบหมาย ถือวาเป็นการลดขั้นตอนการบริการ  มีระบบการปฏิบัติงานที่งายขึ้น เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
ยินดีแกไขปรับปรุงงาน เม่ือพบขอบกพรอง มีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก  ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจากขาราชการโรงพยาบาล มีการยอมรับในขอผิดพลาดพรอม
หาแนวทางแกไข ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เทพพนม เมืองแมน และคณะ (2540 : 54-61) ที่กลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้น
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จากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่โดยมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับงาน ที่ไดรวมกระทํากับคนอ่ืน  
เชน การปรับปรุงแกไขปใญหาในกระบวนการบริการใหดีขึ้น 

5. ผลการศึกษาดานความกาวหนา พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร วงศแยะรา (2550  : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ดานความกาวหนามีระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับปานกลาง อาจสืบเน่ืองมาจาก
แผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  มีการพิจารณาในการเลื่อนขั้นตําแหนง ภายใตกรอบ
งบประมาณประจําปีเทาน้ัน ทําใหสงผลใหบุคลากรขาดโอกาสในการไดรับหนาที่ที่ดีขึ้นตามสายงาน ดังน้ัน ทําใหบุคลากรขาดการพัฒนาตนเองและ
ทักษะวิชาชีพ  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา    การสนับสนุนใหมีความกาวหนาตามความรูความสามารถ พบวา มีระดับแรงจูงใจปานกลางเป็นอันดับ
แรก  อาจสืบเน่ืองมาจากการพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับอบรมและประชุมวิชาการตาง ๆ โดยการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อ
เพิ่มพูนและพัฒนาความรูดานทักษะของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเขารวมกิจกรรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
ไดแก การอบรมเร่ือง การชวยฟื้นคืนชีพ  การซอมแผนอัคคีภัยและการบาดเจ็บหมู  เป็นตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเทพพนม เมืองแมน และคณะ 
(2540 : 54 - 61) ที่กลาววา โอกาสในดานความเจริญกาวหนา  คนสวนมากตองการความเจริญงอกงามหรือเจริญเติบโตทางดานวิชาชีพและ
ประสบการณแ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการจูงใจท่ีดี ในการใหคํามั่นสัญญาและดําเนินตามสัญญาตาง ๆ  เชน การฝึกอบรมและมีโครงการการศึกษา การ
เดินทางเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่  การหมุนเวียนงานและการสรางประสบการณแจากการทํางาน สิ่งเหลาน้ีนับวาเป็นโอกาสในดานความเจริญงอก
งามสวนบุคคลเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ 
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การมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน ศึกษากรณีจังหวัดล าปาง 
Participation in community fair work Case study in Lampang province 

 
 พีรพล  สิมมา1 อภิชติ ดวงธิสาร2  และ เบญยาศิริ  งามสอาด3 

Peerapol Simma  Apichit  Doungtisan and Benyasiri Ngamsaard 

 
บทคัดยอ 

กระทรวงยุติธรรมไดจัดทํายุทธศาสตรแ “ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม”  (Justice for All, All for Justice) เพ่ือให
สอดคลองรองรับนโยบายดังกลาวไดมีการจัดต้ังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดข้ึนเพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน โดยมีบทบาท
พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบเครือขายยุติธรรม และมีการดําเนินการในรูปแบบลักษณะจังหวัดนํารองเพ่ือพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่ 17 จังหวัด 36 ชุมชน และจากการประกวดสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเมื่อปี 2550 ชุมชน
ชาวจังหวัดลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางเป็นชุมชนหน่ึงที่ประสบผลสําเร็จในการมีสวนรวมของประชาชน ภายใตการดูแลของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปางผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและจัดการศึกษาการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน 

จากการศึกษาพบวาผูนําชุมชน  สมาชิกชุมชน และเจาหนาที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนมีความรูความเขาใจสิทธิและ
หนาที่ของการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนเป็นอยางดี โดยผูนําชุมชนจะมีบทบาทสําคัญตอการมี สวนรวมของชุมชนและแกไข
ปใญหาในชุมชน ซึ่งหนาที่หลักไดแกการบริหารงานภายในชุมชน ต้ังแตเรื่องขอมูลขาวสาร การจัดประชุมประชาคม การติดตอ
ประชาสัมพันธแ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน การเฝูาระวังปใญหาภายในชุมชน การแกไขปใญหาชวยเหลือสมาชิกในชุมชน 
รวมทั้งการจัดการทรัพยแสินและงบประมาณรายรับ รายจายของชุมชน สมาชิกชุมชนจะมีบทบาทสําคัญในการเขารวมแสดงความ
คิดเห็น ตัดสินใจ ดําเนินการ ติดตามการทํางานของผูนําชุมชน เป็นตน โดยเจาหนาที่ในงานยุติธรรมชุมชนยังมีบทบาทไมมากนัก
เน่ืองจากยังขาดประสบการณแ ไมไดรับการอบรมใหความรูอยางดี จึงทําหนาที่เฉพาะในสวนที่ชุมชนตองการ การสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือ รวมทั้งมีขอจํากัดจํานวนของเจาหนาที่มีนอย ผลการวิจัยสอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่
กลาวถึงการรับรู  (Perception)  ตองมีการสรางสํานึกใหทั้งภาครัฐและประชาชน  มีความตระหนัก  การรับรูและยอมรับในสิทธิ
หนาท่ี  และการมีสวนรวมของทุกกลุมทุกฝุาย  โดยภาครัฐน้ัน  เจาหนาท่ีของรัฐจะตองสรางสํานึกใหมวากิจการที่ตนรับผิดชอบไมใช
รัฐกิจหรือกิจกรรมของรัฐที่ตนเทาน้ัน  มีสิทธิตัดสินใจแตเป็นสาธารณกิจที่สาธารณชนชอบที่จะมีสวนรวมโดยการคิด  รวมกระทําหรือ
ตรวจสอบ  สวนภาคประชาชน  การตระหนัก  การรับรูและยอมรับในสิทธิและหนาท่ีตลอดจนการมีสวนรวมน้ัน  ตองเขาใจวาตนและ
ผูอื่นตางก็มีสิทธิหนาท่ีและสวนรวมเสมอกัน  ซึ่งกรณีชุมชนในจังหวัดลําปางผูนําชุมชน  สมาชิกในชุมชน  และเจาหนาที่งานยุติธรรม
ชุมชน  มีประสบการณแการแกไขปใญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบมีสวนรวมมากอน  ทําใหการแบงบทบาทหนาที่การมีสวนรวมใน
งานยุติธรรมชุมชนจึงเป็นไปดวยดี  รวมทั้งมีการรับรูและยอมรับในบทบาทหนาที่ดังกลาว  แมวาเจาหนาที่งานยุติธรรมชุมชนจะยังมี
บทบาทเป็นที่ปรึกษาไมมากนัก  แตก็ไมไดสรางความแตกตางในผลประโยชนแและจุดยืน  อันจะนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรง
นอกจากน้ียังสอดคลองกับ  Peter  Oakley  and  David  Masden   (1991 :  17-20)  ที่ใหความหมายของการมีสวนรวมสําหรับ
การที่จะใหประชาชนมีทั้งสิทธิและหนาท่ีที่จะเขารวมแกไขปใญหาของเขา  ใหเขาเป็นผูมีความริเริ่มและมุงใชความพยายามและความ
เป็นตัวของตัวเองเขาดําเนินการ  และควบคุมทรัพยากรและระเบียบตางๆ  ในชุมชนซึ่งผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนในจังหวัดลําปางก็
ไดพัฒนาการมีสวนรวมในความหมายดังกลาวในการแกไขปใญหาตางๆ  ในชุมชนอยางตอเน่ือง 
 
ค าส าคัญ: การมีสวนรวม, งานยุติธรรมชุมชน 
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Abstract 
 The Ministry of Justice has prepared a strategy "Fair Coverage Public participation "(Justice for All, All for 
Justice) to ensure compliance with such policy, has set up a provincial justice office to deliver justice to the 
people. The role of public participation in the development of a network model of justice. And have taken the 
form of the pilot provinces to develop a community justice system in 17 provinces and 36 communities of the 
contest, Office of Justice Thailand in 2550 communities in Muang Lampang Province. Community is one of the 
successful participation of citizens. Under the supervision of the Office of Justice Lampang. The researchers 
therefore see the importance of education and involvement in the criminal justice community. 

The study found that community leaders, community members and community justice officials 
responsible for understanding the rights and responsibilities of participation in the criminal justice community as 
well. The community leaders have a role to engage the community and solve problems in the community. The 
main duties include the administration within the community. Since the information Community meetings 
Contact Information Coordination of internal and external community. Surveillance problem within the 
community Troubleshooting help community members. Including property management and budget revenues. 
Expenses of community Community members will have an important role to comment on the decision to join 
the operation to track the performance of the officials, community leaders, etc., also play a role in the criminal 
justice community, not so much due to lack of experience. They have been trained to educate well. It acts only 
on the community needs. Support or assistance Including a limited number of officers with less. The results 
were consistent with the Lily Chai SERT (2549: 142-149) discusses the perception (Perception) requires the 
realization that both the government and the public. Awareness Recognition and acceptance of the rights and 
duties. And the participation of all parties. By the government State officials will have to create a new realization 
that the parties responsible for their activities or the activities of the state, not only in their state. But the public 
has the right to work at the public prefer to participate by thinking. Joint action or monitoring The public 
awareness, recognition and acceptance of the rights and duties of those involved. And others to understand that 
they all have equal rights, responsibilities and participation. This community event in Ratchaburi province, 
community leaders, members of the community. And community justice officials Experienced problems 
prevalent drugs were involved before. The division of roles, participation in the criminal justice community as 
well. Including the recognition and acceptance of roles such. Although community justice officials will also have 
a role as a consultant is not much. But it does not make a difference in interests and positions. This will lead to 
conflict and violence, also in line with Peter Oakley and David Masden (1991: 17-20) provides a means of 
engagement for the public to have the right and duty to attend. share his problem He was a starter and 
determined effort and an own operation. And control of resources and regulations In which community leaders 
and community members in Lampang also involved in the development of such issues. Community continued 
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บทน า 
 จากการที่รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณแ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ในขอที่ 3  
นโยบายสังคม และขอ 3.8 กลาววา “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อสรางความเป็นธรรมในสังคมและให
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการสรางทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแ 
รวมทั้งใหชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมขอพิพาท” กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่มีภารกิจหลักที่ตองดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
ไดนํายุติธรรมใหความสําคัญในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลาเขาถึงความยุติธรรมไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  ภายใต
ยุทธศาสตรแ “ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม” (Justice  for  all, All for justice) ซึ่งในสวนน้ีกระทรวงยุติธรรมไดใหความสําคัญและ
ดําเนินการมาโดยตลอด ดังน้ัน จึงไดดําเนินการในแนวทางใหม คือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในลักษณะของ “หุนสวน” ทํางานเคียงบา
เคียงไหลกับบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม  โดยประชาชนเขามามีโอกาสในการรวมคิด รวมทํา ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใตแนวคิด “ยุติธรรม
ชุมชน” (จากหนังสือรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุติธรรมชุมชน หนทางสูสังคมแหงความเป็นธรรม 9 เมษายน 2550 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล) 

จากคํากลาวของ ดร.กิตติพงษแ  กิตยารักษแ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม วา เรื่อง “ยุติธรรมชุมชน” จริง ๆ แลว ไมใชเรื่องใหมใน
สังคมไทย เพราะถามองประวัติศาสตรแความเป็นมาในอดีต จะพบวา ชุมชนไทยมีสวนรวมที่สําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอย เรามีกฎหมาย 
“โจรหาเสน” บอกวาใหคนในชุมชนซึ่งอยูระหวางจุดเกิดเหตุภายในระยะทาง 5 เสน เขามาชวยกันดูแลฯ และเรามีพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ ซึ่งมีการดึงกํานัน ผูใหญบานมาชวยเหลือดูแล (จากหนังสือรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ยุติธรรมชุมชน หนทางสูสังคม
แหงความเป็นธรรม 9 เมษายน 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล) 

กรอบความคิดเกี่ยวกับ “ยุติธรรมชุมชน” เป็นกรอบความคิดของความเป็นธรรมในสังคม มากกวาเรื่องความเป็นธรรมตามกฎหมาย 
เป็นการสรางความเป็นธรรมในทุก ๆ ปใญหาของชุมชน ไมวาปใญหาน้ันจะเล็กหรือใหญก็ตาม  กระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการจัดต้ัง “สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด” ซึ่งเป็นการจัดโครงสรางภายในกระทรวงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเทาที่มีอยู ไมไดต้ังหนวยงานขึ้นใหม  โดยการ
ใหหนวยงานของกระทรวงยุติธรรมที่กระจายกันอยูในตางจังหวัดทําหนาที่ในสํานักงานยุติธรรมจังหวัด อีกหนาที่หน่ึง เป็นการทํางานในลักษณะ 
Matrix  ทั้งน้ีเพื่อกระจายการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนในรูปแบบ “ศูนยแบริการรวม” (Service Link) พรอมทั้งใหมีบทบาทในการ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบเครือขายยุติธรรมชุมชน ที่เป็นเอกภาพและบูรณาการ ซึ่งไดจัดต้ังครบทุกจังหวัดเมื่อวันที่  
31  สิงหาคม  2558 และเพื่อใหการพัฒนาระบบงานยุติธรรมจังหวัดและเครือขายยุติธรรมชุมชนดําเนินไปอยางตอเน่ืองเป็นระบบ และมี
ลักษณะบูรณาการ ไมมีความซ้ําซอนระหวางหนวยงานในกระทรวงฯ  จึงไดมีกลไกในการทํางานโดยกระทรวงยุติธรรม ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการพัฒนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และเครือขายยุติธรรมชุมชนขึ้นรับผิดชอบดําเนินการ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และ
คณะกรรมการอํานวยการฯ ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการโดยตรง  2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการกํากับและบริหารจัดการสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชนโดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม (กิตติพงษแ  กิตยารักษแ , 2550)  เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะ 
         ทั้งน้ี จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและเครือขายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2549    เมื่อวันที่  
27  มกราคม 2549  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการดําเนินงานดานการพัฒนาเครือขายยุติธรรม  ใน 3 ลักษณะไปพรอมกันคือ  

1. การจัดต้ังเครือขายและศูนยแยุติธรรมชุมชนจังหวัดละ 1  แหง 
2. การพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชนในลักษณะโครงการจังหวัดนํารอง 
3. การบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนกับระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา กระทรวงยุติธรรมไดสนับสนุนและดําเนินการในทุกวิถีทางที่จะนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวม  โดย

เชื่อวาจะกอใหเกิดประโยชนแ  คือ 
1. ชุมชนนํารองไดรับการเสริมสรางศักยภาพในบทบาทดานงานยุติธรรมที่สอดคลองกับ สภาพการของชุมชนอยางเป็นระบบใน

ลักษณะของหุนสวนซึ่งจะทําใหชุมชนสามารถดํารงบทบาทดานงานยุติธรรมไดอยางย่ังยืน และเป็นแบบอยางใหกับชุมชนใกลเคียง 
2. กลุมขาราชการที่เกี่ยวของและทีมงานยุติธรรมจังหวัด ไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานกระบวนการทํางานกับชุมชนและระบบงาน

ยุติธรรมชุมชน ควบคูกับการปฏิบัติงานในชุมชนอยางเป็นระบบ  เพื่อเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน รวมกับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถนําความรูและประสบการณแดังกลาว ไปผลักดันการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนไปยังพื้นที่อื่นตอไป 

3. การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนดวยการนําหลักวิชาการ ไปปฏิบัติการในชุมชนโดยมีการถอดบทเรียนและประสบการณแ รวมทั้ง
การประเมินผลสงผลใหเกิดองคแความรู ในกระบวนการ วิธีการ และรูปแบบในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมและชัดเจน  โดย
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เขาสูกระบวนการการจัดการความรู ก็จะเป็นขอมูลและความรูที่สําคัญในการขยายผลไปยังชุมชนและจังหวัดอื่นในระยะตอไป ทําใหการใชจ าย
งบประมาณมีความคุมคา และเป็นหลักประกันถึงความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในระยะตอไป  เน่ืองจากการดําเนินการใน
ลักษณะโครงการนํารอง จะทําใหเกิดความชัดเจนในกระบวนการและรูปแบบตลอดจนการมีมาตรการที่จะปูองกันความเสี่ยงกอนที่จะขยายผลไป
ยังพื้นที่อื่นๆ จึงเป็นการปูองกันการสูญเสียงบประมาณที่ไมกอใหเกิดประโยชนแ  3 องคแความรูที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนํารอง ผลจาก
การประเมินโครงการและการมีอยูของระบบงานยุติธรรมในชุมชนจะเป็นขอมูลในเชิงประจักษแที่จะนําไปสูการผลักดันใหบังเกิดผลเป็นนโยบาย
ระดับชาติตอไป การดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหเกิด    “ศูนยแยุติธรรมชุมชน” ขึ้นมากมาย  และมีการดําเนินการในลักษณะจังหวัดนํา
รองพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  โดยทดลองดําเนินการในพื้นที่  17 จังหวัด  36  ชุมชน ที่มีศักยภาพ มีความพรอม   และทุนทางสังคมอยู
แลวมาเป็นจังหวัดนํารอง  ไดแก กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  สุรินทรแ  ชัยภูมิ  ขอนแกน  มหาสารคาม  เชียงใหม  ลําพูน  
นาน  พิษณุโลก  กําแพงเพชร  ราชบุรี ประจวบคีรีขันธแ  สุราษฏรแธานี  และลําปาง 

โครงการเครือขายยุติธรรมชุมชน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณแความรูและบทเรียนตางๆ ที่กรมคุมประพฤติไดเขาทํางานรวม
กับชุมชน กระทรวงยุติธรรมจึงไดมอบหมายให กรมคุมประพฤติไดดําเนินการตามโครงการเครือขายยุติธรรมชุมชนภายใต ยุติศาสตรแ ยุติธรรม 
ถวนหนา ประชามีสวนรวม เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามีสวนรวมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหุนสวนและเป็นสมาชิ กเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาขึ้นเป็นผูประสานงานยุติธรรมชุมชนโดยมีบทบาทหนาที่ในดานตางๆเชน  การปูองกันแกไขปใญหาอาชญากรรม การ
แกไขฟื้นฟูผูกระทําผิดในชุมชน  การระงับขอผิดพาทในชุมชน เป็นตน  มีการดําเนินงานดวยการอบรมใหประชาชนที่เป็นสมาชิกเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายทีประชาชนควรรู  การคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรการกลไกการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  การอยูรวมกันอยางสันติสุขและสมานฉันทแในชุมชนภายใตวัฒนธรรมและ วิถีชุมชนที่
หลากหลายตลอดจนสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิด  เกิดการรวมตัวกันในบรรดาสมาชิกการจัดต้ังศูนยแยุติธรรมชุมชนของตนเองขึ้น เพื่อเป็น
กลไกในการรวมกันสรรหาแนวทางที่จะทําใหภาครัฐและภาคประชาสังคมรวมกันสราง  สังคมยุติธรรม  กลาวคือ เป็นสังคมที่ประชาชนไดรับ
ความเป็นธรรมอยางเสมอภาคภายใตกฎหมายอยางถวนถึงและเป็นสังคมที่มีความสงบสุขปราศจากอาชญากรรม อันจะเป็นรากฐานสําคัญของ
การพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืนตอไป                                                                                                                       
             การศึกษาในเชิงความหมาย หลักการ แนวคิด พบวา “ยุติธรรมชุมชน” หมายถึงยุทธศาสตรแ  และยุทธวิธีสงเสริมสนับสนุนหรือ
กระตุนใหประชาชนในชุมชนเขามีสวนรวมหรือ เป็นหุนสวนในการปูองกันควบคุมจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันทแ  ลด และเยียวยาความ
เสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือกระทําผิด  ตลอดจนรับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชนดวยการฟื้นฟูระบบยุติธรรมเชิงจารีต  
และ/หรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน  โดยมีเปูาหมายเพื่อใหประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภัยสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดและเพื่อใหชุมชนมี
ศักยภาพ  มีความสมานฉันทแ  และมีกลไกการทํางานตามระบบยุติธรรมชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบยุติธรรมหลักผานการประสานงานของ
หนวยงานยุติธรรมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

“ยุติธรรมชุมชน”  จึงมีลักษณะสําคัญ  คือ เป็นกลไกเชิงระบบและโครงสรางมีหนาที่ในการรักษาดุลยภาพดานความยุติธรรมของ
ชุมชน ที่ประชาชนมีสวนรวมกันสรางและพัฒนาขึ้นภายใต การสนับสนุนของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งปรากฏในรูปของกิจกรรม
ตาง ๆ เกี่ยวกับ การอํานวยความยุติธรรมรวมทั้งจัดการกับอาชญากรมและการกระทําผิดที่มีลักษณะของการปูองกัน  ควบคุมจัดระเบียบชุมชน
ใหความรู  คุมครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง  ประสานงานหรือยุติ ความขัดแยงดวยวิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทโดยรูปแบบจารีต
ประเพณี รูปแบบของ กลุมชาติพันธุแ  รูปแบบขนบธรรมเนียมทองถิ่น หรือรูปแบบตางๆ ของกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันทแ  ตลอดจน
เยียวยาสมานฉันทแความรุนแรงอันเกิดจากอาชญากรรมและรับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน กลาวโดยสรุป  “ยุติธรรมชุมชน”  เป็นยุทธศาสตรแเชิง
ปฏิบัติการในรูปของมาตรการหรือวิธีการหรือกระบวนการที่กระทําในชุมชนระดับรากหญา  โดยมีชุมชนเป็นองคแประกอบสําคัญ    ในการมีสวน
รวมหรือเป็นหุนสวน และมีภารกิจหลัก ๆ คือ การปูองกันและควบคุมอาชญากรรมและความไรระเบียบของชุมชน  (Crime  Control  and  
Crime  Prevention)  แกไขปใญหาความขัดแยงตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นดวยวิธีการเชิงสมานฉันทแ  Restorative  Justice  and  Conflict  
Management) เยียวยาความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรม  (Community  and  Victim  Empowerment)  และสงคืนผูกระทําผิดกลับสู
ชุมชน (Reintegration)  ทั้งน้ี  กิจกรรมที่ดําเนินการมีลักษณะเชิงรุกมากกวาต้ังรับปใญหาที่ปลายทาง  โดยมีเปูาหมายสําคัญในการสรางพลัง
ความเขมแข็งใหชุมชน  รักษาความปลอดภัยอํานวยความยุติธรรมระดับชุมชน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  เปูาหมายของยุติธรรมชุมชน  มี 2 ระดับคือ  ระดับประชาชน  รูสึกมั่นคงปลอดภัยและเขาถึงความยุติธรรม  หมายถึง  ผลลัพธแที่เป็น
เปูาหมายเฉพาะ โดยพิจารณาที่ประชาชนในชุมชนในดาน 

1. ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินเมื่ออยูในชุมชน รวมถึงความรูสึกหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนกลุมเสี่ยงตอ
การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม   
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2. ความรูสึกวาเขาถึง/ไดรับความยุติธรรม และ 3. ความรูสึกวาเป็นสวนหน่ึงของชุมชนเมื่อมีการดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชน  อัน
เป็นความรูสึกพึงพอใจเฉพาะบุคคล  และระดับชุมชน  พิจารณาจากชุมชนในดานมีศักยภาพและความสมานฉันทแ   

โดยพิจารณาจากชุมชนวามีความสามารถในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนโดยสามารถระดมพลและใชทรัพยากรมาบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีขีดความสามารถของชุมชนในการแกปใญหาของตนเองได เพิ่มขึ้น  อันนําไปสูเปูาหมายสูงสุด  คือ  
“ความสมานฉันทแของชุมชน” ซึ่งผูวิจัยเห็นวาควรจะมีการศึกษาถึงความสําเร็จของยุติธรรมชุมชน เพื่อใหมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน
ใหเป็นที่ยอมรับและแพรหลายไปสูชุมชนอื่น ๆ สืบไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย   

1.  เพื่อศึกษาสาเหตุการเขามามีสวนรวมของชุมชนที่มีตองานยุติธรรมชุมชน  
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของชุมชนตองานยุติธรรมชุมชน 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน  
 Reeder (1963 : 39) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การรวมกันในการปะทะสังสรรคแทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีสวน
รวมของปใจเจกบุคคลและการมีสวนรวมเป็นกลุม 
 WHO / UNICEF (1978 : 4-8) ใหความหมายวา การมีสวนรวมคือการที่กลุมของประชาชนกอใหเกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระทํา
การตัดสินใจใชทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําในกลุม 
 Peter Oakley and David Marsden (1991 : 17-20) กลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไปสัมพันธแกับเรื่องการ
สรางประชาธิปไตยทางการเมือง หรือมิฉะน้ันก็เอาไปเกี่ยวพันกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือการเติบโตตามคําวา “พัฒนา” ชี้นํา 
หรือที่ใชกันบอยๆ คือ ในแงที่รัฐบาลจะเขาไปกับสภาพของการ “มีสวนรวม” ที่รัฐบาลใช 
 ความหมายของการมีสวนรวมอยางกวางๆ เชน การมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจ การใหประชาชนเขารวมกับกระบวนการตัดสินใจ
และกระบวนการดําเนินการของโครงการ ตลอดจนรวมรับผลประโยชนแจากโครงการเหลาน้ี ลวนเป็นขอความที่ดูจะมีความคลองตัว ดูเป็นการ
ปฏิบัติงานที่จริงจัง ซึ่งบงบอกวาโครงการหรือแผนงานน้ัน การมีสวนรวมจะมีการกําหนดวัตถุประสงคแและขั้นตอนการดําเนินงานอยางไร สําหรับ
ความหมายของการมีสวนรวมที่ระบุคอนขางเฉพาะเจาะจง เชน การที่จะใหประชาชนมีทั้งสิทธิและหนาที่ที่จะเขารวมแกปใญหาของเขา ใหเขา
เป็นผูมีความริเริ่มและมุงใชความพยายามและความเป็นตัวของตัวเองเขาดําเนินการและความคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆ เพื่อ
แกปใญหาเหลาน้ี ก็เป็นการแสดงถึงความหมายที่บอกถึงสภาพการมีสวนรวมที่เนนใหกลุมรวมดําเนินการ และมีจุดสําคัญที่จะใหการมีสวนรวม
น้ันเป็นการปฏิบัติอยางแข็งขัน มิใชเป็นไปอยางเฉยเมยหรือมีสวนรวมพอเป็นพิธีเทาน้ัน 
 Goodman (อางใน พงษแธร ธัญญสิริ, 2543 : 37) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง  
 1.  กระบวนการซึ่งมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของในขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมของสวนรวม 
 2.  มวลชนที่เขารวมไดใชความพยายามสวนตัว เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนตอกิจกรรม
น้ันๆ  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา การเก่ียวของของกิจกรรมตางๆ ของมวลชน ในกิจกรรมตางๆ จะมี 2 ดาน คือ 
 2.1 ดานความคิดหรือกําหนดนโยบาย ซึ่งแบงไดอีก 3 ระดับคือ 
 -  มวลชนเป็นเพียงผูใหขอมูลขาวสาร ขอคิดเห็น (Information Input) 
 -  มวลชนมีสวนแบงในอํานาจตัดสินใจ (Share Decision Making) 
 -  มวลชนเป็นผูกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
         2.2 ดานทําหรือดานดําเนินการตามนโยบาย ซึ่งแบงไดอีก 3 ระดับ คือ 
 -  รวมกําหนดเปูาหมายแผนงาน  
 (Participation on Formulating Objective and Plan) 
 -  รวมดําเนินการในกระบวนการจัดการ  
 (Participating on Manageme Resourecs) 
          (Supporting on Management Resources) 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   559 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เรื่อง การมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน จังหวัดลําปาง มีวิธีการศึกษาดังน้ี 
 1.  ศึกษาจากเอกสาร  (Document  Study)  โดยศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสารทางการศึกษา  บทความ  วิทยานิพนธแ  
รายงานการวิจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบ  อางอิง  และเป็นแนวทางในการศึกษา 
 2.  ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม  (Field  Study)  โดยการสัมภาษณแเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง  (Unstructured  In-depth  
Interview)  ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ดําเนินการสัมภาษณแผูรับผิดชอบโดยตรง  และผูที่เกี่ยวของกับศูนยแยุติธรรมชุมชน 
จังหวัดลําปาง  และใชการวิเคราะหแขอมูลแบบการวิเคราะหแสาระ  (Content  Analysis)  Krittendorff  (1980 อางในอุทุมพร จามรมาน, 
2513 : 10 – 11) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักเน่ืองจากชุมชนในจังหวัดลําปางมีปใญหาการแพรระบาดยาเสพติด  ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน
ตระหนักถึงปใญหาน้ี  กอรปกับเจาหนาที่ตํารวจชุดมวลชนสัมพันธแไดเขามาสรางกระบวนการคนหาปใญหา  และการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและ
สมาชิกในชุมชน  ทําใหเกิดศรัทธาตอกระบวนการแกไขปใญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม  รวมทั้งสมาชิกในชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตอ
ผูนําชุมชนของตน  ทําใหการที่หนวยงานยุติธรรมจังหวัดไดเขามาเชิญชวน  และใหความรูเกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชนแกผูนําชุมชน  จึง เป็น
โอกาสที่ดีทําใหผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนเห็นความสําคัญ  และประโยชนแของงานยุติธรรมชุมชน  และไดนําความรูมาปูองกันและลดปใญหา
ความขัดแยง  หรือปใญหาตางๆ  ในชุมชนซึ่งสอดคลองกับองคแกรสหประชาชาติ  (United  Nations,  1981)  ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวน
รวมไวในรูปแบบประเภทที่  1  คือ  การมีสวนรวมแบบเป็นไปเอง  โดยผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนในจังหวัดลําปางรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อแกไข
ปใญหายาเสพติดและปใญหาตางๆ  ในชุมชนของกลุมตนเอง  ไมเนนการกระทําชวยเหลือจากภายนอกเพียงแตบุคคลภายนอกเจาหนาที่ตํารวจชุด
มวลชนสัมพันธแและเจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัดเขามาสรางกระบวนการเรียนรูและใหความรูความเขาใจ  ซึ่งแตกตางจากรูปแบบประเภทที่  2  
และ  3  ที่รูปแบบการมีสวนรวมเกิดจากการชักนํา  ตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล  และรูปแบบการบังคับ  ซึ่งเป็นการมีสวน
รวมภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐบาลและจัดการโดยเจาหนาที่ของรัฐ  หรือการบังคับโดยตรง นอกจากน้ียังสอดคลองกับนิรันดรแ  จงวุฒิ
เวศยแ  (2527 : 183)  ที่ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา  การมีสวนรวม  หมายถึงการเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณแ  ( Montal  
and  Emotional  Involvement)  ของบุคคลหน่ึงในสถานการณแกลุม  (Group  Situation)  โดยมีผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนในจังหวัด
ราชบุรี  มีความเกี่ยวของทางดานจิตใจ  และอารมณแที่ตระหนักถึงปใญหาการแพรระบาดยาเสพติด  และปใญหาตางๆ  ในชุมชน  จึงเกิดการ
รวมตัวกันขึ้นเพื่อคนหาและแกไขปใญหาดังกลาว  ซึ่งผลของการรวมกลุมนี้เป็นเหตุเราใจใหการแกไขปใญหาการแพรระบาดยาเสพติดและปใญหา
ตางๆ  ในชุมชนประสบผลสําเร็จ  และทําใหทั้งผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนในจังหวัดราชบุรีเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา  ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดมาอยางตอเน่ือง ต้ังแตปี 2543 
จนทําใหชุมชนประสบผลสําเร็จและมีความเขมแข็งในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด ดังน้ันจึงไมใชเรื่องยากที่ผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนไดมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนอยางตอเน่ืองและสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งย่ิงขึ้น ทั้งน้ีสวนหน่ึงเกิดจากหนวยงานภาครัฐยังใหโอกาส
ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนไดพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคแความรูเก่ียวกับงานยุติธรรมชุมชนอยางตอเน่ือง  สอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริ ฐ  
(2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงการกาวไปขางหนาอยางตอเน่ือง  (Onward-doing)  ที่องคแกรการมีสวนรวมตองเปิดโอกาสประชาชนเขามามีสวน
รวมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่กาวไปขางหนาอยางตอเน่ือง  ภาครัฐจะตองเตรียมประชาชนใ หมี
ความพรอม  และเห็นประโยชนแของการมีสวนรวมดวยการใหความรู  และสร างความเขาใจในบทบาทของการมีสวนรวมภาคประชาชน  ซึ่ง
ชุมชนในจังหวัดลําปาง มีความเขมแข็งในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดอยางตอเน่ือง  และยังสงผลใหการมีสวนรวมของชุมชน  ในงาน
ยุติธรรมชุมชนมีความกาวหนาอยางตอเน่ือง  อยางไรก็ตามหนวยงานยุติธรรมจังหวัด  หรือเจาหนาที่ยุติธรรมชุมชน  ควรจะตองสงเสริมให
ความรู  ความเขาใจ  โอกาส  และสนับสนุนผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนไดพัฒนา  และแลกเปลี่ยนองคแความรูเกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชนอย าง
ตอเน่ือง  ตามแนวคิดเรื่องกระบวนการมีสวนรวมของ  ไพรัตนแ  เตชะรินทรแ  (2527 : 212-213)  ที่กําหนดขั้นตอนของการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคแและนโยบายการพัฒนาไว  8  ประการ 
 ผูนําชุมชน สมาชิกชุมชนและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนเขาใจเกี่ยวกับเครือขายการทํางานของสมาชิกทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นอยางดีในการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน โดยมีการคัดเลือกผูแทนชุมชนขึ้นมาเป็นคณะกรรมการและมีบทบาทหนาที่ความ
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รับผิดชอบและเจาหนาที่ภาครัฐเป็นที่ปรึกษาใหคําปรึกษา ความชวยเหลือและสนับสนุนแตชุมชนน้ีก็ยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับการพัฒนาเครื อขาย
ระหวางชุมชนดวยกัน เน่ืองจากภารกิจความรับผิดชอบตอครอบครัวและชุมชน โอกาสและขีดความสามารถ จึงยังไมมีการพัฒนาเครือขาย
ระหวางชุมชน สอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงเครือขาย  (Network)  ตองเกิดขึ้นจากวิธีคิดของสมาชิก  
ผูบริหาร  และบุคคลในชุมชนเป็นหลัก  โดยเครือขายความรวมมือน้ันจําเป็นตองใหมีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุย  เพื่อกอตัวและ
กลาวถึงวัตถุประสงคแรวมกัน  เป็นกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมหรือองคแกรการมีสวนรวมตางๆ  ในชุมชนเขาดวยกันแบบแนวราบ  และ
สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง  ซึ่ งชุมชนในจังหวัดราชบุรี มีความเขาใจการทํางานแบบเครือขาย  และงาน
ยุติธรรมชุมชนเป็นอยางดี  จึงมีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมอยางตอเน่ือง  โดยสรรหาและคัดเลือกผูแทนชุมชนจากหลากหลายกลุมมา
เป็นคณะกรรมการ  มีการพบปะพูดคุยและประชุมประชาคมประจําเดือน  เพื่อคนหาปใญหา  กําหนดวัตถุประสงคแวางแผนและดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเน่ือง   
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กับปใญหาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศศึกษากรณี  จังหวัดก าแพงเพชร 

Prevention and Suppression of Human Trafficking Act 2008 with the problem of entering  
into a sex service sales career case study Khampangphet Province. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคแ  เพ่ือศึกษาปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพ หญิงขายบริการทางเพศ ตลอดจน การ
ปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ ในจังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยางที่ศึกษาเป็นหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 120 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1. หญิงขายบริการในจังหวัดกําแพงเพชร สวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 21 ปี รอยละ 36.7  อายุเมื่อเขาสูอาชีพน้ีระหวาง 19 
– 21 ปี รอยละ 40.8  การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 53.3 ภูมิลําเนา/ถ่ินฐาน/บานเกิดอยูในภาคเหนือ รอยละ 38.3  คูครอง/
คูสมรสสวนใหญอยูดวยกันโดยไมไดแตงงาน รอยละ 44.2  สถานที่ทํางานเป็นสํานักคาประเวณี /ซอง รอยละ 62.5 และระยะเวลาใน
การทําอาชีพน้ีมากท่ีสุดระหวาง 1 – 3 ปี รอยละ 62.5  

2. ทัศนคติตออาชีพของ หญิงขายบริการทางเพศสวนใหญเห็นดวยกับอาชีพขายบริการทางเพศ  โ ดยยอมรับวาการขาย
บริการทางเพศเป็นภาวะความจําเป็นที่กระทําชั่วคราว ไมมีใครมีความต้ังใจที่จะเขามาต้ังแตแรก เป็นอาชีพที่สามารถชวยเหลือ
ครอบครัวไดเป็นอยางดี งานสบาย รายไดดี ทั้งยังชวยใหผูชายมีทางระบายออก โดยไมตองมีพันธะใด ๆ ตอกัน ลดปใญหาครอบครัว  
และปใญหาสังคมได แตมีบางรายไมเห็นดวยมองวา เป็นอาชีพที่นาอาย ตองหลบซอนสังคม เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ตอง
ทนทุกขแทรมานไปตลอดชีวิต  แตที่ตองทํา เพราะไมมีความรูจะไปทําอาชีพอื่น 

3. หญิงขายบริการทางเพศมีปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพมาจากปใจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด สาเหตุ มาจากปใจจัยทางครอบครัว  
ไดแก ฐานะยากจน ตองการหาเงินมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไมมีท่ีพ่ึง นอกจากพ่ึงตนเอง และเห็นวาไดเงินงาย รายไดดี เมื่อมาทํา
อาชีพน้ีแลว อาจทําใหมีโอกาสสรางชีวิตใหดีข้ึนได ปใจจัยดานการศึกษา ไดแก ขาดโอกาสทางการศึกษา มีปใญหาการไดรับการศึกษา
ตํ่า  เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจน ไมสามารถสงลูกเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได ปใจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม  คานิยม 
ทัศนคติ ไดแก การไดรับการถายทอดแบบอยาง ความสําเร็จจากเพ่ือนที่ชักชวนเขาสูอาชีพ บางคนไมประสบความสําเร็จในชีวิต ตอง
แยกทาง หยารางกับคนรัก ทําใหประชดชีวิตเขามาสูอาชีพขายบริการในที่สุด 

4. การปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ เมื่อหญิงสาวตัดสินใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศแลว เพ่ือใหดํารงอยู
ในอาชีพน้ีได พบวา หญิงขายบริการทางเพศมีการปรับตัวในหลายดาน และที่ปฏิบัติมากเรียงตามลําดับ ไดแก ตองเชื่อและปฏิบัติตาม
คําสั่งและกฎขอบังคับของสถานประกอบการ และตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรวมอาชีพ พยายามทําใจใหยอมรับวาเป็นอาชีพ
หน่ึง  ในขณะเดียวกันก็ทําชีวิตใหมีความสุขสบาย โดยซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ทีวี ตูเย็น โทรศัพทแมือถือ การที่หญิง
ขายบริการทางเพศ ยอมรับเงื่อนไขตางๆ ก็เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเปูาหมายที่ตนต้ังไว ไดแก การมีเงิน การมีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง 
ๆ หญิงเหลาน้ี  จึงเลือกปรับตัวในลักษณะทําอยางไรก็ได  ที่จะทําใหตนเองไปสูเปูาหมายน้ันได  คือมีเงินมากเพ่ือซื้อของตาง ๆ ที่คิด
วาจะทําใหตนเองมีหนามีตาในสังคมได   

 
ค าส าคัญ: พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ, ปใญหาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ 
                                                             
1 คณบดี คณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 ดร., อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study individual  factors, motivational factors entering into 
prostitution as well as self-adaptation of commercial female sex workers in Khampangphet Province. 120 
samples were drawn from the sex workers in Khampangphet by stratified random sampling. The research 
instrument for data collecting was questionnaire designed by the researcher. The statistics for data analyzing 

were presented by percentage (%), mean ( xˉ ), and standard deviation (S.D.). 
The findings of research were as follows: 
1. From the sample of commercial female sex workers in Khampangphet, 36.7 percent were aged 

between 19-21 year. 40.8 percent entered the career aged between 19-21 years old. 53.3 percent had done 
primary level of education. 38.3 percent had domiciles/ residences/ home towns in the northern region. 44.2 
percent were spouses/ partners who lived together without being married. 62.5 percent of the workplaces were 
brothels. 62.5 percent had been in the work for 1-3 years. 

2. Regarding their attitudes, the majority of female commercial sex workers admitted that the career was 
acceptable because it was from a condition of need for a temporary period. No one intended to enter into 
prostitution. They considered it could help their family finances. It was also an easy career which earned good 
income. They could help men for sexual release without any commitment. They could reduce family and social 
problems. But at the same time, some of the samples had an opposite opinion. They commented that it was a 
shameful, illegal, and immoral career. They had to hide from society and suffer for their whole life. They had to 
carry on being as prostitutes because they did not have enough knowledge to do any other occupation. 

3. The economic factors were the highest influence on motivation to enter into the prostitution. The 
cause was relevant to family factors such as poverty, cash requirements for themselves and their families, no 
supporter for their families but themselves, the perception that it was an easy way to earn good money, and it 
might be an opportunity to get a better life. Education factors were lack of educational opportunity, and low 
education level due to poor families‖ inability to send their children to finish compulsory education. Besides, the 
factors of society, environment, values, and attitudes were related to the models of success from friends who 
persuaded them to enter the career. When someone did not succeed in her life, and were separated or 
divorced from spouses, the finally decided to get into prostitution. 

4. For self – adaptation of the commercial female sex workers, after young women had decided to 
enter into the prostitution, in order to survive in this career, they had to adapt themselves in many ways, 
respectively: compulsion to believe and follow such orders and regulations of the brothels, compulsion to make 
a good relationship with their colleagues, and acceptance of the career as well as making their life happy by 
purchasing various amenities such as TV, refrigerator, and mobile phone. They accepted various conditions that 
they had to trade for their goal such as having money and obtaining various amenities. So, they chose to adapt 
themselves in these ways so, which they could achieve their goal that was to have a lot of money in order to 
buy various goods; by which they thought those goods would make themselves honorable in society. 

 
Keyword: Prevention and Suppression of Human Trafficking, the problem of entering into a sex service sales 
career 
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บทน า 
 การขายบริการทางเพศเป็นปรากฎการณแทางสังคมที่เกิดขึ้นมานาน การศึกษาของ เสถียรพงษแ  วรรณปก ( 2529 : 59 )  พบวา  การ
ขายบริการทางเพศในลักษณะอาชีพโสเภณีมีมาต้ังแตกอนสมัยพุทธกาล  คําวาโสเภณีมาจากคําเต็มวา  นครโสเภณี  มีความหมายวา  สตรีที ยัง
นครใหงาม หรือสตรีงามเมือง เป็นตําแหนงที่แตงต้ังโดยพระมหากษัตริยแ  เพื่อดึงดูดเงินตราจากชายตางชาติ  พัฒนาการของปรากฏการณแ
ดังกลาวมีมาตามลําดับ  ทั้งน้ีเพราะสตรีหันมาขายบริการทางเพศมากขึ้น ความหมายของโสเภณีจึงไดเปลี่ยนไปสูความหมายของหญิงหรือชายที่
ขายตัวเป็นสินคา ( Commodity ) โดยการรวมหลับนอนมีเพศสัมพันธแเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตราหรือสิ่งของเป็นสิ่งตอบแทน ( ยศ  สันตสมบัติ , 
2539 : 45 ) เมื่อมาถึงสมัยใหม( Modern ) โสเภณีเริ่มมีพื้นที่กวางขวางขึ้น โสเภณีจึงถูกกําหนดใหมีหนาที่ทางสังคม  โดยเป็นระบบหน่ึงที่ทํา
หนาที่ในกิจกรรมทางเพศที่ตองปกปิดเป็นพื้นที่ของการแสดงพลังทางเพศของผูชาย  ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา คือ โสเภณีถูก จัดวางใหอยู
ในพื้นที่แอบ มีกฎหมายปูองกันและปราบปรามการคาประเวณีรองรับแตจํานวนโสเภณีมิไดลดลงกลับมีจํานวนเพิ่มขึ้น เมื่อแนวคิดทุนนิยมระบาด  
โสเภณีกลายเป็นตลาดสินคา   แหลงธุรกิจ ที่สรางรายไดใหประเทศ สมัยรัชกาลที่ 4ประเทศไทยไดเปิดธุรกิจการคาประเวณี  โดยรัฐเป็นผูจัดการ
ถึงการสรางขบวนการแหงการจัดหา  ชักนํา  บังคับคาหญิงและเด็กสูการคาประเวณี  ( ศิริพร  สะโครบาแนต และคณะ , 2542 : 18) 
       ในสังคมไทยการขายบริการทางเพศในลักษณะของโสเภณี มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยามีการศึกษา พบวา การคาประเวณีมีความเกี่ยวของ
กับระบบการเกณฑแแรงงานไพรไปรับใชเจานาย ชายเหลาน้ีจําเป็นตองจากบานและหางไกลลูกเมีย หญิงขายบริการทางเพศจึงเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการทางเพศของชายไพรเหลาน้ี ( พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และคณะ ,2543 : 1) สมัยรัชกาลที่ 5 โสเภณีมีจํานวนมากขึ้น 
สาเหตุสวนหน่ึงเน่ืองมาจาก มีการประกาศเลิกทาส ในปี พ.ศ. 2438 นางทาสสวนหน่ึงไดสมัครใจเป็นโสเภณี  ผลจากการมีโสเภณีมากขึ้นและมี
ซองมากขึ้น เป็นเหตุใหเกิดการวิวาท และมีการระบาดของกามโรคเพิ่มมากขึ้น รัฐจึงไดออกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127 เพื่อควบคุม
จํานวนซองและจํานวนโสเภณี โสเภณีทุกคนตองจดทะเบียนมีใบอนุญาตอาจกลาวไดวาการที่รัฐบาลไทยไดออกกฎหมายฉบับดังกลาวจึงเทากับ
วา เป็นการยอมรับวาโสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายและตองเสียภาษีใหกับหลวง เรียกวาภาษีบํารุงถนน (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม, 2537: 11 ) สํานักโสเภณี  ตองทํารายชื่อโสเภณีที่ประกอบอาชีพในสํานักของตน เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ โสเภณีจะตองจดทะเบียน
กับ  เจาพนักงานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ( จรัญ พรหมอยู , 2541 : 62 ) ตอมาในปี พ.ศ. 2478 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายผวั
เดียวเมียเดียวทําใหผูหญิงที่ถูกเลี้ยงไวในฐานะภรรยานอยหรือเมียเก็บไดรับการปลดปลอย โดยที่ผูหญิงเหลาน้ีจํานวนไมนอยเดินเขาหาสํานัก
โสเภณี เพราะขาดผูอุปถัมภแเลี้ยงดู ( พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และคณะ , 2543 :  2-3 ) เป็นผลทําใหจํานวนโสเภณีเพิ่มมากขึ้นไปอีกและอีก
สาเหตุหน่ึงคือ การเขามาของทหารอเมริกันในชวงสงครามเวียดนาม การมีทหารเขามาพักผอนหยอนใจ ปีละ 3-7 หมื่นคน (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2537 : 27)  ทําใหเกิดคนงานอาชีพพิเศษขึ้น ซึ่งไดแก  คูเตนรํา หมอนวด เมียเชา พวกที่ใหความ
บันเทิง  โสเภณีที่บริการชาวตางชาติ  ( จรรยา เศรษฐบุตร และคณะ, 2537 : 142-143 )  มีการประมาณวา  ทหารอเมริกันเหลาน้ีไดใชเงินถึง 
4,000 ลานเหรียญสหรัฐตอปี  เป็นผลทําใหจํานวนโสเภณีในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  การเพิ่มขึ้นของจํานวนโสเภณีเหลาน้ีกลายเป็นปใญหาสังคมที่ 
เรียกวา “ปใญหาโสเภณี” ขึ้นมา พระราชบัญญัติ สัญจรโรค ร.ศ. 127 จึงไดถูกยกเลิกไปและประกาศใชพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี  
พ.ศ.  2503  ขึ้น ตอมาไดถูกยกเลิกและใชพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 แทน โดยมีสาระสําคัญ คือ  ลด
โทษหญิงคาประเวณี และ เพิ่มโทษผูเป็นธุระจัดหา เจาของกิจการ  ผูดูแล มีบทลงโทษชายผูเที่ยวโสเภณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี ลงโทษผูโฆษณา
ชักชวน รวมทั้งบทลงโทษบิดามารดา  ผูปกครองที่มีสวนรูเห็นในการจัดหาเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปี  ไปคาประเวณี แมวารัฐบาลจะพยายามแกไข
ปใญหาการขายบริการทางเพศ โดยใชมาตรการทางกฎหมายตางๆในการปูองกันและปราบปรามก็ไมสามารถแกไขปใญหาใหหมดไปไดหญิงขาย
บริการทางเพศ ยังอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด      

มีการศึกษาพบวาประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีการคาประเวณีมากประเทศหน่ึงในโลก เป็นทั้งประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทาง
ในดานการคามนุษยแ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก การเป็นประเทศตนทาง คือ การที่นําผูหญิงไปขายบริการที่ตางประเทศ  ประเทศทางผาน คือ 
ผูหญิงจากประเทศเพื่อนบาน ถูกนําเขามาในประเทศไทย และถูกนําสงตอไปประเทศอื่น ประเทศปลายทางคือ ผูหญิงจากประเทศอื่นถูกสงเขา
มาขายบริการ ในประเทศไทย  การคาประเวณีสงผลกระทบตอปใญหาเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  ในทาง
เศรษฐกิจ การคาประเวณีทําใหรัฐตองสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่อยูในวัยแรงงานจํานวน  ไมนอยในอันที่จะเป็นพลังกอใหเกิดประโยชนแในการ
พัฒนาประเทศ  นอกเหนือไปจากการสูญเสียรายไดดานภาษีอากรจากสถานคาประเวณีแลว  สถานคาประเวณียังเป็นแหลงแพรเชื้อเอดสแและ
เชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธแอื่น ๆ อีก ซึ่งจะกอใหเกิดการสูญเสียทั้งกําลังทรัพยแและกําลังคนในการบําบัดรักษา  

การคาประเวณีมีผลเชื่อมโยงตอการลักพา การลอลวง การซื้อขายผูหญิง เพื่อมากักขัง บังคับใหคาประเวณีจนอาจกลาวไดวาการ
คาประเวณีเป็นการทําลายศักด์ิศรีความเป็นมนุษยแและยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  สถานคาประเวณีมักเป็นแหลงมั่วสุมของนักพนัน  ผูเสพ
ยาเสพติด ( ทั้งน้ีเพราะหญิงที่มาขายบริการมีความกดดันในลักษณะอาชีพที่ทํา จึงมีการชักชวนใหใชยาเสพติดจากกลุมเพื่อนอาชีพเดียวกัน หรือ
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จากผูดูแลสถานบริการที่เรียกวาแมงดา และบางครั้งลูกคาก็ชักชวนใหใช ) เป็นแหลงอิทธิพลของบุคคลบางกลุม ซึ่ งเป็นบอเกิดของปใญหา
อาชญากรรม ซึ่งเป็นภัยตอสวัสดิภาพของสังคมสวนรวมเป็นแหลงชักจูงใหเยาวชนของชาติประพฤติผิดทางเพศกอนวัยอันควร เด็กที่มีมารดายึด
อาชีพคาประเวณีจะกลายเป็นบุคคลที่เป็นปใญหาสังคม  เน่ืองจากขาดการดูแลเอาใจใสจากสถาบันครอบครัวที่ดี หญิงขายบริการทางเพศที่มีอายุ
มากขึ้น จะกลายเป็นคนวางงานมีสุขภาพทรุดโทรมติดโรคเอดสแ ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได จึงตกเป็นภาระการเลี้ยงดูของรัฐตอไป
จากสาเหตุที่กลาวมา  ไมสามารถหาแนวทางปูองกันและแกไขปใญหาหญิงขายบริการทางเพศใหหมดไปจากสังคม จึงจําเป็นอยางย่ิงที่ทุกภาค
สวนจะตองรวมมือกันแกไขซึ่งจะชวยใหการพัฒนาประเทศกาวหนาไปไดโดยมีทรัพยากรทางปใญญาและทรัพยากรมนุษยแที่มีประสิทธิภาพ   

การขายบริการทางเพศเป็นผลจากเหตุปใจจัยหลายประการมีการศึกษาพบวาการเขาสูอาชีพคาประเวณีมีสาเหตุจากปใญหาเศรษฐกิจ
เป็นหลัก(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 ) เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ทรุดตํ่าลงในขณะที่ประชาชน    
มีจํานวนเพิ่มขึ้น ปริมาณความตองการดานอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น แตทรัพยากรมีอยูจํากัด การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ทําใหเกิดปใญหาการวางงานความไมเทาเทียมกัน ในเรื่องการกระจายรายได กอใหเกิดความแตกตางระหวางเมือง
กับชนบทมากย่ิงขึ้นเมื่อประเทศไทยเขาสูความเป็นนิกสแ   ทําใหแรงงานจากภาคเกษตรกรรมในชนบทยายถิ่นเขาสูแรงงานภาคอุตสาหกรรมใน
เมืองเพิ่มขึ้น รอยละ 70  เป็นสตรีอายุ  15 – 59 ปี ( สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล , 2540 )  สาเหตุของการเขาสูการคา
ประเวณีคือ ตองการหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวที่ยากจนและตองการยกฐานะ  ความเป็นอยูของครอบครัวใหดีขึ้น โดยที่ขาดความรู และไมมีอาชีพ
ที่ดีกวาในการที่จะหาเงินมาจํานวนมากผูหญิงเหลาน้ีจึงตัดสินใจเขามาสูอาชีพขายบริการทางเพศ 

รายงานการวิจัยหลายชิ้นงาน พบตรงกันวา  ปใจจัยหลักที่ทําใหผูหญิงสวนใหญ เขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ เพราะความลมเหลวใน
ครอบครัว ความยากจน  ( พีรสิทธิ์  คํานวณศิลปและคณะ, 2543 : 71) เชนเดียวกับงานวิจัยของ หน่ึงฤทัย  โอภาสพสุ  ,(2546 : 68)  พบวา  
ปใจจัยที่ทําใหวัยรุนหญิงเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ คือ ความยากจน ครอบครัวแตกแยก  นอกจากน้ีมีงานวิจัยที่มีคุณคาของศุลีมาน  นฤมล  
เรื่องนางงามตูกระจก  อธิบายวาการเขาสูอาชีพ  ขายบริการทางเพศ  มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซอนและบรรยายถึงโลกทัศนแ  ความคิด
ของ ผูหญิงระหวางภาพของหญิงคนดีกับหญิงคนชั่วและงานวิจัยของ จงจิตตแ  โสภณคณาภรณแ, (2538 : 26)  พบวา การเขาสูอาชีพ ขายบริการ
ทางเพศ ไมใชเงื่อนไขดานเศรษฐกิจ หรือปใจเจกบุคคลอยางเดียว  การที่ผูหญิงจะกาวเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  มีความสลับซับซอนภายใน
ตัวบุคคลมาก  ปใจจัยดานเศรษฐกิจมีผลแนนอน  แตปใจจัยอื่นๆ เชน ความคาดหวังของครอบครัว บทบาทของลูกสาวที่รับผิดชอบครอบครัวเป็น
ปใจจัยสําคัญมากอยางหนึ่ง ( นิวัตร  สุวรรณพัฒนา , 2541 : 19) นอกจากน้ี ยังมีปใจจัยอื่นๆในการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศอีกมาก เชน 
เกิดจากการคบหาสมาคมที่แตกตางและการใหความหมายในเชิงบวกกับอาชีพวาเป็นงานงาย รายไดสูง  ( ปราศรัย  ศิริปรีชาพงษแ , 2542 : 32 )  
    อาจกลาวไดวาหญิงบริการทางเพศ  สวนใหญเขาสูอาชีพขายบริการ ดวยความสมัครใจและสาเหตุสําคัญที่เขาสูอาชีพ คือ ความ
ยากจน   ขาดการศึกษาแต ทั้ง 2  ปใจจัย  เป็นสาเหตุสําคัญ  ที่ทําใหสตรีตัดสินใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศจริงเพียงใดมีขอโตแยงวา  มีสตรี
จํานวนมากที่ประสบปใญหาเชนเดียวกันแตก็ไมไดสนใจในอาชีพขายบริการเน่ืองจากรูวาเป็นอาชีพที่สังคมไมยอมรับและตองเสี่ยงตอพิษภัยของ
โรคเอดสแและโรคติดตอทางเพศสัมพันธแตางๆ อีกมากมาย หากความยากจนเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําใหสตรีจากชนบทเขาสูอาชพีขายบริการ เป็นไป
ไดหรือไม  ถาขจัดความยากจนลงไดการคาประเวณีและปใญหาอีกมากมายที่เกี่ยวของก็จะไดรับการแกไข  ใหหมดไปดวย ในคําอธิบายน้ีก็มี
ขอเสนอเชิงโตแยงวา คําอธิบาย เชิงเศรษฐกิจน้ัน แมจะสําคัญแตก็ไมเพียงพอ ที่จะทําใหเขาใจและแกปใญหาการคาประเวณีในสังคมไทยได  ถา
ความทุกขแยากเป็นปใญหาในชนบทแลว ความทุกขแยากน้ันมาจากไหน  การศึกษาที่ผานมาชี้ใหเห็นวาประเทศไทย  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณแ   ความทุกขแยากของคนชนบทสวนใหญมิไดมาจาก นิสัยการทํางานของคนในชนบทแตเกิดจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติที่
มุงเนนอุตสาหกรรมการสงออก และอุตสาหกรรมในเมืองมากเกินไป  ขณะเดียวกันก็ปลอยปละ ละเลย  ภาคเกษ ตรกรรมในชนบท   
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมบริโภคนิยมก็ไหลเขาสูชนบท ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชนบท มีคานิยมการทํางานใหม  งานใดๆ ที่ทําให
ไดเงินมากและมั่งคั่งขึ้นในทางวัตถุ  การงานน้ันเป็นสิ่งที่ชอบธรรมและยอมรับได  โดยไมคํานึงถึงหลักศีลธรรม 
     ขณะที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคโลกาภิวัฒนแ ความตองการทางวัตถุนิยมมากขึ้นประชาชนบริโภคนิยมกันอยางฟุุมเฟือย มีการแขงขัน
กันในดานวัตถุ คานิยมอยูที่วัตถุ ยกยอง คนรวย  การขายบริการทางเพศ จึงไมจํากัดอยูที่กลุมผูหญิงที่ถูกหลอกลวง ขาดการศึกษา หรือปใจจัย
ดานเศรษฐกิจเทาน้ัน องคแประกอบที่สงเสริมใหเกิดการขายบริการทางเพศมากขึ้นในยุคโลกาภิวัฒนแ  มี  3 ประเด็น ประเด็นแรก ระบบทุนนิยมมี
สวนทําใหมีการขายบริการทางเพศมากขึ้น  เพราะระบบทุนนิยมเนนการแลกเปลี่ยนดวยเงิน ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตรแ  มองวา ผูหญิงเป็น
สินคาธุรกิจบริการทางเพศเป็นการคาอยางหนึ่ง ผูซื้อและผูขายมีการตกลงกันเพื่อความพอใจหรือผลกําไรเป็นสิ่งตอบแทน  ความสามารถในการ
ใชจายเงินไดคลองตัวกลายเป็นเครื่องวัดมาตรฐานความเป็นอยูและคุณภาพชีวิตที่สําคัญ ดวยเหตุน้ีจึงสรางฐานะดวยการขายบริการทางเพศ ซึ่ง
ไดเงินมางายและไมตองลงทุนเหมือนอาชีพอ่ืน จากงานวิจัยของ  ดารารัตนแ เมตตาริกานนทแ,( 2542 : 64 ) กลาวไววา เมื่อความมั่งคั่งมีมากขึ้น 
การคาประเวณีก็จะมีมากขึ้น เพราะบางครั้งหญิงขายบริการทางเพศไมไดประกอบอาชีพ เพราะความยากจนอยางเดียว แตเพราะเห็นวาไดเงิน
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งาย รวดเร็วกวาอาชีพอ่ืน จึงมีสวนใหผูหญิงยังคงขายบริการทางเพศอยู ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับนโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาล ในอดีตอัตรา
ความเจริญของเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น  เพราะการขยายตัวของภาคบริการ สงผลใหรายไดโดยรวมของประเทศสูงขึ้นดวย การขยายตัวของภาค
บริการเกิดขึ้นพรอมกับความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจทางเพศ นับต้ังแตสหรัฐอเมริกาเขามาสรางฐานทัพและสะสมกําลังในประเทศ
ไทย ทหารเหลาน้ีใชเงิน 4,000  ลานเหรียญสหรัฐ ตอปี ในการซื้อบริการทางเพศ ( ผาสุก พงษแไพจิตร , 2538 : 42 ) เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนทัพ
กลับไป รายไดของประเทศลดลงทําใหเกิดความพยายามในการดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ เพื่อรักษารายไดของประเทศ ธุรกิจทาง
เพศ ขยายรูปแบบออกไปในรูปของเซ็กสแทัวรแ   ธุรกิจทางเพศกลายเป็นกิจกรรมบริการที่นํารายไดเขาสูประเทศจํานวนไมนอย ( ศิริพร สโครบา
เนต ,2542 : 26 ) นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวชวยใหเกิดการกระจายรายไดและอีกมุมหน่ึง เป็นตัวเรงธุรกิจบริการทางเพศใหเกิดการ
ขยายตัวในรูปแบบหลากหลายขึ้น ( วัชรินทรแ สมานจิต , 2543 : 17 )  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการทองเที่ยวสงผลใหหญิงขายบริการทาง
เพศมีมากขึ้น เน่ืองจากผูที่เกี่ยวของในธุรกิจทางเพศจะตองแสวงสินคา  ที่เป็นหญิงมาสนองความตองการของลูกคา ซึ่งเป็นชาวตางชาติ                 
จนประเทศไทยไดถูกเรียกวา ดินแดนแหงกามรมณแ ( ไชยวัฒนแ  ยนตแเปี่ยม , 2532 : 27 ) ประเด็นที่สาม บริโภคนิยม การนิยมวัตถุและการ
ฟุูงเฟูอ  ผูหญิงจึงเห็นวาอาชีพน้ีทํารายไดดี ไมตอง  ลงทุนดวยเงินขณะที่สังคมไทยกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม   ผูหญิงบางคนที่มี การศึกษาดี
แตมีทัศนคติหลงใหลไปกับความฟุูงเฟูอ รสนิยมสูง  อาชีพขายบริการทางเพศจึงเป็นอาชีพหน่ึงที่หาเงินงาย จึงเลือกทําโดยสมัครใจ  แมวาการ
ขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่สังคมรังเกียจและผิดกฎหมาย แตจากประวัติความเป็นมาเห็นไดวาเป็นอาชีพที่อยูคูสังคมมาโดยตลอด 

กลาวเชิงทฤษฎีการคาประเวณีเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ทําใหสังคมดํารงอยูได หญิงขายบริการทางเพศเหลาน้ีเป็นกลไกชวยรักษาสถาบัน
ครอบครัวไว   ในสังคมที่ชายถือความบริสุทธิ์ของสตรีเป็นคุณสมบัติสําคัญประการหน่ึงที่จะแตงงาน  หญิงขายบริการทางเพศจึงถูกประเมินวามี
สวนชวยรักษาบรรทัดฐานเรื่องความบริสุทธิ์ของผูหญิงอ่ืนๆ  ดวยการใหชายมารับบริการทางเพศจากตน โดยมีเงินแลกเปลี่ยนและไมมีขอผูกมัด
ใดๆดังน้ัน อาชีพขายบริการทางเพศจึงเป็นปรากฏการณแ ของความจําเป็นที่ชั่วรายในแตละสังคม 

การประมาณการจํานวนหญิงขายบริการทางเพศจึงเป็นอีกมิติหน่ึงที่ทําไดยาก ที่ผานมาเพราะยังไมเคยมีการสํารวจอยางเป็นระบบ
ขอมูลเฉพาะที่ไดจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ.2548  พบวา มีจํานวนสถานบริการ ทั้งสิ้น  13,833  แหง   มีผูใหบริการทาง
เพศ  จํานวน  57,483 คน โดยทํางานในคาราโอเกะ  จํานวน 14,774 คน  บารแเบียรแ 10,051 คน นวดแผนโบราณ  5,511 คน  รานอาหาร 
4,939 คน  สํานักขายบริการ ทางเพศโดยตรง  2,678  คน และขายบริการทางเพศอยูในรูปแบบอื่นๆ  34,284 คน ปใจจัยที่สงผลตอการขยายตัว
เพิ่มขึ้น  ของอุตสาหกรรมบริการทางเพศที่สําคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมการทองเที่ยว มุงเนนธุรกิจบันเทิงทุกรูปแบบ  เป็น
การดึงดูดนักทองเที่ยว จึงเกิดการแสวงหาผูหญิงเขามาทํางานในสถานบริการเหลาน้ัน  โดยมีรูปแบบปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เชน ทําเสริมไปกับ
อาชีพเดิม ไดแก รานตัดผม  เสริมสวย  นักเรียน  นักศึกษา  บริการบนรถตู  ทางอินเตอรแเน็ต นางทางโทรศัพทแ  ตามทองถนน เสาไฟฟูา  แหลง
บริการแอบแฝงเหลาน้ีกระจายอยูทั่วประเทศยากตอการควบคุม  ทําใหเกิดปใญหาสังคม  อีกมากมาย  

กลาวเฉพาะในจังหวัดตาก มีประชากรทั้งหมด 194,995 คน เป็นเพศชาย 93,826  คน เพศหญิง 101,169 คน  จากการสํารวจขอมูล   
สถานบริการทางเพศและผูใหบริการทางเพศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ฯ  เมื่อวันที่  1 – 31  มกราคม  2553  พบวา  มีสถานบริการทาง
เพศทั้งหมด จํานวน 19 แหง  เป็นสถานบริการทางเพศแอบแฝง 13  แหง  มีผูใหบริการทางเพศ จํานวน 112  คน  สถานบริการทางเพศ
โดยตรง 6 แหง มีผูใหบริการทางเพศโดยตรงจํานวน 80 คน และจากรายงานสถานการณแโรคเอดสแ  ต้ังแตปี พ.ศ. 2535 ถึง มกราคม พ.ศ.  
2554 พบวา มีจํานวนผูปุวยเอดสแ 1,533 ราย มีชีวิต 979ราย  เสียชีวิต 554 ราย จากขอมูลการเฝูาระวังผูติดเชื้อ HIV ของจังหวัดฯ พบวา  หญิง
ขายบริการทางเพศโดยตรง ติดเชื้อ HIV รอยละ 14.28 มีอัตราการใชถุงยางอนามัยรอยละ 98 หญิงขายบริการทางเพศแอบแฝง ติดเชื้อ HIV 
รอยละ 1.63  มีอัตราการใชถุงยางอนามัย  รอยละ 39  ปใญหาที่เกิดจากการคาประเวณี คือ การแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธแและ
โรคเอดสแซึ่งผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอยางมากมาย 

การศึกษาเรื่อง พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ พ.ศ. 2551 กับปใญหาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศศึกษา
กรณี จังหวัดกําแพงเพชร ครั้งน้ีมุงศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศในจังหวัดกําแพงเพชรใน  3  ประเด็น  คือ  ทัศนคติ
ตออาชีพขายบริการทางเพศ,  ปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ,  การปรับตัวในอาชีพขายบริการทางเพศ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการในจังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการในจังหวัดกําแพงเพชร 
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดกําแพงเพชร 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยแ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจที่ไดรับกลาวถึงมากที่สุดทฤษฎีหน่ึง  คือ  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยแ  ของนักจิตวิทยาชื่อ
อับบราแฮม  (ธงชัย  สันติวงษแ  2539 : 383 ; อางอิงจาก  Abraham. 1960 ; 255)  แนวคิดของมาสโลวแ  (Maslow. 1975 : 41)  คือมนุษยแ  
คือความตองการในสิ่งที่จําเป็นตอรางกายในการที่จะดํารงชีวิตอยูได  และมนุษยแจะตองหาทางสนองความตองการน้ีกอนจึงจะเอาใจใสกับความ
ตองการในเรื่องอื่น ๆ อีก เพราะมนุษยแมีความตองการไมสิ้นสุด  มาสโลวแ  (Maslow. 1975 : 98)  ไดจัดลําดับความตองการของมนุษยแโดยลําดับ
ขั้นตํ่าสุดไปถึงขั้นสูงสุดไว  5  ลําดับ และไดกลาววาวาเมื่อบุคคลไดรับความตองการในขัน้น้ัน ๆ เป็นที่พอใจแลวสิ่งน้ันก็จะไมสามารถกระตุนหรือ
จูงใจไดอีก  มาสโลวแไดสรุปลักษณะแรงจูงใจไววา  แรงจูงใจเป็นไปตามลําดับของความตองการอยางมีระเบียบ  ลําดับขั้นของความตองการน้ีคือ  
Hierarchy of Needs  ลําดับขั้นความตองการของมนุษยแ  มีดังน้ี 
 1.1. ความตองการทางรางกาย ความตองการในระดับน้ีเป็นความตองการดานพื้นฐานของมนุษยแในการดํารงชีวิตซึ่งไดแก  อาหาร  
เสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการทางดานรางกายอื่น ๆ เชน  การพักผอนนอนหลับ เป็นตน หากขาดปใจจัยเหลาน้ีแลว  ยากที่
มนุษยแจะดํารงชีวิตอยูได  สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีสําคัญตอความเป็นอยูของมนุษยแที่จะด้ินรนใฝุหาความสนองความตองการ Maslow กลาววา หาก
บุคคลอยูในสภาพของการขาดอาหารบุคคลจะมีพฤติกรรมหรือการกระทําหรือความตองการในเรื่องอาหารมากสิ่งอื่น ๆ จะมีความสําคัญรองลง
ไป  นอกจากน้ี  Maslow  ยังกลาววา หากความตองการตาง ๆ เหลาน้ีไดรับการตอบสนองเป็นที่พอใจแลว ความตองการน้ันจะไมเป็นตัวกระตุน
หรือจูงใจใหเกิดพฤติกรรมไดอีก เมื่อเป็นเชนน้ีความตองการในลําดับที่สูงขึ้นจะมีบทบาทในการกระตุนพฤติกรรมมากขึ้น 
 1.2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย เมื่อมนุษยแไดรับการตอบสนองทางดานรางกายแลวจะมีความตองการในลําดับขั้นที่สูงขึ้นไป  
คือ ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัยหากพิจารณา ในสถานการณแของการทํางนก็หมายความวา มนุษยแมีความตองการที่จะทํางานเป็นหลัก
แหลง ไมถูกยายหรือถูกออกจากงาน  มีหลักประกันในการทํางาน  มีรายไดเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
ของตน  เป็นตน 
 1.3. ความตองการดานสังคม  มนุษยแเป็นสัตวแสังคมจึงตองการใหผูอื่นยอมรับตนเขาเป็นหมูเป็นพวกในสถานภาพที่เป็นที่ยอมรับนับ
ถือและมีความรูสึกเป็นเจาของเป็นพวกเดียวกัน 
 1.4. ความตองการไดรับการยกยองนับถือ  ดวยเหตุผลที่วามนุษยแทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  และตองการใหคนอื่ นเห็น
คุณคาของตน  และปฏิบัติตอคนใหสมกับคุณคาน้ัน  ความตองการน้ีจะรวมถึงความรูสึกสวนตัวในความสําเร็จและการตระหนัก  หรือการไดรั บ          
การยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น  ความตองการใหผูอื่นยอมรับในความสามารถ  ความสําเร็จตองการมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมีเกียรติยศในสังคม 
 1.5. ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต  ความตองการน้ีเป็นความตองการซึ่งมี  5  ลําดับขั้นจากตํ่าไปสูง ความตองการอันดับ
แรกคือความตองการสิ่งจําเป็นตอรางกายเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได  มนุษยแจะตองหาทางสนองความตองการน้ีกอนจนเป็นที่พอใจถึ งระดับ
หน่ึงแลวความตองการขั้นตอไปจึงจะเขามาแทนที่  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป  ความ
ตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทาน้ันจะเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมบุคคลแตละประเภทจะมีความตองการที่แตกตางกันออกไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ พ.ศ. 2551 กับปใญหาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศศึกษา
กรณี จังหวัดกําแพงเพชรเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)  และสัมภาษณแเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยมีหญิงขายบริการทางเพศ
เป็นหนวยของการวิเคราะหแ (Unit of analysis) ในการดําเนินการวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยดังตอไปนี้ 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหแขอมูล 
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหแขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. การศึกษาลักษณะปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 21 ปี รอยละ 36.7  อายุเมื่อเขาสูอาชีพน้ี  

อายุระหวาง  19 -21  ปี รอยละ 40.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 53.3 ภูมิลําเนา/ถิ่นฐาน/บานเกิดอยูในภาคเหนือ รอยละ 38.3  
คูครอง/  คูสมรสสวนใหญอยูดวยกันโดยไมไดแตงงาน รอยละ 44.2 สถานที่ทํางานเป็นสํานักคาประเวณี /ซอง  รอยละ 62.5 และระยะเวลาใน
การทําอาชีพน้ี  1 – 3  ปี  มากที่สุด รอยละ 62.5  

2. การวิเคราะหแทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศ  ของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดกําแพงเพชร  พบวา หญิงขายบริการทาง
เพศสวนใหญเห็นดวยกับอาชีพขายบริการทางเพศ โดยยอมรับวาการขายบริการทางเพศเป็นภาวะความจําเป็นที่กระทําชั่วคราว ไมมีใครมีความ
ต้ังใจที่จะเขามาต้ังแตแรก เป็นอาชีพที่สามารถชวยเหลือครอบครัวไดเป็นอยางดี  งานสบาย  รายไดดี  ทั้งยังชวยใหผูชายมีทางระบายออก โดย
ไมตองมีพันธะใด ๆ ตอกัน ลดปใญหาครอบครัว และปใญหาสังคมได แตในขณะเดียวกันสวนหน่ึงก็มีความคิดเห็นไปในทางตรงขามวา เป็นอาชีพที่
นาอาย  ตองหลบซอนสังคม  เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรม  ตองทนทุกขแทรมานไปตลอดชีวิต  แตที่ตองทํา เพราะไมมีความรูจะไปทํา
อาชีพอ่ืน 

3. การวิเคราะหแปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ ของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดกําแพงเพชร พบวา หญิงขายบริการ

ทางเพศมีปใจจัยจูงใจใหเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศมาจากปใจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด (xˉ = 3.96)รองลงมาเป็นดานการศึกษา (xˉ = 3.23) 

และดานสังคมและสิ่งแวดลอม (xˉ = 2.97) โดยที่ปใจจัยที่เป็นแรงผลักดันใหหญิงสาวเขสูอาชีพขายบริการทางเพศ มาจากปใจจัยทางครอบครัว  
ไดแก  ฐานะยากจน  ตองการหาเงินมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ไมมีที่พึ่ง  นอกจากพึ่งตนเอง  และเห็นวาไดเงินงาย รายไดดี เมื่อมาทําอาชีพ
น้ีแลว  อาจทําใหมีโอกาสสรางชีวิตใหดีขึ้นได สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ชาย  โพธิสิตา  (2537 : 101) ศึกษาเรื่องหนูผิดไหมที่ขายตัว : 
บริบททางสังคม  วัฒนธรรมของหญิงขายบริการทางเพศ  ศึกษาพบวา ปใจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  คือ  
ปใจจัยทางครอบครัว  ไดแก  ความยากจน  ครอบครัวแตกแยก พอแมแยกทางกัน ปใจจัยดานการศึกษา  ไดแก  การขาดโอกาสทางการศึกษา  มี
ปใญหาการไดรับการศึกษาตํ่า  เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจน  ไมสามารถสงลูกเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได  จากผลการศึกษาน้ีพบวา  
หญิงขายบริการจบการศึกษาระดับประถมมากที่สุด รอยละ  53.3  และไมไดเรียนหนังสือมีมากถึงรอยละ 12.5  ปใจจัยดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม  คานิยม  ทัศนคติ  ไดรับการถายทอดแบบอยาง ความสําเร็จจากเพื่อนที่ชักชวนเขาสูอาชีพ  บางคนไมประสบความสําเร็จในชีวิต  
ตองแยกทาง  หยารางกับคนรัก  ทําใหประชดชีวิตเขามาสูอาชีพขายบริการในที่สุด 

4. การวิเคราะหแการปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ พบวา หญิงขายขายบริการทางเพศมีการปรับตัวในหลายดาน  และ
ที่ปฏิบัติมากเรียงตามลําดับ  ไดแก  ตองเชื่อและปฏิบัติตามคําสั่งและกฎขอบังคับของสถานประกอบการ  และตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
รวมอาชีพ  พยายามทําใจใหยอมรับวาเป็นอาชีพหนึ่ง  ในขณะเดียวกันก็ทําชีวิตใหมีความสุขสบาย  โดยซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน  
ทีวี  ตูเย็น  โทรศัพทแมือถือ  การปรับตัวลักษณะเชนน้ีสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสังคม  และการปรับตัวที่อธิบายวา  การอยูใน
สังคมหน่ึง ๆ  สังคมไดกําหนดวัตถุประสงคแหรือเปูาหมาย  และกําหนดวิธีการที่จะไปสูเปูาหมายน้ัน  แตทุกคนไมสามารถไปไดเทากัน  ทําใหเกิด
สภาวะและวิถีทางไมสอดคลองกัน  ทําใหมนุษยแมีการปรับตัวตาง ๆ กัน  ในกรณีหญิงที่ตัดสินใจมาขายบริการทางเพศจะมีแนวคิดในการปรับตัว
แบบที่เรียกวา  Innovation  คือ  ยอมรับเปูาหมายของสังคม  ไดแก  การมีเงิน  การมีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ซึ่ งเนนดาน วัตถุนิยม  
แตดวยขอจํากัดสวนบุคคล  ดวยวัยและการศึกษาที่ตํ่า  การจะไปใหถึงเปูาหมายของสังคม  ดวยวิถีทางที่สังคมกําหนดไวน้ัน  คงเป็นไปไ ดยาก
หรือเป็นไปไมได  ในแนวความคิดของหญิงเหลาน้ี  จึงทําใหเลือกปรับตัวในลักษณะทําอยางไรก็ได  ที่จะทําใหตนเองไปสูเปูาหมายน้ันได  คือมี
เงินมากเพื่อซื้อของตาง ๆ ที่คิดวาจะทําใหตนเองมีหนามีตาในสังคมได   

ปใจจุบันสตรีผูดอยโอกาสในชนบทกําลังเผชิญกับปใญหา 3 ดาน ดานหน่ึง คือ ความทุกขแยาก ลําบากในชนบท ซึ่งทําใหการดํารงชีวิต
ลําบากยากเข็ญไปทุกเรื่อง  ดานที่สองคือกระแสที่รุนแรงของวัฒนธรรมบริโภคนิยม  ที่เขามาสูสังคมชนบท ทําใหตองด้ินรน  เพื่อจะไดสามารถมี
กินมีใช  ตามแบบของคานิยมในวัฒนธรรมใหมน้ี  และดานสุดทายหญิงสาวในชนบท โดยเฉพาะภาคเหนือ  ตองเผชิญกับความกดดันจากเสียง
เรียกรองของบทบาททางเพศอันมีมาแตด้ังเดิม บทบาทความเป็นลูกสาวที่มีความกตัญโู  กดดันใหสตรีตองรับผิดชอบอยางแข็งขันตอเศรษฐกิจ
ของครอบครัว  ภายใตสถานการณแเชนน้ี  หญิงสาวชาวชนบทจํานวนมาก พรอมที่จะเลือกทางเดินอะไรก็ได  ที่เปิดโอกาสใหเธอสามารถประสบ
ความสําเร็จ  ในการทําหนาที่ตามบทบาทที่คาดหวังของเธอ  ขณะเดียวกันก็ทําใหเธอสนองคานิยมแบบใหม  คือมีกินมีใช  ตามแบบของ
วัฒนธรรมบริโภคนิยมได  แมวา  ทางเลือกน้ันจะตองแลกดวยการขายบริการทางเพศก็ตาม 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ลักษณะทั่วไปของหญิงขายบริการทางเพศ  ผลการศึกษาพบวา  หญิงขายบริการทางเพศที่มีอายุระหวาง  19 -21  ปี  มีจํานวน
มากที่สุด  เน่ืองจากชวงวัยอายุน้ี  เป็นชวงที่เขาสูวัยสาว  ซึ่งเป็นที่หมายปองของเพศตรงขาม  และเป็นวัยที่อยากรูอยากลอง  มี ความตองการ
ดานวัตถุนิยมสูง  และตองรับผิดชอบครอบครัว  และตองด้ินรนเพื่อการอยูรอด  ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ  ยศ  สันตสมบัติ  (2534 : 
95)  ที่ศึกษาพบวา อาชีพขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ตองขายหนาตา  ความสวยงาม  ดังน้ันผูที่จะทําอาชีพน้ีไดดี  ตองอ ยูในวัยสาวรุน  
เพราะระดับราคา จะลดลงตามวัยที่เพ่ิมขึ้น  และความสวยงามที่ลดลง 

2. ผลการวิเคราะหแอายุเพื่อเขาสูอาชีพ  พบวา  หญิงขายบริการทางเพศเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ อายุระหวาง  19 -21 ปี  มาก
ที่สุด  เชนเดียวกับอายุปใจจุบัน  อธิบายไดวา เป็นวัยที่ตองทํางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว และมีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ตองหาเงินใหมาก
ที่สุด เพือ่ความอยูรอดในภาวะของวัตถุนิยม ถาไมมีเงินก็จะอยูในสังคมไมได  ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชาย  โพธิสิตา  (2537 : 45)  
ศึกษาพบวา  หญิงสาวเริ่มเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศเมื่ออายุตํ่ากวา  18  ปี  (โสเภณีเด็ก)     

3. ระดับการศึกษา  พบวา  กลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเป็นรอยละ  53.2  รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา
ตอนตนรอยละ  24.2  และที่ไมไดเรียนหนังสือรอยละ  12.5  ทั้งน้ีเพราะครอบครัวมีฐานะอยากจน พอแมไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  
ดังน้ันเมื่อจบภาคบังคับแลว สวนใหญออกจากโรงเรียน เพื่อหางานทําเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งสอดคลองกับสมศรี  สะอาดเอี่ยม  (2541 : 15)  ศึกษา
พบวา  สตรีในชนบทสวนใหญ  เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับก็ไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงขึ้น และกลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูใน
ชนบท  แมวาการศึกษา ตํ่า พบวา  มีโอกาสหางานทําที่มีรายไดสูง  เมื่อเทียบกับคนที่มีการศึกษาตํ่าที่ประกอบอาชีพอ่ืน 

4. ภูมิลําเนา / ถิ่นฐานบานเกิด  พบวา  กลุมตัวอยาง  มีภูมิลําเนาทางภาคเหนือมากที่สุดรอยละ  38.3  รองลงมาเป็นภาคอีสานรอย
ละ  36.7  และภาคกลางรอยละ  25  ทั้งน้ีเพราะในบริบทวัฒนธรรมทองถิ่นภาคเหนือ  บทบาทความเป็นผูหญิง  ความเป็นลูกสาว เป็นผูมี
หนาที่ดูแลพอแม ตองค้ําจุนเศรษฐกิจของครอบครัว และสังคมของภาคเหนือมองหญิงขายบริการทางเพศ  คือผูที่เสียสละใหครอบครัว  ผูหญิง
ภาคเหนือมีรูปราง  หนาตา  ผิวพรรณดี  พูดจาออนหวาน  จึงเป็นที่ตองการของชายนักเที่ยว  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  ชาย  โพธิสิตา  
และคณะ  (2527 : 11)  ที่ไดศึกษาพบวาทางภาคเหนือ  ปใจจัยทางวัฒนธรรมทองถิ่น  โดยเฉพาะคานิยม  และทัศนคติมีความแตกตางจากภาค
อื่น ๆ ในเรื่องการเสี่ยงโชค การเลียนแบบ การรักพี่รักนอง ทําใหสังคมทางภาคเหนือบางทองถิ่น  ยอมรับอาชีพขายบริการทางเพศ เพราะแมแต
ชายหนุมก็ไมรังเกียจหญิงที่มีอดีตขายบริการทางเพศ  ทําใหหญิงขายบริการทางเพศไมรูสึกเป็นเรื่องที่นาอับอาย  และไมตองปิดบังซอนเรนเรื่อง
การคาประเวณี  เมื่อกลับไปภูมิลําเนาเดิม  เพื่อนบานไมรังเกียจ  และเขาใจถึงความจําเป็นที่ประกอบอาชีพน้ี 

5. คูครอง / คูสมรส  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นผูผานการมีเพศสัมพันธแมากอนแลว  สถานะอยูดวยกันไมไดแตงงานมากที่สุด  รอย
ละ  44.2  รองลงมาเคยแตงงานแลวรอยละ  32.2  แสดงใหเห็นวาสตรีโดยเฉพาะที่ประสบความลมเหลวในชีวิตคู  ประกอบกับไมไดรับการศึกษาขาด
ความรูในการประกอบอาชีพ  จึงหันเหชีวิตเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  ซึ่งเป็นงานที่ไมตองใชความรู  งานเบา  รายไดดี  และมีเพื่อชักชวน  ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ หน่ึงฤทัย  โอภาสพสุ  (2546 : 50)  ศึกษาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของเยาวชนในจังหวัดพบวา  เยาวชนหญิง
เขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  เพราะมีการชักชวนจากเพื่อน  เห็นประสบการณแความสําเร็จของเพื่อน  และเป็นเพื่อนที่เคยเที่ยวเตรดวยกันมากอน   
 6. สถานที่ทํางาน  พบวา  กลุมตัวอยาง  ทํางานในสถานบริการที่มีลักษณะขายบริการโดยตรง  ไดแก  ซอง / สํานักคาประเวณี  มาก
ที่สุดรอยละ 62.5 รานคาราโอเกะ นอยที่สุด อาจเป็นเพราะหญิงขายบริการเหลาน้ีจะอยูกันเป็นกลุม โดยเฉพาะมาจากภูมิลําเนาเดียวกัน  
(ภาคเหนือมากที่สุด) การเขามาสูอาชีพ  เป็นพฤติกรรมที่เลียนแบบ โดยมีตัวอยางคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องเงิน  จึงชักชวนการเขามาทํา  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  อ.หน่ึงฤทัย  โอภาสพสุ  (2546 : 70)  ศึกษาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของวัยรุนหญิงที่ตัดสินใจมาขาย
บริการ  เพราะการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่ทํางานอาชีพน้ี  แลวเพื่อนมีรายไดมาซื้อของ  สนองความใฝุฝในของสาวยุคบริโภคนิยมได  ซึ่งไม
สอดคลองกับการศึกษาของ  ภัสสร  สิมานนทแ  และคณะ  (2536 : 43) ที่ศึกษาพบวาการขายบริการทางเพศเป็นการผิดกฎหมาย  หญิงขาย
บริการโดยตรงจึงพบนอยที่สุด  ในขณะที่ขายบริการแอบแฝง  ไดรับผลกระทบดานกฎหมายนอยกวาหญิงขายบริการทางเพศแบบเปิดเผย 
 7. ระยะเวลาที่ทําอาชีพน้ี พบวา หญิงขายบริการทางเพศมีระยะเวลาในการขายบริการทางเพศชวง 1 -3 ปี  มากที่สุดรอยละ  62.5  
เน่ืองจากอาชีพขายบริการทางเพศไมมั่นคง รายไดขึ้นอยูกับอายุและความสวยงามของรางกาย  และสังคมไมยอมรับ  สวนใหญจะมาทําแค
ชั่วคราว  เพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งสอดคลองกับ  อัญชลี  ติตระการ  (2540 : 79) พบวา การเขาสูอาชีพเพียงชั่วระยะเวลาหน่ึง  เพื่อ
เก็บเงินสรางบาน หรือใชหน้ี 
 8. ผลการศึกษาดานปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพ พบวา หญิงขายบริการทางเพศที่มาทํางานในจังหวัดกําแพงเพชร  มีปใจจัยจูงใจในการเขา
มาสูอาชีพขายบริการทางเพศมาจากปใจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือ การศึกษา ไมมีความรู และดานสังคม  ซึ่งสอดคลองกับ จารุณี  
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ภูริสินสิทธิ์  (2529 : 32) ศึกษาพบวา สาเหตุของการขายบริการทางเพศมี 3 ประการ คือ สาเหตุทางเศรษฐกิจ ไดแก ความยากจน  ไมมีงานทํา
ในชนบท  บริโภคนิยม  และวัตถุนิยม  สาเหตุทางสังคม  ไดแก  การสงเสริมการทองเที่ยว  และสาเหตุทางวัฒนธรรม  ไดแก ความเหลื่อมล้ํา  
หรือความไมเทาเทียมกันระหวางชายหญิง  และการที่หญิงยึดมั่นในพรหมจารีวา เป็นคุณคาของคน  จนทําใหหญิงที่คิดวาตนเองหมดคุณคาไป
แลว  เขาสูอาชีพขายบริการทางเพศจํานวนมาก  และสอดคลองกับการศึกษาของ วิทยา  วรรณศิริ และคณะ (2532 : 48)  ไดศึกษาถึงปใจจัยที่
สงผลใหสตรีบางกลุมในภาคเหนือประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ  มีปใจจัยทางสังคมหลายอยางที่ผลักดันสตรีใหหันมาประกอบอาชีพขาย
บริการทางเพศ ในเรื่องคานิยมและแรงจูงใจในการตัดสินใจ คือความตองการมีฐานะมั่นคง ชวยเหลือพอแม  เป็นผูปกครองในการเลี้ยงดูสมาชิก
ของครอบครัว  ตองการมีบานเป็นของตนเอง  และตองการเครื่องนุงหมที่สวยงามเป็นตน 
 9. ทัศนคติตอการขายบริการทางเพศ พบวา หญิงขายบริการทางเพศสวนใหญเห็นดวยกับอาชีพขายบริการทางเพศ โดยเห็นวาการ
ขายบริการทางเพศ  เป็นสิ่งที่ไมนารังเกียจ  ลดปใญหาสังคมได  เป็นอาชีพสุจริตไมนาอับอาย  และรูสึกวาเป็นการเสียสละ ไดตอบแทนบุญคุณ
พอแม  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประพจนแ  ศรีเทศ (2527 : 43)  ศึกษาพบวา สื่อมวลชนตาง ๆ  ทั้งหนังสือพิมพแ วิทยุ  โทรทัศนแ  เป็นตัว
นําเอาสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเขาสูชนบท  ทําใหหญิงสาวมีทัศนคติที่ผิด ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพ ฯ  เป็นเมืองฟูา เมืองสวรรคแ  ที่หญิงสาว
ชนบทใฝุฝในจะมาเยือน  และมีทัศนคติที่ผิดในดานการแตงกาย และแขงขันในดานที่อยูอาศัย  ซึ่งเป็นสาเหตุให    หญิงสาวถูกลอลวง  และเป็น
ปใจจัยสําคัญที่ทําใหครอบครัว ตองผลักดันลูกสาว เขาสูสถานคาประเวณี นอกจากน้ัน  หญิงสาวภาคเหนือบางคน  มาคาประเวณี  แลวประสบ
ความสําเร็จทําใหความเป็นอยูดีขึ้น  มีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทําใหเกิดการเลียนแบบเมื่อหญิงเขาสูอาชีพขายบริกา รทางเพศแลว ก็
ตองมีการปรับตัว เพื่อใหดํารงอยูในอาชีพได ผลการศึกษาพบวา หญิงขายบริการทางเพศ  มีการปรับตัวเมื่อเขาสูอาชีพในหลายดาน  เพื่อให
บรรลุเปูาหมายที่ต้ังไว  หญิงขายบริการทางเพศตองปรับตัวใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมในงานประเภทน้ี  โดยตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได 
เชน กฎ ขอบังคับ ของเจาของสถานประกอบการได เพื่อนรวมอาชีพ แขกที่มาซื้อบริการ แมวาสวนใหญหญิงขายบริการ  พอจะทราบถึง
สถานภาพและบรรยากาศของการทํางานในสถานเริงรมยแมาบางแลว แตเมื่อไดมาทํางานจริง หญิงสาวตองเรียนรูถึงกลไกการปรับตัวในการดํารง
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ปใญหาการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายฝร่ังเศส 
Problems of acquiring the senators of Thailand Compared to French law 
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บทคัดยอ 
 จากการวิเคราะหแมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ฝรั่งเศส  โดยรูปแบบการไดมาของวุฒิสภาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยกับความสอดคลองตามหลักประชาธิปไตยจะตองเป็นไปตาม
เจตนารมณแของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาของสมาชิกวุฒิสภา ฝุายบริหารและองคแกรผูใชอํานาจรัฐ
ที่เกี่ยวของไดใชบริหารและปกครองประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามหลัก นิติธรรมตอไป ปใญหาที่มีการถกเถียงและ
วิพากษแวิจารณแกันมากคือ การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปใจจุบันวา มีความเหาะสมและสอดคลองกับหลัก
ประชาธิปไตยหรือไม เพียงใด ซึ่งปใญหาน้ีจะไดสรุปความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใหมีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการไดมาของสมาชิก
วุฒิสภาใหมีความเหมาะสมตอไป 
 
ค าส าคัญ: ปใญหาการไดมา, สมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย, กฎหมายฝรั่งเศส 
 
Abstract  
 Based on the analysis of legal measures regarding the acquisition of Thai senators compared to French 
law By the appropriateness of the Senate model for Thailand and the conformity of democratic principles must 
be in accordance with the spirit of the Constitution and the constitutional law on the acquisition of senators The 
administration and the authorities that use the relevant state power can use to manage and rule the country 
effectively and efficiently according to the principles. The rule of law The problems that are debated and 
criticized are Acquisition of senators under the current constitution that Whether or not there is a sense of 
equality and in accordance with the democratic principles or not, in which this issue will summarize the opinions 
and suggestions for further amendments regarding the acquisition of senators 
 
Keyword: Problems of acquiring, the senators of Thailand, French law 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองคแพระมหากษัตริยแทรงเป็นพระประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดอํานาจสูงสุดของรัฐแบงแยกออกเป็นอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ พรอมทั้ง
กําหนดความสัมพันธแระหวางอํานาจในรูปแบบรัฐสภา ในปใจจุบันแบงออกเป็นสองสภา คือจะประกอบดวย สภาหน่ึงเรียกวา สภาลาง หรือสภา
ผูแทนราษฎร มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง และอีกสภาหน่ึงเรียกวา สภาสูง หรือวุฒิสภา มาจากการแตงต้ัง หรือเลือกต้ัง หรือสรร
หาแตงต้ัง หรือวิธีแบบผสม ซึ่งขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญแตละฉบับ (หยุด แสงอุทัย, 2538 : 1 ) 

นับแตไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 เป็นตนมา รัฐธรรมนูญ
แตละฉบับ ก็ไดบัญญัติใหใชรูปแบบการปกครองทั้งแบบสภาเดียว และสองสภา ในสวนสภาลางหรือสภาผูแทนราษฎรน้ันจะมีอํานาจหนาที่และ
ที่มาที่ชัดเจนคือ มีอํานาจหนาที่หลักดานนิติบัญญัติ มีการเสนอรางกฎหมาย พิจารณากฎหมาย ดานคานอํานาจและถวงดุลอํานาจฝุายบริหาร มี
การเสนอญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ เป็นตน และสภาผูแทนรา ษฎรน้ันจะมีที่มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรง สวนวุฒิสภาหรือสภาสูงน้ัน จะมีอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรอง 

กฎหมายเป็นหลัก และมีที่มาจากการแตงต้ังเป็นสวนใหญ (สมยศ เชื้อไทย , 2549 : 17-19) เมื่อมีการจัดทํารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นตนมาแนวคิดเรื่องอํานาจหนาที่และที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยางมาก คือ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง จํานวน 200 คน 
ใหมีอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบ แตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ใหอํานาจวุฒิสภาเป็น
สภาตรวจสอบ นอกเหนือไปจากการใชอํานาจในการกลั่นกรองกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 121) 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 150 คน (มาตรา 111) และกําหนดที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภาไว 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในแตละจังหวัด ในแตละจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาไดจังหวัดละ 1 คน
โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังไดหน่ึงเสียงและใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในสวนการหา
เสียงเลือกต้ังสามารถทําไดเฉพาะที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเทาน้ัน (มาตรา 112) และวิธีที่ 2 การสรรหา โดยใหมีคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 113) ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคแกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เป็นประโยชนแในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา เทาจํานวน 150 คน หักดวยจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง (มาตรา 114) อํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อํานาจหนาที่
ดานนิติบัญญัติ การกลั่นกรองรางกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว  อํานาจควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน
ของฝุายบริหาร โดยกระบวนการต้ังกระทูถาม การอภิปรายทั่วไป มีอํานาจหนาที่เลือกสมาชิกต้ังเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และเลือกสมาชิก
หรือบุคคลที่มิไดเป็นสมาชิกต้ังเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อํานาจหนาที่ดานการ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ อํานาจหนาที่ดานการเลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงในองคแกรอิสระและศาลอันเป็นไป
ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ อํานาจหนาที่ดานการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) 

ในปใจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดใหจํานวนและที่มาของวุฒิสภาไวสองชวงเวลา คือ ชวงที่ 1 ซึ่ง
เป็นไปตามบทเฉพาะกาลที่กําหนดใหวุฒิสภามีจํานวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริยแทรงแตงต้ังตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ถวาย
คําแนะนํา โดยมาจากการดําเนินการจัดใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกต้ังจํานวน 50 คน และมาจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 194 คน รวมกับผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผู
บัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (มาตรา 269) สวนในชวงที่ 2 คือ เมื่อพนระยะเวลา 5 ปี นับแตวันที่มี
พระบรมราชโองการแตงต้ังดังกลาวแลวใหวุฒิสภามีจํานวน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณแ 
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชนแรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบงกลุมตองแบงในลักษณะที่ทําให
ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงได (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 107) 

อํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกจากตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญคือ
การใหความเห็นชอบ ผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การใหความเห็นชอบกรรมการการเลือกต้ัง การใหความเห็นชอบผูตรวจการ
แผนดิน การใหความเห็นชอบกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การใหความเห็นชอบกรรมการตรวจเงินแผนดิน การใหความ
เห็นชอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือมีสิทธิเขาชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติในวุฒิสภา และในบทเฉพาะกาลยังเพิ่มเติม
อํานาจหนาที่ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรแชาติ และใหคณะรัฐมนตรีแจงความ
คืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 270) 
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เมื่อเปรียบเทียบการไดมาซึ่งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 จึงปรากฏวา รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2540 การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง จํานวน 200 คน ประชาชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพของตนเองในการ
คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาไดเอง รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาจากการผสมผสาน จํานวน 150 คน จากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชนในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวมกับคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากองคแกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นจําเทาที่ยังไมครบจํานวน 150 คน จึงเป็นการไดสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังเลือกโดยตรงจาก
ประชาชนสวนหน่ึง กับไดมาโดยการสรรหาอีกสวนหน่ึง ในสวนรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กําหนดไววาวาระ
เริ่มแรก ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 250 คน มาจากการคัดเลือกตามขั้นตอนของคณะรักษาความสงบแหงชาติเพียงอยางเดียว ทําให
ประชาชนไมมีสวนรวมในการคัดเลือกผูแทนของตนเขาไปบริหารประเทศ 

ผูวิจัยมีความเห็นวา การไดมาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับจะแตกตางกัน ซึ่งแตละฉบับควรจะมีบทบั ญญัติให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการคัดเลือกผูแทนของตนเขาไปบริหารประเทศ เน่ืองจากผูที่ประชนชนคัดเลือกเขาไปจะรูซึ้งถึงปใญหาของประชาชน
อยางแทจริงในแตละภูมิภาค ผูวิจัยจึงขอทําการวิจัยเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศเพื่อความเป็นประชาธิปไตยในการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา      
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศในสวนที่จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารประเทศ ซึ่งจะสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย       

2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส    
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายฝรั่งเศส 
4. เพื่อเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวของกับการไดมาซึ่งวุฒิสภาของประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เน่ืองจาก การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัยขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) ศึกษาและวิเคราะหแ ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักดิราช 2560 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ขอมูลทาง อินเตอรแเน็ต บทความใน
วารสาร ตําราตางๆทั้งของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณแบุคลากร ที่มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสวนของวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเป็น 2 ประเภท 
 (1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสัมภาษณแ ในเชิงลึก ดวยการออกแบบสอบถามแบบปลายปิด เพื่อใหงายตอการเก็บขอมูล ในประเด็นที่
กําหนด ผสมผสานกับแบบปลายเปิด (Opened Form) เพื่อเปิดกวางใหแสดงความคิดเห็นนอกเหนือ ประเด็นที่กําหนดไว ทั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูล 
ในเชิงลึกที่มีความเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดในการวิจัย คําถามที่ใชในการสัมภาษณแ จะประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูล ที่ไดจากเอกสารโดยการรวบรวมจาก แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักดิราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 
ในสวนของการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งของไทยและตางประเทศ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล จะตองกระทําทั้งขอมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) จากภาคสนามโดยการสัมภาษณแ บุคคลกรผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการคนควา จาก เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัย ตํารา 
หนังสือวิชาการ ตัวบทกฎหมายตางๆ กฎ ระเบียบ แนวคําพิพากษาของศาล วารสาร นิตยสาร รายงานขอมูลทางสถิติเอกสาร บทความทา ง
วิชาการ หนังสือพิมพแ และงานทางวิจัยทางเว็บไซตแ ทั้งของประเทศไทย และตางประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูล ศึกษาเอกสารกฎหมาย   
 ขนตอนที่ 2 สรางแบบสัมภาษณแ ภายใตสมมติฐาน ของการวิจัย และ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ที่กําหนดไว 
 ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกบุคลากร ตัวอยางที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณแ ไปสัมภาษณแจริง ในลักษณะเชิงลึก 
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 ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณแบุคคลกรตัวอยาง 
 
ผลการวิจัย 
 สมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรตางก็มีหนาทีใ่นทางนิติบัญญัติ และรัฐธรรมนูญก็ไดกําหนดใหสภาทั้งสองทําหนาที่เป็นผูแทนปวง
ชน แตในทางปฏิบัติแลวปรากฏวาสภาทั้งสองมีวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกภาพที่แตกตางกัน กลาวคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีมาจากการเลือกต้ัง 
สวนสมาชิกวุฒิสภากลับมีที่มาจากการแตงต้ังซึ่งไปสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตยและหลักความเป็นผูแทนปวงชน การไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาของตางประเทศสวนใหญแลวจะมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ซึ่งอาจโดยวิธีการเลือกต้ังทางตรงหรือทางออมก็ได วิธีการดังกลาวทํา
ใหไดตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตยอีกดวย ดังน้ันเพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาของไทยทําหนาที่และมี
สถานะเป็น ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง และสามารถทํางานไดอยางอิสระตามวัตถุประสงคแของการมีวุฒิสภาดังเชนนานาประเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 200 คน โดยการการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
ใหใชเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ังใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหน่ึงคน ให
ผูสมัครรับเลือกต้ังที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีไดในจังหวัดน้ัน เป็นผูไดรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
แตเกิดปใญหากลาวขานวาเป็นสวนหน่ึงของพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 
150 คน ซึ่งมีที่มา 2 ประเภท (1) มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนจํานวน 76 คน โดยกําหนดใหเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง และในแต
ละจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาไดจังหวัดละ 1 คน (2) จากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 74 คน  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วาระแรก ใหมีวุฒิสภา 250 คน มีที่มาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะ และคณะรักษาความ
สงบแหงชาติแตงต้ัง เป็นผูดําเนินการสรรหา วาระที่สอง ใหมีวุฒิสภา 200 คน มีที่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณแ อาชีพ ดานตาง ๆ จึงเกิดขอเปรียบเทียบวามีขอดีขอเสียและผลกระทบเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา รวมทั้งการเปรียบเทียบกับตางประเทศในสหราชอาณาจักรกําหนดใหสมาชิกสภาขุนนางอังกฤษมา
จาก (1) ขุนนางฝุายศาสนา จํานวน 26 คน (2) ขุนนางฝุายฆราวาส แบงเป็นขุนนางที่ไดรับตําแหนงโดยการสืบตระกูล จํานวน773 คน ขุนนางที่
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตลอดชีวิตจํานวน 374 คน ขุนนางตุลาการคัดเลือก จํานวน 21 คน 

สหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา กําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกามี 100 คน จาก 50 มลรัฐ ๆ ละ 2 คนเทากัน
ทุกมลรัฐ แนวทางการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหประชาชนในแตละมลรัฐเป็นผูเลือกต้ังโดยตรง มลรัฐละ 2 คน อยูในตําแหนงคราวละ 6 ปี 
สมาชิก แบงออกเป็น 3 กลุมกลุมที่ 1หมดวาระสิ้นปีที่สอง กลุมที่ 2หมดวาระสิ้นปีที่สี่ และกลุมที่3 หมดวาระสิ้นปีที่หก ทั้งน้ีกําหนดใหจัดการ
เลือกต้ัง 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ๆ ทุก 2 ป ี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภามี 321 คน มาจากประเทศฝรั่งเศส 286 คน จากจังหวัดโพนทะเลและดินแดนโพนทะเล 13 
คน จากชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูตางประเทศ 12 คน การเลือกต้ังโดยคณะผูเลือกต้ังซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาภาค 
สมาชิกสภาจังหวัด และตัวแทนที่สมาชิกสภาเทศบาลต้ังขึ้นวาระ 9 ปี โดยจะมีการพนตําแหนง 1 ใน 3 ทุก ๆ 3 ปี กําหนดใหจัดการเลือกต้ัง 1 
ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ๆ ทุก 3 ป ี

ประเทศญี่ปุุนวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก 252 คน ในจํานวนน้ี 152 คน ไดรับการเลือกต้ังจากเขตเลือกต้ังซึ่งแบงตามเขตปกครองที่มีอยู 
47 เขต แตละเขตมีผูแทนไดต้ังแต 2 – 8 คน ตามสัดสวนของจํานวนพลเมือง สวนสมาชิกอีก 100 คนไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนทั้งประเทศ โดย
ถือวาทั้งประเทศญี่ปุุนเป็นเขตการเลือกต้ังเดียวกันสมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ปี กึ่งหน่ึงของสมาชิกหมดวาระทุก ๆ 3 ปี ทุก ๆ 
3 ปี จะมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภากันครั้งหน่ึง โดยเลือกจากแตละเขตจํานวน 76 คน เลือกจากทั่วประเทศ 50 คน รวมเป็น 126 คน 

จึงสมควรจะเปลี่ยนวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยจากการแตงต้ังมาเป็นวิธีการเลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสม
กับประเทศไทยขณะน้ีควรใหสมาชิกวุฒิสภาไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง และจะทําการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในวันเดียวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยวิธีการเลือกต้ังจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอมา โดยไมบังคับวาประชาชนจะตองเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เป็นพรรคเดียวกันและจะแบงสัดสวนจํานวนของสมาชิกวุฒิสภาระหวางพรรคตามคะแนนนิยมที่ไดรับ
จากประชาชน 
จากการสรุปผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน ประชาชนในประเทศรวมกันใชอํานาจอธิปไตยเป็นสวนรวม ประชาชนมีสิทธิและ
หนาที่ที่จัดการปกครองประเทศ โดยมีที่ประชุมของผูแทนประชาชนซึ่งทําหนาที่ปกครองประเทศเรียกวารัฐสภา รัฐสภา จึงเป็นสถาบันทาง
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การเมืองที่มีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือเป็นสถาบันนิติบัญญัติ และเป็นสถาบันที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแล
การปกครอง การบริหารของฝุายรัฐบาล รวมทั้งเป็นสถาบันที่ทําหนาที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน  

ประเทศอังกฤษ สถาบันรัฐสภาอังกฤษเกิดจากสถานการณแของสังคมศักดินาที่จัดระบบความผูกพันระหวางกษัตริยแในฐานะผูเป็นนาย
กับขุนนางในฐานะผูที่ครองที่ดินจากกษัตริยแ และระบบความผูกพันน้ีมีทั้งสิทธิหนาที่ที่แตละฝุายตองยึดถือปฏิบัติ การละเวนหรือการละเมิดสิทธิ
ดังกลาวก็จะนําไปสูการขัดแยงและการลมเลิกความสวามิภักด์ิระบบความผูกพันระหวางกษัตริยแและขุนนาง รัฐสภาอังกฤษจึงเกิดขึ้นเพื่อปูองกัน
การขัดแยงระหวางกษัตริยแกับขุนนาง โดยรัฐสภาจะตองประกอบไปดวยขุนนางและพระระดับราชาคณะ และตอมาไดเพิ่มผูแทนจากชุมชนเมือง 
จึงกลายเป็นตนแบบรัฐสภาอังกฤษมาถึงปใจจุบัน ในสหรัฐอเมริกา การปกครองระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เกิดจากเหตุการณแ ใน
ประวัติศาสตรแจากผูอพยพจากเมืองแม คืออังกฤษ ที่พยายามตอสูด้ินรนเพื่อสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และระบบการปกครองตนเองของ
แตมลรัฐและชุมชนเมือง และที่พยายามตอสูด้ินรนเพื่ออิสรภาพที่ชาวอเมริกันตอสูเพื่อเป็นอิสรภาพจากเมืองแม เหลาน้ีเป็นสิ่งที่กอใหเกิดระบบ
การปกครองระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ในฝรั่งเศส การกอกําเนิดของรัฐสภาประเทศฝรั่งเศสน้ันเกิดจากระบอบประชาธิปไตยประสบ
ปใญหามากมายในสังคมฝรั่งเศสเริ่มตนจากการปฏิวัติที่รุนแรง การแสวงหารูปแบบการปกครองที่ไดรับการยอมรับของคนสวนมากประสบปใญหา
ที่จะหาจุดลงตัวไดดวยความยากลําบากจนกระทั่งไดมีรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ ซึ่งเป็นระบบผสมระหวางระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษ
กับระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และประสบความสําเร็จจนถึงปใจจุบัน จะสังเกตเห็นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการ
ตามเสนทางที่แตกตางกันซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เป็นพื้นฐานที่สําคัญของแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของประชาธิปไตย  

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในระบบรัฐสภา มีหลักใหญๆ ที่เป็นพื้นฐานสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ตัวแทนในระบบรัฐสภาจะตองประกอบไปดวยหลักการที่สําคัญคือ การแบงแยกอํานาจเป็นการประกันเสรีภาพของประชาชน ทั้งน้ีเพราะผูใดมี
อํานาจผูน้ันมักมีแนวโนมในการที่จะใชอํานาจไปในทางที่ผิด วิธีที่ดีที่สุดคือการแบงแยกอํานาจออกเป็น อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ
ตุลาการ หลักการมีผูแทนราษฎรคือ การที่ประชาชนมอบอํานาจสวนหน่ึงใหกับผูอื่น ซึ่งแตเดิมเป็นความคิดของชนชั้นมั่งมีที่มีบทบาททางทาง
เศรษฐกิจและการเมือง การมีผูแทนราษฎรจะเป็นผลดีแกตนคือสามารถลดอํานาจพระมหากษัตริยแลงไดโดยการโอนอํานาจนิติบัญญัติใหกับชาติ
ซึ่งตนเขาทําการแทนในรัฐสภา เป็นการกีดกันประชาชนที่มิใชพวกตนเองไมใหเขาไปมีสวนรวมในการปกครองบริหารประเทศ แตปใจจุบันความ
จําเป็นที่จะลิดรอนอํานาจพระมหากษัตริยแ และการกีดกันประชาชนไมใหเขาไปมีสวนรวมในการบริหารประเทศไดหมดไป ความเป็น
ประชาธิปไตยมีความเดนชัดขึ้น หลักการตามกฎหมายคือ การปกครองในแบบรัฐสภาน้ี จําเป็นที่จะตองดําเนินไปตามกฎเกณฑแที่เขียนไวเป็นตัว
บทอยางเป็นลายลักษณแอักษร หรือดําเนินไปตามกฎเกณฑแที่เป็นจารีตประเพณี โดยการที่มีการยอมรับนับถือและปฏิบัติตามกฎเหลาน้ีอยาง
ทั่วถึงกันถือไดวาเป็นหลักการตามกฎหมายน้ันมีการแบงแยกชั้นตางๆของกฎเกณฑแ โดยทั่วไป  
          ในระบบรัฐสภาโดยหลักการพื้นฐานอยางเดียวยังไมเพียงพอที่จะกําหนดวาเป็นการปกครองระบบรัฐสภาหรือไม โดยทั่วไปแลวระบบ
รัฐสภาที่มีอยูแตละระบบก็มีความแตกตางแยกแยะออกไปมากมาย แตระบอบการปกครองที่จะถือวาเป็นการปกครองระบบ รัฐสภาจะตอง
ประกอบไปดวยหลักการทฤษฎีที่สําคัญคือหลักทฤษฎีแหงดุลยภาพ โดยทฤษฎีน้ีจะถือวาการปกครองระบบรัฐสภาเป็นระบบที่ไดดุลยในการ
ปกครองอยางดีที่สุด โดยฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหารจะตองมีมาตรการที่จะใชอํานาจของตนคานกับอํานาจอีกฝุายหน่ึงอยางไดผล โดยรัฐสภา
อาจต้ังกระทูถามเกี่ยวกับนโยบายหรือการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลได อาจขอเปิดอภิปรายลงมติไมไววางใจรัฐบาลเป็นเหตุใหรัฐบาล
ตองลาออกได ในทํานองเดียวกัน รัฐมนตรีก็มีสิทธิที่จะเขาไปแถลงชี้แจงปใญหาตางๆในการบริหารประเทศในรัฐสภาได และฝุายบริหารก็ยุบสภา
ได และหลักทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบทางการเมืองคือ เมื่อใดก็ตามที่รัฐสภาไมใหความไววางใจ ฝุายบริหารจําเป็นตองรับผิดชอบทางการ
เมืองดวยการลาออกจากตําแหนงในสวนอํานาจหนาที่ของรัฐสภา ระบบน้ีอํานาจศูนยแกลางจะอยูที่รัฐสภา เป็นศูนยแกลางของอํานาจทางการเมือง
และเป็นองคแกรสูงสุดที่เป็นที่รวมเจตจํานงของประชาชนทั้งประเทศ โดยทั่วไปจะมีอํานาจหนาที่ตางๆ อํานาจนิติบัญญัติคือ มีหนาที่ในการริเริ่ม
เสนอกฎหมาย พิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลัก กฎหมายที่สําคัญ และกฎหมายตางๆ รวมทั้งอนุมัติใชกฎหมายรวมทั้งการยกเลิกกฎหมาย
ดวย อํานาจหนาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคือ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมถึงการพิจารณาอนุมัติใหมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม การ
ตีความรัฐธรรมนูญ เป็นตน หรืออาจะใหประชาชนเป็น ผูตัดสินในการที่จะใหมีการดําเนินแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กรณีที่รัฐสภาตกลงกันไมได
ประชาชนทั้งหมดจะเป็นผูตัดสินลงมติวาสมควรจะใหมีการแกไขปใญหารัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งหลักเกณฑแจะเป็นไปตามที่ประเทศน้ันๆ จะกําหนด 
อํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและรับรองฝุายบริหาร รวมทั้งการตรวจสอบ การควบคุม ตลอดจนการถอดถอนฝุายบริหารประเทศ สรรหาและ
รับรองบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยใหประมุขแตงต้ัง และใหการรับรองโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่นายกรัฐมนตรี
เสนอชื่อใหประมุขแตงต้ังเป็นรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบควบคุมฝุายบริหารดวยตรากฎหมาย หรือไมตรากฎหมาย ใหอํานาจต้ังกระทู
ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องตางๆ โดยไมมีการลงมติต้ังคณะกรรมาธิการหรือคณะทํางานเพื่อตรวจสอบหรือ
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ติดตามการทํางานของรัฐบาลหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐ ถอดถอนนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะโดยการเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ การมีสวนในการใชอํานาจบริหาร อํานาจการฟูองรองฝุายบริหารและฝุายตุลาการ อํานาจในการกําหนดหนาที่ในการ
กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกของตน โดยสมาชิกรัฐสภาของแตละประเทศจะมีสภาพอยางไร มีคุณสมบัติประการใดก็แลวแตรัฐสภาประเทศน้ันๆ 
จะกําหนดไว  อํานาจหนาที่ในการเลือกเจาหนาที่ของตนเอง เชนประธานสภาลาง  อํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบหรือใหสัตยาบันเรื่องสําคัญของ
ประเทศ เชน การลงนามสนธิสัญญา ประกาศสงคราม  อํานาจหนาที่ในเรื่องการรับฟใงสะทอนความตองการ และความทุกขแของประชาชนใหผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบไดรับทราบเพื่อแกไขปใญหาให ทั้งน้ี อาจเป็นการรับฟใงดวยวิธีการตางๆ โดยสมาชิกสภา แตละคน โดยกลุมสมาชิก โดยพรรค
การเมืองที่สังกัด หรืออาจโดยการต้ังคณะกรรมาธิการตาง คณะทํางาน จัดประชุม เพื่อศึกษาและรับฟใงปใญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข 
อํานาจหนาที่ในการใหความรูความเขาใจ หรือใหการศึกษาในเรื่องตางๆของชาติบานเมือง แกประชาชนดวยวิธีการตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

ในสวนอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติ เป็นการกลั่นกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจาก
สภาผูแทนราษฎร ทั้งในสวนของรางพระราชบัญญัติ รางพระราชกําหนด รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย ถือเป็นอํานาจหนาที่หลักของวุฒิสภา ควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน การต้ังกระทูถาม รัฐธรรมนูญ (ที่บัญญัติใหมีสองสภา) ทุกฉบับ ใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิต้ัง กระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหนาที่ไดในที่ประชุมวุฒิสภา การเปิดอภิปรายทั่วไป อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาในการเปิดอภิปรายทั่วไป รัฐธรรมนูญ (ที่ใ ชระบบ
สองสภา) การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล การใหความไววางใจนโยบายการบริหารราชการแผนดิน การขอเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยไมมีการลงมติ การต้ังคณะกรรมาธิการ การใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ อํานาจหนาที่คัดเลือก และใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคแกร อํานาจหนาที่ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง จะสังเกตเห็นวาจะเห็นวาวุฒิสภามีอํานาจหนาที่โดยรวมเพื่ อประชาชนและ
ประเทศชาติโดยตรง ที่มาของสมาชิกวฺสภาจึงควรมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนเพื่อเป็นประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยจําเป็นอยางย่ิงที่ตองการการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมทางการเมือง เป็นการสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนแของกลุม ควบคุมการใชและการ
กระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการ และ โครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ
ไดรับ ผลประโยชนแจากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจ
ในการวางแผน จากสวนกลางมาเป็นสวนภูมิภาค เป็นการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 

ขั้นตอนการมีสวนรวมการมีสวนรวมในการคนหาปใญหาและสาเหตุของปใญหาของแตละทองถิ่น กลาวคือ ถาหากชาวชนบทยังไม
สามารถทราบถึงปใญหาและเขาใจถึงสาเหตุของปใญหา ในทองถิ่นของตนเป็นอยางดีแลว การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อแกปใญหาของทองถิ่นยอม ไร
ประโยชนแ เพราะชาวชนบทจะไมเขาใจและมองไมเห็นถึงความสําคัญของการ ดําเนินงานเหลาน้ันการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
เพราะการวางแผนดําเนินงาน เป็น ขั้นตอนที่จะชวยใหชาวชนบทรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการ นําเอาปใจจัยขาวสารขอมูล
ตาง ๆ มาใชในการวางแผนการมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แมชาวชนบทสวนใหญจะมี ฐานะยากจน แตก็มีแรงงานของตนที่
สามารถใชเขารวมได การรวมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําใหชาวชนบทสามารถคิดตนทุนดําเนินงานไดดวยตนเอง ทําใหไดเรียนรูการดําเนิน 
กิจกรรมอยางใกลชิดการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถาหากการติดตามงานและ ประเมินผลงานขาดการมีสวนรวมแลวชาว
ชนบทยอมจะไมทราบดวยตนเองวางานที่ทํา ไปน้ันไดรับผลดี ไดรับประโยชนแหรือไมอยางใด การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันใน โอกาสตอไป 
จึงอาจจะประสบความยากสําบาก ในสวนระดับของการมีสวนรวม  การมีสวนรวมเป็นผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน การมีสวน
รวมรับขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีสวนไดเสีย โดย แบงเป็นกิจกรรมในตนอยูในขั้นตอนใด ตนมีน้ําหนัก
การตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเทากบเจาของโครงการ ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ (4) 
การสวนรวมทํา คือรวมในขั้นดอนการดําเนินงานทั้งหมด การมีสวนรวมสนับสนุน คืออาจไมมีโอกาสรวมทํา แตมีสวนรวมชวยเหลือ ในดานอื่น ๆ 

ในสวนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน อาศัยหลักการสรางความสัมพันธแที่ดีตอกันระหวางทางราชการกับประชาชน โดย 
ยึดถือความศรัทธาของประชาชนที่มีตอหนวยงานหรือตอบุคคล หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนแและความคิด จะมี 
อิทธิพลตอการดําเนินงานพัฒนาเป็นอยางมากเพราะจะทําใหงานหยุดชะงักและลมเหลว หลักการสรางอุดมการณแและคานิยมในดานความขยัน 
ความอดทน การรวมมือ การซื่อสัตยแ และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณแเป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให รวมสนับสนุนนโยบาย และเปูาหมาย
การดําเนินงาน และอาจกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน การใหการศึกษาอบรมอยางตอเน่ืองเป็นการสงเสริมใหคนมีความรู
ความคิด ของตนเอง ชวยใหประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การใหการศึกษาอบรมโดยให ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ จะชวยให
ประชาชนสามารถคุมครองตนเองได รูจักวิเคราะหแเห็นคุณคาของงาน และนาไปสูการเขารวมในการพัฒนา หลักการทํางานเป็นทีม สามารถนา
มาใชในการแสวงหาความรวมมือในการ พัฒนาได (6) หลักการสรางพลังชุมชน การรวมกลุมกันทํางานจะทําใหเกิดพลังในการ ทํางานและทําให
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งานเกิดประสิทธิภาพ กรรมวิธีในการมีสวนรวมของประชาชนสามารถทําไดหลายวิธี การเขารวมประชุมอภิปราย เป็นการเขารวมถกปใญหาหรือ
เน้ือหาสาระของ แผนงานหรือโครงการพัฒนา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน การถกเถียง เป็นการ แสดงความคิดเห็นโตแยงตาม
วิถีทางประชาธิปไตยเพื่อใหทราบถึงผลดี ผลเสียในกรณีตาง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในทองถิ่นที่มีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบตอความ
เป็นอยูของเขา การใหคําปรึกษาแนะนํา ประชาชนตองรวมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริหารโครงการเพื่อใหความมั่นใจวามีเ สียงของ
ประชาชนที่ลูกผลกระทบ เขามีสวนรวม รับรูและรวมในการตัดสินใจและการวางแผนดวย (4) การสํารวจ เป็นวิธีการใหประชาชนไดมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นในเรื่อง ตาง ๆ อยางทั่วถึง (5) การประสานงานรวม เป็นกรรมวิธีที่ประชาชนเขารวมต้ังแตการคัดเลือก ตัวแทนของกลุมเขาไป
เป็นแกนนําในการจัดการหรือบริหาร  การจัดทัศนศึกษา เป็นการใหประชาชนไดเขารวมตรวจสอบขอเท็จจริง ณ จุดดําเนินการ กอนใหมีการ
ตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง การสัมภาษณแหรือพูดคุยอยางไมเป็นทางการกับผูนํา รวมทั้งประชาชนที่ไดรบ ผลกระทบเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและความตองการที่แทจริงของทองถิ่น การไตสวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนทุกกลุมเขารวมแสดง ความคิดเห็นตอ
นโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอประชาชน โดยรวม การสาธิต เป็นการใชเทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสาร ใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวม การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให
ประชาชนทบทวนและสะทอนผลการตัดสินใจตอโครงการอีกครั้งหน่ึง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะไดแกไขไดทันทวงที จะสังเกตเห็นวาการมีสวน
รวมตามทฤษฎีตางๆจะเกี่ยวของกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาโดยทางออม  

ในสวนของแนวการเลือกต้ัง การเลือกต้ังเป็นสิ่งสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะเป็นการปกครองระบบแบบ
รัฐสภา แบบประธานาธิบดี หรือแบบประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาก็ตาม จะตองมีการเลือกต้ังผูแทนเขาไปทําหนาที่ แทนประชาชน ความหมายของ
การเลือกต้ัง การเลือกต้ังเป็นกิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและบําบัดความตองการของตนเองเป็นกิจกรรมทางการเมือง
ที่ประชาชนผูเป็นเจาของอํานาจอธิปไตยไดมีสวนรวมทางการเมืองอันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจํานงของประชาชนที่เรียกรองหรือสนับสนุนให
มีการกระทําหรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหน่ึงในทางการเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบตอประชาชนโดย
ประชาชนทั่วไปเลือกผูแทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณแนโยบายและวิสัยทัศนแที่สอดคลองกับตนดวยความคาดหวังวาผูแทนหรือพรรค
การเมืองที่ตนเลือกใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนน้ันจะนําอุดมการณแและนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการบริหารประเทศ และทําหนาที่
พิทักษแผลประโยชนแขอตนเองการเลือกต้ังจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนน่ันเองในการเลือกต้ัง
สมาชิกวุฒิสภาก็เชนเดียวกันเป็นผลกระทบตอประชาชนโดยประชาชนทั่วไปในดานประชาธิปไตย 
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มาตรการในการจัดเกบ็ภาษีสิ่งแวดลอม : ศกึษากรณกีารปลอยน้ าเสียในครัวเรือนลงสูแหลงสาธารณะ 
Measures for environmental taxation:  

A case study of household wastewater discharge into public sources 
        มนัสนันทแ สังขแไทย1 

Manussanan Sungthai 

บทคัดยอ 
ปใญหาสิ่งแวดลอมในปใจจุบัน ตองถือเป็นปใญหาที่สําคัญมากเป็นลําดับตนๆ ของโลก พิจารณาไดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางมาก และการละลายอยางรวดเร็วของนํ้าแข็งในขั้วโลกเหนือ อีกทั้งประเทศไทยเองก็มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป คือ มีฤดูรอนที่มี
อุณหภูมิสูงมาก และรอนยาวนานขึ้น หน่ึงในปใญญาสิ่งแวดลอมเกิดจากการปลอยของเสียจากครัวเรือน ลงสูสาธารณะ โดยไมมีการการ
กลั่นกรองของเสียกอนสงกอนที่จะปลอยลงไป ประกอบกับประชากรในปใจจุบันมีบริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น และการขยายตัวของครัวเรือนก็เพิ่มตาม
ไปดวย การปลอยของเสียลงสูสิ่งแวดลอม จึงมีมากขึ้น เพื่อใหประชาชนในภาคครัวเรือนตระหนักเห็นความสําคญัของปใญหาสิ่งแวดลอม ผูวิจัยจึง
เห็นวา การจัดเก็บปใญหาสิ่งแวดลอมจากการปลอยของเสียดังกลาวนาจะเป็นทางออกที่ดีในการแกปใญหาสิ่งแวดลอม โดยมากคนเราเมื่อจายเงิน
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยอมตระหนักถึงคุณคาของเงินที่เสียไปวามันคุมคากับการจายเงินน้ัน หรือไม เมื่อตระหนักวาการจายเงินใหกับภาษีสิ่งแวดลอม
เป็นภาระเพิ่มขึ้น และการปลอยของเสียก็ยังเป็นมลพิษตอตนเอง ยอมทําใหคนเหลาน้ันเห็นความสําคัญและชวยกันลดปริมาณของเสียจากภาค
ครัวเรือลงสูสิ่งแวดลอมได และเงินที่ไดจากการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมภาคครัวเรือนรัฐก็นําไปใชจายในการแกไขปใญหาการปลอยของเสี ยจาก
ครัวเรือนลงสูสิ่งแวดลอมได  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใครขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าจากภาคครัวเรือนโดยผลัก
ภาระการจัดเก็บภาษีน้ีใหแกองคแการบริหารสวนทองถิ่นตางๆ ที่ภาคครัวเรือนน้ันๆ อยูในเขตความรับผิดชอบของตน และการจัดเก็บภาษีใ ห
จัดเก็บ แบบอัตราคงที่ในอัตราที่ไมตํ่าจนเกินไป โดยอัตราที่ในการจัดเก็บภาษีน้ันนอกจากจะใชจัดเก็บจากการวัดปริมาณของเสียจากปริมาณ
การปลอยนํ้าทิ้งแลว ควรจะเก็บจากฐานภาษีที่วัดจากปริมาณสารปนเปื้อนในนํ้าทิ้งซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเสียภาษีที่แทจริงดวย 
เพื่อใหการจัดเก็บภาษีดวยวิธีน้ีสอดคลองกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และสอดคลองหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ อีก
ทั้งยังเป็นการอาศัยพื้นฐานการดําเนินการของตลาดซึ่งอาศัยราคาเป็นสิ่งจูงใจใหผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหาย ตอสิ่งแวดลอมปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมโดยลดการกอมลพิษหรือกอความเสียหายตอสิ่งแวดลอมตามหลักผูกอมลพิษเป็นผูจายอีกดวย 

 

ค าส าคัญ: จัดเก็บภาษี,สิ่งแวดลอม 
 
Abstract 
 Current environmental problems Must be considered a very important issue in the world, considering the 
changing weather And the rapid melting of ice in the North Pole In addition, Thailand has a climate that is changing with 
a very hot summer. And longer lasting One of the environmental wits was caused by releasing household waste into the 
public without scrubbing the waste before delivery before releasing. In addition, the current population has increased. 
And the expansion of the household also increased accordingly The release of waste into the environment is therefore 
increasing, so that people in the household sector realize the importance of environmental problems. 
 The researcher therefore considers that storing environmental problems from the discharge of such waste 
should be a good solution to solve environmental problems. Most of us, when paying with anything, realize the value of 
money that is worth the money. When realizing that paying for environmental taxes is a burden. And waste discharge is 
still polluting themselves Would make those people see the importance and help to reduce the amount of waste from 
the kitchen boat into the environment And the money received from the collection of environmental taxes in the state 
household is used to solve the problem of releasing household waste into the environment. 
 

Keywords: Collect tax, Environment 

                                                             
1 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ สาขานิตศิาสตรแ วทิยาลยันอรแทเทริแน 
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1. บทน า 
 ประชากรของประเทศในปใจจุบันมีจํานวน ประเทศไทยมีประชากร 65 ,479,453 คน  เมื่อประชากรมากขึ้น อัตราการเติบโตของ
ชุมชนยอมขยายมากขึ้น นําไปสูปใญหามลพิษในดานตาง ๆ ไดเชน กอใหเกิดปใญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตาง ๆ ในทางนํ้า เป็นปใญหาสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งเรื่อยๆ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู  อง
ประชาชน สังคมไทยกําลังกาวไปสูสังคมบริโภค ซึ่งจะมีการทิ้งขยะ ของเสียที่ใชแลวจากชุมชนลงสูแหลงนํ้าสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 
2. หลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 

2.1 หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี (Equity) 
หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี แบงออกเป็น หลักความเป็นธรร ในแนวนอน (Horizontal Equity) มีหลักวา บุคคลที่มีสถานะ

และความสามารถที่เหมือนกัน ควรที่จะเสียภาษีในจํานวนที่เทากัน (จิรศักด์ิ รอดจันทรแ, 2556 : 29) 
สวนหลักความเป็นธรรมในแนวต้ัง (Vertical Equity) มีหลักวาบุคคลที่มีสถานะและความสามารถที่แตกตางกันควรที่จะเสียภาษีในจํานวน

ที่แตกตางกัน (จิรศักด์ิ รอดจันทรแ, 2556 : 29) 
2.2 หลักความมีประสิทธิภาพหรือหลักความเป็นกลาง (Efficiency or Neutrality) 
หลักความมีประสิทธิภาพหรือหลักความเป็นกลาง แบงออกเป็นหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี มีหลักวาการจัดเก็บภาษี

ควรกอใหเกิดคาใชจายตํ่าหรือตนทุนตํ่าที่สุดทั้งในแงของเจาพนักงานผูจัดเก็บภาษี ซึ่งจะตองเสียคาใชจายในการบริหารจัดเก็บภาษี               
และในแงของผูเสียภาษีซึ่งจะตองเสียคาใชจายในการใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี (จิรศักด์ิ รอดจันทรแ, 2556 : 42) 

 สวนหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ มีหลักวาภาษีจะตองกอใหเกิดความสูญเปลาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
บิดเบือนของภาษีที่กอใหเกิดผลไมจูงใจใหผูเสียภาษีทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับที่ตํ่า เพื่อกอใหเกิดความสูญเปลาทางเศรษฐกิจน อยที่สุด 
(จิรศักด์ิ รอดจันทรแ, 2556 : 42) 

2.3 หลักผูกอมลพิษเป็นผูจาย (Polluter Pays Principle PPP)  
 หลักผูกอมลพิษเป็นผูจาย เป็นแนวความคิดในเชิงเศรษฐศาสตรแ มีหลักวา ผูที่กอมลพิษตอสิ่งแวดลอมจะตองรับผิดชอบจาย

คาเสียหายที่เกิดแกสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุม ถึงภาระคาใชจายในการปูองกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมตลอดจนทําใหกลับคืนสู                 
สภาพเดิมดวย 

  สาระสําคัญของหลักการผูกอมลพิษเป็นผูจาย คือ การสงเสริมใหนําเอาตนทุน ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นตนทุนภายนอกบวก
เขาไปเป็นสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตสินคา และบริการ มิเชนน้ันแลวก็จะกอใหเกิดสภาวการณแที่เรียกวาความลมเหลวของตลาด กลาวคือ              
เมื่อราคาสินคาและบริการไมสะทอนตนทุนที่แทจริงก็จะทําใหมีการบริโภคสินคาและบริการน้ันมากขึ้นผูผลิตก็ย่ิงผลิตมากขึ้นทําใหสิ่ งแวดลอม
เสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งการนําหลักการดังกลาวมาใชมีวัตถุประสงคแเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 
(ผูผลิตสินคาและบริการ ผูบริโภค ผูใชทรัพยากร) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดการกอมลพิษ  หรือกอความเสียหายตอสิ่งแวดลอม (สุนียแ มัลลิกะ
มาลยแ, 2539, : 104)  

3. มาตรการในการก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยของเสียจากภาคครัวเรือนลงสูสิ่งแวดลอมกับหลักการ
จัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 

การกําหนดโครงสรางอัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าจําเป็นตองพิจารณาถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ไม
วาจะเป็นหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี หลักความมีประสิทธิภาพหรือหลักความเป็นกลาง และหลักผูกอมลพิษเป็นผูจาย เน่ืองจาก                 
อัตราในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงคแการรักษาสิ่งแวดลอม   

 3.1 มาตรการในการกํานหดอัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยของเสียจากภาคครัวเรือนลงสูสิ่งแวดลอม  
 อัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าที่สอดคลองกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีจะตองมี

ลักษณะเป็นแบบอัตราแปรผัน (Variable Fee) เน่ืองจากจะทําใหครัวเรือนผูมีหนาที่เสียภาษีตองจายคาภาษีแปรผันตามความสามารถ (ปริมาณ
การปลอยมลพิษ) ในการจายภาษี ซึ่งสะทอนความสามารถในการจายภาษีที่แทจริงของผูครอบครองหรือเป็นเจาของแหลงกําเนิดมลพิษ เชน 
หากปลอยมลพิษมาก ครัวเรือนที่ปลอยน้ัน ก็จะตองเสียภาษีมาก และถาปลอยมลพิษนอยก็จะเสียภาษีนอย และคาภาษีในสวนน้ีจะมีสวนชวย
สรางแรงจูงใจใหแกครัวเรือนผูปลอยของเสีย ที่จะลดการปลอยของเสียลงสูสิ่งแวดลอม 

 3.2 อัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้ากับหลักความมีประสิทธิภาพหรือหลักความเป็นกลาง 
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อัตราที่ใชในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าที่สอดคลองกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ ตองมีลักษณะเป็นแบบอัตราคงที่ซึ่งงายตอการคํานวณภาระภาษีและกอใหเกิดการบิดเบือน                 
การตัดสินในในทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษีนอยที่สุดเพราะการจัดเก็บภาษีแบบอัตราคงที่จะทําใหครัวเรือนผูเสียภาษีในอัตราที่เทากันไมวาจะมี
ปริมาณการปลอยมลพิษเทาไหรก็ตาม ตราบใดที่มีการปลอยนํ้าทิ้งตามปริมาณที่กําหนด อัตราภาษีจึงมีลักษณะงายไมยุงยากซั บซอน เจา
พนักงานผูจัดเก็บภาษีสามารถเขาใจและคํานวณภาระภาษีไดโดยงาย ในขณะเดียวกันอัตราภาษีควรอยูในระดับที่ตํ่าเน่ืองจากอัตราภาษีที่ตํ่าจะมี
ผลทําใหครัวเรือนผูมีหนามีหนาที่เสียภาษีมีภาระภาษีที่ตํ่า  ทําใหรายจายที่ใชไดในครัวเรือนลดลงไมมากนัก ครัวเรือนจึงมีความเต็มใจที่จะเสีย
ภาษีใหแกรัฐบาลและไมตองการที่จะหลบหลีกและหนีภาษี เน่ืองจากการหลบหลีกและหนีภาษีกอใหเกิดความยุงยากมากกวาและไมคุมคากับ
ประโยชนแที่เขาจะไดรับจากการหลบหลีกและหนีภาษี  

3.3 อัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้ากับหลักผูกอมลพิษ เป็นผูจาย 
อัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าที่สอดคลองกับหลักผูกอมลพิษเป็นผูจายจะตองมีลักษณะเป็นแบบอัตรา

แปรผัน เน่ืองจากจะทําใหครัวเรือนที่มีหนาที่ตองเสียภาษีเสียภาษีในอัตราที่ตางกันโดยขึ้นอยูกับปริมาณสารพิษที่ ตนปลอยออกมา ซึ่งวิธีการ
ดังกลาวเป็นการใชหลักการจูงใจของระบบตลาดในการแกปใญหามลพิษทางนํ้า โดยอาศัยพื้นฐานการดําเนินการของตลาด  
 

4. มาตรการก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางน้ าตามกฎหมายตางประเทศ 
4.1 อัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อัตราที่ใชในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแบบอัตราแปรผัน โดยใชจัดเก็บ

จากผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทั้งหมด ไมวาจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ หรือภาคครัวเรือน ที่มีการปลอยมลพิษไมวาจะเป็นการปลอยมลพิษ
ทางตรง หรือทางออมก็ตาม ซึ่งมีผลทําใหผูมีหนาที่เสียภาษีตองจายคาภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้าแปรผันตามปริมาณมลพิษที่ตนปลอยออกมา 

4.2.อัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าตามกฎหมายสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ 
อัตราที่ใชในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยมลพิษทางนํ้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแเป็นแบบสองอัตราผสมผสานกัน โดยจะ

มีการจัดเก็บภาษีทั้งอัตราคงที่จะใชบังคับเก็บจากภาคครัวเรือน ซึ่งอัตราในการจัดเก็บจะขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าทิ้งและคุณภาพนํ้าทิ้งวามีมลพิษที่
เป็นโลหะหนักหรือไม ซึ่งการออกแบบโครงสรางอัตราภาษีในรูปแบบดังกลาว เป็นการออกแบบเพื่อใหการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้าให
มีความสอดคลองกับหลักเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี มากย่ิงขึ้นเพราะนอกจากจะมีการกําหนดชวงของปริมาณนํ้าทิ้งที่ถี่กวาของประเทศไทย
แลว ยังมีการวัดปริมาณสารปนเปื้อนในนํ้าทิ้งซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเสียภาษีที่แทจริง การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้าแบบ
อัตราคงที่ของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแจึงมีความเป็นธรรมมากกวาการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษแบบอัตราคงที่ของประเทศไทย 
 การจัดเก็บภาษีแบบอัตราแปรผัน จะใชจัดเก็บจากโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ ซึ่งมีผลทําใหโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหนาที่เสียภาษี
ตองจายคาภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้าแปรผันตามปริมาณมลพิษที่ปลอยออกมา ถาปลอยมลพิษมากโรงงานอุตสาหกรรมก็จะตองเสียภาษีมาก 
และถาปลอยมลพิษนอยโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเสียภาษีนอยนอย ซึ่งอัตราในการจัดเก็บภาษีแบบดังกลาวจะสอดคลองกับหลักความเป็นธรรม
ในแนวต้ัง  
 5. วิเคราะหแมาตรการในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม กรณีการตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จากการปลอยน้ าเสียจากภาคครัวเรือ
ลงสูสาธารณะ 
 1) การจัดเก็บภาษีแบบอัตราคงที่ จะใชบังคับเก็บจากครัวเรือนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งมีผลทําใหภาคครัวเรือน ขนาดเล็กและ
ขนาดกลางมีหนาที่เสียภาษี จายคาภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้าในอัตราเทากันตามที่กําหนดไวไมวาจะมีปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษเทาไหร
ก็ตาม ตราบใดที่มีการปลอยนํ้าทิ้งตามปริมาณที่กําหนด การจัดเก็บภาษีแบบอัตราคงที่จึงไมสอดคลองกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
เน่ืองจากอัตราการจัดเก็บภาษีแบบคงที่เป็นการจัดเก็บจากปริมาณการใชนํ้าหรือการปลอยนํ้าทิ้ง ไมใช การจัดเก็บจาก ปริมาณการปลอยสารพิษซึ่ง
ตัวชี้วัดความสามารถในการจายภาษีที่แทจริง การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษจากปริมาณการปลอยนํ้าทิ้งดังกลาวจึงไมไดสะทอนความสามารถ
ในการจายภาษีที่แทจริง 
 2) การจัดเก็บภาษีแบบอัตราแปรผัน จะใชจัดเก็บจากครัวเรือนที่มีขนาดใหญ ครอบครัวที่มีผูอาศัยในโรงเรือนเกินกวา 7 คนขึ้นไป 
หรือใชครัวเรือนประกอบกิจการพาณิชยแขนาดเล็กในครัวเรือน ซึ่งมีผลทําใหครัวเรือนมีหนาที่เสียภาษีตองจายคาภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้า                     
แปรผันตามปริมาณมลพิษที่ปลอยออกมา ถาปลอยมลพิษมากก็จะตองเสียภาษีมาก และถาปลอยมลพิษนอยก็จะเสียภาษีนอยนอย ซึ่งอัตราใน
การจัดเก็บภาษีแบบดังกลาวจะสอดคลองกับหลักความเป็นธรรมในแนวต้ัง  
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 3) การจัดเก็บภาษีแบบอัตราคงที่ จะทําใหครัวเรือนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เสียภาษีในอัตราที่เทากันไมวาจะมี
ปริมาณการปลอยมลพิษเทาไหรก็ตาม ตราบใดที่มีการปลอยนํ้าทิ้งตามปริมาณที่กําหนด อัตราภาษีจึงมีลักษณะงายไมยุงย ากซับซอน เจา
พนักงานผูจัดเก็บภาษีสามารถเขาใจและคํานวณภาระภาษีไดโดยงาย คาใชจายหรือตนทุน ในการบริหารจัดเก็บภาษีในสวนของการคํานวณ
ภาระภาษีจึงตํ่า ทําใหรัฐบาลมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีและนําไปใชจายไดอยางเพียงพอ นอกจากน้ีภาษีแบบอัตราคงที่ยังทําใหผูเสีย ภาษีมี
คาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ตํ่าและใชเวลาในการคํานวณภาระภาษีไมมาก อัตราในการจัดเก็บภาษีแบบดังกลาวจึงสอดคลองกับ
หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  

 
6. บทสรุป 
 1) การจัดเก็บภาษีแบบอัตราคงที่ที่จะนํามาใช คือ วิธีประมาณการตนทุนคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทาง
นํ้า ซึ่งจะใชจัดเก็บภาษีกับภาคครัวเรือนที่เป็นแหลงกําเนิดมลพิษขนาดเล็ก โดยอัตราการจัดเก็บดังกลาวถูกออกแบบมาเพื่อใหครอบคลุม
คาใชจายของหนวยงาน ผูกํากับดูแลในการติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ วาเสียภาษีถูกตองหรือ ไม และมีวัตถุประสงคแใหระบบภาษี
สามารถเลี้ยงตัวเองไดในระยะแรกของการบังคับใช  

การจัดเก็บภาษีแบบอัตราคงที่ จะทําใหภาคครัวเรือนที่มีหนาที่เสียภาษี จายคาภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้าในอัตราเทากันตามที่
กําหนดไวไมวาจะมีปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษเทาไหรก็ตาม ตราบใดที่มีการปลอยนํ้าทิ้งตามปริมาณที่กําหนด อัตราภาษีจึงมีลักษณะงาย 
ไมยุงยากซับซอน เจาพนักงานผูจัดเก็บภาษีสามารถเขาใจและคํานวณภาระภาษีไดโดยงาย รัฐจึงไมตองเสียคาใชจายหรือตนทุนในการบริหาร
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น รวมถึงผูมีหนาที่เสียภาษีก็ไมตองตองเสียคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ดีการกําหนดอัตราภาษี
ที่จะใชกับฐานภาษีดังกลาว ไมสอดคลองกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี เน่ืองจากอัตราการจัดเก็บภาษีแบบคงที่ดังกลาว เป็นกา ร
จัดเก็บจากฐานภาษีที่เป็นปริมาณการใชนํ้าหรือการปลอยนํ้าทิ้งเทาน้ัน ไมใชการจัดเก็บจากฐานภาษีที่เป็นปริมาณการปลอยสารพิษ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการจายภาษีที่แทจริง การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษจากปริมาณการปลอยนํ้าทิ้งดังกลาวจึงไมไดสะทอนความสามารถ
ในการจายภาษีที่แทจริง ผูวิจัยจึงมี ความเห็นวาควรมีการออกแบบอัตราภาษีแบบคงที่ตามแบบของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ โดยอัตราในการจัดเก็บ
ภาษีของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแนั้น จะจัดเก็บจากฐานภาษีโดยวัดจากปริมาณการปลอยนํ้าทิ้งและคุณภาพนํ้าทิ้งวามีมลพิษที่เป็นโลหะหนักหรือไม 
ซึ่งการออกแบบโครงสรางอัตราภาษีในรูปแบบดังกลาว เป็นการออกแบบเพื่อใหการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้า ใหมีความสอดคลองกับ
หลักเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมากย่ิงขึ้นเพราะนอกจากจะมีการกําหนดชวงของปริมาณนํ้าทิ้งที่ถี่กวาของประเทศไทยแลว ยังมีการวัดปริมาณ
สารปนเปื้อนในนํ้าทิ้งซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเสียภาษีที่แทจริง การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้า แบบอัตราคงที่ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินสแจึงมีความเป็นธรรมมากกวาการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษแบบ อัตราคงที่ของประเทศไทย  

2) การจัดเก็บภาษีในอัตราแปรผัน โดยใหครัวเรือนที่มีขนาดกลาง 7 คนขั้นไป กับครัวเรือนที่มีขน าดใหญ 10 ขึ้นไป หรือ 
ครัวเรือนที่ใชครัวเรือนประกอบกิจการขนาดเล็กไปดวย โดดย ผูมีหนาที่เสียภาษีมีภาระภาษีที่จะตองเสียภาษีในอัตราแปรผันตาม ปริมา ณ
สารพิษที่ตนปลอยลงสูแหลงนํ้า ตามความเป็นจริง โดยกําหนดอัตราสารพิษที่ปลอย เป็นตัวกําหนดภาษีภาจะตองเสียปริมาณ ภาษีในอัตรา
เทาไหร โดยครัวเรือนที่ปลอยสารพิษลงสูสิ่งแวดลอมมากก็ตองเสียภาษีใหแกรัฐในปริมาณที่สูง แตถาปลอยสารพิษลงสูสิ่งแวดลอมนอยก็ใหเสีย
ภาษีนอยตามสัดสวนสารพิษที่ปลอยลงสูแหลงสาธารณะ แตปใญหาดังกลาวอาจเป็นธรรมตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี แตอาจทําใหเกิดปใญหาการ
หลบหลีก และการหลีกเลี่ยงภาษีได เน่ืองจากตองเสียภาษีในอัตราที่สูง ซึ่งจะทําใหเกิดภาระในครัวเรือนเพิ่มมาก 
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แนวทางเพื่อการลดอุบัติเหตุจากกรณีผูขับขี่รถในขณะเมาสุรา 
Guidelines for reducing accidents from drivers while drunk 

 
จรัสพงศแ  คลังกรณแ1 

Charatpong Klangkorn 

 
บทคัดยอ 
 วิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือการลดอุบัติเหตุของไทย และตางประเทศ ท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากกรณีผูขับ
ข่ีรถในขณะเมาสุรา การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะศึกษามุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากกรณีผูขับข่ีรถในขณะเมาสุรา จากการ
ศึกษาวิจัยทําใหทราบวาการบังคับใชกฎหมายกรณีผูขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราในปใจจุบันมีความสําคัญมาก โดยทุกคนพึงตระหนักถึง
ปใญหาที่เกิดจากการขับข่ีรถในขณะเมาสุรา มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมาก กอใหเกิดการสูญเสียทรัพยแสินมีผูบาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิต เป็นจํานวนมาก การบังคับใชกฎหมายเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่ลดปใญหาการเกิดอุบัติเหตุไดโดยรัฐบาลควรกําหนดใหปใญหาการ
ขับข่ีรถในขณะเมาสุราเป็นปใญหาระดับชาติ จึงควรที่จะจัดต้ังศาลจราจร ข้ึนมาสําหรับพิจารณาคดีเก่ียวกับความผิด เพ่ือแบงเบาภาระ
การพิจารณาตัดสินคดีของศาลอาญาตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูพิพากษา อัยการ พนักงานสอบสวน ควรจะมีความรูเฉพาะทาง  เป็น
อยางดี เพ่ือรับปใญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
ค าส าคัญ : แนวทาง , อุบัติเหตุ , เมาสุรา    
 
Abstract 

The purpose of this research is to study guidelines for accident reduction in Thailand and abroad related 
to accidents caused by drunk drivers. This research The researcher will study the concept of Theory about 
Accidents from drivers while drunk According to a research study, it is known that law enforcement in the case 
of driving while driving while drunk is very important Which everyone should be aware of the problems caused 
by driving while drunk There is a high chance of an accident. Causing a lot of property loss, injury, disability or 
death. Law enforcement is another way to reduce accidents Therefore should establish a traffic court Came up 
for trial about the offense To ease the burden of judging cases of various criminal courts Especially judges, 
prosecutors, investigators Should have special knowledge in order to get traffic accident problems when entering 
the ASEAN community 
 
Keywords  :  Guidelines, accidents, drunkenness 
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บทน า 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแ เป็นสาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ผูที่เมาแลวขับจํานวนมาก

คิดวา เม่ือดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแในปริมาณมากตนเองยังคงขับรถได และพบอีกวาผูบาดเจ็บอยางรุนแรงจากพาหนะทุกประเภทดื่มเคร่ือ งดื่ม
แอลกอฮอลแกอนเกิดเหตุ ถาสามารถลดอุบัติเหตุจากคนเมาไดรอยละ 50 จะเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่จะลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ จากการศึกษาของ Lapham และคณะในปี 1998  (ไพบูลยแ สุริยะวงศแไพศาล. 2546 : 45)  พบวา ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จราจรมีระดับ
แอลกอฮอลแในเลือดตั้งแต 50 มิลลิกรัมเปอรแเซ็นตแขึ้นไป ซ่ึงสูงกวาผูปุวยฉุกเฉินปกติถึง 8 เทา สอดคลองกับรายงานขององคแการอนามัยโลก (ไวพจนแ 
กุลาชัย. 2555 : 1) ที่ระบุวา ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เขามาทําการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐมีระดับแอลกอฮอลแในเลือด 100 มิล ลิกรัม
เปอรแเซ็นตแถึงรอยละ 44 จากการศึกษาเชิงลึกในกลุมตัวอยางที่เกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตแ จํานวน 1,000 คน พบวา แอลกอฮอลแเป็น
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุถึง    รอยละ 36 สวน Phuvichit and Udomsade ระบุวาอุบัติเหตุจราจรที่เก่ียวของกับแอลกอฮอลแในประเทศ
ไทยมีอัตราสูงเกินกวารอยละ 50 จากการรายงานสถานการณแ และสภาพปใญหาอุบัติเหตุทางถนนปี พ.ศ. 2555 พบวาคนไทยตองบาดเจ็บนอน
โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทางถนนปี พ.ศ. 2555 จํานวน 110,777 คน พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกวา 5,000 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากในชวงเทศกาล
ปีใหม สงกรานตแ เพิ่มขึ้นจากชวงปกติเกือบ 2 เทา ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.00–19.59 น. รอยละ 30 เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีอุบัติเหตุ
สูงสุด รองลงมา คือเดือนมีนาคม และมกราคม สาเหตุการเกิดอุบัติเหตจุํานวนตามกลไกสูงสุด คือการชนรอยละ 57 พาหนะลมคว่ํา รอยละ 41 ผูขับขี่
รถ ทุกประเภทที่บาดเจ็บมีการดื่มสุรารอยละ 33.25 พบผูขับขี่รถอีแตเนสูงสุด รอยละ 35.90 รองลงมารถยนตแน่ังสวนบุคคลรอยละ 34.93 
รถจักรยานยนตแ รอนละ 34.41 และรถยนตแกระบะรอยละ 32.16 กลุมวัยรุน และวัยทํางานอายุ 15 – 29 ปี บาดเจ็บจากอุบัติเหตทุางถนนมากที่สุดถงึ
รอยละ 36.96 โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอายุ 15 – 19 ปี เป็นผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตแมากที่สุดรอยละ 16.06 

การเสียชีวิตของประชาชนผูใชรถใชถนนในปใจจุบันสาเหตุหลักเกิดจากผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราสรางความเสียหายใหกับประเทศชาติ
อยางมหาศาล ทางรัฐบาล และองคแกรอิสระ เชน มูลนิธิเมาไมขับไดรวมกันรณรงคแ และแกปใญหาเมาไมขับมาโดยตลอด โดยเฉพาะในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน วันปีใหม สงกรานตแ จะมีการรณรงคแโฆษณาใหประชาชนพึงตระหนักถึงอันตรายของ   การเมาแลวขับ แตก็ไมสามารถที่จะหยุดยั้ง  หรือมี
มาตรการที่จะใหประชาชนหยุดดื่มสุราขณะขับรถได จึงตองใชมาตรการทางกฎหมายบังคับ โดยเฉพาะพระราชบัญญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจเรียกคนขับรถตรวจวัดแอลกอฮอลแได   เพื่อมุงใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยแสิน
ของคนขับรถ และประชาชนบนทองถนน แตคนขับจะมีกลยุทธแในการหลบเลี่ยง เชน การประวิงเวลาในการตรวจวัดแอลกอฮอลแใหนานที่สุดเทาที่จะ
ทําได หรือปฏิเสธการตรวจวัด โดยอางวาเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอลแไมไดมาตรฐาน หรือกลาวหาวา       เจาพนักงานตํารวจเลือกปฏิบัติคดีเมาแลวขับ 
จึงมีแนวโนมไมดีขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน เครือรัฐออสเตรเลีย แกปใญหาโดยการกําหนดอัตราโทษที่รุนแรงทั้งยังสามารถ
สืบไปถึงแหลงผูที่เมาแลวขับไปดื่มแอลกอฮอลแ เพื่อลงโทษผูที่กอใหเกิดการกระทําผิดบางประเทศเปิดธุรกิจสงคนเมากลับบาน  

 ปใญหาผูขับขี่ไมยินยอมใหความรวมมือกับตํารวจตรวจวัดหาระดับแอลกอฮอลแ โดยอางวาตนเองไมไดเมาสุรา หรือการตั้งจุดตรวจปฏิบัติ
ไมถูกตองตามระเบียบหลักการตั้งจุดตรวจ เชน การซุมตรวจ ไมมีปูายสัญญาณไฟ ตํารวจแตงกายไมสุภาพ เชน ขณะตรวจใสชุดคร่ึงทอน หรือไมสวม
หมวก ไมใสเสื้อสะทอนแสงใหถูกตองเรียบรอย 

 ปใญหาผูขับขี่ อางวาเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอลแไมไดมาตรฐาน ผูตรวจวัดไมใชผูเชี่ยวชาญ ขาดความรู ความเขาใจในการตรวจวัด เคร่ือง
ตรวจวัดขาดอายุการใชงาน 

 ปใญหาการตรวจวัดแอลกอฮอลแ กอนตรวจวัดตํารวจจะใชดุลพินิจในการตรวจวัด โดยดูจากสีหนา ปฏิกิริยา การพูดจาโตตอบวามีกลิ่น
แอลกอฮอลแหรือไม ซ่ึงทําใหการตรวจวัดไมครบทุกคน โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นอยูเป็นประจํา 

ปใญหาการขาดอุปกรณแเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอลแ จากสํานักงานตํารวจแหงชาติขาดงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองมือตรวจวัด เน่ืองจาก 
 - ราคาของเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอลแมีราคาแพง เกินกําลังที่สํานักงาน ตํารวจแหงชาติจะจัดซ้ือใหเพียงพอครบทุกสถานีตํารวจ 
 - การบํารุงรักษาเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอลแตองหมั่นตรวจสอบอยูเสมอ ดังน้ันเจาหนาที่ตํารวจตองมีความรูในการเก็บบํารุงรักษา 
 - เคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอลแมีอายุการใชงานไดเพียง 6 เดือนเทาน้ัน จากน้ันก็ตองนําเคร่ืองดังกลาวไปใหสํานักงานวิทยาศาสตรแ
ตรวจเช็คระบบ และตั้งคารับรองผลใหใชงานตอไปไดอีก 6 เดือน 

 - การตรวจเช็คระบบ และตั้งคาเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอลแตองเสียคาใชจายมาก ซ่ึงเป็นปใญหาหน่ึงที่เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอลแไมได
รับการตรวจเช็ค และตั้งคาตรงตามกําหนดเวลาอายุการใชงาน ซ่ึงเม่ือทางพนักงานเจาหนาที่นําไปตรวจวัดก็จะเป็นชองทางการตอสูคดีของผูขับขี่ให
ศาลยกฟูอง 

ปใญหาผูที่มีอํานาจในการตรวจวัดแอลกอฮอลแตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูที่มีอํานาจในการตรวจวัดประกอบ
ไปดวย เจาพนักงานจราจร ผูตรวจการ พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ สําหรับเจาพนักงานจราจรในแตละจังหวัดมีเพียงผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด ผูตรวจการก็มีเพียงขนสงจังหวัด พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 ใหอํานาจไว สวนพนักงานเจาหนาที่หมายความวา ตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ดังน้ันเจาหนาที่ตํารวจที่มิไดปฏิบัติหนาที่
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อํานวยความสะดวกดานการจราจร เชน ฝุายปูองกันปราบปราม ธุรการ สืบสวน ปราบปรามยาเสพติด หากไปตรวจวัดแอลกอฮอลแตามจุดตรวจตาง ๆ 
หมิ่นเหมท่ีจะถูกศาลยกฟูองได หากทนายความยกเร่ืองอํานาจในการตรวจวัดขึ้นตอสูคดี เพราะไมใชผูที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร 

ปใญหาการปลอยตัวผูขับขี่ที่ตรวจวัดแอลกอฮอลแเกินกวาที่กฎหมายกําหนดแลว เน่ืองจากเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูง ญาติสนิท ผูบังคับบัญชา
สั่งใหปลอยตัว ผูขับขี่กอนที่จะลงบันทึกประจําวัน เน่ืองจากสังคมไทยยังเป็นสังคมอุปถัมภแอยู 

ปใญหาการตั้งจุดตรวจ จะตั้งซํ้าที่จุดเดิมอยูเสมอ เน่ืองจากความพรอมของอุปกรณแตาง ๆ ในการตั้งจุดตรวจมีอยูจํากัด ทําใหนักดื่มในพื้นที่รู
เสนทางการหลบเลี่ยงไดเป็นอยางดีจะจับกุมไดก็แตนักดื่มหนาใหมจากตางพื้นที่ ทําใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา 

ปใญหาการตั้งจุดตรวจที่แหลงสถานบริการตาง ๆ  กระทําไดยาก เน่ืองจากผูประกอบการไมเห็นดวยกับการตั้งจุดตรวจดงักลาวถือวาเป็นการ
ทําลายภาพพจนแการทองเที่ยว และทําลายเศรษฐกิจ 

ปใญหาอํานาจการบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานในกรณีผูขับขี่ไมยอมตรวจวัดแอลกอฮอลแ โดยผูขับขี่ยินยอมที่จะเสียคาปรับในขอหาฝุา
ฝืนคําสั่ง เจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงมีอัตราโทษปรับคร้ังละไมเกิน 1,000 บาท ซ่ึงมีโทษนอยกวาความผิดฐานขับขี่
รถในขณะเมาสุรา เพราะถาเสี่ยงไปทําการทดสอบตรวจวัดแอลกอฮอลแ  หากระดับปริมาณแอลกอฮอลแในเลือดเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ผูขับขี่ก็จะมี
ความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุราทันที มีอัตราโทษ จําคุกไมเกิน 1 ปี ปรับตั้งแต 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาต
ขับขี่ไมนอยกวา 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซ่ึงในขณะที่ขอหา ฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงาน พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ การบังคับ
ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  มีความเลื่อมล้ํากันใน อัตราโทษ ทําใหไมสามารถบังคับใหผูขับขี่ในขณะเมาสุราเขาทําการ
ทดสอบ เพื่อตรวจวัดแอลกอฮอลแได เน่ืองจากขอบกพรองในการบัญญัติกฎหมายดังกลาว  ทําใหผูขับขี่ที่เมาสุรามีโอกาสไดขับขี่รถอีกคร้ั งหน่ึง เม่ือ
ยินยอมเสียคาปรับในขอหาฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงาน พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ 

 ปใญหาวิธีการตรวจสอบ กรณีกฎหมายสองฉบับใหอํานาจพนักงานสอบสวนทําการตรวจวัดแอลกอฮอลแในเลือดแตกตางกัน กลาวคือ 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 142 วรรคสอง ใหอํานาจทําการตรวจวัดแอลกอฮอลแในเลือด โดยวิธีเปุาลมหายใจ ตรวจปใสสาวะ 
ตรวจเลือด กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ปี ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ใหอํานาจพนักงานสอบสวนทําการ
ตรวจพิสูจนแบุคคลทางวิทยาศาสตรแในการเปุาลมหายใจ เก็บตัวอยางเลือด ปใสสาวะของผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราได จะตองมีอัตราโทษจําคุกเกิน 3 
ปีขึ้นไป ทําใหประชาชนผูใชรถใชถนนเกิดความเคลือบแคลงใจวาพนักงานสอบสวนควรใชกฎหมายฉบับใดที่จะใหความยุติธรรมกับประชาชนมากที่สุด 

 ปใญหาสภาพบังคับของกฎหมาย กรณีฝุาฝืนไมยอมเขารับการทดสอบ ตรวจวัดหาคาปริมาณแอลกอฮอลแ กรณีเจาพนักงา นจราจร 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ สั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หากผูขับขี่ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่ง ผูขับขี่ก็จะมีความผิดฐาน 
ฝุาฝืนคําสั่ง ตามมาตรา 154(3) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท และเม่ือพนักงานสอบสวนไดดําเนินการเปรียบเทียบปรับไปแลว เจาพนักงาน
จราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ก็จะใหผูขับขี่ทําการทดสอบตรวจวัดแอลกอฮอลแอีกคร้ัง หากผูขับขี่ไมยอมทําการทดสอบอีก ก็จะตั้ง 
ขอกลาวหาวาฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 154(3) อีกคร้ัง ซ่ึงถือวาผิดหลักการลงโทษบุคคล
ซํ้าสองในการกระทําความผิดคร้ังเดียวกัน  

 ปใญหาเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล การกักตัวผูขับขี่เพื่อตรวจวัดแอลกอฮอลแ  ไมไดกําหนดเวลาไวแนนอนตายตัววา สามารถควบคุม
ไดก่ีชั่วโมง หากผูขับขี่ไมยอมทําการทดสอบก็จะกักตัวไวจนกวาจะยินยอมทดสอบ ซ่ึงการใชอํานาจดังกลาวหมิ่นเหมท่ีจะใชอํานาจเกินขอบเขต เพราะ
หากการควบคุมผูขับขี่ลวงเลยหลายชั่วโมงก็จะเขาขายการกระทําที่ไมสุจริต ซ่ึงอาจมีความผิดฐานหนวงเหน่ียวกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา  

 สํานักงานตํารวจแหงชาต ิไดสรุปสถิติอุบัติเหตทุี่เกิดขึ้นเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555 กับ   ปี พ.ศ. 2556 พบวา จํานวนผูเสียชีวิตในปี พ.ศ. 
2556 จํานวนอุบัติเหตุรวมทั้งปี 58,301 คร้ัง เสียชีวิต 7,067 ราย บาดเจ็บสาหัส 10,388 ราย บาดเจ็บนอย 17,235 ราย มูลคาความเสียห ายของ
ทรัพยแสินรวม 649,200,579 ลานบาท ในปี พ.ศ. 2555 จํานวนอุบัติเหตุรวมทั้งปี 54,341 คร้ัง เสียชีวิต 7,634 คน บาดเจ็บสาหัส 3,551 คน บาดเจ็บ
เล็กนอย 17,465 คน มูลคาความเสียหายของทรัพยแสินรวม 503,564,564 ลานบาท จะเห็นไดวา เม่ือเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 จํานวน
อุบัติเหตุรวมทั้งปีเพิ่มขึ้น 3,960 คร้ัง จํานวนผูเสียชีวิตลดลง 567 คน บาดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้น 6,837 คน บาดเจ็บเล็กนอยลดลง 230 คน  มูลคาความ
เสียหายของทรัพยแเพิ่มขึ้น 145,636,01 ลาน โดยรอยละ 50% มีสาเหตุมาจากการเมาแลวขับทั้งเสียชีวิต และบาดเจ็บ ดูจากสถานการณแตัวเลข ของ
จํานวนอุบัติเหตุรวมทั้ง 2 ปี มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น แมวาทางภาครัฐไดออกกฎหมายมาควบคุมอุบัติเหตุจากการเมาแลวขับอยางเข็มงวดแลวก็ตาม 

 
สมมติฐานการวิจัย  

วิจัย เร่ือง “แนวทางเพื่อการลดอุบัติเหตุจากกรณีผูขับขี่รถในขณะเมาสุรา” สุมติฐานของการวิจัยน้ีจึงมีอยูวา  การตรวจสอบหาระดับปริมาณ
แอลกอฮอลแในเลือดของผูขับขี่   ยังเป็นปใญหาเก่ียวกับหลักสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลในการบังคบัตรวจสอบ ถาผูขับขี่ไมยอมรับการตรวจสอบทําใหยังมีผูขับขี่
ขับรถในขณะเมาสุราฝุาฝืนกฎหมายจํานวนมาก จึงควรทําการศึกษาหา แนวทางเพื่อการลดอุบัติเหตุจากกรณีผูขับขี่รถในขณะเมาสุรา 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง “แนวทางเพื่อการลดอุบตัิเหตุจากกรณีผูขบัขี่รถในขณะเมาสุรา” เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การศึกษาคนควาในรูปแบบสัมภาษณแเชงิลึก (In-depth Interview)  วิเคราะหแจากเอกสารทางวิชาการ (Document Study) วารสาร บทความ 
รายงานการวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อนํามาประกอบ อางอิง และเป็นแนวทางในการวิเคราะหแ ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ผูวจิัยได
ทําการทดสอบเคร่ืองมือดวยการสัมภาษณแตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรกลุมตัวอยางทีต่องการวิจัยคือ  องคแกรรัฐ เอกชน และประชาชน
เพื่อได แนวทางการสรางความเขาใจใหกับประชาชนในเร่ืองการใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางเพื่อการลดอุบตัเิหตุจากกรณีผูขับขี่รถ
ในขณะเมาสุรา เพื่อใหเกิดการนําผลการศึกษาวิจยัออกมา 
  
ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเกิดจากสาเหตุ ผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา เน่ืองจากการดื่มแอลกอฮอลแทํา
ใหผูขับขี่ขาดสติสัมปชัญญะ เกิดความคึกคะนอง ขาดความระมัดระวัง สมรรถนะการขับขี่ลดลง ตาพรามัวมองถนนไมคอยชัด การตัดสินใจลดลงตาม
ระดับการดื่มแอลกอฮอลแ การสั่งการของสมอง และจิตใจจะชาลง ทําใหโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นไปไดสูงมาก จึงควรหาแนวทางในการแกไขปใญหา
ผูขับขี่ที่ชอบดื่มแอลกอฮอลแกอน หรือขณะขับขี่รถ เพื่อหยุดหยั่งไมใหผูขับขี่ไดมีโอกาสขับขี่รถไดอีกตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญกรณีเก่ียวกับสํานักงานตํารวจแหงชาติไมไดดําเนินการบันทึกคะแนน, อบรม, ทดสอบผูขับขี่, ยึดใบอนุญาต
ขับขี่, พักใชใบอนุญาตขับขี่กับผูกระทําผิดอยางจริงจัง และเป็นรูปธรรม เน่ืองจากที่ผานมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไมไดดําเนินการใด ๆ เลยเก่ียวกับ
การบันทึกคะแนน, อบรม, ทดสอบยึดใบอนุญาตขับขี่, พักใชใบอนุญาตขับขี่ โดยอางวาระบบโปลิส (PoLis) ขัดของ ไมสามารถใชงานไดเพราะระบบที่
ใชมีมานานแลวไมมีการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบใหสามารถปูอนขอมูลไดอยางถูกตอง ชัดเจน จึงควรหาแนวทางในการแกไขปใญหาใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติดําเนินการบันทึกคะแนน, จัดการฝึกอบรม, ทําการทดสอบผูขับขี่วาควรจะไดรับใบอนุญาตขับขี่คืนหรือไม รวมถึงตรวจสอบสภาพ
รางกายจิตใจ และใหความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจร ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติในขณะที่อยูในระหวางการถูกยึด หรือถูกพักใชใบอนุญาตขับขี่ให
ดําเนินการอยางจริงจัง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
 จากการศึกษาวิจัยถึงมาตรการลงโทษผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราในปใจจุบันยังไมมีความเหมาะสมดวยเหตุที่วา บทกําหนดโทษยังต่ําเกินไป 
เน่ืองจากการลงโทษผูขับขีข่ับรถในขณะเมาสุรา โทษจําคุกยังไมมีการลงโทษที่เปน็รูปธรรม ศาลจะตัดสินรอลงอาญาทุกคด ีนอกเสียจากวาคดีดังกลาวผูขับขี่
ไปกอใหเกิดอุบัติเหตุ แลวมีผูบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จึงจะลงโทษจําคุก สําหรับโทษปรับจะมีการลงโทษปรับประมาณ 5,000 – 8,000 บาท เทาน้ัน ไมวาผู
ขับขี่จะมีปริมาณแอลกอฮอลแมากเพียงใดก็ตาม จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขบทลงโทษใหเหมาะสมกับสภาพกาลปใจจุบัน 
 จากการศึกษาวิจัยมาตรการลงโทษผูขับขี่ขับรถขณะเมาสุราในปใจจุบันไมสามารถลดปใญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนได เน่ืองจากอัตรา
โทษในปใจจุบันยังต่ํา อยูมาก หากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน ออสเตรเลีย สงผลใหผูขับขี่ยังฝุาฝืนขับขี่รถขณะเมาสุราอยู
เป็นจํานวนมาก จึงทําใหผูขับขี่ตลอดจนผูใชรถใชถนนไดรับอุบัติเหตุ เป็นจํานวนมากเชนกัน 
 จากการศึกษาวิจัยกรณีผูขับขี่ที่เคยถูกจับกุมในขอหาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราไมมีความเกรงกลัวตอกฎหมายจนไมกลาที่จะขับรถในขณะ
เมาสุราอีกตอไป เน่ืองจากผูขับขี่เม่ือดื่มแอลกอฮอลแเขาไปแลวจะขาดความสํานึกความรับผิดชอบความเกรงกลัวตอกฎหมาย เกิดความคึกคะนอง ไม
สามารถควบคุมอารมณแของตนเองได ตลอดจนสังคมไทยยังมีระบบอุปถัมภแทําใหผูขับขี่บางคนขาดความย่ําเกรงตอกฎหมาย ตอระบบคุณธรรม และ
สังคมสวนรวม 
 จากการศึกษาวิจัยถึงกรณีการลงโทษที่รุนแรงกับผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราสามารถลดปใญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนได ดวยเหตุผล
ที่วาการลงโทษที่รุนแรง ผูขับขี่มีความเกรงกลัวท่ีจะตองถูกจับกุม ถูกจําคุกตองสูญสิ้นอิสรภาพ เสียชื่อเสียงทรัพยแสินเงนิทอง จึงทําใหผูขับขี่ไมกลาที่จะ
ฝุาฝืนกฎหมาย จึงสงผลใหจํานวนผูขับขี่ลดลง ทําใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงเชนกัน 
 จากการศึกษาวิจัยความตองการของผูขับขีใ่หมีการแกไขบทลงโทษผูขับขีข่ับรถในขณะเมาสุราใหมีโทษสงูขึน้ดวยเหตุผลที่วาบทกําหนดโทษ
ที่สูงขึ้นจะทําใหผูขับขี่ไมกลาที่จะขับรถในขณะเมาสุราอีก เน่ืองจากอัตราโทษที่สูงขึ้นจะทําใหผูขับขี่สูญสิ้นอิสรภาพถูกจําคุก และมีอัตราโทษปรับใน
อัตราที่สูงขึ้น 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญมาตรการแกไขปรับปรุงการบังคับทางกฎหมาย กรณีผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราควรใชปริมาณแอลกอฮอลแ 
และจํานวนคร้ังที่กระทําผิดมาเป็นเกณฑแในการกําหนดโทษ ดวยเหตุผลที่วาปริมาณแอลกอฮอลแในกระแสเลือดมีมากนอยเทาใดจะเป็นเกณฑแในการ
กําหนดโทษ เพราะหากปริมาณแอลกอฮอลแในกระแสเลือดมาก จะทําใหโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกวา ผูขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอลแในกระแสเลือดนอย 
และการกําหนดจํานวนคร้ังของการกระทําผิดมาเป็นเกณฑแในการกําหนดโทษดวยจะทําใหผูขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอลแ เกิดความเกรงกลัวตออัตราโทษที่
เพิ่มขึ้น หากกระทําผิดขอหาขับขี่รถขณะเมาสุราหลายคร้ังติดตอกัน 
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 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญ กรณีผูขับขี่ไมยอมเขารับการตรวจวัดแอลกอฮอลแ ควรกําหนดอัตราโทษใหสูงขึ้นกวาอัตราโทษกรณีผูขับขี่ขับ
รถในขณะเมาสุราดวยเหตุผลที่วาผูขับขี่ที่ไมยอมเขารับการตรวจวัดแอลกอฮอลแ มีเหตุอันควรเชื่อวาไดดื่มแอลกอฮอลแมากอน หรือดื่ มขณะขับขี่รถ 
เน่ืองจากผูขับขี่ที่ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอลแรูตัวอยูแลววาขณะตรวจวัดผูขับขี่ไดดื่มแอลกอฮอลแมากอนแลว 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญผูขับขี่ที่ไมยอมเขารับการตรวจวัดแอลกอฮอลแจะลงโทษ  ผูขับขี่ฐานฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงาน พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ทุกคร้ังที่สั่งใหทําการตรวจวัดแอลกอฮอลแ เน่ืองจากผูขับขี่มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงไมยอมเขารับการตรวจวัด เพราะ
หากวา  ผูขับขี่ไปเสียคาปรับเพียงคร้ังเดียวแลวปลอยตัวไปผูขับขี่ ซ่ึงกําลังมึนเมาสุราจะมีโอกาสที่จะขับขี่รถไดอีก ซ่ึงจะเป็นสาเหตุหลักที่จะกอใหเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนน 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญ ควรใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กรณีการตรวจวัดแอลกอฮอลแของผูขับขี่ ซ่ึงมีบทลงโทษ
จําคุกไมเกิน 1 ปี พนักงานสอบสวนสามารถตรวจวัดแอลกอฮอลแไดดวยเหตุผลที่วา พนักงานสอบสวนสามารถที่จะตรวจวัดแอลกอฮอลแกับผูขับขี่ที่ตอง
สงสัยวาดื่มแอลกอฮอลแขณะขับขี่รถได โดยทันที ไมตองรอใหเกิดอุบัติเหตุจนตองมีผูบาดเจ็บพิการ หรือเสียชีวิตกอน จึงจะทําการตรวจวัดผูขับขี่ 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญประเทศไทย ควรนําระบบการเปุาลมหายใจกอนสตารแทรถ มาใชกับผูขับขี่ที่เคยถูกจับกุมในขอหาผูขับขี่ขับรถ
ในขณะเมาสุรา ดวยเหตุผลที่วาเป็นการปูองกันไมใหผูขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอลแมากอนขับรถ ไมใหมีโอกาสที่จะขับรถอีกตอไป เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต จึงตองมีการปรับปรุงแกไข, กําหนดมาตรการเปุาลมหายใจกอนสตารแทรถมาใชกับผูขับขี่ที่เคยถูกจับกุมในขอหาขับขี่
รถในขณะเมาสุรา 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญผูขับขี่ที่ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ หากฝุาฝืนไปขับขี่รถในขณะเมาสุราอีกควรมีโทษทางอาญาดวยเหตุผลที่วา ผู
ขับขี่ควรมีความสํานึก และระมัดระวังไมใหไปกระทําความผิดซํ้า และหากไปกระทําความผิดในขอหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา ควรมีโทษทางอาญา 
เพื่อให  ผูขับขี่มีความหลาบจําไมไปกระทําความผิดอีก เป็นการลดปใญหาการเกิดอุบัติเหตุ จึงควรใหมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบทกําหนดโทษผูขับขี่ที่ถูก
พักใบอนุญาตขับขี่ 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน วันปีใหม วันสงกรานตแ ผูขับขี่ขับรถผานดานตรวจวัดแอลกอฮอลแ ควรมีการ
ตรวจวัดแอลกอฮอลแกับผูขับขี่ทุกคันดวยเหตผุลที่วา ผูขับขี่ทุกคนตองใหความรวมมือในการตรวจวัดแอลกอฮอลแกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อจะไดคัดกรอง    
ผูขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอลแ ขณะขับขี่รถออกจากถนน เพื่อใหผูขับขี่ที่ไมไดดื่มแอลกอฮอลแสามารถขับขี่รถไดตอไปสวนผูที่ ขับขี่รถในขณะเมาสุราก็จะถูก
จับกุมนําตัวสงสถานีตํารวจ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายในขอหา “ขับขี่รถในขณะเมาสุรา” มาตรา 43(2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จึง
ตองมีการปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญ การกําหนดระยะเวลากักตัวผูขับขี่เพื่อใหผูขับขี่เขารับการตรวจวัดแอลกอฮอลแ โดยกําหนดระยะเวลาการกัก
ตัวผูขับขี่ไดไมเกิน 2 ชั่วโมง หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวควรปลอยตัวผูขับขี่ไปทันที โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นดวยเหตุ ผลที่วา ผูขับขี่ที่ดื่ม
แอลกอฮอลแ ขณะขับรถหากไดรับการพักผอนที่เพียงพอความมึนเมาจะลดลงตามลําดับ ดังน้ันการกักตัวผูขับขี่ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ถือวาเหมาะสม
แลว จึงควรตองมีการปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในการกําหนดระยะเวลากักตัวผู ขับขี่ให
ปรากฏอยางชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญควรจะมีการตรากฎหมาย เพื่อเพิ่มโทษผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา ดวยเหตุผลที่วา การกําหนดอัตราโทษที่
สูงขึ้น ผูขับขี่จะไดพึงตระหนักมีความระมัดระวังไมฝุาฝืนขับขี่รถในขณะเมาสุรา ทําใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดนอยลง จึงควรมีการปรับปรุง แกไข 
กําหนดอัตราโทษของผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราใหมีอัตราโทษที่เพิ่มสูงขึ้น 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญถึงกรณีการเพิ่มโทษผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราสามารถลดจํานวนอุบัติเหตุไดดวยเหตุผลที่วา การเพิ่มโทษที่
สูงขึ้นในขอหาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราจะทําใหผูขับขี่ และประชาชนผูใชรถใชถนนพึงตระหนักตนเองกอนที่จะขับขี่รถทุกคร้ังไมควรดื่มแอลกอฮอลแ 
ซ่ึงจะสงผลใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดนอยลงไปดวย จึงควรมีการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมกําหนดอัตราโทษของผูขับขี่รถในขณะเมาสุรา  ใหมีอัตรา
โทษที่สูงขึ้น 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญการเพิ่มโทษผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราสามารถลดจํานวนผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราได ดวยเหตุผลที่วาการเพิ่ม
โทษที่สูงขึ้น ทําใหผูขับขี่มีความเกรงกลัวไมกลาฝุาฝืนดื่มแอลกอฮอลแขณะขับขี่รถจึงทําใหจํานวนผูขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอลแลดนอยลงอัตราการเกิดอุบัติเหตุก็
ลดลงไปดวย จึงควรมีการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมกําหนดอัตราโทษของผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราใหมีอัตราโทษที่เพิ่มสูงขึ้น 
 จากการศึกษาวิจัยสาระสําคัญ การตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กรณีผูขับขี่ที่มีอายุต่ํากวา 20 ปี ผูขับขี่ที่
ไดรับใบอนุญาตขับขี่คร้ังแรก ผูขับขี่รถสาธารณะ รถโรงเรียน รถบรรทุกควรมีระดับปริมาณแอลกอฮอลแในเลือดไมเกิน 20 มิลลิกรัมเปอรแเ ซ็นตแดวย
เหตุผลที่วาผูขับขี่ที่มีอายตุ่าํกวา 20 ปี ผูขับขี่ที่ไดรับใบอนุญาตขบัขี่คร้ังแรกมีประสบการณแนอยในการขับขี่รถ ทําใหมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
ผูขับขี่รถสาธารณะ รถโรงเรียนตองอาศัยผูที่มีประสบการณแสูงในการขับขี่รถ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุ โอกาสที่จะทําใหมีผูบาดจับ หรือเสียชีวิตเป็น
จํานวนมาก สวนผูขับขี่รถบรรทุกน้ันตองอาศัยความชํานาญเป็นพิเศษในการขับขี่รถ เพราะเป็นรถที่มีขนาดใหญ นํ้าหนักบรรทุกมาก หากเกิดอุบัติเหตุ
จะทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพยแสินของผูอ่ืนเป็นจํานวน 
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 ขอเสนอแนะ 
 “ผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา” เป็นเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ควรจะปรับเปลี่ยนจากการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความ
ตาย ซ่ึงอัตราโทษในปใจจุบันยังอิงอยูกับการกระทํา โดยประมาทจําคุกไมเกิน 10 ปี เทาน้ัน จึงควรจะมีการเพิ่มโทษผูขับขี่ขับรถในขณะ เมาสุรา 
เน่ืองจากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูงกวาผูขับขี่ที่ไมดื่มสุรามากถึง 6 เทา ดังน้ันในกรณีที่ผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราแลวไปชนผูอ่ืนเสียชีวิตใหถือวามี
ความผิดในขอหา “ฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนา” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ปี ถึง 15 ปี 
 สรุปสาเหตุของการแกไขขอกฎหมาย เน่ืองจากกรณีผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราทุกคนมีความสํานึกวา การดื่มแอลกอฮอลแในขณะขับขี่รถมี
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกวาผูขับขี่รถโดยปกติที่ไมดื่มแอลกอฮอลแ ดังน้ัน เม่ือรูสํานึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น หากฝืนดื่มแอลกอฮอลแโดยไมใสใจตอ
การเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลรอบขาง ซ่ึงการเกิดอุบัติเหตุอาจนํามาซ่ึงการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือพิการได ดังน้ัน หากบัญญัติกฎหมายใหมี
อัตราโทษที่เพิ่มสูงขึ้น ผูขับขี่รถก็จะ พึงตระหนักไมกลาที่จะขับขี่รถในขณะเมาสุรา ทําใหผูดื่มแอลกอฮอลแลดนอยลงสงผลใหจํานวน อุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นลดนอยลงไปดวย ความปลอดภัยของผูใชรถใชถนนก็จะมีมากขึ้น 
 ในการกําหนดคาปริมาณแอลกอฮอลแในเลือดไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรแเซ็นตแ ไดอางอิงกฎหมายของตางประเทศ ซ่ึงตามขอเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตรแการแพทยแ โดยวิธีการทดสอบตรวจหาระดับปริมาณแอลกอฮอลแในเลือด โดยวิธีเปุาลมหายใจ (Breath Analyzer Test) โดยวิธีตรวจวัด
จากปใสสาวะ หรือตรวจวัดจากเลือด การบังคับใชกฎหมาย และการใหความรูกับประชาชนตองสอดรับกัน โดยครอบคลุมทั่วประเทศ แตจากการ
ประชาสัมพันธแ รณรงคแโครงการ “เมาไมขับ” ไมสามารถจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนสวนใหญของประเทศไทย เพราะทุกคนที่ละเมิด
กฎหมายฉบับน้ีจะตอบเป็นเสียงเดียวกันวา “ตนเองไมเมายังสามารถขับขี่รถไดอยางสบาย” จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทองถนน
มากมาย จึงควรที่จะลดคาปริมาณแอลกอฮอลแในเลือด โดยกําหนดเกณฑแตามอายุของผูขับขี่ที่มีอายุต่ํากวา 20 ปี ผูที่ไดรับใบอนุญาตขับขี่คร้ังแรกผูขับ
ขี่รถจักรยานยนตแผูขับขี่รถสาธารณะ รถโรงเรียน รถบรรทุก ควรกําหนดคาระดับปริมาณแอลกอฮอลแในเลือดใหมดังน้ี 
 “ผูขับขี่ที่มีอายุต่ํากวา 20 ปี ผูที่ไดรับใบอนุญาตขับขี่คร้ังแรก ผูขับขี่รถจักรยานยนตแ ผูขับขี่รถสาธารณะ รถโรงเรียน หรือรถบรรทุก มี
ปริมาณแอลกอฮอลแในเลือดไดไมเกิน 20 มิลลิกรัมเปอรแเซ็นตแ  
 ผูขับขี่รถทั่วไปมีปริมาณแอลกอฮอลแในเลือดขณะขับขี่รถไดไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรแเซ็นตแ” 
 สรุปสาเหตุของการแกไขขอกฎหมาย เน่ืองจากผูขับขี่ที่มีอายุต่ํากวา 20 ปี ผูขับขี่ที่ไดรับใบอนุญาตขับขี่คร้ังแรก เป็นผูดอยประสบการณแใน
การขับขี่รถ และหากไปดื่มแอลกอฮอลแ ขณะขับขี่รถก็จะทําใหมีโอกาสที่จะไปกอใหเกิดอุบัติเหตุไดสูง ผูขับขี่รถจักรยานยนตแน้ัน เป็นรถขนาดเล็ก ไมมี
อุปกรณแเคร่ืองปูองกันผูขับขี่ หากเกิดอุบัติเหตุจะทําใหผูขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอลแมีโอกาสสูงที่จะเกิด การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือพิการ  สวนผูขับขี่รถ
สาธารณะรถโรงเรียนน้ัน ตองมีภาระรับผิดชอบ ตอผูโดยสารเป็นจํานวนมาก ดังน้ันความรับผิดชอบจึงสูงตามไปดวย หากไปดื่มแอลกอฮอลแโอกาสที่จะ
เกิดความสูญเสียกับผูโดยสารยอมมีมากตามไปดวย สวนผูขับขี่รถบรรทุกน้ัน หากผูขับขี่ ดื่มแอลกอฮอลแแมเพียงเล็กนอยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ และ
เกิดความสูญเสียที่รุนแรงก็จะมีมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากรถบรรทุกมีนํ้าหนักมาก ดังน้ันการบัญญัติกฎหมายควบคุมผูขับขี่ที่มีอายุต่ํากวา 20 ปี ผูขับขี่ที่
ไดรับใบอนุญาตขับขี่คร้ังแรก ผูขับขี่รถสาธารณะ รถโรงเรียน รถบรรทุก ซ่ึงเป็นการควบคุม ผูขับขี่ใหพึงระมัดระวังในการดื่มแอลกอฮอลแมากกวาผูขับ
ขี่รถโดยทั่วไป ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ เพราะปริมาณแอลกอฮอลแ 20 มิลลิกรัมเปอรแเซ็นตแ ผูขับขี่จะมีสติสัมปชัญญะใกลเคียง
กับผูที่ไมดื่มแอลกอฮอลแ  
 กรณีผูขับขี่ที่ไมยินยอมเขาทําการทดสอบ เพื่อหาคาปริมาณแอลกอฮอลแในเลือด โดยวิธีเปุาลมหายใจ (Breath Analyzer Test) โดยวิธี
ตรวจวัดจากปใสสาวะ หรือตรวจวัดจากเลือด เจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถที่จะไปบังคับขูเข็ญใหผู ขับขี่
ดําเนินการตรวจวัดไดจะทําไดก็เพียงเลี่ยงไปตั้งขอกลาวหาตามมาตรา 154(3) “ฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาที่ ตามมาตรา 142 วรรคสอง” จะมีอัตราโทษตามมาตรา 154 วรรคทาย ตองระวางโทษปรับคร้ังละไมเกิน 1,000 บาท เทาน้ัน ดังน้ันจึงควรที่
จะตองเพิ่มอัตราโทษปรับในขอหา “ฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ใหมีอัตราโทษสูงขึ้น โดยใหมีอัตราโทษ
ขั้นต่ําของขอกลาวหา ผูขับขี่ขับรถ ในขณะเมาสุรา” เพื่อความเหมาะสมไมใหผูขับขี่ใชเป็นทางเลือกที่จะไมยินยอมทําการทดสอบ ดังน้ันจึงควรที่จะ
แกไขอัตราโทษปรับดังน้ี “ฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 142 วรรคสอง มีอัตราโทษปรับตั้งแต 
5,000 – 10,000 บาท” ซ่ึงอัตราโทษปรับตามขอกลาวหาดังกลาวน้ี พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 37(2) จึงไมจําเป็นตองไปแกไขอํานาจการปรับของพนักงานสอบสวนอีกเป็นการปูองกันไมใหผูขับขี่ใชเป็นทางเลือกที่จะไมยินยอมเขาทํา
การทดสอบตรวจวัดแอลกอฮอลแ  
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อ านาจประชาธิปไตยกับการเลอืกต้ัง 
Svereignty and election 

 
สืบพงศแ สุขสม1 

Suebpong  suksom 

 
บทคัดยอ 

ระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ถือมติเสียงสวนใหญของประชาชน ซึ่งประชาชนจะตองรักษาสิทธิและทํา
หนาท่ีของตนเองดวยหลักการประชาธิปไตย มิใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมภายใตกฎระเบียบของสังคม เนนการเขามามีสวนรวม
ของประชาชน ท้ังน้ี ความเป็นประชาธิปไตยตองเป็นการแสดงออกของสมาชิกอยางมีเหตุผล เพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุปเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกสวนใหญ การดําเนินการใดๆ เป็นไปตามหลักการแหงเหตุและผล เป็นที่ยอมรับกันวาสังคมประชาธิปไตยจะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไปสูความมั่นคง รวมทั้งจะสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ สถาบันทางการเมือง การ
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง ดําเนินไปอยางมีความกาวหนา ระบอบประชาธิปไตยจะดํารงอยูไดอยางมีเสถียรภาพไดน้ัน 
ยอมข้ึนอยูกับระดับความรูและความเขาใจของประชาชนในสังคม  

 
ค าส าคัญ :  คุณภาพชีวิต  เสถียรภาพ  ความเสมอภาค 
 
Abstract 

Democracy as a rule, people who hold a majority vote. Which people are required to maintain their 
rights and duties with democracy principles.It is not  damage to human life or public under the rule of society. 
Emphasis on the participation of the people. However,democracy is a system that requires members to be 
expressive and realistic. In order to obtain an acceptable conclusion. Beccause of we believe that the 
implementation of any of the principles of reason to inevitably result in the development of social integration 
and quality of unlimited life. Democracy will remain stable depending on the level of understanding in this rule, 
economic development, personality of democracy, stability of political institutions and political development 
and administration. Also, the value of democracy to provide value to individuals and society. For a democratic 
society is that believes in the dignity of mankind, a mutual trust. Therefore be called a social value.  
 
Key words :  Quality of life  Stabilization  Equalization 
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ความหมายของประชาธิปไตย 
 การเลือกต้ังตัวแทนเขาไปทําหนาที่บริหารบานเมืองไมไดมีความหมายวาในสังคมน้ันหากมีการเลือกต้ังแลวจะมีความเป็น
ประชาธิปไตย เพราะความเป็นประชาธิปไตยยังมีองคแประกอบสําคัญๆอื่นเขามาเป็นเครื่องบงบอกอีกหลายประการ อาทิ อํานาจอธิปไตยของ
ปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย และหลักเสียงขางมาก (สืบพงศแ สุขสม ,2561) ในขณะเดียวกันเมื่อจะกลาวถึง
ความหมายของ “ประชาธิปไตย”และจะสามารถพิจารณาไดตามประเด็นหลักๆดังตอไปนี้  

1. ความหมายของคําวา ประชาธิปไตย ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา   Democracy ซึ่งมาจากคําภาษากรีกวา Democratia ซึ่ง
ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ Demos กับ kratein คําวา  Demos หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะน้ัน ประชาธิปไตย 
(Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน  

2. ความหมายที่เนนเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค นักปรัชญาการเมืองหลายทานที่ใหขอสังเกตวา รูปแบบการปกครองที่ดีก็
คือ การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษยแ เชื่อวา สมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกนัที่จะเขามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยสวนรวม นอกจากน้ี ระบบการเมืองจะตองเปิด โอกาส หรือใหเสรีภาพแก
ประชาชนในการดําเนินการใดๆ ภายใตกฎระเบียบของสังคมดวย ซึ่ง รูปแบบการปกครองดังกลาวก็คือระบอบประชาธิปไตย  

3. ความหมายที่เนนการเขามีสวนรวมหรือเสียงของประชาชน ในเมื่อระบอบประชาธิปไตย ใหความสําคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็น
เจาของอํานาจอธิปไตยใชอํานาจที่ผานทางองคแกรทางการเมืองตางๆ เพื่อประโยชนแสุขของตนเอง บทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึงมี  
ความสําคัญมากในระบอบน้ี จนมีผูกลาววา ประชาธิปไตยน้ัน ถือวาประชาชน คือ เสียงสวรรคแ เป็นระบอบที่เปิดโอกาสใหประชาชนรวม
ดําเนินการเพื่อสรางสรรคแสังคมของตนเอง กิจกรรมการเขารวมทางการเมืองของประชาชน อาจเป็นทางออม โดยผานกระบวนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแเขาไปทําหนาที่แทน หรืออาจเป็นทางตรง เชน การประทวง การรองเรียน ในรูปแบบตางๆ เพื่อใหรัฐบาลรับทราบถึง
ปใญหาเป็นตน  

4. ความหมายที่เนนเจตนารมณแของประชาชน ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลแน แหง  สหรัฐอเมริกาไดใหความหมายของคําวา 
ประชาธิปไตยไวอยางกระชับและคมคายวา เป็นการ ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยน้ัน ผูนํา
ทางการเมืองเป็นผูที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนเจตนารมณแของประชาชน รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรค  การเมืองที่มีเสียงขางมากหรือไดรับเสียง
สนับสนุนสวนใหญ รัฐบาลจะคงอยูในอํานาจตอไปได เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดยการแสดงใหประชาชนเลือกต้ัง เห็นวา รัฐบาลสามารถสนองตอบ
ตอเจตนารมณแของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.ความหมายตามที่มาและขอบเขตอํานาจ มีผูใหความหมายของประชาธิปไตยไววา อํานาจสูงสุดมาจากประชาชน ทั้งน้ีโดยอางวา 
มนุษยแทุกคนยอมมีสิทธิและเสรีภาพโดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถที่คิดและกระทําการใดๆ ไดแตเมื่อมนุษยแมาอยูรวมกันเป็นสังคม เขาจะสละ
สิทธิ์และอํานาจบางประการใหกับผูปกครอง เพื่อใชอํานาจน้ันดําเนินการภายในกรอบที่กําหนด ฉะน้ันรัฐบาลในประเทศที่ปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยน้ันจะมีอํานาจที่มีขอบเขต 
รัฐธรรมนูญยุคฉบับ คสช. 
 ประวัติศาสตรแการเมืองไทยต้ังแต พ.ศ.2475 จนถึงปใจจุบัน เป็นประวัติศาสตรแของความพยายามที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับ
ประเทศของเราโดยลืมไปหรือไมคอยจะคิดวารัฐธรรมนูญน้ัน ถาจะใหย่ังยืนก็จะตองเขียนไวในหัวใจของคนไทยทุกคนมิใชจะเขียนไวในสมุดขอย 
แตในการใหความสําคัญตอเอกสารที่เป็นลายลักษณแอักษรน้ัน มิใชชาวไทยชาติเดียวที่เป็ นเชนน้ัน ชาติอื่นๆทั่วโลกก็มีอาการคลายกัน ฉะน้ัน
ประวัติศาสตรแของประเทศตางๆ ในสมัยใหมจึงเป็นประวัติศาสตรแของความพยายามที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับประเทศของตนเอง 
และใหความศักด์ิสิทธิ์ตอสิ่งที่เขียนไวเป็นลายลักษณแอักษรมากกวาจะดูเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญและการปกครอง (วิชัย ตันศิริ,2540) 

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับลาสุดปี 2560 ที่สงผลใหเกิดการเลือกต้ังในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งกอนหนาน้ัน ในวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปีเรา
ถือวาเป็นสําคัญทางประวัติศาสตรแ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475เป็นตนมาที่เรามีรัฐธรรมนูญใชเป็นแมบทในการปกครองประเทศ 
รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2560 ถูกรางขึ้นโดยคณะบุคคลที่แตงต้ังขึ้นโดยคณะรัฐประหารพรอมกับยังคงคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
จํานวนมากมายที่ขัดกับเน้ือหาหลายมาตราของรัฐธรรมนูญ สะทอนใหเห็นวา ประเทศน้ีไมไดปกครองโดยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และไม
มีนิติรัฐที่กฎหมายสูงสุดไมไดมาจากประชาชน เมื่อมาพิจารณาดูรัฐธรรมนูญของตางประเทศกันบาง รัฐธรรมนูญประเทศอังกฤษ เป็นรัฐธรรมนูญ
ที่ไมมีลายลักษณแอักษร จะไมพบเห็นตัวรัฐธรรมนูญที่กําหนดมาตราตางๆ จากมาตราแรกจนมาตราสุดทาย รัฐธรรมนูญอังกฤษน้ันจะกระจายอยู
ในรูปแบบตางๆกันในรูปของพระราชบัญญัติตางๆ บาง เชน พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ.1689 พระราชบัญญัติสืบสันติวงศแ ปี 
1701 หรือในรูปของขอตกลงและขนมธรรมเนียม เชนการจัดต้ังคณะรัฐมนตรีไมมีกฎหมายฉบับไหนบงบอกใหมีการจัดต้ัง  แตคณะรัฐมนตรี
วิวัฒนาการจากภาคปฏิบัติจนกลายเป็นขนมธรรมเนียมที่ยอมรับกันมาเกือบ 300 ปีมาแลว รัฐธรรมนูญของอังกฤษจึงเป็นตํานานทางการเมืองที่
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หลายประเทศคิดที่จะเอามาเป็นแบบอยางไมวาจะเป็นฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริการ และกวาที่อังกฤษจะประสบความสําเร็จไดน้ันไดผ านความ
ขัดแยงระหวางพระมหากษัตริยแและขุนนาง และผานการปฏิวัติถึง 2 ครั้งในศตวรรษที่ 17 และ 19 รวมถึงการปฏิรูปครั้งใหญในศตวรรษที่ 19 
ดวย การตอสูด้ินรนระหวางพระมหากษัตริยแกับขุนนางในอดีตเป็นการตอสูเพื่อปกปูองผลประโยชนแของกลุมชนชั้นของตนเองและตามแนวความ
เชื่อตามลัทธิศาสนา 

มีผูสนใจรูปแบบการปกครองของอังกฤษคนแรกๆ คือ นักปรัชญาเมธีจากฝรั่งเศส มองเตสกิเออรแ  ขอสังเกตของมองเตสกิเออรแ
หลังจากที่ไดมาเยือนอังกฤษในตนคริสตแศตวรรษที่ 18 ไดกลาวชมความสําเร็จของการปกครองของอังกฤษ และมีขอสังเกตวาความสําเร็จน้ีเกิด
จากการแบงแยกอํานาจอธิปไตยเป็น 3 อํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ขอเขียนของมองเตสกิเออรแแพรหลาย
ไปในประเทศฝรั่งเศสและอเมริการเหนือ และกลาวกันวามีอิทธิพลตอการสรางรัฐธรรมนูญของอเมริกา และรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในสมัยตอมา 
ขอสังเกตของมองเตสกิเออรแจะถูกตองหรือไมถูกตอง เป็นประเด็นที่นาพิจารณา ศาสตราจารยแทางรัฐศาสตรแ เชน ฮันติงตัน ไดต้ังขอสังเกตกันวา
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาที่ต้ังใจจะเลียนแบบจากอังกฤษน้ัน อันที่จริงมีผลตรงกันขามเพราะการปกครองของอังกฤษมิไดมีการแบงแยกอํานาจ
อธิปไตยในลักษณะดังกลาวมองเตสกิเออรแจะผิดหรือฮันติงตันจะถูกเป็นประเด็นที่นาศึกษาวิเคราะหแ การวิเคราะหแรัฐธรรมนูญอังกฤษจึงวิเคราะหแ
จากแนวประพฤติปฏิบัติบาง จากพระราชบัญญัติบางฉบับบาง จากการตีความหรือขอวินิจฉัยของนักกฎหมายที่ไดรับการกยองในสังคมบาง  

โดยสรุปแลวจากการศึกษาเชิงประวัติศาสตรแดังกลาวน้ี อาจพิจารณาหลักการของรัฐธรรมนูญอังกฤษวา หลักการปกครองโดย
กฎหมาย(Rule of Law) ซึ่งมีความหมายวาสังคมน้ันไมใชกําลังปกครอง ความหมายตอมาก็คือ “คนอังกฤษถูกปกครองโดยกฎหมายเทาน้ัน” 
การลงโทษคนอังกฤษจะกระทําโดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมายโดยไมมีความผิดตามที่ระบุไวในกฎหมายจะกระทําไมได” สวนอํานาจ
ของ Rule of Law ในความหมายที่สามคือการจํากัดอํานาจของกษัตริยแหรือผูปกครองเป็นอํานาจที่ผานตามพระราชบัญญัติรัฐสภาตลอดจนการ
วินิจฉัยของฝุายตุลาการ จะเห็นไดวาระบบรัฐสภามีอํานาจสูงสุดและเป็นหลักการของการปกครองประชาธิปไตยอังกฤษในปใจจุบัน วิวัฒนาการ
มาจากสภาใหญ (Great Council) ของกษัตริยแสมัยกอน ซึ่งเริ่มตนเป็นเพียงสภาที่ปรึกษาอํานาจของสภาเพิ่มขึ้นตามสถานการณแและวิวัฒนาการ
ของชนชั้นทางเศรษฐกิจ 

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ระบบประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณแอักษรฉบับที่เกาแกที่สุดใน
โลกปใจจุบัน รัฐธรรมนูญน้ีไดผานวิกฤตการณแมาแทบทุกชนิดจนกระทั่งสงครามกลางเมือง แตก็สามารถรอดพนมาไดถึงปใจจุบัน จึงนับวาจะตองมี
คุณสมบัติที่สําคัญมากที่ทําใหอยูยงคงกะพันมาถึงบัดน้ี สหรัฐอเมริกาไดผานสงครามการกูอิสรภาพปลดแอกจากอังกฤษ ดังน้ันจึงรูคุณคาของ
อิสรภาพเป็นอยางดี และมีประสบการณแของการปกครองตนเองในชวงสมัยสงครามกูอิสรภาพ ทําใหซาบซึ้งไดดีวาการปกครองน้ันมิใชเรื่องของ
การใหเสรีภาพแตเพียงอยางเดียว แตเป็นเรื่องของการจัดต้ังรัฐบาลที่เขมแข็งเพื่อการบริหารประเทศได รูปแบบของการปกครองแบบสมาพันธรัฐ
ในชวงแรก ไมมีการจัดต้ังรัฐบาลกลางเลย มีแตสภาคองเกรส (วิชัย ตันศิริ,2540) 

มีขอสงสัยมากขึ้นตามลําดับถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) นําไปสูการวิตกกังวลวาจะมี
การบิดเบือนเจตนารมณแของประชาชน การโกงการเลือกต้ังทั้งกอน ระหวางและหลังการเลือกต้ังหรือไม กอนการเลือกต้ัง การออกแบบระบบ
เลือกต้ังภายใตรัฐธรรมนูญอยางบิดเบี้ยวทําใหไมสามารถสะทอนเสียงของประชาชนไดอยางแทจริง มีการจัดการเลือกต้ังที่กอใหเกิดความสับสน
ตอผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

การเมืองจะสงผลตออนาคตเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกต้ังจะเป็นอยางไรขึ้นอยูกับเหตุปใจจัยหลายประการ ซึ่งยังมีความไมแนนอน
เกิดขึ้นไดและขึ้นอยูกับตัวแปรสําคัญที่อยูนอกเหนือการควบคุมทั้งภายในและภายนอกประเทศ แตสิ่งที่ผูถืออํานาจรัฐและ กกต.  ทําได คือการ
จัดการเลือกต้ังใหเสรีและเป็นธรรม เป็นปใจจัยพื้นฐานที่จําเป็นในการลดปใจจัยเสี่ยงทางการเมืองในอนาคต ทั้งที่โดยปใจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทย
น้ันมีศักยภาพที่จะพัฒนาสูการเป็นประเทศพัฒนาแลวในระยะเวลา 15-20 ปี หากไมมีวิกฤตการณแทางการเมืองหลังการเลือกต้ัง อยางไรก็ตาม 
หากมีการจัดการเลือกต้ังไมบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหนาระหวางฝุายประชาธิปไตยและฝุายสืบทอดอํานาจของ คสช. และมี
โอกาสเกิดเหตุการณแแบบเดือนพฤษภาคม 2535 และมีโอกาสจะเกิดรัฐประหารไดอีก และอาจจะพยากรณแไดวา หากสถานการณแพัฒนาไปสูสภาวะ
ที่ไมพึงประสงคแเชนน้ัน ก็จะเป็นจุดเริ่มตนของวิกฤตการณแทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยประเทศจะเขาสูทศวรรษแหงความถดถอยอีกรอบหน่ึง 

ไทยจะเป็นศูนยแกลางเศรษฐกิจอาเซียนไดหากเรามีระบอบประชาธิปไตยที่มีความตอเน่ืองมั่นคง หลังทศวรรษแหงความขัดแยงและ
ความเสื่อมถอย เราควรชวยกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยสมบูรณแตามแนวคิดของทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงคแ ประชาธิปไตยสมบูรณแอัน
ประกอบไปดวย ประชาธิปไตยทางการเมือง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ความรุนแรงของปใญหาความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของไทยเป็นเรื่องที่ตองแกไขโดยเรงดวน แมนเป็นเรื่องที่แกไขยากและตองใชเวลา แตระบอบประชาธิปไตยจะสามารถ
แกไขปใญหาความเหลื่อมล้ําไดดีกวาระบอบเผด็จการอํานาจนิยม เน่ืองจากระบอบประชาธิปไตยจะทําใหอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรมีการ
กระจายตัวมีการตรวจสอบถวงดุล ความจริงที่เราไมอาจปฏิเสธได ก็คือ หลังการเลือกต้ังการเมืองไทยจะยังไมเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตยอยาง
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แทจริง เป็นเพียงระบอบกึ่งประชาธิปไตย กติกาสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญหลายมาตราที่ไมเป็นประชาธิปไตย ภายใตวุฒิสภาและองคแกรอิสระที่มาจาก
การแตงต้ังจากผูยึดอํานาจ คือ คสช.ซึ่งไมยึดโยงกับประชาชนการวางยุทธศาสตรแระยะยาวถึง 20 ปี ของ คสช.ที่ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน 

หากตองการใหประเทศไทยเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตยอยางแทจริงอันเป็นหลักประกันพื้นฐานตอความมั่นคงและความกาวหนาของ
ประเทศ หลักประกันพื้นฐานตอสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ความยุติธรรมและหลักการปกครองโดยกฎหมาย 
(นิติรัฐ) สังคมไทยและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนตองรวมกันดําเนินการดังตอไปนี้  

1.สังคมไทยตองเรียกรองให คสช. ทบทวนแผนการสืบทอดอํานาจ ที่เริ่มดําเนินการมาต้ังแตการลมรัฐธรรมนูญฉบับ ศ.ดร.บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ “ขอใหหยุดย้ังการสืบทอดอํานาจเสียและควรปลอยใหกลไกการเลือกต้ังสะทอนเจตนารมณแของประชาชนโดยปราศจากการ
แทรกแซงและสรางความไดเปรียบทางการเมืองอยางไมเป็นธรรมตอพรรคการเมืองตางๆที่แขงขันกัน” ในการเลือกต้ังหาก คสช. ละวางจาก
อํานาจและปลอยใหบานเมืองพัฒนาไปตามภาวะปกติโดยไมเขามาแทรกแซง ความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการณแทางการเมืองจะลดลงอยางมาก 

2.ขอเรียกรองผูที่จะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกต้ังตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.-ระบบบัญชีรายชื่อหรือ
ระบบเขต) และตองอยูในบัญชีรายชื่อผูที่ถูกเสนอใหเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง คือ นายกรัฐมนตรีตองมาจาก สส. และมาจากการ
เลือกต้ัง เพื่อใหผูนําประเทศยึดโยงกับประชาชนโดยตรงและมาจากการเลือกต้ัง ของประชาชนโดยตรงอันเป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย 

  รัฐธรรมนูญ 2560 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีไมจําเป็นตองมาจากสภาผูแทนราษฎรเพียงแคอยูในบัญชีรายชื่อเสนอตัวเป็นนายกฯ โดย
ไมตองเป็นสมาชิกพรรคดวย เป็นการกําหนดที่ไมสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตยที่แทจริง ประชาชนและผูนําประเทศมีความเชื่อมโยงกัน
ลดลงจนไมอาจพูดไดเต็มปากวา นายกฯ มาจากการเลือกของประชาชนเจาของประเทศ เจาของอํานาจอธิปไตย เน่ืองจากระบบเลือกต้ังแบบ
จัดสรรปในสวนแบบผสมน้ีใชบัตรใบเดียวในการเลือก สส. เขต เลือกพรรคการเมือง และเลือกนายกฯ ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ 

ในกรณีที่ประชาชนตองการสนับสนุนผูใดเป็นนายกรัฐมนตรี จะรูไดอยางไรวา ประชาชนเลือกใครกันแนใน 3 รายชื่อ ที่พรรคการเมือง
เสนอ “อีกทั้งเมื่อมีการกําหนดบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญใหสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน ที่มาจากการแตงต้ังของ คสช. รวมลงคะแนนเลือก
นายกรัฐมนตรีดวยแลว ย่ิงเป็นการตอกยํ้าวา ประชาชนไมไดมีสวนในการเลือกผูนําประเทศอยางแทจริง” อันเป็นการขัดกับหลักการพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย 

3.ให กกต. จัดพิมพแตราสัญลักษณแ (โลโก) และชื่อพรรคในบัตรเลือกต้ัง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชสิทธิเลือกต้ัง การเลือกต้ังใน
ระบอบประชาธิปไตยไมใชการเพียงแคเลือก สส. แตเป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศผาน
การเลือกพรรคการเมืองการที่ กกต. จะกําหนดใหบัตรเลือกต้ังไมมีโลโกและชื่อพรรคสรางความสับสนในการเลือกต้ังเพิ่มเติมเขาไปอีก 

การกําหนดใหผูสมัครพรรคเดียวกันในแตละเขตเลือกต้ังเป็นคนละเบอรแกันอีกก็สรางความยุงยากและสับสนใหกับผูมีสิทธิเลือกต้ังอยู
แลว” และลดบทบาทความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง หากบัตรเลือกต้ังไมมีชื่อพรรคและไมมีโลโกพรรคการเมือง อาจเป็นการวางแผนให
การเลือกต้ังเป็นโมฆะโดยต้ังใจ ซึ่ง กกต. ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดวย การกระทําดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยวาเป็นแผนการ
ทําลายระบอบประชาธิปไตยดวยการทําใหการเลือกต้ังดูสับสน ยุงยากและอัปลักษณแดวยความต้ังใจของผูมีอํานาจหรือไม ? และทําใหพรรค
การเมืองฝุายตรงขามกับ คสช. ออนแอลง ในที่สุดจะกอใหเกิดการไมยอมรับผลการเลือกต้ังและนํามาสูวิกฤตการณแทางการเมืองที่ไมเป็นผลดีตอ
ประเทศชาติและประชาชนเลย 

4.ตองปลดล็อกพรรคการเมืองตางๆ เพื่อใหพรรคการเมืองสามารถชี้แจงนโยบายไดอยางเต็มที่ โดยยกเลิกคําสั่งที่ปิดกั้นเสรีภาพและ
ขัดตอรัฐธรรมนูญ สามารถเตรียมเขาสูการเลือกต้ังอยางมีคุณภาพและเป็นธรรมมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยพรรคการเมือง
ตองแสดงเจตจํานงในการรณรงคแหาเสียงและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางสรางสรรคแ  

5.คืนความเป็นธรรมใหกับคดีทางการเมืองทั้งหลาย ยกเลิกการดําเนินคดีกับประชาชนที่เรียกรองใหมีการเลือกต้ังและหยุดการ
ดําเนินคดีกับประชาชนผูใชสิทธิเสรีภาพภายใตความคุมครองของรัฐธรรมนูญ 

6.ตองจัดการเลือกต้ังอยางสุจริตโปรงใส เสรี และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบขอมูลและผลการเลือกต้ังได โดยปราศจากขอสงสัยวา
การเลือกต้ังสะทอนเจตนารมณแของประชาชนหรือไม หากเกิดความไมมั่นใจอยางกวางขวางวาระบบการเลือกต้ังมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมหรือไม 
เสนอใหมีการจัดต้ังองคแกรภาคประชาชนสังเกตการณแการเลือกต้ัง และเชิญองคแกรระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับจากประชาคมโลกมารวม
สังเกตการณแเลือกต้ังหรือรวมจัดการเลือกต้ัง 

7.เพื่อใหกระบวนการเปลี่ยนผานสูระบอบกึ่งประชาธิปไตยหลังการเลือกต้ังเกิดบรรทัดฐานที่ถูกตอง มีธรรมาภิบาล และเป็นพื้นฐาน
ตอการพัฒนาสูความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบในอนาคต “แกนนํา คสช. ที่ตองการทํางานทางการเมืองตอ(สืบทอดอํานาจ) ตองเขาสูกระบวนการ
เลือกต้ัง เขาสูการเสนอตัวแขงขันอยางเปิดเผยและเป็นธรรมกับพรรคการเมืองตางๆ และตองลาออกจากตําแหนงทางการเมืองหรือไมเขาไป
เกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ัง” เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการเลือกต้ังมีความเป็นกลาง เป็นธรรมและไมเกิดผลประโยชนแทับซอน 
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8. ควรสนับสนุนองคแกรภาคประชาชนรวมสังเกตการณแการเลือกต้ัง เพื่อรวมกันสอดสองไมใหมีการทุจริตหรือโกงการเลือกต้ัง  
9.เมื่อปรากฏผลการเลือกต้ังแลว การเลือกนายกรัฐมนตรี และการจัดต้ังคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ตองสะทอนเจตนารมณแของ

ประชาชน โดยให สส.ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนมีบทบาท ขณะที่ สว. ซึ่งมาจากการแตงต้ังของ คสช. ตองวางตัวเป็นกลางและงดออกเสียง
ในการเลือกนายกฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางเจตนารมณแของประชาชนกับความตองการของ คสช. ซึ่งอาจนํามาสูวิกฤติทางการเมืองได 

10.เมื่อมีการจัดต้ังรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนแลวใหมีการจัดลงประชามติวาสมควรมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผล
พวงจากการรัฐประหารในมาตราหรือเน้ือหาที่ไมเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือไม รวมทั้งถามประชาชนดวยวาควรจะมีการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปีหรือไม เพ่ือใหยุทธศาสตรแชาติและแนวทางการปฏิรูปประเทศเกิดจากการเปิดกวางในการมีสวนรวมของประชาชน 

11.ผูมีอํานาจและทุกภาคสวนชวยกันดําเนินการขับเคลื่อนตามขอเรียกรองของหลายภาคสวนของสังคมดังกลาวนับต้ังแตการราง
รัฐธรรมนูญขางตนแลว จะทําใหลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการณแทางการเมืองในอนาคต ลดความเสี่ยงในการเกิดการเลือกต้ังสกปรกและเกิด
การไมยอมรับผลการเลือกต้ัง บานเมืองจะไดมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ นําไปสูความกาวหนา รุงเรือง ของประเทศ สันติสุข ความเป็นธรรม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

หากพิจารณากันถึงลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแลวตามปรัชญาพื้นฐานวาการสรางรัฐธรรมนูญน้ัน คือการสรางเครื่องเหน่ียวรั้งการใชอํานาจ
ของฝุายบริหารมิใหเกินขอบเขต แนวทางสะกัดกั้นน้ันมีสองระดับหรือสองดาน ดานหน่ึง น้ันก็คือจะตองปูองกันมิใหอํานาจของฝุายบริหารหรือ
ผูใชอํานาจรัฐรุกล้ําเขาไปในแดนสิทธิเสรีภาพของสวนบุคคล และอีกดานหน่ึง ก็คือจะตองปูองกันมิใหกลุมหน่ึงกลุมใดเขาครอบครองอํานาจรัฐ
โดยเบ็ดเสร็จในระยะหน่ึงระยะใด การสรางระบบคานอํานาจหรือการถวงดุลยแอํานาจจึงเป็นหลักการที่สําคัญหลักหน่ึงและการใชหลักนิติธรรม
เป็นหลักปกครอง ก็เป็นอีกหลักหนึ่ง (วิชัย ตันศิริ,2540) 
คุณคาของความเป็นประชาธิปไตย  

ความมีคุณคาของประชาชนซึ่งเป็นเจาของประเทศไดมอบใหตัวแทนในการบริหารบานเมืองเพื่อเป็นเอกภาพตามหลักการบริหารที่
เจาของอํานาจอธิปไตยมอบให ดวยหลักเสรีภาพในการดําเนินชีวิตและความเสมอภาคภายใตเงื่อนไขอันพึงไดจากการใหบริการของรัฐใน
ขณะเดียวกันที่ทุกคนยอมไดรับการคุมครองและปฏิบัติภายใตขอกฎหมายเดียวกันโดยหลักนิติรัฐที่ไดรับฉันทานุมัติของรัฐสภาตามหลักเสียงขาง
มาก เป็นคุณคาของสิ่งที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้ 

1.เป็นคุณคาตอบุคคล ระบอบน้ีใหคุณคาแกบุคคล  โดยมองวา บุคคลมีเสรีภาพและเทาเทียมในศักด์ิศรีและความเป็นคน การที่คนจะ
มีเสรีภาพไดอยางแทจริง หมายความวา คนจะตองไมตกอยู ภายใตการควบคุมของผูอื่น เพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที่
ยึดถืออํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผูปกครองเอง การที่ประชาชนจะปกครองตนเองได  จะตองมีเสรีภาพอยางแทจริง 
ประชาธิปไตยยอมรับในคุณคาของบุคคล โดยใหเสรีภาพทางการเมือง 18 และเสรีภาพในการพูด เขียนและวิพากษแวิจารณแดวย เสรีภาพในทาง
การเมือง ไดแก เสรีภาพในการ เลือกผูแทนเพื่อที่จะไปทําหนาที่หรือแสดงเจตนารมณแแทนปวงชน และมีความเทาเทียมกัน คือ ประชาชนแตละ
คนตางมีคะแนนเสียง 1 เสียงไมวาจะเป็นเศรษฐีหรือยาจก สวนเสรีภาพในการพดู เชน วิพากษแวิจารณแนับเป็นสิ่งควบคูกับเสรีภาพทางการเมือง 
คือ รัฐบาลใหเสรีภาพแกประชาชน ในการเลือกต้ัง แตไมใหประชาชนพูด เขียนหรือวิพากษแวิจารณแโดยเสรีแลว ประชาชนก็จะไมมี  โอกาสได
แสดงออกใหรัฐบาลหรือรัฐสภาไดทราบความตองการของประชาชน เมื่อเป็นเชนน้ี  ประชาธิปไตยจะไรความหมาย เสรีภาพในการพูด การเขียน
และการวิพากษแวิจารณแ  หมายรวมถึง การที่รัฐเปิดชองทางใหประชาชนได แสดงออกทางความคิดเห็นในดานตางๆตอนโยบาย ตลอดจน การ
ดําเนินงานของรัฐอีกดวย เป็นตัวควบคุมหรือตัวกระตุนอยางหนึ่งที่จะทําใหการดําเนินงานไดทําเพื่อผลประโยชนแของสวนรวมจริงๆ มากกวาที่จะ
กระทําเพื่อผลประโยชนแคนบางคนบางกลุม  

2.มีคุณคาตอสังคม สังคมประชาธิปไตยน้ันเป็นสังคมที่เชื่อมั่นในศักด์ิศรีของเพื่อนมนุษยแ ความไววางใจซึ่งกันและกัน ประชาชนเป็นผูรู
เหตุผล รูจัดคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความเต็มใจที่จะประนีประนอมผอนปรนใหกันและกัน มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา และพรอมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง เสมอ สังคมที่ประกอบไปดวยบุคคลที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย จึงไดชื่อวา เป็นสังคมที่มีคุณคา เป็นสังคมที่มีนาอยูอาศัย  
 
ขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตย  

ขอดี  
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ยังประโยชนแเพื่อมวลมหาประชาชนของแตละสังคมโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย ตามหลักสากล

ถือวาหลักการประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ไดรับการยอมรับในสังคมสวนใหญจึงเป็นหลักเกณฑแที่ยอมรับกันวาดีที่สุดในปใจจุบัน ทั้งน้ีสา มารถ
พิจารณาไดตามเงื่อนดังตอไปนี้ 
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1.ในสภาวะของสังคมมีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีสิทธิแหงความเป็นคน  
เหมือนกนั ไมวา จะยากดีมีจน เชน สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยแสิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระทําใดๆ ไดหากเสรีภาพน้ันไมละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผูอื่น เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพ ในการพูด การเขียน การวิพากษแวิจารณแ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเทาเทียมกันที่จะ
ไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เป็นตน  

2.การปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใชอํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาใชปกครองตนเอง และเป็นรัฐบาล
เพื่อใชอํานาจบริหาร ซึ่งสามารถสนองตอบ ความตองการของประชาชนสวนรวมไดดีเพราะผูบริหารที่เป็นตัวแทนของปวงชนยอมรูความ 
ตองการของประชาชนไดดี  

3.ประเทศมีความเจริญมั่นคงการมีสวนรวมในการปกครองตนเองทําใหประชาชนมีความ พรอมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ และ
ระเบียบที่ตนกําหนดขึ้นมา ยอมรับในคณะผูบริหารที่ตนเลือก  ขึ้นมา และประชาชนไมมีความรูตอตาน ทําใหประเทศมีความสงบสุข
เจริญกาวหนาและมั่นคง  

ขอเสีย 
แมนวาระบอบประชาธิปจะเป็นระบอบที่ถือไดวาดีที่สุดในปใจจุบันแลวก็ตามแตยังมีขอเสียที่ยังไมอาจจะปิดความเสี่ยงหรือจุดออน

ดังกลาวไดจึง ซึ่งอาจจะพิจารณาไดดังตอตอไปนี้ 
1.สังคมความเป็นประชาธิปไตยการดําเนินการตางจะรูสึกวามีความยากระบอบเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่

ดี แตการที่จัดสรรผลประโยชนแตรงกับความตองการประชาชนทุกคนยอมทําไมไดนอกจากน้ันยังเป็นการยากที่จะให ประชาชนทุกคนมีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ ทั้งน้ี เพราะวิสัยของมนุษยแยอมมีความเห็นแกตัว เห็นแกได การดําเนินชีวิตของมนุษยแใน
สังคม จึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่นได  

2.เสียคาใชจายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จําเป็นตองใหประชาชนไปใชสิทธิ เลือกต้ังผูแทนเพื่อใหปฏิบัติหนาที่แทนตน 
การเลือกต้ังในแตละระดับ ตางตองเสียคาใชจายมาก ทั้งงบประมาณดําเนินงานของทางราชการและคาใชจายของผูสมัครรับเลือกต้ัง  

3.มีความลาชาในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตย ตองใชเสียงสวนใหญ โดยผานตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและ
มติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญ จึงตองดําเนินตามขั้นตอนทําใหเกิดความลาชา เชน การตรากฎหมาย ตองดําเนินการตามลําดับ 
ขั้นตอนของวาระ อาจใชเวลาเป็นสัปดาหแเป็นเดือน หรือบางฉบับตองใชเวลาเป็นปี จึงจะตราออกมาเป็นกฎหมายได 
มองประชาธิปไตยผานเสียงจากเยาวชน  
 จากผลสํารวจของนิดาโพล ถึงความนาสนใจของผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาธิปไตยในมุมมองอนาคตของ
ชาติ” จากเยาวชน ที่มีอายุต้ังแต 15 – 25 ปี ทั่วประเทศ จํานวน 1,248 หนวยตัวอยาง  กระจายทุกภูมิภาค เกี่ยวกับการติดตามขาวสาร
การเมืองและประชาธิปไตยในมุมมองของเยาวชน พบวา  

เยาวชนสวนใหญ รอยละ 63.73 ติดตามขาวสารดานการเมืองบาง  เพราะไมคอยมีโอกาสไดติดตาม ตองเรียน หรือทํางานสวนใหญ 
รองลงมา รอยละ 25.93 ระบุวา ไมติดตาม เพราะการเมืองเป็นเรื่องนาเบื่อ วุนวาย  มีเพียง  และรอยละ 10.34 ที่ติดตามตลอด เพราะ จะไดทัน
ตอเหตุการณแบานเมือง และเกี่ยวของกับเน้ือหาในบทเรียน  
 ทั้งน้ี เยาวชน รอยละ 80.53 มองวา การเมืองเป็นเรื่อง ใกลตัว เพราะมีผลตอการดําเนินชีวิต การทํางาน เกี่ยวของกับเน้ือหาใน
บทเรียน ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเลือกต้ัง  มีเพียง รอยละ 9.13 มองวาเป็นเรื่องไกลตัว เพราะ
ไมไดยุงเกี่ยวกับการเมืองมากนัก และเนนในเรื่องเรียนหรือการทํางานมากกวา 
 เมื่อสอบถามถึงความเขาใจเกี่ยวกับคําวา “ประชาธิปไตย” พบวา เยาวชน รอยละ 32.45 ระบุวา ประชาธิปไตย คือ การเลือกต้ังได
ผูนํามาจากเสียงขางมาก  รองลงมา รอยละ 31.81 คือ การรูจักสิทธิของตนเองและผูอื่น และ รอยละ 14.66 คือ การเคารพกฎกติกา   

และทายที่สุด ทัศนคติของเยาวชนที่มีตอการเมืองไทยในปใจจุบัน พบวา เยาวชน รอยละ 53.77 ระบุวา  การเมืองไทยในปใจจุบัน แย 
ไมดี วุนวาย และเป็นเรื่องนาเบื่อ รองลงมา รอยละ 10.90 ระบุวา เกิดการแบงแยก ไมมีความปรองดอง ชิงดีชิงเดนกัน  และรอยละ 4.57 ระบุ
วา ไมเคารพกฎกติกา ไมมีความเป็นประชาธิปไตยและใชกฎหมู  

รูปแบบการปกครองที่ถือมติเสียงสวนใหญของประชาชน ซึ่งประชาชนจะตองรักษาสิทธิและทําหนาที่ของตนเองดวยความเสมอภาค 
มิใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมภายใตกฎระเบียบของสังคม เนนการเขามามีสวนรวมของประชาชน ทั้งน้ี ความเป็นประชาธิปไตยตองเป็นการ
แสดงออกของสมาชิกอยางมีเหตุผล เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญ การดําเนินการใดๆ เป็นไปตามหลักการแหงเหตุ
และผล เป็นที่ยอมรับกันวาสังคมประชาธิปไตยจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไปสูความมั่นคง รวมทั้งจะสงผลใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ สถาบันทางการเมือง การพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง ดําเนินไปอยางมีความกาวหนา ระบอบ
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ประชาธิปไตยจะดํารงอยูไดอยางมีเสถียรภาพไดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับระดับความรูและความเขาใจของประชาชนในสังคมการเลือกต้ังจึงมักจะ เป็น
ที่มาของความเขาใจกันทั่วๆไปวาการเลือกต้ังคือประชาธิปไตยและเป็นการไดมาซึ่งอํานาจอธิปไตยแตในความเป็นจริงแลวการเลือกต้ังตัวแทน
เขาไปทําหนาที่บริหารประเทศน้ัน เป็นเพียงฉากสําคัญฉากหนึ่งเทาน้ัน เสียงสะทอนจากเยาวชนของชาติยอมมองเห็นถึงวัฒนธรรมทางสังคมและ
มีวัฒนธรรมทางการเมือง(Political culture)เขามามีสวนเกี่ยวของในวิถีชีวิต ซึ่งจะเป็นตัวบงชี้ใหเห็นถึงความแตกตางวาใครมีความคิดเห็น
อยางไรตอการเมืองจะเป็นสิ่งกลอมเกลาที่มีอิทธิพลทางความคิดตอระบบการเมืองในอนาคต วัฒนธรรมทางการเมืองในความหมายทาง
สังคมศาสตรแจะมุงเฉพาะแบบแผนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองเทาน้ัน จากแนวคิดของ Almond(1956)ใหความเห็นวาแบบแผนของ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอระบบการเมืองมีอยู 3 ลักษณะ คือ 1)ความโนมเอียงเกี่ยวกับการรับรู (Connitive orientation)เป็นความรูความเขาใจ
และความเชื่อของบุคคลที่มีตอระบบการเมือง และสวนตางๆของระบบการเมือง 2)ความโนมเอียงที่เกี่ยวกับความรูสึก (Affective orientation) 
เป็นความรูของบุคคลที่มีตอระบบการเมืองและสวนตางๆของระบบการเมือง 3) ความโนมเอียงเกี่ยวกับการประเมินคา (Evaluative 
orientation) เป็นการใชดุลพินิจและการตัดสินใจในการใหความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและปรากฎการณแทางการเมือง นอกจากน้ี 
Almond และ Verba (1965) ยังไดทําการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุมคนในสังคมตางๆและพบวาวัฒนธรรมทาง
การเมืองในกลุมบุคคลมีความแตกตางกันอยู 3 ลักษณะคือ 

1.วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (The parochial political culture) เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไมมีความรูความ
เขาใจในระบบการเมืองเลย ไมมีความรู ไมมีความเห็น และไมใสใจตอระบบการเมือง ไมคิดวาตนเองมีความจําเป็นที่จะมีสวนรวมทางการ เมือง 
ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบจะพบในกลุมคนที่ยากจนและไรการศึกษาเป็นกลุมที่ขาดโอกาสในการรับรูและเขาใจในระบบการเมือง 

2.วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟูา (The subjective political culture) เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรูความ
เขาใจในระบบการเมืองโดยทั่วๆไป แตไมสนใจที่จะเขารวมทางการเมืองในทุกระบวนการ และไมมีความรูสึกวาตนเองมีความหมายหรืออิทธิพล
ตอระบบการเมือง บุคคลเหลาน้ีจะยอมรับอํานาจรัฐ เชื่อฟใงและปฏิบัติตามกฎหมายโดยดุษฎี 

3.วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (The participant political culture) เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู
ความเขาใจในระบบการเมืองเป็นอยางดี เห็นคุณคาและความสําคัญในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งน้ี เพื่อควบคุม กํากับ และตรวจสอบ
ใหผูปกครองทําการปกครองเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมจะพบเห็นในชนชั้นกลาง
สวนใหญของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแลว ทั้งน้ีเพราะประชาชนสวนใหญเป็นเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง 

ดังที่กลาวมาขางตนน้ันเป็นการกลาวถึงรัฐธรรมนูญของประเทศที่พัฒนาแลวทั้งสองประเทศคืออังกฤษและอเมริกาน้ันทั้งเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญก็ดี ภาวเศรษฐกิจ สภาพสังคมและเสถียรภาพทางการเมืองไดบอกถึงความแตกตางถึงระดับการพัฒนาประเทศที่เจริญแลวกับ
ประเทศดอยพัฒนาในหลายๆดานแลว ภายใตรมเงาของรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช.น้ัน หากจะทํานายอนาคตวา ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองหลังการ
เลือกต้ังของไทยเราเอง จะเป็นอยางไร คําตอบก็คงมีความไมแนนอนสูงเพราะหากไมมีการจัดการเลือกต้ังใหเป็นไปอยางเสรีและบริสุทธิ์ยุติธรรม 
การไมทําใหการเลือกต้ังสะทอนเจตนารมณแของประชาชนไดอยางแทจริง เอาการเลือกต้ังเป็นเพียงพิธีกรรมที่สรางความชอบธรรมใหกับการสืบ
ทอดอํานาจของเผด็จการ คสช.เทาน้ันก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนผานประเทศจากระบอบรัฐประหารสูระบอบกึ่งประชาธิปไตยเฉกเชนเดียวกันกับ
การเมืองหลังการทํารัฐประหารของทุกๆครั้งที่ผานมา ขณะน้ีมีการต้ังคําถามมากขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องการจัดการเลือกต้ังวามีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
มากนอยแคไหน การปิดกั้นโอกาสใหมีการแขงขันทางการเมืองอยางเป็นธรรมและเปิดกวางใหทุกกลุมการเมืองไดแขงขันกันอยางจํากัดและ
สัมผัสไดชัดถึงความไมชอบธรรม และจะเป็นการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหมที่บิดเบี้ยวใหกับประชาชนไทยในอนาคต 
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ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
The Expectations of citizens to public services  

in the municipal district of Lamlukka, Pathum Thani Province 
อนันตแ เกตุวงศแ1 

Anant Ketwong       
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาถึงความคาดหวัง ปใญหาและขอเสนอแนะของประชาชนตอการ
จัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 355 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ 
(Percentage) ใชสถิติหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสถิติ t test ใชสถิติวิเคราะหแความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคูตาม
วิธีของ LSD ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยได
ดังนี้ 1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  2) ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 3) การ
พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 4)  ดานการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยแและสงัคม โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.10 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกดานการพัฒนาดานบริหารและการปกครอง โดยมีคาเฉลี่ยเทา 4.03 ตามลําดับ ผลวิเคราะหแ
การทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําแหนงในหมูบาน แตกตางกัน มีความ
คาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว   
  

ค าส าคัญ : การจัดบริการสาธารณะ  ความคาดหวัง  การพัฒนาทองถิน่ 
 

ABSTRACT 
This research is a quantitative research aimed to study the expectations. Problems and suggestions of 

people towards public service provision Of municipalities in Lam Luk Ka district Pathum Thani Province The sample 
group is people in Lam Luk Ka Municipality. 355 people in Pathum Thani Province collected data using 
questionnaires. Data analysis using frequency and percentages using statistics, mean and standard deviation using t-
test. One-way analysis of variance (One-way ANOVA) and in the case of significant statistical differences, it will be 
compared on a double basis according to the LSD method. The results of the research revealed that the public 
expectations for public service provision of the Tambon Municipality in Lam Luk ka District crow Pathum Thani 
Province The overall picture is at a high level. With an average value of 4.12, when considered by each aspect, found 
that it is at a high level By sorting the average values as follows: 1) Infrastructure development With an average value 
of 4.19 2) Economic development With an average of 4.16 3) Natural resources and environment development With 
a mean of 4.11 4) Human resource and social development With an average of 4.10 and the lowest mean Namely 
development and administration With an average value of 4.03, respectively. Analysis of hypothesis testing can be 
concluded that gender, age, education level, occupation, average income per month And the position in the village 
is different, there is the expectation of the people towards the public service arrangement of the municipality in Lam 
Luk Ka district Pathum Thani Province Overall, no difference. Therefore rejecting the hypothesis set 
 

Keywords: The Public Services  Expectations  Local Development 
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บทน า 
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นหนวยงานสําคัญที่มีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด การบริหารจัดการองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น จึงจําเป็นตองคํานึงถึงคนในชุมชนเป็นหลักโดยเฉพาะการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ในเขตทองถิ่นน้ัน ๆ โดยอํานาจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ ไดบัญญัติไวในกฎหมายจัดตั้งองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละประเภท และในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปใจจุบัน
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานียังประสบปใญหานานัปการ นับตั้งแต ปใญหาดานโครงสรางและหนาที่ของเทศบาลที่ไมเหมาะสม 
ปใญหาที่เก่ียวกับสถานภาพและความเป็นอิสระของเทศบาล ปใญหาดานการคลัง การกําหนดนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังที่
จะใหเกิดขึ้นในอนาคต เพียงตอบสนอง ความตองการของตนเองหรือตอบสนองความตองการของชุมชน  
 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อจะไดทราบถึงความคิดเหน็และความตองการของประชาชน ที่คาดหวังตอการจัดบริการสาธารณะ เพื่อทองถิ่นจะไดมีการวางแผน
พัฒนาทองถิ่นไดสอดคลองกับปใญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
วัตถุประสงคแในการศึกษา 
         เพื่อศึกษาถึงความคาดหวัง ปใญหาและขอเสนอแนะของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี วามีความคาดหวังอยางไร 
  
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ผูวิจัยได
ประยุกตแใชแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังของ วิคเตอรแ วรูม (Victor H. Vroom 1964 )  มี 4 ประการ คือ ความคาดหมายหรือความคาดหวัง ความ
พอใจคือความรุนแรงของความตองการ ผลลัพธแ สื่อกลาง มาใชเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยตัวแปรอิสระไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได  และปใจจุบันทานมีตําแหนงอะไรในหมูบาน ตัวแปรตามคือ ความคาดหวัง ปใญหาและขอเสนอแนะของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ 
ของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธกีารวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือประชาชนในเขตเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทําการสุมตัวอยางโดยใช
สูตรของ Taro Yamane จากกลุมประชากรไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 355 ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางเมษายน – พฤษภาคม 
2561  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อ
นําขอมูลในสวนดังกลาวมาสราง เป็นแบบสอบถาม โดยแบงเป็น 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ สวนที่ 2 
ความคาดหวังที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 ดาน สวนที่ 3 เป็นคําถามแบบเปิดซ่ึง
สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปใญหาและขอเสนอแนะ อันเกิดจากการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
วิเคราะหแขอมูลโดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ใชสถิติหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใชสถิติ t test ใชสถิติวิเคราะหแความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคูตามวิธีของ LSD 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ประชาชนที่เป็นกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 355 ราย สวนใหญ เป็นเพศหญิง รอยละ 47 มีอายุระหวาง 41-50 ปี รอยละ 
27.60 มีการศึกษาระดับม.1-ม.6หรือเทียบเทา รอยละ 41.70 มีอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นรอยละ 34.10 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 5,001– 
10,000 บาท คิดเป็นรอยละ 32.40 ในจํานวนดังกลาว มีตําแหนงในหมูบานเป็นกรรมการหมูบาน คิดเป็นรอยละ 33.00  
 2.ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

1) ความคาดหวังดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชนมีความคาดหวังสูงสุดคือ การกอสรางและบํารุงรักษาถนน เน่ืองจากมีความสําคัญตอ
ประชาชน ที่ตองการความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน และคาดหวังใหทําการกอสรางและซอมแซมถนนภายในเทศบาลในเขต
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ใหมีสภาพพรอมใชงาน ถาหากชํารุดตองซอมแซม รวมถึงบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดีอยูเสมอ 

2) ความคาดหวังดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคาดหวังสูงสุดคือ การสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนเน่ืองจากประชาชน
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ตองการรายไดเพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เน่ืองจากสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําใหประชาชนสวนใหญมีรายไดนอยไมเพียงพอตอการใชจาย และ
คาดหวังใหสงเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การแปรูปผลิตภัณฑแในชุมชน ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ความคาดหวังดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความคาดหวังสูงสุดคือการดําเนินงานที่เก่ียวกับการเก็บ
ขนและกําจัดขยะมูลฝอย เน่ืองจากมีความสําคัญเน่ืองจากปใญหาขยะมูลฝอยเป็นปใญหาระดับประเทศไปแลว ประชาชนมีความคาดหวังใหการกําจัด 
เก็บขน การทิ้งถูกหลักสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดเรียบรอยของหมูบานทั้งบนถนน ทางเทา ทอระบายนํ้า  

4) ความคาดหวังการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม ประชาชนมีความคาดหวังสูงสุดคือการสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุและครอบครัว และการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ประชาชนมี
ความตองการใหดูแล เอาใจใส สงเสริมทั้งดานความเป็นอยู สุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดี 
ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป   

5) ความคาดหวังการพัฒนาดานบริหารและการปกครอง ประชาชนมีความคาดหวังสูงสุดคือการสงเสริมใหประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น เชนการเปิดโอกาสใหประชาชนรวมกับประชาคมหมูบานรวมจัดทําแผนหมูบาน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การตรวจรับงานจาง การ
ตรวจสอบโครงการพัฒนาของเทศบาล รวมทั้งการชี้แจงขอระเบียบกฎหมายในการจัดทําแผนหมูบาน แผนพัฒนาเทศบาล การจัดซ้ือจัดจาง และการ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะมาขอรับเอกสารหรือติดตอราชการ พนักงานเทศบาลจะตองมีความพรอมทั้งทางดานเจาหนาที่ ขั้นตอนการ
ใหบริการ สถานที่รองรับการใหบริการจะตองมีความพรอมใหบริการแกประชาชนดวยความเต็มใจใหบริการ บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส จัดเกาอ้ี
พักคอยใหบริการอยางเพียงพอ หองนํ้าสะอาดและเพียงพอทั้งผูสูงอายุผูพิการ  

3. ระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประชาชนมี
ความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคาดหวัง
เทากับ 4.12 แตเม่ือพิจารณาความคาดหวังรายดานแสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความคาดหวังระดับมาก  ทั้ง 5 ดาน คือ การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน คาเฉลี่ยความคาดหวังเทากับ 4.19  ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ คาเฉลี่ยความคาดหวังเทากับ 4.16การพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยความคาดหวังเทากับ 4.11 ดานการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม คาเฉลี่ยความคาดหวงัเทากับ 4.10 และดานการพัฒนา
ดานบริหารและการปกครอง คาเฉลี่ยความคาดหวังเทากับ 4.03  

4. การทดสอบสมมติฐานและการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําแหนงในหมูบาน แตกตางกัน พบวาประชาชนที่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําแหนงในหมูบาน มีความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว รายละเอียดปรากฏดังน้ี 

1) ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน
จากสมมติฐานที่กําหนดไวน้ัน ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

2) ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน
จากสมมติฐานที่กําหนดไวน้ัน ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกันจากสมมติฐานที่กําหนดไวน้ัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

4) ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกันจาก
สมมติฐานที่กําหนดไวน้ัน ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

5) ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน จาก
สมมติฐานที่กําหนดไวน้ันประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

6) ประชาชนที่มีตําแหนงในหมูบานตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกันจากสมมติฐานที่กําหนดไวน้ันประชาชนที่มีตําแหนงในหมูบานตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูก
กา จงัหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

5. ปใญหาดานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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ดานปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตาง ๆ จากการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีความ
คิดเห็นแสดงไวดังตอไปน้ี 

1) ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ปใจจุบันถนนชํารุดเน่ืองจากการใชงานและภัยธรรมชาติ เชนชวงฤดูฝนจะทําใหถนนมีนํ้าทวมขัง 
เป็นหลุมเป็นบอ ประชาชนสัญจรไปมาลําบาก ระเบียบกฎหมาย เชนระเบียบการจายขาดเงินสะสม ทําใหการชวยเหลือประชาชนไมทัน เห็นวาไฟฟูา
สาธารณะ มีไมเพียงพอ ขอเสนอแนะในการการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชน เห็นวาควรมีการปรับปรุงและบํารุงรักษา ถนน สะพานและ
ทางเทาใหมีความพรอมตอการใชงานตลอดเวลาและ เห็นวาปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาใหทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 

2) ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ปใจจุบันผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ขาดแคลนเงินทุนในการทําการเกษตร และขาดความรูในการ
ประกอบอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑแขอเสนอแนะในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ประชาชน เห็นวาควรเขาไปดูแลเก่ียวกับการสงเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายไดแกประชาชน โดยจัดตั้งกลุมอาชีพ ใหความรูเก่ียวกับระบบการคา การลงทุน การตลาด ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการเขาถึง
แหลงทุนในการประกอบอาชีพของประชาชนและเห็นวาควรมีการจัดใหมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ 

3) ดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปใจจุบันมีการทิ้งขยะไมเป็นที่ ไมเป็นระเบียบ ประชาชนยังขาดการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง และ เห็นวายังมีการปลอยนํ้าเสียลงสูแมนํ้าขอเสนอแนะในการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนเห็นวาควรมี
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางจิตสานึก และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและห็นวาควรจัดตั้งหนวยงาน
หรือองคแกรในการเฝูาระวังและปูองกันแกไขมลภาวะ และมีระบบการจัดการเก่ียวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ชัดเจน 

4) ดานการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม ปใจจุบันยังมีปใญหายาเสพติดในหมูบานเห็นวา    ยังมีปใญหาการวางงานของประชาชน 
ยังมีปใญหาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาสและประชาชน ยังไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควรและยังมีปใญหาการแพรระบาดและการ
ปูองกันยุงลายและโรคพิษสุนัขบาขอเสนอแนะในการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม เห็นวาควรมีการจัดอบรมใหความรูและเสริมกิจกรรมยาม
วางใหกับประชาชนเพื่อใหในชุมชนไดเห็นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด  เห็นวาควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ ใหกับประชาชนใน
เทศบาลเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมปูองกันและควบคุมโรคทุกปี 

5) ดานการพัฒนาดานบริหารและการปกครอง ปใญหาการมีสวนรวมกับประชาชนยังมีคอนขางนอย ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับทองถิ่น และ งบประมาณในการกอสรางปรับปรุงถนนไมเพียงพอกับความตองการของประชาชนและเม่ือ
เทียบกับจํานวนถนนในเขตเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอเสนอแนะในการพัฒนาดานบริหารและการปกครอง เสนอวาเทศบาล
ควรเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหมากขึ้น ควรจัดฝึกอบรมความรูใหกับประชาชนเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทองถิ่น และ เสนอวาเทศบาลควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้ง  5 
ดาน อยูในระดับมาก โดยมีความคาดหวังตอการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน มากที่สุดรองลงมา ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม และดานการพัฒนาดานบริหารและ การปกครอง ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผล ไดดังน้ี  

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน จากการศึกษาพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยรวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมากที่สุดคือดานการ
กอสรางและบํารุงรักษาถนน รองลงมาคือดานการจัดหาที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชนแ เชนสนามกีฬา สนามเด็กเลน เป็นตน ถัดมาคือดานการติดตั้ง
และซอมแซมไฟฟูาสาธารณะ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการกอสรางและบํารุงรักษาทางเทาและทอระบายนํ้า ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูตอ บ
แบบสอบถามมีแนวคิดและความคาดหวัง ที่จะไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเป็นตอการดํารงชีวิตประจําวัน  ซ่ึงจะเห็นไดวาการบํารุงและดูแล
ถนน ทางเทาหรือการระบายนํ้าเป็นสิ่งแรก ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตในทุก ๆ วัน การสัญจร การไปทํางานสวนการจัดหาที่ดินเพื่อสาธารณะ
ประโยชนแเพื่อใหคนในชุมชนและเยาวชนสามารถมีที่พบปะและทํากิจกรรมที่เป็นประโยชนแได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรินทรแ บรรดาศักดิ์ 
(2548) กลาววา การจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนไมควรเนนการพัฒนาเฉพาะดานใดดานหน่ึงมากเกินไปจนเสียความสมดุลขาดความประสมกลมกลืน
ไป โครงการพัฒนาชุมชนดานกายภาพ เชน การกอสรางถนน ทางเดิน สะพานไมหรือโครงการรณรงคแทําความสะอาดในชุมชน ควรสรางหรือประสาน
กับโครงการพัฒนาดานสังคมอ่ืนกระบวนการของการพัฒนาประชาชน องคแกรชุมชน สมควรไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของโครงการ
พัฒนากลาวคือ เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหแ วางแผน ขั้นตอนการดําเนินงานและขั้นตอนการรับผลจากการพัฒนาและการประเมินผล การมีสวน
รวมในขั้นตอนเหลาน้ันตองมีการผสมผสานอยางตอเน่ืองจึงจะครบวงจรของการพัฒนาได 

2. ดานเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ดานเศรษฐกิจ โดยรวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมากที่สุดคือ การสงเสริมอาชีพเพื่อ
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เพิ่มรายไดใหกับประชาชน รองลงมาคือการพัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑแชุมชน ถัดมาคือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให
มีความสมดุลสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการสงเสริมการออม ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวคิด
และความคาดหวังที่จะไดรับ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ซ่ึงจะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามมีแนวคิดเห็นความสําคัญของการออมและการประหยัด 
เน่ืองจากในสภาพปใจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก การสงเสริมการออมทรัพยแที่ดีหรือการฝึกอาชีพใหกับประชาชนจะสามารถ
ชวยใหประชาชนรูขอดีของการประหยัดและการทํางานเสริม สามารถสราง รายไดเพิ่มขึ้นไดอีกทางหน่ึง ซ่ึงระดับความคาดหวังน้ี สอดคลอ งกับ
งานวิจัยของ แสงนภา ทองวิทยา (2544) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคแการริหารสวนจังหวัดนครปฐมในการพัฒนาทองถิ่น พบวา อายุ 
การศึกษาระยะเวลาดํารงตําแหนงภูมิลําเนาที่อยูอาศัย อาชีพ รายได การไดรับขาวสารการพัฒนา ไมมีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมสําหรับการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 5 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการบริหาร ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผลปรากฏวากลุมสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดมีสวนรวมในดานโครงสรางพื้นฐาน และดานเศรษฐกิจอยูในระดับมาก 

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการศึกษาพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมากที่สุดคือการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย รองลงมาคือการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแใหดู เป็นระเบียบเรียบรอย
เพื่อการพัฒนาเทศบาลสูเมืองนาอยู ถัดมาคือการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเทาและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการสงเสริมและสรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม ซ่ึงผลความคาดหวังที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจนแ ศิริชัยเจริญ ศึกษาทัศนคติของประชาชนตอ
ผูบริหารทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี คณะเทศมนตรีเม่ือนานชุดที่ไดรับการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2538 จากประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลฯ 
ไดผลการศึกษาวา ประชาชนมีความคาดหวังสูงวาบทบาทที่เป็นจริงของคณะเทศมนตรี ในดานนิติ-บัญญัติ การบริหารเทศบาล และการพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่นบริการสาธารณะที่สําคัญที่เทศบาลควรตองเรงจัดใหมี คือ ปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตเทศบาลสถานที่ที่เป็นแหลงเสื่อมโทรม ดูแลรักษา
ความสะอาด สงเสริมอาชีพราษฎรใหมีงานทํา และรายไดเพิ่มขึ้น วางระบบระบายนํ้า ใหสามารถระบายนํ้าไดสะดวกและปูองกันนํ้าทวมขังในฤดูฝนจะ
เห็นไดวาแนวทางในการดูแลอนุรักษแสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนแ รวมถึงการดูแลความสะอาดตาง ๆ เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่สําคัญในทุก ๆ ที่ เพราะ
ประชาชนตองการอยูในชุมชนที่ดี มีสภาพแวดลอมและสุขลักษณะที่ดีมากที่สุด 

4. ดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม จากการศึกษาพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม โดยรวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมาก
ที่สุดคือ การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและครอบครัว รองลงมาคือการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาศิลป ะจารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  ถัดมาคือการสงเสริมสุขภาวะของประชาชน เชน การปูองกัน ควบคุมโรคติดตอ การใหความรูและการดูแล
ตัวเองและขอที่มีคาเฉลีย่ต่าํสุด คือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน ซ่ึงผลความคาดหวังที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของนํ้าทิพยแ สิงหแตากอง 
(2544) ไดศึกษาวิจัยการจัดทําแผนพัฒนาแบบธรรมรัฐ เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลบานโพธ์ิในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลใน
ขั้นตอนการสํารวจปใญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนในดานตาง ๆ 5 ดาน พบวา ดานโครงสรางพื้นฐานในภาพรวมปใญหาความ
ตองการอยูในระดับปานกลางคอนขางมาก และเป็นปใญหาที่อยูที่อยูในขั้นรุนแรงในระดับกลาง ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในภาพรวม
ปใญหาความตองการอยูในระดับปานกลาง และเป็นปใญหาที่อยูที่อยูในขั้นรุนแรงในระดับนอย ดานสังคม ในภาพรวมปใญหาความตองการอยูในระดับ
ปานกลางคอนขางมาก และเป็นปใญหาที่อยูในขั้นรุนแรงในระดับกลาง ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในภาพรวมปใญหาความตองการอยูใน
ระดับปานกลาง และเป็นปใญหาที่อยูที่อยูในขั้นรุนแรงในระดับนอย ดานสังคม ในภาพรวมปใญหาความตองการอยูในระดับปานกลางคอนขางมากและ
เป็นปใญหาที่อยูที่ในขั้นรุนแรงในระดับกลาง ดานการเมือง การบริหาร ในภาพรวมปใญหาความตองการอยูในระดับปานกลางคอนขางนอยและเป็น
ปใญหาที่อยูที่อยูในขั้นรุนแรงในระดับนอย และดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมปใญหาความตองการอยูในระดับปานกลางคอนขางมากและเป็นปใญหาที่อยูที่
ในขั้นรุนแรงในระดับกลาง 

5. ดานบริหารและการปกครอง จากการศึกษาพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลในเขตอําเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานบริหารและการปกครอง โดยรวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมากที่สุด
คือการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น รองลงมาคือการใหความรูความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวของกับทองถิ่น ถัดมาคือการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ไปติดตอราชการกับเทศบาลและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการจัดตั้งศู นยแบริการ
รวมหรือการจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ซ่ึงผลความคาดหวังที่ไดสอดคลองกับงานวิจัย สามารถ ชนะปริญญา (2548)  ได
ทําการศึกษาเร่ือง การใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชุมพร วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อ  (1) ศึกษาการใหบริการ
สาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชุมพร (2) เปรียบเทียบการใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชุมพร 
ผลการวิจัยพบวา (1) การใหบริการสาธารณะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชุมพร อยูในระดับปานกลาง (2) การเปรียบเทียบการใหบริการ
สาธารณะขององคแการปกครองสวนทองถิ่นในแตละดานแตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดนสังคม สวนดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวไมแตกตางกันจากการวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ องคแกรปกครอง
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สวนทองถิ่นมีรายไดไมเพียงพอตอการใหบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึง รัฐควรจัดสรรสัดสวนรายไดใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี    
1. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีควรรักษาระดับการบริหารงานดานการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม และดานบริหารและการ
ปกครอง ใหอยูในระดับที่ดีตอไป เน่ืองจากประชาชนมีความคาดหวังในเร่ือง ๆ เหลาน้ีในระดับที่สูง 

2. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ควรบริหารงานใหมีความเสมอภาคในดานการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรมนุษยแและสังคม และดานบริหาร
และการปกครอง ในทุกดานเทา ๆ กัน ไมมุงเนนปฏิบัติงานเพียงดานใดดานหน่ึง 

3. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ควรกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานใหมีแผน
แมบทอยางชัดเจนเป็นลายลักษณแอักษรและสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ควรเปิดโอกาสใหประชาชนในทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาและกิจกรรมตาง ๆ ในทุก ๆ ดาน 
 ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาสังคมใหครอบคลุมทุกเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให
ไดผลการวิจัยที่หลากหลายและรับทราบความคาดหวังของประชาชนในเขตตําบลตาง ๆ เพื่อนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบและนํามาปรับปรุงแนวทางใน
การจัดบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจมีปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่การศึกษาใหใหญขึ้นองคแกรขนาดใหญขึ้น     ควรจะศึกษาโดยการเพิ่มกลุมตัวอยางให
มากยิ่งขึ้น หรือเป็นองคแกรปกครองอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบ าเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลป  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรคแ)   
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mueang sukhothai district   sukhothai province 

 
ณัฐจิรา   สุขมา1 
Natjira  Sukma 

    
บทคัดยอ 

ในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัย ไดแก 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแ
สุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารง
ประชาสรรคแ) ตามเกณฑแ  80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบํา
เอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดํารงประชาสรรคแ)  3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)    
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ปีการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน  เครื่องมือที่นํามาใช  ไดแก 
แบบฝึกหัดชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่เป็นมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ 
สถิติที่ใชไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว                                           

ผลจากการวิจัยพบวา 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแชุดกิจกรรมการเรียนรูระบําเอกลักษณแสุโขทัย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคาเฉลี่ย

รอยละ ( ) E 1เทากับ 82.77 และคาเฉลี่ยรอยละ ( ) E2  เทากับ 83.81  
ตอนที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)   ทําคะแนนทดสอบกอนเรียน 

จํานวน 20 ขอ มีคาเฉลี่ย เทากับ 13.76 คิดเป็นคารอยละเทากับ 45.86 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 
26.28 คิดเป็นคารอยละเทากับ 87.60  และมีคา S.D. เทากับ 4.25 และมีคา  t-test  เทากับ  37.45 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ตอนที่ 3 ผลจากการวิเคราะหแระดับความพึงพอใจชุดกิจกรรม จํานวน 3 เลม โดยใชกับคําถาม 3 ดาน มีคาเฉลี่ย  เทากับ 
4.46 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.08 อยูในระดับมากที่สุด   

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ชุดกิจกรรม, การเรียนรู, นักเรียนชั้น, โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร. 086 – 5896313 E-mail  natchira 1234 @hotmail.com 
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Abstract 
 The purposes of this research were : 1) to Develop  of Learning activity sets   sukhothai  identity 
dance art Learning group dance arts for grade 6 students municipality school wat thai chumphon (damrong 
prachasun)  mueang sukhothai district   sukhothai province to meet the criteria set at 80/80; 2) to compare the 
students‖ achievement before and after the use of  Learning activity Sets   sukhothai  identity dance art Learning 
group dance arts for grade 6 students municipality school wat thai chumphon (damrong prachasun)  mueang 
sukhothai district sukhothai province; and 3) to study students‖ satisfaction towards those of  Learning activity 
Sets   sukhothai  identity dance art Learning group dance arts for grade 6 students municipality school wat thai 
chumphon (damrong prachasun)  mueang sukhothai district   sukhothai province. The samples were 38 students  
in grade 6/1  students municipality school wat thai chumphon (damrong prachasun) mueang sukhothai district 
sukhothai province of academic year 2016. Tools used include activity set exercises learning achievement test 
satisfaction questionnaire which is a rating scale with 5 levels  Statistics used  include frequency, percentage, 
average standard deviation, and One-Way Analysis of Variance: F-test 

The findings were as follows:  
1. Analysis results of sukhothai  identity learning activity sets  for grade 6  students 

with average percentage at E1 = 82.77 and  E2 = 83.81 
2. Grade 6 students municipality school wat thai chumphon (damrong prachasun) 20 test scorers 

before class average = 13.76  accounted for a percentage = 45.86  and the post-test scorers  were average = 
26.28 accounted for a percentage = 87.60 and With standard deviation = 4.25  and   t-test  =  37.45  there are  
significant  differences statistic level .05 

  3. Results from satisfaction level analysis of activity sets 3 books by using 3 questions  
It has the  average of =4.46  and the standard deviation is = 0.08 at the highest level. 
 
Keywords: development, activity set, learning, student, school. 
 
บทน า 

นาฏศิลปเป็นศาสตรแทางศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญ มีคุณคา ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอารยธรรม นาฏศิลปยังมีประโยชนแ 
สําหรับการเคลื่อนไหวของรางกาย การใชอวัยวะทุกสวน และทาทางตาง ๆ จึงสงผลใหผูเรียนหรือผูปฏิบัติ มีสุขภาพสมบูรณแ มีจิตใจราเริงแจมใส 
และมีบุคลิกภาพที่ดี (กาญจนา อินทรสุนานนทแ และรุจี ศรีสมบัติ, 2552, หนา 3) จากการเรียนรูนาฏศิลป จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคล
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปูาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งมีดวยกันทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิ สัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 3) ทั้งน้ีการจัดการเรียนรูสาระนาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                 
ไดมุงเนนเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคาตอคุณภาพชีวิต ทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปใญญา อารมณแ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได เป็นอยางดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 1)  

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลปไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ ที่ชวย
พัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแใหเป็นตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตร  จากประสบการณแในการเรียนการสอนนาฏศิลปมา
เป็นเวลา 30 กวาปี  สิ่งที่พบปใญหามาอยางตอเน่ืองการจากภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติก็ตาม ขาพเจาในฐานะผูสอน ไดศึกษาหาขอมูลแนวทาง
ในการแกไขปใญหา ที่พบดังกลาว มีดวยกัน หลายประเด็น ดังน้ี นักเรียนยังขาดทักษะในการเคลื่อนไหวทางดานสรีระ การเคลื่อนไหวลําตัวยั ง
แข็งกระดาง จึงสงผลทําใหการเรียนภาคปฏิบัติตองใชเวลาการสอนนอกเวลาเรียนมากขึ้น จนกวาจะใชทักษะดีกวา แตผลที่ไดรับอีกประเด็นหน่ึง
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ก็คือนักเรียนทําแบบทดสอบไมคอยได จึงนําเอาผลทั้ง 2 มารวมกัน นักเรียนยังไมผานเกณฑแโดยเฉพาะภาคทฤษฎี ทําใหผลการเรียนตํ่ากวา
เกณฑแหรือวัตถุประสงคแที่กําหนดไว 

ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูล เพ่ือแกไขปใญหานักเรียนมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑแที่กําหนไว จึงไดสร าง
นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 ชุด เพื่อนํามาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   โดย
กําหนดวัตถุประสงคแไว 3 ขอดังน้ี  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ตามเกณฑแ  80/80                                                                   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)                                                                          

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)                                                                          
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  ที่เรี ยนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบํา
เอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป จบแลวจะมีประสิทธิภาพเป็นไป 
ตามเกณฑแ ที่กําหนดไว คือ 80/80                                                            

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแ
สุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป จบแลวจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแ
สุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป จบแลวจะมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลปชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้ งน้ี  
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงานไวดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักเรียนที่เรียนอยูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  อําเภอ

เมือง จังหวัดสุโขทัย ประจําปีการศึกษา 2559  จํานวน 180 คน  
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) กองการศึกษา

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย ประจําปีการศึกษา 2559  จํานวน  38  คน   
ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนการสอน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระ

นาฏศิลป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                    
ตัวแปรตาม ไดแก  
1. แบบฝึกหัดชุดกิจกรรมการเรียนรูระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เลมละ 

10 ขอ  
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ 
3.  แบบประเมินแสดงวัดระดับความพึงพอใจ ชุดกิจกรรมการเรียนรูระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระ

นาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3 ดาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก นักเรียนที่เรียนอยูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

(ดํารงประชาสรรคแ) กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6/1 จํานวน 38 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป มีดวยกัน จํานวน 3 เลม โดยใช

ระยะเวลาในการเรียนการสอน ดังน้ี  
1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของระบําเอกลักษณแสุโขทัย 
1.2. ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพทแและภาษาทาที่ใชในเพลงเอกลักษณแสุโขทัย 
1.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทารําระบาํเอกลักษณแสุโขทัย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ  
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีดังน้ี 
1. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอน จํานวน 3 เลม ๆ ละ 10 ขอ รวม จํานวน 30 ขอ 
2. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก ก ข ค ง 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ มีดวยกัน 3 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศ มีดวยกัน 3 ขอยอย 2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีดวยกัน 3 ขอยอย 3 ดานประโยชนแของชุดกิจกรรมการเรียนรู มีดวยกัน 7 ขอยอย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (ratindg 
scale) 5 ระดับ การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 
ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเอาขอมูลที่เกี่ยวของมา
สรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบขอคําถาม ดานภาษา การพิมพแ 
วรรคตอน การวางภาพประกอบ ตลอดจนเน้ือหาความยากงาย ใหถูกตองตามหลักวิชาการ จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองสมบูรณแ
อีกครั้งกอนนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 ตอไป 

1. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย 
ผูวิจัยไดศึกษาการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป สําหรับ

นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่   6  โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล วั ด ไ ท ย ชุ ม พ ล  ( ดํ า ร ง ป ร ะ ช า ส ร ร คแ )                                                                         
ตามเกณฑแ  80/80 ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัยแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการสรางแตละสวน ดังตอไปนี้  

1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารง
ประชาสรรคแ)  มีหัวขอประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 เลม  

1.3 แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัด
ไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) โดยผูเชี่ยวเป็นผูประเมิน จํานวน 5 ทาน  เป็นแบบประเมินรวบรวมขอมูล จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น 
โดยการเรียบเรียงจาก เอกสาร ตํารา หนังสืออานเพิ่มเติมหนังสืออานประกอบ วารสาร เป็นตน โดยใหผูเชี่ยวชาญเป็นผูตรวจสอบตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง ทั้งน้ีเพื่อใหชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย มีความสอดคลองกันตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว  

1.4 การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย จํานวน 3 เลมน้ี หลังจากสรางเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยได
นําเอาชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ที่ไดสรางขึ้นมาไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง เพื่อหาขอบกพรองจุดออนและจุด
แข็งตาง ๆ ตอไปจากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ที่มีดานความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน กับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากน้ัน
นําเน้ือหาสาระมาทําการออกแบบขอสอบ ใหตรงตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว ซึ่งเป็นแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวนเลม ๆ ละ 12 
ขอ  เป็นแบบฝึกหัดกอนเรียนและแบบฝึกหัดหลังเรียน โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความคิดเห็นการหาคา IOC และประเมินผลตาม
แบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่งคาดัชนีความสอดคลอง IOC แบบทดสอบรายขอ ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.80- 1.00 ทุกคน ดังน้ัน แบบทดสอบ
ที่สรางขึ้นมา มีคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา อยูในเกณฑแที่ยอมรับไดและคัดเลือกแบบทดสอบออกใหเหลือเพียง 10 ขอ รวม 30 ขอ โดยใชเป็น
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แบบมาตราสวนประมาณคา แบบปลายเปิดในสวนทายของแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทาน โดยกําหนดคาคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของเคิรแท และผูวิจัยจะไดนํามาปรับปรุงตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 100-
103) มีดังน้ี 

คะแนน  4.51 – 5.00  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนน  3.51 – 4.50  มีความเหมาะสมมาก 
  คะแนน  2.51 – 3.50  มีความเหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน  1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมนอย 
  คะแนน  1.00 – 1.50 ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 1.00 

ขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 1 ทดลองใชนักเรียนจํานวน 5 คน โดยใหชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย  กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาจากสื่อที่ครูไดผลิตขึ้น เชน แผนดีวีดี ระบําเอกลักษณแสุโขทัย และหนังสืออาน
ประกอบ  ที่แกไขปรับปรุงแลว   พรอมทั้งทดลองปฏิบัติงานตามกิจกรรมตาง ๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวใหเสนอแนะขอบกพรองดานตาง ๆ 
ที่นักเรียนพบและเห็นวาควรปรับปรุงแกไข  เชน ความยากงายของทารํา ความยากงายของเน้ือหาสาระ  ความสอดคลองของกิจกรรมในชุด
กิจกรรมการเรียนรูกับระยะเวลา ความชัดเจนของภาพ เป็นตน ซึ่งยังไมผานเกณฑแที่กําหนดไวจะตองนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

ขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 2  ทดลองใชนักเรียนจํานวน 10  คน โดยใหชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย  กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบวา การใชชุดการเรียนสอนยังไมผานเกณฑแที่
กําหนดไว ไดคา เทากับ มีคา E1 = 79.00 และคะแนนประสิทธิภาพ E2 มีคา = 78.025  ซึ่งมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑแที่กําหนดไว คือ 80/80 
ยังไมผานเกณฑแที่กําหนดไวจะตองนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

ขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 3  ทดลองใชนักเรียนจํานวน 30  คน โดยใหชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบวา การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สาระนาฏศิลปไดเกณฑแที่กําหนดไวมีคา E1 =81.16 / E2= 80.16 แสดงวาชุดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 3 เลม ไปตามเกณฑแ 80/80 ที่กําหนดไว 
จากน้ันจึงนําเอาเอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 เลม ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ของภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 38 คน ตอไป 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผูวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป  สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  อําเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช 2542  เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

2.1 ศึกษาผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดเคยเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัยสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
สาระนาฏศิลป ที่ผานมาเพื่อตองการทราบรายละเอียดผลการเรียนของนักเรียน 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบเพ่ือทําการวัดผลการเรียนรูใหมีความเที่ยงตรงตอหลักการวัดผลประเมินโดยใชวิธีแบบอิงเกณฑแ 
ทฤษฎีของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 36-93) 

2.3 ทําการคิดวิเคราะหแ ดานเน้ือหาสาระการเรียนรูของชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 เลม  เพื่อนําแบบทดสอบของแตละเลม 
จํานวน 30 ขอ โดยใชแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือดตอบ 4 ตัวเลือก โดยใชวิธีการคัดเลือกจากแบบทดสอบกอนเรียนของแตละเลม จากน้ัน
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเหลือจํานวน 20 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคแการเรียนรู ดวยการคาดัชนีความสอดคลอง IOC เพื่อพิจารณาคา IOC ต้ังแต 0.60 ขึ้นไป ผลจากการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ย เทากับ 0.86  ที่ไดพิจาณาคาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีของโรวิเนลลี  
(rovineli) และแฮมบิลตัน (hambleton) เพื่อตรวจสอบการหาคาระดับความยากงาย (p) และการหาคาอํานาจการจําแนก (r) เป็นรายขอ ตาม
วิธีการเบรนแนน (brennan) โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดสรางขึ้นมาจํานวน 30  ขอ จากน้ันนํา
แบบทดสอบเพ่ือหาคาหาความยากงายที่อยูในระหวาง 0.20-0.80 และอยูในระหวางคาอํานาจจําแนก ต้ังแต 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว จํานวน 20 ขอ โดยตรวจสอบความเชื่อมั่นตามหลักทฤษฎีวิธีการของ โลเวททแ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 96) 
สรุปไดคาความเชื่อมั่น คือ คา pq. เทากับ 0.11  จากน้ันจึงพิมพแ เพื่อนํามาใชเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริง ตอไป 

3. การสรางแบบประเมินเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ นํามาใหนักเรียนกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นที่นักเรียนไดเรียนชุดกิจกรรม

การเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3 เลม โดยพิจาณา
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  พบวา มีขอคําถามตรงตามวัตถุประสงคแของเน้ือหาสาระการเรียนรูและไมมีคําผิด สามารถนําไปหาคา IOC ได 
ตอไป ผลจากการพิจาณาการหาคา IOC อยูระหวาง 0.80 -1.00 จากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ จํานวน 3 ดาน จากน้ัน ผูวิจัยจึงนําไปใช
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน เพื่อประเมินคุณภาพระดับความความพึงพอใจ ตามระดับเกณฑแ 5 ระดับดังน้ี 

ระดับ 5 คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3 คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
ระดับ 1 คะแนน 1.00 – 1.50   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  เพื่อตรวจสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา โดยกําหนดใหมีดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.60-1.00  มีคา
ดัชนีความสอดคลองของความพึงพอใจ IOC อยูระหวาง 0.80-1.00  จากน้ันนําไปใหนักเรียนกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น ตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
1. สัปดาหแแรกผูสอนไดชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู ทั้งหมดใหนักเรียนทราบทุกคน จํานวน 20 ชั่วโมง 
2. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบกอนเรียนของแตละเลม จํานวน 10 ขอ 

เพื่อนําผลคะแนนไวเปรียบเทียบกันระหวางหลังเรียนและกอนเรียน  
3. ผูสอนไดทําการสอน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อทดสอบความกาวหนาของนักเรียนระหวางเรียน  

จากน้ันนําผลคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบเพื่อรายงานผลความกาวหนา ตอไป  
4. จากน้ันนําแบบประเมินผลที่ไดสรางขึ้นมาเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของชุดกิจกรรม โดยทําการแจกใหนักเรียน จํานวน 38 คน  

 การวิเคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูล มีดังตอไปนี้ 

1. การนําผลคะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัยจํานวน 3 เลม สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาทําการวิเคราะหแเพื่อหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

2. การนําเอาผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาเปรียบเทียบกัน เพื่อวัดความกาวหนาโดยใชคา 
t-test   

3. การนําแบบประเมินผลมาใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงความคิดเห็น เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ ตอไป 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล มีดังน้ี 

1. สูตรการหาคาเฉลี่ย X         
2. สูตรการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. สถิติการคาหาที่ (t – test) (ชูศรี  วงศแรัตนะ, 2544, หนา 93) 

 
ผลการวิเคราะหแขอมูล 

การวิเคราะหแผล เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  อําเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดจําแนกผลการ
วิเคราะหแขอมูลมีดวยกัน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระ
นาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ตามเกณฑแ  80/80 
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย 

เลมท่ี 
คะแนนประสิทธิภาพระหวางเรียน คะแนนผลลัพธแหลังเรียน 

E1  /  E2 รอยละ (E1) รอยละ (E2) 
1 80.17 84.21 80.17/84.21 
2 83.77 84.87 83.77/84.87 
3 84.38 82.37 84.38/82.37 
 172.927 251.45  

E1 =  82.77/ E2 = 83.81 
สรุปจากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแชุดกิจกรรมการเรียนรูระบําเอกลักษณแสุโขทัย สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคาเฉลี่ย

รอยละ ( ) E 1เทากับ 82.77 และคาเฉลี่ยรอยละ ( ) E2  เทากับ 83.81 แสดงวาชุดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแและสมมติฐานขอที่ 1 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแ
สุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)    

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  

จ านวน แบบทดสอบ   รอยละ D D2 S.D. t-test 
38 คะแนนทดสอบกอนเรียน 13.76 45.86 

476 6120 4.25 37.45 
38 คะแนนทดสอบหลังเรียน 26.28 87.60 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 จาํนวน 38 คน (df =2.457)  (ลวน สายยศแล และ อังคณา สายยศ, 2538,  หนา 284) 
สรุปจากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)   ทําคะแนนทดสอบ

กอนเรียน จํานวน 20 ขอ มีคาเฉลี่ย เทากับ 13.76 คิดเป็นคารอยละเทากับ 45.86 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 
26.28 คิดเป็นคารอยละเทากับ 87.60  และมีคา S.D. เทากับ 4.25 และมีคา  t-test  เทากับ  37.45 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแและสมมติฐานขอที่ 2 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหแระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)   
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 

ขอท่ี รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานบรรยากาศ  4.85 0.41 มากท่ีสุด 
2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  4.81 0.48 มากท่ีสุด 
3 ดานประโยชนแของชุดกิจกรรมการเรียนรู 3.40 0.24 ปานกลาง 

รวมคาเฉลี่ย 4.46 0.08 มากท่ีสุด 
  
 สรุปจากตารางที่ 3  พบวา การใชชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนทุกคน ที่ไดนําเอาชุดการเรียนการสอน 

จํานวน 3 เลม ไปศึกษาแลวเห็นดวยกับคําถาม 3 ดาน มีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.46  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.08  พบวา 
แตละดานมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแขอที่ 3 ทุกประการ 
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การอภิปรายผล  
 จากวัตถุประสงคแขอ 1 ผลจากการวิเคราะหแ การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ  สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ตามเกณฑแ  80/80 พบวา  มี

คาเฉลี่ยรอยละ   E1 เทากับ 8.277  และคาเฉลี่ยรอยละ  E2  เทากับ 83.81 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของหยาดพิรุณ พวงสุวรรณแ 
(2558 หนา บทคัดยอ) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิทธิภาพ ( E1 /E2) เทากับ86.16 / 81.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑแที่กําหนดไว 80/80   

จากวัตถุประสงคแขอที่  2  ผลจาการวิเคราะหแการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

(ดํารงประชาสรรคแ)  พบวา มีคาเฉลี่ย  รอยละเทากับ 45.86  และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย  รอยละเทากับ 87.60 เป็นแบบทดสอบวัดความรู

ระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย รอยละความกาวหนา เทากับ 41.74 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.25  คาที (t-test) เทากับ 37.15 
ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของหยาดพิรุณ พวงสุวรรณแ (2558 หนาบทคัดยอ) 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ทั กษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง นาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  ที่ 1 มี
ประสิ ทธิภาพ ( E1 /E2) เทากับ86.16 / 81.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑแที่กําหนดไว 80/80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม การเรียนรู 
เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป อยูในระดับมาก
ที่สุดและยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรี ภูบาลชื่น (2556, หนา บทคัดยอ) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู สาระนาฏศิลป เรื่อง รําวง
มาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) ตามแนวคิดของซิมพแซัน พบวา ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู สาระนาฏศิลป เรื่อง รําวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ตามแนวคิดของซิมพแซัน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.68/85.75 2. 
ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 0.64 และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพยแ  มากไมตรี (2554 , หนา บทคัดยอ) 
ไดรายงานการใชเอกสารประกอบการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป พบวา นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 38.67  คาดัชนีประสิทธิผล 
เทากับ 0.66   

จากวัตถุประสงคแขอที่ 3 ผลจากการวิเคราะหแ การวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบํา
เอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารง
ประชาสรรคแ)  พบวา การใชชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  กอง

การศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 38 คน  ไดแสดงความพึงพอใจดานที่ 1 ดานบรรยากาศที่มีคาเฉลี่ย  
เทากับ 4.85  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.41 อยูในระดับมาก ดานที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ย 

 เทากับ 4.81  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 อยูในระดับมาก ดานที่ 3 ดานประโยชนแของชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มี

คาเฉลี่ย  เทากับ 4.81  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 อยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.40  และมีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 สรุปโดยภาพรวมจํานวน 3 ดาน ที่มีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.46 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.08อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของหยาดพิรุณ พวงสุวรรณแ (2558, หนา บทคัดยอ) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบวา ชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง นาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพ ( E1 /E2) 
เทากับ86.16 / 81.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑแที่กําหนดไว 80/80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม การเรียนรู เรื่อง ทักษะพื้นฐานและ
การฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และความ
พึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป อยูในระดับมากที่สุด มีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เสาวรี ภูบาลชื่น (2556, หนา บทคัดยอ) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู สาระนาฏศิลป เรื่อง รําวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม)  ตามแนวคิดของซิมพแซัน  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจตอ
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กิจกรรมการเรียนรู สาระนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน ตามแนวคิดของซิมพแซัน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.30 คะแนนและ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.77 และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพยแ  มากไมตรี (2554 , หนา บทคัดยอ) ไดรายงานการใชเอกสาร
ประกอบการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป พบวา นักเรียนมคีวามพึงพอใจของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตอการ
เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  เรื่อง รําบายศรีสูขวัญ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.62    
 
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดชุดกิจกรรมการเรียนรูระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แผนดีวีดี  
และหนังสืออานประกอบ ไวเป็นตนแบบในการสรางนวัตกรรมที่สงเสริมใหกับครู  อาจารยแ  ที่มีความสนใจ ไดนําไปศึกษาพัฒนาผลงานทาง
วิชาการตอไป 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทารําเพลงเอกลักษณแสุโขทัยและไดเห็นคุณคาการเป็นเอกลักษณแประจําจังหวัดสุโขทัย 
 3. ไดนําระบําเอกลักษณแสุโขทัยไปแสดงในงานตาง ๆ ของชุมชนและแนวทางใหนักเรียนไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแในทารําในเพลง
อื่น ๆ ตอไป 
 4. เป็นแนวทางเพื่อใหนักเรียนไดกลาแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออกไดอยางมั่นใจ 
 5. นักเรียนสามารถนํากระบวนการเรียนรูในสาระนาฏศิลปไปบูรณาการกับการเรียนรูในกลุมสาระอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 6. นักเรียนไดมีสวนในการสืบสานอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระนาฏศิลป  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  อําเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทุกทาน ที่ทําใหการวิจัยเลมน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคแจํานวน 3 ขอ ที่กําหนดไว และขอขอบคุณผูบริหาร เพื่อนครู และมอบความดี
ทั้งหมด ใหแกคุณพอ - คุณแม คุณครู - อาจารยแ ทุก ๆ ทาน  มา ณ โอกาสน้ี  
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Conservation and Development of Lacquerware handicraft  
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อัจฉริยา ดายมูล1 และ ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี2 
  Atchariya Daimoon and Tipawan Thungmhungmee 

  
บทคัดยอ 

ชุมชนศรีปในครัวเป็นชุมชนที่มีการผลิตเครื่องเขินแหงหน่ึงของเมืองเชียงใหม มีการสืบทอด  ตอมาต้ังแตสมัยโบราณและ
ปใจจุบันถึงแมจะเหลือชางลดนอยลง แตยังไดรับความสนใจจากผูที่ชื่นชอบ และมีความตองการของงานเครื่องเขินอยูไมมากก็นอย ซึ่ง
ในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับเครื่องเขินทั้งในอดีตและปใจจุบันในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาบริบท
ทางดานประวัติศาสตรแ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาบริบทของเครื่องเขินบานศรีปในครัวต้ังแต ประวัติ ความเป็นมาเทคนิคการ
ทําและรูปแบบผลิตภัณฑแ ซึ่งเป็นการศึกษาท้ังภาคเอกสารและภาคสนาม โดยใชวิธีการสํารวจทางกายภาพ สังเกตการณแ สัมภาษณแเพ่ือ
เก็บขอมูลของชุมชนและชางฝีมือรวมไป ถึงขอเสนอแนะจากประชาชนภายในชุมชน เพ่ือทําการวิเคราะหแคุณคาและสภาพการณแและ
ปใญหา ของงานหัตถกรรมเครื่องเขิน เพ่ือนํามาหารูปแบบและวิธีการอนุรักษแและพัฒนาผลิตภัณฑแหัตถกรรม เครื่องเขินบานศรีปในครัว  
            ผลการศึกษาพบวาบานศรีปในครัวเป็นแหลงผลิตเครื่องเขินที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขินแต  เดิมการทําเครื่องเขินมีไวใช
สําหรับในครัวเรือนของใชสวนตัวที่มีแบบสืบทอดมาจากบรรพบุรุษตอมา ภายหลังจึงหันมาผลิตและสงออกเพ่ือเพ่ิมรายไดใหสําหรับ
คนในชุมชน ซึ่งมีรูปแบบแตกตางกันออกไป เชน พาน ขันดอก ขันหมาก และหีบผาใหม เป็นตน  โดยมีเอกลักษณแที่โดดเดนคือการข้ึน
โครงขาวที่จะ เห็นลวดลายการขดอยางประณีตและสวยงาม อีกท้ังย้ังมีความโดดเดนในดานการทํา“ฮายดอก” และ การเขียนลวดลาย
ข้ึนมาโดยใชรัก ชาด และสีพลาสติก แตปใจจุบันการทําเครื่องเขินของบานศรีปในครัว ไดลดจํานวนลงจากเมื่อกอน เน่ืองดวยชางฝีมือใน
ชุมชนมีอายุมากข้ึนและคนรุนใหมไมใครสนใจในการ ทําหัตถกรรมอาชีพน้ีมากนัก  ประกอบกับรูปแบบของงานมีเฉพาะแบบโบราณ
และไมมีความทันสมัย จึงอาจไมเป็นที่นิยมในยุคปใจจุบันน้ี  ซึ่งในการดําเนินการใหบรรลุเปูาหมายน้ันตองอาศัยจากความรวม มือจาก
ภาคประชาชนเพ่ือทําการสนับสนุน นํามาซึ่งการหารูปแบบและวิธีการอนุรักษแและพัฒนา หัตถกรรมเครื่องเขินชุมชนศรีปใ นครัวเพ่ือ
รักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาในทางเศรษฐกิจตอไป 
 
ค าส าคัญ : เครื่องเขิน, ชุมชน, หัตถกรรม, อนุรักษแ 
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Abstract 
            Sri Pan Krua community is one of Chiang Mai's lacquerware production communities. It has inherited 
since ancient times, even if there are fewer technicians but it still gets the attention from those who like and 
have the needs of lacquerware work. Therefore this study aims to study the context of lacquerware in past and 
present in Thailand. Moreover, this study studies the historical context society and culture, as well as the 
context of Ban Sri Pan Krua lacquerware history, techniques, making and product style which educates both the 
document and field by using physical survey methods, observations, and interviews to collect information of 
communities and craftsmen. Including suggestions from people within the community to analyze the value and 
circumstances and problems Of Baan Sri Pan Krua lacquerware to find patterns and methods for conservation 
and development of Baan Sri Pan Krua handicraft products in order to maintain and add value for the economic 
benefits.  
            The results of the study showed that Ban Sri Pan Krua is a source of lacquer ware that was descended 
from Tai Khin people. Originally, lacquerware was used for household use and personal items that are inherited 
from their ancestors. Later, it was turned to produce and export to increase income for people in the 
community which has different styles, such as flower bowl, crown and new fabric chest. The unique identity is 
the white frame that is the elaborate and beautiful curl pattern, and has a distinctive feature of "Ha Noi flower", 
the writing of the pattern using rakchad and plastic color which is an ancient pattern such as Kakok flower 
pattern. However, at the present, the lacquerware of Ban Sri Pan Krua has decreased because the craftsmen in 
the community are older and have health problems from sitting to make lacquer for a long time, and the new 
generation is not interested in making this handicraft profession. Furthermore, the style are only ancient so that 
this maybe one of the reasons that lacquerware is not popular today. In order to achieve that goal, it relies on 
cooperation from everyone to support, bring to divide the form and method of conservation, develop Sri Pan 
Krua lacquer craft to maintain value and increase value in the economy. 
 
Keywords: lacquerware, community, handicraft, conservation 
 
1.  บทน า  

เครื่องเขินเป็นของใชที่ชาวลานนานิยมเป็นอยางย่ิงและยังตอเน่ืองมาจนกระทั่งปใจจุบัน แมวา จะลดบทบาทลงไปบางโดยมีสิ่งอื่นเขา
มาทดแทน แตก็ยังมีแหลงผลิตรายใหญมากกวาภาคอื่นๆ 

ในอดีต คนไทยยังไมไดกําหนดชื่อเครื่องเขินเพื่อใชเรียกอยางเป็นทางการ การเรียกงานในสมัย กอนมักเรียกตามหนาที่หรือลักษณะ
รูปทรงของงานชิ้นน้ัน เชน โอ พาน ตะลุม หากของใชน้ันตกแตง อยางประณีต อาทิมีการประดับกระจก ประดับเปลือกหอยมุก ประดับลายทอง  
ก็จะเรียกเครื่องใชรวม กับการตกแตง เชน ตะลุมลงรักปิดทอง เป็นตน 

ยุคการฟื้นฟูบานเมืองลานนา(รัชสมัยของเจากาวิละหรือประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๓)   การอพยพชาวไทหลายเผาใหเขามาอยู
รวมกันในเขตเมืองเชียงใหม ซึ่งในเวลาน้ันแทบจะกลายเป็นเมือง รางไรซึ่งคนอยูอาศัย คนไทกลุมหน่ึงที่ไดเดินทางเขามาก็คือ ชาว ไทเขิน เป็น
ที่มาของคําวาเครื่องเขิน 

ไทเขินเป็นกลุมชนตระกูลไทลื้อ อาศัยอยูในเขตเมืองเชียงตุงและต้ังชุมชนหนาแนนตรงบริเวณ แมนํ้าขืนที่ในปใจจุบันเรียกวานํ้าเขิน กลุมไท
ลื้อลุมนํ้าเขินจึงถูกเรียกวาชาวไทเขิน ซึ่งกลุมชาวไทเขินที่ อพยพมาอยูเมืองเชียงใหม ลวนแลวแตเป็นชางฝีมือทั้งสิ้น มีความชํานาญในการทําเครื่อง
เขิน เครื่อง โลหะ งานทอผา งานกระดาษ งานจักสานและการลงรัก เมื่อมาถึงเชียงใหมแลวถูกจัดใหอยูรวมกัน ดานทิศใตของกําแพงเมืองเชียงใหม 
ปใจจุบันคือบริเวณบานชางหลอ ถนนวัวลาย และบานนันทาราม ชาวไทเขินกลุมน้ีสวนใหญมีความถนัดในการทําเครื่องเขิน นอกจากน้ีก็ยังอาศัย
กระจายตัวในเขตอื่นๆ เชน บานเดน บานเมืองสาตร บานดอนจั่น จนถึงสันกําแพง กลุมน้ีมีความถนัดในงานกระดาษ ทอผา และงานจักสาน 
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คําวา “เครื่องเขิน” หมายถึง ภาชนะ เครื่องมือของใชที่ผลิตขึ้นโดยชาวเชียงใหมที่มีเชื้ีอสาย สืบมาจากชาวไทเขินแตโบราณ คําน้ี
นาจะบัญญัติขึ้นโดยคนไทยภาคกลางและขาราชการจากสวน กลางที่ขึ้นมาอยูเหนือเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่แลว เพราะวาคําน้ีมิไดปรากฏอยูใน
ภาษาพื้นถิ่นในของ เมืองและชาวเชียงใหม แตเดิมก็มิไดมีศัพทแเรียกที่จํากัดเฉพาะเชนน้ีที่ใกลเคียงสุดที่สุดจะเรียกเป็นวลี คําวา “คัวฮักคัวหาง” 

เครื่องเขินเป็นภาชนะของใชที่มีโครงเป็นเครื่องจักสานหรือไมจริง เคลือบทาดวยยางรักเพื่อความคงทนกันนํ้าและความชื้นและเพิ่ม
ความสวยงามใหแกผิวของภาชนะ  โดยหลักการเครื่องเขินสวนใหญมีโครงเป็นเครื่องไมไผสานทาดวยยางรักหลายๆชั้น โดยที่ชั้นแรกๆจะทํา
หนาที่ยึดโครงสรางให เกิดความมั่นคง ชั้นตอๆไปเป็นการตกแตงผิวภาชนะใหเรี ยบและชั้นสุดทายเป็นการตกแตงใหสวยงาม เชน การเขียน
ลวดลาย การปิดทอง หรือการขูดผิวใหเป็นรองลึกแลวฝใงรักสีที่ตางกันเป็นลวดลาย สวยงาม ถาเป็นของใชทั่วๆไปจะมีนํ้าหนักเบานิยมใช รักสีดํา
และสีแดงตกแตง ถาเป็นของใชในพิธีหรือ งานตกแตงเชิงศิลปะจะมีการใชทองคํา เปลวประดับมากขึ้น บางครั้งมีการปใ้นกดรักพิมพแรักใหเป็น 
ลวดลาย เพื่อเพิ่มความงดงามใหแกภาชนะ 

ประเภทเครื่องเขินที่เป็นที่รูจักและแพรหลายไดแก  เชี่ยนมาก  พาน ขันโอ ขันนํ้า ถาดและจาน ของที่ระลึก คุณสมบัติสําคัญของ
เครื่องเขินคือมีนํ้าหนักเบา ยืดหยุนไดบาง ไมแตกหักเสียหายในทันที ทันใด วัสดุการผลิตหาไดงายโดยทั่วไปในทองถิ่น เทคนิคประกอบและการ
ตกแตงไมสลับซับซอนจน เกินไป อีกทั้งยังตอบสนองรสนิยมและหนาที่ใชสอยในชีวิตประจําวันไดอยางดีเย่ียม เชน  เป็นเครื่องใช ในค รัวเรือน 
เครื่องใชในพิธีกรรม เป็นรูปเคารพและงานศิลปะ 

เครื่องเขินเป็นงานหัตถกรรมที่เกิดจากความคิดสรางสรรคแของมนุษยแ  ไมมีหลักฐานบันทึกวาเครื่องเขินมีความเป็นมาอยางไร  แต
นักวิชาการหลายฝุายตางก็มีความเห็นวาเครื่องเขินคงจะถือกําเนิดในประเทศจีนมากอน โดยเฉพาะอยางย่ิงเป็นประเทศที่รูจักพัฒนาไมไ ผเป็น
เครื่องใชสอยและเครื่อง เรือนไดมากกวาที่อื่น หนังสือเอนไซโคลปิเดียบริเตนนิกา  ไดกลาววาประเทศจีนน้ันเป็นตนแบบในการทําเครื่องเขินมา
ไมนอยกวา๓,๐๐๐ปีมีแหลงผลิตมากมายในสมัยราชวงศแหมิง โดยแหลงผลิตสวนใหญ ต้ังอยูที่เขตยูนนานและเมืองต๋ังเกี๋ย และยังสันนิษฐานตอไป
อีกวา  จีนไดกระจายความรูเรื่องเครื่องเขิน น้ีไปยังเกาหลี ญี่ปุุน แตที่สําคัญคือการแพรกระจายลงทางใตสูเมืองเชียงรุง เชีย งตุง รัฐฉาน ลาว 
พมา เวียดนาม รวมถึงไทยที่มีการอพยพเขามาของชาวไทเขินครั้นเมื่ออดีต 

จากอดีตไดลวงเลยมาถึงปใจจุบันทําใหทราบวาเครื่องเขินมีอิทธิพลและมีการใชอยูในทุกยุคทุกสมัยและมีการเผยแพรสืบทอดกันมา
อยางแพรหลายในลานนาหน่ึงในน้ันคือหมูบานศรีปในครัว จังหวัด เชียงใหม บานศรีปในครัวเป็นชุมชนที่มีการผลิตเครื่องเขินอีกแหงหน่ึงของเมือง
เชียงใหม มาต้ังแตสมัยโบราณสืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขิน แตเดิมชุมชนศรีปในครัวจะมีอาชีพการทําไรและทํานาเป็นหลัก การทําเครื่องเขินน้ีถือ
วาเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพเสริมภายในครอบครัว โดยในอดีตการทําเครื่องเขินของชุมชนศรีปในครัวน้ัน จะทําขึ้นเพื่อเป็นของใชในครัวเรือน ของ
ใชสวนตัวที่มีแบบแผนการผลิตและ รูปแบบที่สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษ ตอมาภายหลังยุคสมัยเปลี่ยนเลยหันมาผลิตและสงออกเพื่อ สงเสริม
รายไดของคนในชุมชน ซึ่งมีรูปแบบ เชน พาน ตะลุม ขันดอก ขันหมาก ขันโตก ขันโอ เอิบหมากและหีบผาใหม เป็นตน 

บานศรีปในครัวมีเอกลักษณแการทําเครื่องเขินที่โดดเดนและแตกตีางจากที่อื่นคือ การขดไมขึ้น รูปภาชนะ เป็นการน่ังขดเสนตอกที่ทํา
จากไมไผจนไดรูปแบบที่ตองการ  แลวนําไปขัดแตงใหเรียบเนียนดวยกระดาษทรายกอนเคลือบผิวดวยนํ้ายาเคลือบไมประเภทแลกเกอรแใส จะ
ไดผลงานลักษณะหน่ึงที่ แสดงใหเห็นเทคนิคการขดวนเสนตอกอยางชัดเจนและสวยงามนอกจากน้ีเอกลักษณแการทําเครื่องเขินของบานศรีปใน
ครัวยังมีความแตกตางและโดดเดนในการทํา “ฮายดอก” ซึ่งเป็นการใชเหล็กขูดทําให เกิดลวดลายตางๆตามที่ตองการ แตสําหรับการทําฮายดอก
ของบานศรีปในครัวเป็นการทําเครื่องเขินที่ ใชเทคนิคในการเขียนลายขึ้นมา โดยใช รัก ชาด รวมไปถึงสีพลาสติกในการเขียนลวดลายขึ้นมา ซึ่ง
เป็น ลวดลายโบราณเชน ลายดอกกเากอก ลายเครือเถา และบางลายอาจประยุกตแขึ้นมาตามจินตนาการ หรือความถนัดของชางเขียนลาย 

ปใจจุบันชุมชนบานศรีปในครัวกําลังประสบปใญหาคลาดแคลนชางฝีมือรุนใหมๆ ในการสืบทอด องคแความรูเพราะงานหัตถกรรมเครื่อง
เขินเป็นงานที่ตองใชทักษะความประณีตละเอียดออน ในการขึ้นโครงและการทําลวดลายที่ตองใชความอดทนและใจรัก คนรุนใหมอาจเล็งเห็นวา
การทํางานฝีมือเป็น สิ่งที่ยากลําบาก  จึงทําใหไมมีผูสืบทอดและหันไปประกอบอาชีพอื่นแทนประกอบกับรูปแบบผลิตภัณฑแในชุมชนเป็นรูป
แบบเดิม  เมื่อครั้นในอดีตไมนาสนใจตอกลุมตลาดหรือผูที่มีความตองการผลิตภัณฑแที่มีรูปลักษณแทันสมัยมากนัก  

ดังน้ันผูศึกษาจึงอยากศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรแของชุมชน รูปแบบผลิตภัณฑแและลวดลาย ทางศิลปกรรม ขั้นตอนเทคนิควิธีการใน
การทําเครื่องเขินมาต้ังแตสมัยอดีตถึงปใจจุบัน  รวมไปถึงสภาพปใญหาที่ทําใหเครื่องเขินยังเป็นรูปลักษณแเดิมและยังขาดการสืบทอดจากคนรุนใหม
ในชุมชน เพื่อนําไป วิเคราะหแศึกษา เพื่อนํามาประกอบใชในการอนุรักษแและพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขินใหมีรูปแบบ ใหมที่ทันสมัยและ
สอดคลองไปกับลวดลายทางศิลปกรรมบนตัวงาน  เพื่อเพิ่มมูลคาและความตองการ ทางตลาด  รวมไปถึงยังสามารถเสนอวิีธีการอนุรักษแ
หัตถกรรมเครื่องเขินเพื่อรักษาภูมิปใญญาของชุมชนในอนาคต 
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2. วัตถุประสงคแ 
2.1 เพื่อศึกษาบริบทที่เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องเขิน ทั้งในอดีตและปใจจุบันในดินแดน ประเทศไทย 
2.2 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบานศรีปในครัวทั้งทางประวัติศาสตรแ รวมทั้งศึกษาบริบทของเครื่อง เขินบานศรีปในครัวเทคนิควิธีการทาํ 

และรูปแบบของงานผลิตภัณฑแหัตถกรรมเครื่องเขินบานศรีปในครัว ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
2.3 เพือ่เสนอรูปแบบและวิธีการอนุรักษแและพัฒนาผลิตภัณฑแหัตถกรรมเครื่องเขิน บานศรีปในครัว เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาให

เกิดประโยชนแในทางเศรษฐกิจตอชุมชนตอไป 
 

3. วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) จึงมีวัตถุประสงคแเพื่ีอศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา

ของเครื่องเขิน ทั้งในอดีตและปใจจุบันในดินแดนประเทศไทย รวมทั้งศึกษาบริบท ของชุมชนบานศรีปในครัว ทั้งทางประวัติศาสตรแ สังคมและ
วัฒนธรรม ครอบคลุมไปถึงการศึกษางาน เครื่องเขิน  ต้ังแตประวัติความเป็นมา  เทคนิคการทําและรูปแบบงานผลิตภัณฑแ  เพื่อนํามาวิเคราะหแ
ถึง คุณคาและสภาพการณแและปใญหาของงานหัตถกรรมเครื่องเขินเพื่อนําเสนอรูปแบบ และวิธีการอนุรักษแ และพัฒนาผลิตภัณฑแเครื่องเขนบาน
ศรีปในครัว เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาใหเกิดประโยชนแในทาง เศรษฐกิจตอชุมชนตอไป โดยใชวิธีการศึก ษาในรูปแบบสหวิทยาการ
(Interdisciplinary Research) และนําเสนอรผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

4.1 แนวคิดการอนุรักษแมรดกวัฒนธรรม 
การอนุรักษแและพัฒนาจะตองดําเนินการควบคูกันไปโดยเริ่มจากประชาชน การอนุรักษแควร อยูบนพื้นฐานของการใชประโยชนแอยางมี

เหตุผล สรางสรรคแ รอบคอบและสงวนทรัพยากรที่หายากไว ไมใหสูญหายไป สวนการพัฒนาควรยึดหลักความกาวหนา ความมั่นคงและความ
เป็นธรรม อีกทั้งการ อนุรักษแยังหมายถึงการรักษาใหคงเดิมดวยการอนุรักษแที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติน่ันคือการรูจัก ใชไดนานที่สุดและ
เป็นการรูจักรักษาไมใหสูญสิ้นไปหรือใหอยูในสภาพคงเดิม  โดยสรุปวาการอนุรักษแ น้ันหมายถึงการบํารุงรักษาการดูแลการสงวนรวมถึงการหวง
แหนสิ่งที่ดีงามเอาไวไมใหสูญหายการมอง เห็นคุณคาของความรูที่สั่งสมมาแตอดีต เพื่อนํามาสรางสรรคแใหเกิดประโยชนแสูงสุีดในการดําเนินชีวิต 
ของมนุษยแตอเศรษฐกิจและสังคม เชน ศิลปหัตกรรม วัฒนธรรม และประเพณีตางๆ รวมไปถึงการสง เสริมทรัพยากรธรรมชาติที่มีใหย่ังยืนตอไป 
อีกทั้งยังไดมีแนวทางดําเนินการเพื่อการอนุรักษแหัตถกรรม ไทยในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. การอนุรักษแชางฝีมือ  
              เป็นการใหเกียรติยกยองในฐานะเป็นบุคคลที่ควรไดรับการยกยองในสังคม ซึ่งควรสงเสริม และเผยแพรผลิตภัณฑแให

สามารถจําหนายไดในตลาด เพื่อใหชางฝีมือไดมีรายไดในระดับที่สามารถ  เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได รวมไปถึงสงเสริมและอบรมถายทอด
ความรูเพื่อสรางชางฝีมือรุนใหมเพื่อ เป็นการถายทอดวิชาความรูไมใหเลือนหายไป 

            2. การอนุรักษแรูปแบบผลิตภัณฑแ 
              เป็นการสงเสริมและพัฒนาหัตถกรรม โดยคงเอกลักษณแและลักษณะเฉพาะทองถิ่นไวดวย การศึกษาลักษณะเฉพาะของ

หัตถกรรมแตละทองถิ่น เพื่อหาเอกลักษณแที่โดดเดนแลวนําลักษณะ ดัง กลาว  มาเผยแพรใหมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดผลิตภัณฑแที่มี
คุณภาพและยังคงคุณคาไวไมเปลี่ยน  

           3. การอนุรักษแแหลงผลิต 
              ควรใหมีการจัดการประกวดผลิตภัณฑแหัตถกรรมรวมไปถึงมีการจัดนิทรรศการเผยแพรงาน ผลิตภัณฑแและแหลงผลิตภัณฑแ 
           4. การอนุรักษแเทคนิคและกรรมวิธีการผลิต 
              ควรจัดฝึกอบรมเพื่อถายทอดความรูใหแกชางฝืมือรุนหลังเพื่อยังคงความรูไมใหสูญหายไป 
           5. การอนุรักษแวัตถุดิบ 
              มีการแนะนําใหความรูแกผูผลิตหัตถกรรม การนําเอาวัตถุดิบมาใชไดอยางถูกวิธีและอยาง ประหยัดเพื่อใหเกิดประโยชนแ

สูงสุด และสงเสริมใหมีการสรางขึ้นทดแทนวัตถุดิบที่ไดใชไปแลวและให มีปริมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งควรใหมีการเพิ่มปริมาณวัตถุดิบในแหลงวัตถุดิบ
ที่มีีคุณภาพดี เพื่อสนับสนุนให แหลงผลิตที่ขาดแคลนวัตถุดิบ 
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4.2 แนวคิดการอนุรักษแศิลปะพื้นบาน 
ศิลปะพื้นบานเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นมาควบคูกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน ต้ังแตอดีตกาลถึง ปใจจุบัน แสดงใหเห็นถึงความเป็นมาของ

คนไทยรุนกอนจนถึงคนไทยรุนปใจจุบัน จึงทําใหเราทราบวา ศิลปินชาวบานเป็นผูทรงภูมิปใญญา เฉลียวฉลาดและมีประสบการณแในชีวิตสูงจึง
สามารถสรางผลงาน ขึ้นไวจํานวนมากมายหลายประการ แตเน่ืองจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปใจจุบันมีผลกระ ทบตองานศิลปะ
พื้นบานอยางมากมาย การเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี โดย เฉพาะอยางย่ิงความเจริญทางดานอุตสาหกรรม เกิดการผลิต
สิ่งของมาจํานวนมากๆ โดยใชเครื่องจักร แทนคน มีผลทําใหศิลปะพื้นบานเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนาหวงใย เพราะพอคาและนักออกแบบที่ 
ขาดความรูหลักการเรื่องศิลปะพื้นบานมุงแตจะผลิตผลงานเพื่อการจําหนาย ไดนําเอาศิลปะพื้นบาน ไปเป็นประโยชนแทางธุรกิจการคาและการ
ทองเที่ยวเป็นสําคัญ บางครั้งก็นําเอาศิลปะพื้นบานของตางชาติมาทําเลียนแบบเอาด้ือๆ ทําใหศิลปะพื้นบานเสื่อมดอยคุณคาไป อีกทั้งมนุษยแมัก
ไมคอยเห็นความ สําคัญหรือยกยองเหมือนศิลปะสาขาอื่นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากความรูสึกเคยชินที่มนุษยแพบเห็นอยูทุกวัน ความเรียบงายและความ
งามอยางธรรมดาของศิลปะพื้นบาน ทั้งที่ศิลปินพื้นบานน้ันเป็นผูที่มีความ สามารถสูง มีความเขาใจในเรื่องสุนทรียภาพเป็นอยางดี จึงสามารถ
สรางสรรคแงานประเภทตางๆ ออก มาอยางมีระบบและกฎเกณฑแพอสมควร ดังจะเห็นไดวา ศิลปะพื้นบานจะมีเอกลักษณแ ลักษณะเดน เฉพาะตัว 
มีแบบอยางของตนเอง จึงสรางงานขึ้นมาอยางสวยงามตามประเพณีนิยมและตามยุคสมัย ดวยเหตุน้ีเอง เราจึงกลาวไดวาศิลปะพื้นบานชวยบอก
ประวัติศาสตรแ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและ บอกลักษณะวัฒนธรรมของกลุมชนในภูมิภาคตางๆ ใหเราทราบเป็นอยางดี เน่ืองจากชีวิตความ
เป็น อยูของประชาชนจะเกี่ยวของกับสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชที่เป็นประดิษฐแกรรมของชางหรือศิลปินพื้น บานอยูตลอดเวลา ซึ่ง ศิลปกรรม
เหลาน้ียอมเป็นกระจกเงาสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบานวาเป็น อยางไรแตละยุคสมัย 

 
5. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีมีพื้นที่อยูในหมูบานศรีปในครัว ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

6. ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผลิตภัณฑแเครื่องของบานศรีปในครัวและผูเกี่ยวของ เชน 
ประธานในชุมชน ผูอาวุโส ชางฝีมือ โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผูที่สามารถใหขอมูลเก่ียวกับ ผลิตภัณฑแเครื่องเขินได ซึ่งมี

ประชากรหลักในการใหขอมูลดังตอไปนี้ 
    (1) นายประสิทธิ์ คํายะปใน (ประธานชุมชน)        อายุ 68 ป ี
    (2) นางศรีรวย มณเฐียร (ชางฝีมือ)                   อายุ 51 ป ี
    (3) นางเพ็ญศรี แสงจันทรแ (ชางฝีมือ)                 อายุ 48 ป ี
    (4) นางสุพัตรา สิงหราช (ชางฝีมือ)                   อายุ 58 ป ี
    (5) นางไพลิน มโนทอง (ชางฝีมือ)                     อายุ 59 ป ี
    (6) นางประนอม มโนทอง (ชางฝีมือ)                 อายุ 67 ป ี
    (7) นางวันเพ็ญ ทะนันชัย (ผูอาวุโสในชุมชน)        อายุ 70 ป ี
    (8) นางอุไร กัลยา (ผูอาวุโสในชุมชน)                 อายุ 79 ป ี

 
7. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล คือ  
1. แบบสัมภาษณแ(Interview) เป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสรางสําหรับกลุมชางฝีมือ โดยมีเน้ือ หาเกี่ยวกับความถนัด รูปแบบ

ผลิตภัณฑแ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการผลิต ลวดลาย การเลือกใชวัสดุ เพื่อเป็นพื้นฐานขอมูลการอนุรักษแและพัฒนาผลิตภัณฑแ 
2. แบบสัมภาษณแ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสรางสําหรับผูบริโภคและความตองการผลิตภัณฑแงานหัตถกรรมเครื่องเขิน 
3. การสังเกตการณแ(Observational) เพื่อสังเกตการณแทางกายภาพของชุมชน วิถีชีวิตและการทํา งานหัตถกรรมเครื่องเขินภายใน

ชุมชน 
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8. การเก็บขอมูล 
8.1 การเก็บขอมูลภาคเอกสาร 
เป็นการศึกษาขอมูลภาคเอกสาร(Document study) ของการศึกษาวิทยานิพนธแเรื่อง “การอนุรักษแ และพัฒนางานหัตถกรรมเครื่อง

เขินชุมชนศรีปในครัว ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม” โดยทําการศึกษาคนควา ทบทวน วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
เครื่องเขินในอดีตและปใจจุบัน ประวัติความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการอนุรักษแ และแนวคิด
การออกแบบเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขินของชุมชนศรีปในครัว 

8.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม 
การเก็บขอมูลภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑแ ขั้นตอนวิธี การผลิต เทคนิคการทําลวดลาย 

สภาพชุมชน ตลอดจนศึกษาปใญหาและความเขมแข็งของชุมชนใน การอนุรักษแและพัฒนางานเครื่องเขิน โดยใชเครื่องมือดังน้ี 
      (1) การสัมภาษณแ(Interview) เป็นการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑแเครื่องเขิน สภาพ ปใญหาในการผลิตและการพัฒนางาน

เครื่องเขิน 
      (2) การสอบถาม(Questionnaire) เป็นการสอบถามทีจ่ะใชในการสอบถามชางฝีมือ ประชาชน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยใช

เครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อนําไปประกอบการนําเสนอรูปแบบวธิกีารอนุรักษแ และพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน 
      (3) การสังเกตการณแและการสํารวจ(observation & Survey) เป็นการบันทึกขอมูล โดยการถาย ภาพที่มีเน้ือหาเกีย่วกับเครื่อง

เขิน รูปแบบผลิตภัณฑแ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนสภาพแวดลอมภายใน พื้นที่ของชุมชน 
     (4) การสังเกตการณแแบบมีสวนรวม(Participative Observation) เป็นการสังเกตการณแพรอมกับ บันทึกขอมูล โดยผูศึกษาไดเขา

ไปมีสวมรวมในขั้นตอนการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องเขิน 
 

9. การวิเคราะหแขอมูล(Analysis)และสังเคราะหแ(Synthesis) 
โดยใชวิธีการวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา(Description Analysis) ประกอบดวยขั้นตอนและ วิธีการดังน้ี 
(1) จัดระเบียบขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามที่เก่ียวกับลักษณะทางสังคม สภาพแวดลอม วัฒนธรรม รวมทั้ง

ผลิตภัณฑแงานหัตถกรรมเครื่องเขิน รูปแบบ ลวดลาย ขั้นตอน การผลิต สภาพปใญหา เพื่อนํามาวิเคราะหแคุณคาและหาปใจจัยที่เกี่ยวของในการ
อนุรักษแและพัฒนาการออกแบบเครื่องเขินของชุมชนศรีปในครัว 

(2) สังเคราะหแและเสนอวิธีการอนุรักษแและพัฒนางานเครื่องเขิน โดยการพัฒนาการออกแบบเพื่อ เพิ่มมูลคาใหแกงานหัตถกรรมเครื่องเขิน 
 

10. ผลการศึกษา 
10.1 การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของเคร่ืองเขิน ท้ังในอดีตและปใจจุบันใน ดินแดนประเทศไทย 
เคร่ืองเขินเป็นกรรมวิธีที่ใช๎รักเข๎ามาประกอบในการทําภาชนะสิ่งของเคร่ืองใช๎ที่ชาวจีนได๎ทํากัน มานานไมํน๎อยกวํา 3000 ปีมาแล๎ว

และได๎ทํากันติดตํอมาหลายยุคหลายสมยัตามเมืองตําง  ของจีน เชํน ในสมัยราชวงศ์หมิง(Ming) ก็มีการทําเคร่ืองเขินเพื่อใช๎กันภายในราชวงศ์
และยังมีการทําเคร่ืองเขินแพรํ ไปอีกหลายเมืองในสมัยน้ัน เชํน เมืองตาลีฟูและตังเกี๋ย 

การทําเคร่ืองเขินในประเทศไทยอาจรับแบบอยํางมาจากจีน ซ่ึงอาจจะเป็นราวชํวงสมัยสุโขทัย เพราะในสมัยสุโขทัยเราได๎ติดตํอกับจีน
อยํางใกล๎ชิด จนถึงกับนําชํางชาวจีนเข๎ามาสอนและทําเคร่ืองปั้นดินเผาที่เรียกวํา เคร่ืองสังคโลก กันอยํางแพรํหลายในสมัยของพํอขุนรามคําแหง
มหาราช แตํการทํา เคร่ืองเขินน้ีคงจะเป็นวิวัฒนาการมาจากแบบอยํางการใช๎รักของชํางชาวจีน  ซ่ึงได๎นําเอาวิชาการชําง เข๎ามาเผยแพรํใน
ดินแดนแถบนี้ก็เป็นได๎ และการทําเคร่ืองเขินน้ีคงจะเกิดขึ้นและทํากันในแตํหัวเมืองภาคเหนือเทํานัััน เพราะไมํกฎหลักฐานวํามีการทําเคร่ืองเขิน
ในที่อื่น ในสมัยโบราณนอกจากมีเพียง การลงรักปิดทองเทําน้ัน  และอาจมีความเป็นไปได๎ที่เคร่ืองเขินเป็นสินค๎าสํงของจีนหรือจีนเป็นผู๎ริเร่ิม
ผลิตเคร่ืองเขินขึ้น  เเล๎วการทําเคร่ืองเขินก็ได๎แพรํเข๎ามาสูํประเทศไทยไปสูํประเทศพมําและไปประเทศญี่ปุ่น แตํกรรมวิธีในการทําเคร่ืองเขิน
อาจจะแตกตํางกันไปบ๎างในรายละเอียดรูปแบบและลวดลาย ซ่ึงจะต๎องเป็นไปตามความนิยมและแบบอยํางของศิลปะพื้นบ๎านของแตํละชาติ 

ตามหลักฐานทางโบราณวัตถุอุตสาหกรรมเคร่ืองลงรักของไทยเราน้ันมีมาต้ังแตํโบราณกาลและ นับวําเป็นศิลปกรรมที่มีคําอยํางหน่ึง
ประจําชาติแสดงถึงวัฒนธรรม และสัญลักษณ์อันเกําแกํของชาติ และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามแตํละยุคสมัย กลําวกันวําเคร่ืองเขินน้ีเรา
ได๎เรียกช่ือกันตามของเผําชนผู๎ ประดิษฐ์คือ “ไทยเขิน” ทางเชียงตุงน่ันเอง  ชนเผําน้ีเป็นเชลยที่ถูกกวาดต๎อนมาเมื่อประมาณ 200 ปีกํอน โดย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในขณะที่พระองค์ยังไมํได๎ครองราชย์สมบัติและดํารง ตําแหนํงแมํทัพไปตีเวียงจันทร์ จึงได๎นําเอาเชลยเหลําน้ีมาและได๎
ต้ังรกรากอยูํที่จังหวัดเชียงใหมํและ ถํายทอดวิชาหัตถกรรม น้ีให๎แกํชาวเชียงใหมํต้ังแตํน้ันมา 
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อุตสาหกรรมเคร่ืองเขินน้ีรํุงเรืองอยูํในจังหวัดเชียงใหมํต้ังแตํเมื่อสมัย 700 กวําปีมาแล๎ว ใช๎ทํา ภาชนะตําง  เชํน ถ๎วยชาม เคร่ืองใช๎
ประจําวัน สิ่งประณีตศิลป์ ตลอดจนบัลลังก์ของกษัตริย์และ เคร่ืองใช๎ ในทางศาสนาตาวัดวาอารามตําง   แม๎แตํของใช๎ภายในบ๎ านเรือนก็ใช๎กัน
อยํางแพรํหลาย เชํน กระโถน ขันนํ้า – พานรอง และเช่ียนหมาก โดยเฉพาะเช่ียนมากน้ีเป็นของสําหรับแขกมาแตํโบราณ มีการ ประดิษฐ์ทํา
ลวดลายไว๎อยํางละเอียดสวยงาม 

ในยุคการฟื้นฟูบ๎านเมืองล๎านนา (รัชสมัยของเจ๎ากาวิละหรือประมาณต๎นพุทธศตวรรษที่ 23) การอพยพชาวไทหลายเผําให๎เข๎ามาอยูํ
รํวมกันในเขตเมืองเชียงใหมํซ่ึงในเวลาน้ันแทบจะกลายเป็นเมือง ร๎างเพราะถูกกวาดต๎อนไปเป็นเชลยที่ประเทศพมําเกือบจะทั้งหมด คนไทกลุํมนึง
ที่อพยพเข๎ามาน้ันก็คือ ชาวไทเขิน ซ่ึงเป็นที่มาของคําวําเคร่ืองเขิน 

ไทเขินเป็นกลุํมชนตระกูลไทลื้อเป็นกลุํมชนตระกูลไทลื้อ อาศัยอยูํในเขตเมืองเชียงตุงและต้ัง ชุมชนอยํางหนาแนํนบรเวณแมํนํ้าขืน
หรือที่เรียกกันปัจจุบันวํานํ้าเขิน(แมํนํ้าที่ไหลย๎อนขึ้นไปทางเหนือ) กลุํมไทลื้อลุํมนํ้าเขินจึงถูกเรียกวําชาวไทเขิน 

หลังจากที่มีการฟื้นฟูบ๎านเมืองสมัยเจ๎าหลวงกาวิละ เขตเมืองเชียงใหมํบริเวณถนนวัวลาย วัด นันทาราม บ๎านชํางหลํอ เป็นชุมชนของ
ชาวไทเขินซ่ึงเป็นกลุํมชนที่มีความสามารถทางการชํางหลาก หลายแขนงมาอยูํรวมกัน รวมไปถึงการทําเคร่ืองเขินใช๎ในชีวิตประจําวันและเป็นที่
นิยมแพรํหลายใน 

กลุํมชาวพื้นเมืองของล๎านนา เน่ืองจากมีคุณภาพดีมีสัดสํวนและลวดลายที่สวยงามขณะเดียวกันชาว  ล๎านนาเมืองอื่น ก็มี
ความสามารถในการทําเคร่ืองเขินอยูํบ๎างแล๎วเพียงแตํความนิยมบางอยํางที่มีความ แตกตํางกันก็อาจทําให๎เคร่ืองเขินในแตํละแหํงน้ันแตกตํางกัน
ไปด๎วย เชํน ลวดลาย รูปทรง โครงสร๎าง และหน๎าที่ใช๎สอย 

เคร่ืองเขินถือเป็นเคร่ืองใช๎สอยที่มีบทบาทและอิทธิพลของชาวล๎านนามาต้ังแตํสมัยอดีต ได๎มี การใช๎อยูํในทุคยุคทุกสมัย อาจ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลาเพื่อเข๎ากับยุคสมัยน้ัน แตํยังคงความ เป็นเอกลักษณ์ในงานประณีตศิลป์ที่มีความวิจิตรงดงาม    ความมานะ
อดทนชํางที่รังสรรค์ผลงานศิลปะ 

ที่มีความสอดคล๎องกันในด๎านประโยชน์ใช๎สอย ความสวยงาม ความเช่ือ คํานิยม บํงบอกถึงวัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
สะท๎อนถึงความมั่งคั่งในงานศิลปะของคนไทยในล๎านนา 

10.2 การศึกษาบริบทของชุมชนบานศรีปในครัวท้ังทางประวัติศาสตรแ รวมท้ังศึกษาบริบทของ เคร่ืองเขินบานศรีปในครัว เทคนิค
วิธีการท า และรูปแบบของงานผลิตภัณฑแหัตถกรรมเคร่ืองเขิน บานศรีปในครัว ต าบลทาศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

บานศรีปในครัวเป็นแหลงชุมชนที่มีการทําเครื่องเขินมาต้ังแตสมัยอดีต แตเดิมบานศรีบานครัว น้ันทําอาชีพเกษตรกรรม การทําเครื่อง
เขินน้ันถือเป็นงานอดิเรกไวทําหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได มาจากทําทําไรทําสวน ภูมิปใญญาในการทําเครื่องเขินไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษครั้นเมื่อยาย ถิ่นมาจากเชียงตุง กระจายอยูรอบตัวเมืองเชียงใหม เรียกพวกเขาเหลาน้ันวาชาวไทเขิน ที่มีวิชาความ รูในการทําเครื่อง
เขินติดตัวมาแตสมัยเดิม โดยบานศรีปในครัวก็ถือไดวาเป็นเเหลงทําเครื่องเขินรายใหญ แหงนึงในจังหวัดเชียงใหมแตนอยคนนักที่ยังไมทราบว ามี
แหลงการทําอยูที่แหงน้ี  

การทําเครื่องเขินของบานศรีปในครัวน้ันเริ่มทําต้ังแตวิธีการแรก คือการจักตอกจากไมไผเหลา เป็นเสนบาง เพื่อนํามาใชในการขึ้นรูป
ภาชนะ โดยชางฝีมือจากขดวนรอบเป็นวงกลมทับซอนเหลืีีอมกันไปเรื่อยๆ จนขึ้นรูปภาชนะรูปทรงตางๆที่เราตองการ ชวงการขึ้นรูปเสร็จเราจะ
ไดเห็นเครื่องเขินที่มี โครงสรางการขดอยางสวยงามและประณีตของชางฝีมือไดอยางละเอียด หลังจากน้ันจะนําไปขั ดดวย กระดาษทรายและ
เคลือบดวยขี้เลื่อยเพื่อความคงทนและเเข็งแรง และลงเคลือบดวยรักหรือชาดเพื่อที่ จะไดนํามาเขียนลาย แตปใจจุบันรักน้ันเป็นสิ่งที่ หายากและ
ราคาสูงขึ้นจึงไดปรับเปลี่ยนมาใชสีพลาสติก ในการเคลือบและเขียนลายแทน โดยการเขียนลายน้ันจะมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามความถนัด 
ของชางเขียนลาย รวมไปถึงการทําลวดลายโดยการขูดที่ใชเหล็กแหลม เรียกวา “ฮายดอก” ลวดลาย ที่ใชสวนใหญจะเป็นลายกเากอก ลายเครือ
เถาและลายบาง เป็นตน  

เครื่องเขินมีหลากหลายประเภทแตกตางกันออกไปตามกันใชงาน โดยบานศรีปในครัวจะทําตาม ความตองการของตลาดและผูที่
ตองการใชเฉพาะทาง ซึ่งหัตถรรมเครื่องเขินของชุมชนบานศรปีในครัวที่ ยังทํากันมาจนถึงปใจจบุันมีดังตอไปนี้ 

(1) ขันดอก 
        เป็นเครื่องใชรูปทรงคลายพาน ใชใสของ เชน ดอกไม ขาวตอก ธูปเทียน เพื่อถวายพระหรือนํา ไปใชในงานนาฏศิลป เป็นของที่ทํา

ขึ้นเพื่อใชในพิธีกรรมจึงถือวาเป็นของสูง ขันดอกสวนใหญมีขนาดไม ใหญมากนัก มีนํ้าหนักเบา ในเครัวเรือนหน่ึงอาจมีขันดอกหลายขัน โดยเฉพาะ
บานที่มีความเชื่อเรื่องผี ปูุยา ผีบรรพบุรุษที่ตองใสเครื่องเซนไหว โครงสรางของขันดอกประกอบดวยปากขัน เอวขันและตีนขัน ในสวนของเอวขัน 
มีหลายรูปแบบแตที่นิยมคือ แบบทึบและแบบโปรง โดยมีการลงรกทาชาดเพื่ออวด รูปทรงของขัน นอกเหนือจากน้ีขันดอกสําหรับผูมีฐานะหรือชน
ชั้นสูงจะมีการตกแตงเป็นพิเศษ เชน การลงรักแลวจะทําการแตมสี ปิดทอง ขูดลายและพิมพแลาย ประดับเปลือกมุกและกระจก เป็นตน 
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(2) ขันหมาก 
         เป็นภาชนะสําหรับใสหมากพลแูละเครื่องกินหมาก เชน เตาปูน ซองหมาก ตลับขี้ผึ้ง อับยาฉุน ยาจืด ตะบันหมากและกรรไกร

หนีบหมาก ซึ่งของเหลาน้ีรวมกันเรียกวา เครื่องเชี่ยน ขันหมากมักจะถูก นํามาใชในหลายๆบริบท ไมวาจะเป็นภาชนะในชีวิตประจําวัน เพื่อใส
เครื่องหมากของคนสมัยกอน ใน ดานพิธีกรรมทางความเชื่อและทางศาสนาไดถูกนํามาใชประกอบพิธีกรรมดวน รวมทั้งใชเป็นสิ่งของ เครื่องใช
สวนตัวของผูหญิงในอดีตและยังถูกนํามาใชเป็นเครื่องแสดงสถานภาพหรือบรรดาศักด์ิของชนชั้นสูงอีกดวย 

        ขันหมากของทางเหนือมักนิยมสานดวยตอก ลงรักทาชาด หากคนมีฐานะจะนิยมทําลวดลายที่ วิจิตรงดงาม ไมวาจะเป็นการลง
รักปิดทอง ประดับมุก ติดกระจกและทําเป็นลายขูด รูปทรงประจําที่ นิยมทํากันมากจะเป็นรูปทรงกลองสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอกซอนกันเป็นชั้น 
ลวดลายที่นิมยมจะเป็น ลายดอก เชน ดอกพุด พันธุแพฤษา เป็นตน 

(3) ขันโตก 
        เป็นภาชนะที่มีโครงสรางและวสัดุเชนเดียวกับขันดอก แตวามีขนาด การตกแตงและประโยชนแ ใชสอยที่แตกตางกันออกไป   

ขันโตกมีหนาที่เป็นที่วางสํารับอาหารถวายพระหรือเจานายและใชกันเอง  
ภายในครัวเรือน ซึ่งถาเป็นของที่ชาวบานใชเองมักจะทาเฉพาะสีดําเทาน้ันและไมมีการตกแตงใดๆ หรือถามีก็จะมีไมมาก สวนขันโตกที่

ทาสีแดงชาดใชสําหรับเจานายและพระสงฆแ บางทีอาจมีฝาชีครอบ เป็นชุดสํารับอาหาร 
(4) หีบผาใหม 
        ภาชนะสําหรบัใสเสื้อผาและสิ่งของ สานดวยไมไผเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิดนูนเหมือนหลังเตา เชิงของหีบผาจะบานออกและ

ผายออก เหตุที่นิยมมีฝาปิดเพื่อปูองกันมดหรือแมลงและความชื้น นิยม สานใหมีความแข็งแรงคงทน สะดวกตอการดูแลรักษาและการ
เคลื่อนยายไดสะดวก โครงสรางของหีบ ผาจะใชไมไผสานใหแนน ทําใหมีความแข็งแรง ทาดวยรักทั้งดานนอกดานในมากกวาหน่ึงครั้ง โดยไม 
เขียนลวดลาย แตจะเผยใหเห็นถึงลวดลายของการสานมากกวา 

(5) แอ็บหมาก 
        เป็นเครื่องใชสวนตัว มีลักษณะเป็นกลองหมากขนาดกะทัดรัดคลายๆกระติบขาวเหนียวสําหรับ พกพา เดิมทําจากเครื่องสาน

แลวเคลือบยางรัก ตกแตงลวดลายสีดําแดงตามแตรสนิยม แตถาเป็นชน ชั้นสูงมักจําทาํจากโลหะเงินดุนลาย 
 10.3 การเสนอวิธีการอนุรักษแและพัฒนาผลิตภัณฑแหัตถกรรมเคร่ืองเขินบานศรีปในครัว เพ่ือรักษาคุณคาและเพูมมูลคาใหเกิด
ประโยชนแในทางเศรษฐกิจตอชุมชน 

เครื่องเขินนับเป็นงานหัตถกรรมที่มีคุณคาทางดานศิลปะและบงบอกถึงความประณีตของชาง ที่รังสรรคแผลงานออกมาไดอยางวิจิตร
สวยงาม ทําใหบานศรีปในครัวพยายามรักษาการทําเครื่องเขิน เหลาน้ีไวไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา แตเน่ืองดวยภายในชุมชนน้ันชางทําเครื่อง
เขินไดลดนอยลงไป และมีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับคนรุนใหมในชุมชนไมไดใหความสนใจในงานเครื่องเขิน เพราะการทํางานเครื่องเขิน
น้ันตองอาศัยความอดทนและความประณีตในการรังสรรคแขึ้นมา อาจจะทําใหคนในชุมชนที่เป็นคนรุนใหมหรือคนที่ไมไดสนใจอยูแลวไมได
เล็งเห็น ความสําคัญของงานเครื่องเขิน ที่มีมาแตโบราณของชุมชน จึงเล็งเห็นวาหากตองการอนุรักษแพรอมกับการพัฒนาใหเครื่องเขินคงอยู ไมให
สูญหายไปในอนาคต เพื่อใหคนในชุมชนไดเห็นคุณคาความสําคัญ จึงมีการเอาแนวคิดการอนุรักษแ มรดกวัฒนธรรมเขามามีสวนรวมใหเกิดความ
เขาใจมากขึ้น โดยใหมีการอนุรักษแต้ังแตชางฝีมือ เพื่อเป็น การใหเกียรติยกยองในฐานะที่เป็นบุคลที่มีความสามารถในศิลปะแขนงเฉพาะ และควร
ใหชางฝีมือถาย ทอดความรูเพื่อสรางชางฝีมือใหคนรุนใหม สรางความเขาใจในการรักษาวามีความสําคัญตอชุมชน รวม ไปการอนุรักษแ รูปแบบ
ผลิตภัณฑแ เพราะผลิตภัณฑแเป็นตัวบงชี้อีกประการนึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในชุมชน ควรสงเสริมและพัฒนาใหงานหัตถกรรมเครื่องเขินคง
เอกลักษณแและลักษณะเฉพาะชุมชนเอา ไวดวย รวมไปถึงพัฒนางานหัตถกรรมจากรูปแบบด้ังเดิม นํามาสรางสรรคแใหมโดยจะตองมีการศึกษา 
และออกแบบอยางถูกวิธีใหประยุกตแกับโครงสรางและสอดคลองกับลวดลาย โครงสรางของผลิตภัณฑแ โดยไมไดถูกลดทอนมากเกินไปและยังคง
ความเป็นเอกลักษณแทองถิ่นไว เพราะรูปแบบผลิตภัณฑแเป็น สิ่งที่ผูคนตัดสินใจในการเลือกซื้อ การมีรูปแบบผลิตภัณฑแที่หลากหลายทําใหชางฝีมือ
ยังคงสามารถทํา ตอไปไดถือเป็นการอนุรักษแในอีกแนวทางนึง นอกจากน้ียังมีการนําแนวคิดการอนุรักษแศิลปะพื้นบาน เขามาสอดคลอง เพราะ
เครื่องเขินนับวาศิลปะพื้นบานที่เกิดมาควบคูกับการดําเนินชีวิตของชาวบานต้ัง แตอดีตกาลจนถึงปใจจุบัน แสดงใหเห็นถึงความเป็นมาของคนรุน
กอนที่เป็นศิลปินชาวบานผูทรงภูมิ เฉลียวฉลาดและมีประสบการณแในชีวิตสูง จึงสรางสามารถสรางงผลงานขึ้นไวจํานวนมาก แตเน่ืองจาก สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปใจจุบันมีผลกระทบตองานศิลปะพื้นบานอยางมากมาย จึงอาจทําให ศิลปะพื้นบานเหลาน้ีไดเลือนหายไป จึงมีความ
จําเป็นตองสงเสริม ศิลปะพื้นบานใหเป็นที่รูจักกันแพร หลายโดยทั่วไปใหผูพบเห็นเกิดความรูความเขาใจ ซึ่งจะนําไปสูความชื่นชมเห็นคุณคาของ
ความงาม ความจริงใจและความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษ ในการแกปใญหาการใชวัสดุในทองถิ่นอยางคุมคา โดยตองสงเสริมเผยแพร ให
ประชาชนทั่วไปไดเขาใจถึงลักษณะของงานหัตถกรรมของทองถิ่นที่มีความ โดดเดนมีเอกลักษณแ เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่สะทอนใหเห็น
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ถึงภูมิปใญญาและความคิดสราง สรรคแของชาวบานไดเป็นอยางดี ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะตระหนักใหเห็นถึงคุณคาของการรักษางานหัตถกรรม เครื่องเขิน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เราจําเป็นตองหวงแหนสืบทอดตอไปในอนาคต 

 
11.สรุปผลการศึกษา 

ปใจจุบันการทําเครื่องเขินของชุมชนบานศรีปในครัวเริ่มลดนอยลงไปจากเมื่อครั้นในอดีตเน่ืองดวยชางฝีมือที่ทํางานหัตถกรรมเครื่องเขิน
เหลาน้ีเริ่มมีอายุมากขึ้น และคนภายในชุมชนรุนใหมๆไมใครให ความสําคัญของงานหัตกรรมเหลาน้ีมากนัก เพราะเห็นว าเป็นงานที่ตองใชความ
อดทนความประณีต กวาจะไดชิ้นงานออกมาสักชิ้นนึง จึงหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทนที่มาดวยความมั่นคง ประกอบกับคา นิยมของคนในสังคม
สมัยน้ีมองวางานเครื่องเขินเป็นงานที่มีความลาสมัยไมเขากับยุคสมัยปใจจุบัน จึงมี สวนที่ทําใหภูมิปใญญาการทําเครื่องเขินถูกละเลยจากคนในชุมชน 

เครื่องเขินเป็นภูมิปใญญาที่สืบทอดกันมานานจากบรรพบุรุษชาวไทเขินที่ทําสืบเน่ืองกันมา หลาย รอยปี มาต้ังแตสมัยพระเจากาวิละที่
มีการอพยพเขามาของกลุมชาวไทเขิน  มีเอกลักษณแเฉพาะในการ ทําทั้งเทคนิคและลวดลาย โดยเครื่องเขินชุมชนบานศรี ปในครัวที่ยังเห็นผลิต
และยังเป็นที่ตองการของ ตลาดอยูน้ันจะเป็นเครีองเขินจําพวก ขันดอก ขันโตก แอ็บหมาก ที่ชางฝีมือยังผลิตกันอยูเป็นประจํา และยังมี เครื่อง
เขินประเภทโบราณอยางอ่ืน เชน ขันโอหาบ ขันนํ้า ปิ่นโต หีบผาใหม ที่เคยผลิตเมื่อ สมัยกอน แตปใจจุบันเลิกผลิตไปแลวเน่ืองดวยชางฝีมือที่มี
ความถนัดไดเลิกทําไปแลวอยางเครื่องเขิน ประเภทปิ่นโต นอกจากน้ียังมีเครื่องเขินแบบสมัยใหมผลิตขึ้นมาเพื่อควบคูไปกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลง ไปของสังคม มีการออกแบบใหเนนไปทางประโยชนแใชสอย เป็นของตกแตงบานหรือของที่ระลึก เชน โคมไฟ ถาดใสของ แจกัน 
เป็นตน โดยยังเนนเทคนิคแบบด้ังเดิมในการขึ้นโครงสรางภาชนะเหมือนสมัย โบราณ เพื่อแสดงใหเห็นวาเครื่องเขินน้ันสามารถประยุกตแเขาไดกับ
ยุคสมัยปใจจุบันได 

การทําเครื่องเขินภายในชุมชนยังเป็นสิ่งที่ตองไดรับการสนับสนุนจากคนในชุมชนใหมากขึ้น โดย เฉพาะคนรุนใหมที่จะเชามาบทบาท
ในการพัฒนาเครื่องเขิน ถึงแมวาจะมีการพัฒนาใหใหมขึ้น แตยัง ไมสามารถตอบโจทยแความตองการของลูกคาไดเทาใดนัก และชางฝีมือที่ มีอายุ
มากสวนใหญก็ไมใครที่ จะหันมาทําเครื่องเขินแบบสมัยใหมเพราะไมเคยทํากันกอนและยึดติดกับเครื่องเขินโบราณที่มีมาอยูแตเดิมแลว ดังน้ัน
การพัฒนาเครื่องเขินควรจะควบคูไปกับการอนุรักษแ โดยการพัฒนารูปลักษณแที่ทันสมัย และสอดคลองกับการใชงานในชีวิตประจําวันใหมากขึ้ น
ประกอบกับการอนุรักษแงานเครื่องเขินที่เป็นมา แตโบราณใหคงความเอกลักษณแของงานหัตถกรรมเครื่องเขินภายในชุมชน เพื่อที่จะทําใหภูมิ
ปใญญา เหลาน้ีใหมีคุณคาและเพิ่มมูลคาตอไปในอีกอนาคต 

 
12. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการคนควาแบบอิสระเรื่อง การอนุรักษแและพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขินของชุมชนศรีปในครัว ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  

เครื่องเขินบานศรีปในครัวเป็นสิ่งที่ีอยูกับชุมชนมานาน นับต้ังแตการอพยพยายฐ่ินของชาวไทเขิน มาต้ังรกรากบริเวณรอบเมือง
เชียงใหม บานศรีปในครัวเเป็นหนึ่งในน้ันและเป็นแหลงการทําเครื่องเขิน มาต้ังแตสมัยโบราณ มีการสืบทอดการทําเครื่องเขินจากบรรพบุรุษ โดย
เครื่องเขินของชุมชนน้ัน จะเนน ไปทางรูปแบบด้ังเดิม คือการจักตอกไมไผเหลาเป็นเสนบาง ขดวนไปเรื่อยๆตามรูปรางที่ตองการ ชวง การขึ้น
โครงสรางเราจะไดเห็นการขดไมไผเรียงซอนทับเหลื่อมกันขึ้นไปอยางประณีต สวยงาม และนํา ไปขัดดวยกระดาษและทาขี้เรื่อยเพื่อความคงทน
แข็งแรง หลังจากน้ันไปทาดวยรักหรือชาด รวมไปถึง สีพลาสติก โดยเครื่องเขินที่สวนใหญจะเป็นประเภท ขันดอก ขันโตก เป็นตน  

จากการสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแก ประธานชุมชน ชางฝีมือ ผูอาวุโสในชุมชน เห็นวาการ ทําเครื่องเขินของชุมชนไดเกิดปใญหา
การขาดแคลนชางฝีมือเพราะชางฝีมือปใจจุบันเริ่มอายุมากขึ้นและ มีปใญหาสุขภาพรวมดวย จึงไมสามารถทําชิ้นงานไดหลายชิ้นไดคราวเดียวกัน 
ประกอบกันคนภายใน ชุมชนสวนใหญไมคอยไดใหความสนใจในการทําเครื่องเขินมากนัก เพราะเห็นวาเป็นงานที่ยากและตอง ใชความอดทนใน
การรังสรรคแผลงานขึ้นมา จึงไมใครจะมีคนใหความสนใจที่จะสืบทอดและยังขาดความ เขาใจในการอนุรักษแ จึงจําเป็นตองนําแนวคิด ทฤษฎีที่เห็น
วามีีความเหมาะสม สอดคลองกับการนํามา ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เเนวคิดการอนุรักษแมรดกวัฒนธรรมและแนวคิดการอนุรักษแศิลปะพื้นบาน  

นอกจากน้ีระหวางการศึกษายังพบปใญหาของคนในชุมชนที่ยังขาดความรู ความเขาใจในการ พัฒนาผลิตภัณฑแ เพราะชางฝีมือสวน
ใหญเคยชินกับการทําเครื่องเขินรูปแบบเดิมๆ ไมมีทักษะหรือรูป แบบวิธีการในการออกแบบเครื่องเขินรูปลักษณแใหมมากเทาใดนัก ซึ่งเป็นสวนที่
ทําใหพักหลังๆ ความ นิยมการใชเครื่องเขินลดลงไปมาก สวนใหญจะนําไปใชในพิธีกรรมเสียสวนใหญ จึงทําใหไมสอดคลอง กับการใชงานใน
ปใจจุบันจําพวกเครื่องใชภายในบานหรือของตกแตง แตมีแคชางฝีมืออยูบางทานที่หัน มาปรับเปลี่ยนรูปลักษณแดูทันสมัยมากขึ้นเพื่อนํามาปรับใช
ใหเขากับยุคสมัย แตไมไดทําใหคนมาสนใจ มากเทาที่ควร เพราะยังขาดการประชาสัมพันธแที่จะสามารถเผยแพรผลงานออกไป จึงจําเป็นตอง
อาศัย การมีสวนรวมของชุมชนของทุกรุนภายในชุมชน เพื่อที่จะดําเนินการอนุรักษแและพัฒนางานหัตถกรรม ใหถูกวิธีและเป็นอยางที่ผูศึ กษาได
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กลาวมาขางตน เพราะเครื่องเขินถือเป็นภูมิปใญญาทองถิ่น เป็นศิลปะ ทางวัฒนธรรมที่จําเป็นตองไดรับการสืบทอด ซึ่งเป็นการรังสรรคแผลงานได
อยางประณีต ทําใหเห็นถึง ความชํานาญและการเอาใจใสของชางฝีมือ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ตองกระทําเพื่อรักษาไมใหเลือนหายไป 

 
13. ขอเสนอแนะ 

11.1 ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรบถายทอดภูมิปใญญางานหัตถกรรมเครื่องเขิน เพื่อแสดงถึงคุณคา และความสําคัญตอการอนุรักษแ 
11.2 ควรจัดต้ังแหลงขอมูลหรือพิพิธภัณฑแภายในชุมชน เพื่อจัดแสดงงานหัตถกรรมเครื่องเขิน เพื่อ ใหประชาชนในชุมชมหรือผูที่สนใจ

ไดเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของงานหัตถกรรม 
11.3 สงเสริมและพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขินใหมีรูปลักษณแทีีีทันสมัยและยังคงเอกลักษณแของเครื่องเขินที่โดดเดนมาสอดคลองกับ

ปใจจุบัน อาจใหหนวยงานเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล ของการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อยกระดับงานหัตถกรรมใหดีย่ิงขึ้นไป  
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การประเมินสมรรถนะผูเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา 

Evaluation of students’competencies  
in Phrapariyattidhamma schools using 360 degree appraisal 

 

ธัญวรรณ   กเองตาวงคแ1 และ ชัยวัฒนแ   สุทธิรัตนแ2 
Thanyawarn kongtawong and Chaiwat Sutthirat 

บทคัดยอ  
 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินสมรรถนะผูเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบ 360 องศา โดยประเมินสมรรถนะของผูเรียน 2 ดาน คือ ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ แหลงขอมูลจําแนกเป็น ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 30 รูป ครูผูสอนแยกเป็น ครูฆราวาส จํานวน 7 คน และ
ครูบรรพชิต  จํานวน 1 รูป ครูที่ปรึกษา จํานวน 1 รูป  ครูพระผูปกครอง จํานวน 1 รูป เครื่อ งมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบประเมิน
ตนเอง  แบบประเมินสําหรับเพ่ือนรวมหองเรียน แบบประเมินสําหรับครูผูสอน แบบประเมินสําหรับที่ปรึกษา และแบบประเมิน
สําหรับครูพระผูปกครอง ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติที่ ใช
ในการวิเคราะหแขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะผูเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา  

โดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.33)  เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูเรียนในแตละดาน พบวา ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน อยูในระดับ

มาก   ( ̅ = 3.41)  และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแ อยูในระดับมาก  ( ̅ = 3.24)   เมื่อพิจารณาในแตละแหลงขอมูล พบวา ทุก

แหลงขอมูล เห็นวามีสมรรถนะสําคัญของผูเรียนอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  (  ̅ = 3.24 - 3.52)  และเห็นวามีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคแอยูในระดับมาก  ( ̅ = 3.21 - 3.27)     
ค าส าคัญ : สมรรถนะสําคัญของผูเรียน,  คุณลักษณะอันพึงประสงคแ,  การประเมินแบบ 360 องศา 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to evaluate the core competencies of the learners according, 
Phrapariyattidhamma School, by using the 360 degree evaluation model to evaluate on the 2 areas : core 
competencies of the students and the desired characteristics. There are 40 sample of in this research: 30 
students of Grade 12, 8 teachers, 1 counselor, 1 parents. The tool in this research is the student assessment 
form evaluating by students themselves, teachers, counselor, and parents to measure on the core competencies 
of the students and the desired characteristics and analyze by standard deviation. 

 The result of the research indicate that the core competency of students is overall at a high level ( ̅ 

= 3.33). Considering in aspect of each competency: the core competency of the students is at a high level ( ̅ = 

3.41) and the desired characteristics is at a high level ( ̅ = 3.24). When considering in each data source, it 

indicated that the information had significant competencies of the students at a high level  (  ̅= 3.24-3.52) and 
when considering each item, it was found that all of the data sources had desirable characteristics in High level 

( ̅ = 3.21-3.27). 
Keywords : performance of learners,  desired characteristics,  360 degree appraisal  
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 

12 กําหนดวา นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคแกรปกครองสวนทองถิ่นใหบุคคล ครอบครัว องคแกรชุมชน องคแกรมหาชน องคแกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส และยากจน ไมมีโอกาสไดศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วไปได เป็นสถานศึกษาที่มีเปูาหมายในการจัดการศึกษาเป็นเอกลักษณแ และมีวัตถุประสงคแพิเศษ มุงเนนการ
สรางศาสนทายาทที่ดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา มุงพัฒนาผูเรียนใหพรอมเป็นพุทธศาสนทายาทที่เปี่ยมปใญญาพุทธธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให
ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยอันเป็นพุทธบัญญัติ มีหลักพุทธธรรมนําชีวิตอันเป็นคุณลักษณะปริยัติสามัญที่พึงประสงคแ และสามารถทําหนาที่
เผยแผพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงบูรณาการวิชาการ ทั้งทางธรรมและทางโลกไดอยางดี มี
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปใจจุบัน  

หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกลาววาการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแเป็นสวนหน่ึงของการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียนเพื่อใหผานเกณฑแตามที่สถานศึกษากําหนดทุกระดับการศึกษา ซึ่ง ได
กําหนดแบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานคิดมาจากแนวคิดของ Prof. David C. Mccelland 
นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่กลาวไววา “สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปใจเจกบุคคล ซึ่งผลักดันใหบุคคลน้ัน 
สามารถสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดตามเกณฑแที่กําหนด”  ซึ่งความหมายในบริบทของผูเรียน สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรู หรือปฏิบัติงาน 
สรางผลงานใหโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่น ๆ ในชั้นเรียน (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2557, หนา 1) ซึ่งกําหนดสมรรถนะของผูเรียนที่ใชเป็นกรอบในการประเมิน ประกอบดวย 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปใญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียนในหลักสูตรไว 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ ซื่อสัตยแสุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
  การพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคแจําเป็นตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝุาย ไดแกผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจําชั้น ผูปกครอง และชุมชนตองรวมมือกันปลูกฝใงขัดเกลา จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินแบบ 
360 องศา ของวีระวัฒนแ ปในนิตามัย (2551) พบวาทําใหไดทัศนะที่หลากหลายในการประเมินบุคคลมากย่ิงขึ้นและถือเป็นการเปิดโอกาสใหมีการ
วิพากษแวิจารณแเชิงสรางสรรคแ ทั้งยังเป็นการชี้ใหเห็นจุดบกพรองและการระบุจุดเดนของตนอีกดวย ดังน้ัน การประเมินแบบ 360 องศา จึงเป็น
เครื่องมือสําคัญในการควบคุมการทํางานใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแหรือมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว อีกทั้งการประเมิน 360 องศายังเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารองคแกร ทําใหทราบผลการปฏิบัติงานที่เป็นกลาง เที่ยงตรง เชื่อถือได  ไดขอมูลของผูที่
ปฏิบัติงานจากหลายมุมมอง ไดมองเห็นขอบเขตของการพัฒนาที่กวางขึ้น เป็นแรงจูงใจที่ดีมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เพื่อ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาองคแกร 

ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การประเมิน
สมรรถนะผูเรียนจะชวยใหรูและเขาใจวาผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคแอยูในระดับใด และยังสามารถนําผล
ทีไ่ดไปปรับปรุงแกไขการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียนเพิ่มขึ้น  จากการศึกษาการจัดการเรียนการ
สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาไดนําหลักสูตรไปใชใน โรงเรียน และมีการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแตามหลักสูตร โดยครูเพียงผูเดียว ไมปรากฎหลักฐานการประเมินที่ใชแหลงขอมูลจากหลายๆ แหลง จากบุคคลที่เกี่ยวของอยาง
รอบดานกับการใชหลักสูตร  
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงประเมินสมรรถนะผูเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบ 360 องศา มาใชในการประเมินผูเรียน โดยประเมิน จํานวน  2 ดาน คือ ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงคแ โดยใชแหลงขอมูลจากบุคคลที่เก่ียวของกับการใชหลักสูตร ประกอบดวย ผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนรวมหองเรียน ครูผู สอน ครูที่
ปรึกษา และพระผูปกครอง เป็นผูประเมินผูเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทั้งดานพฤติกรรม  สมรรถนะ และคุณลักษณะ เพื่อใหไดผลการ
ประเมินที่สะทอนสมรรถนะของผูเรียนอยางแทจริง นําผลที่ไดยอนกลับไปพัฒนาผูเรียน และเพื่อเป็นขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลการศึกษา
ในระดับตาง ๆ ของสถานศึกษาตอไป  
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 
           1. เพื่อประเมินสมรรถนะของผูเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา  
           2. เพื่อประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
           3. เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประเด็นการประเมิน การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการประเมินสมรรถนะของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน  2 ดาน ประกอบดวย 1) ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ประกอบดวยสมรรถนะ 5 ประการ คือ
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปใญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสมณสารูป 
และความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสมณสารูป  2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแ จํานวน 9 ประการ ประกอบดวย ความ
สุภาพ นอบนอม   ความโอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น การรับฟใงความคิดเห็นของคนอื่น ความซื่อสัตยแสุจริต ความมุงมานะในการเรียน การดูแล
รักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งสวนรวมและสวนตัว การอยูอยางพอเพียง ความรักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ และรักความเป็นไทย การยึดมั่นในวิ ถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข 

2. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆแพุทธชินราช และโรงเรียนวัดจันทรแตะวันตก 
จํานวน 30 รูป ครูผูสอน จํานวน 8 คน แยกเป็นครูบรรพชิต จํานวน 1 รูป ครูฆราวาส จํานวน 7 คน ครูที่ปรึกษา จํานวน 1 รูป และพระ
ผูปกครอง จํานวน 1 รูป 
           3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย การวิจัยในครั้งน้ีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - กุมภาพันธแ พ.ศ. 
2562 โดยประเมินสมรรถนะผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก 
          4. ตัวแปรที่ใชศึกษาในการวิจัยในครั้งน้ี คือ สมรรถนะผูเรียน จํานวน 2 ดาน ประกอบดวย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ
อันพงึประสงคแ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  ดังตอไปนี้  

1. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  จํานวน 1 ฉบับ 5 ชุด โดยมีขอคําถามและเน้ือหาเหมือนกัน คือ 1) แบบประเมินสําหรับประเมินตนเอง  
2) แบบประเมินสําหรับเพื่อนประเมินผูเรียน 3) แบบประเมินสําหรับครูผูสอน 4) แบบประเมินสําหรับครูที่ปรึกษา) 5) แบบประเมินสําหรับพระ
ผูปกครอง  ซึ่งในแตละชุดประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหแหลงขอมูล จาํนวน 2 ขอ ตอนที่ 2 สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน จํานวน 26 ขอ และตอนที่ 3 คุณลักษณะอันพึงประสงคแ จํานวน 20 ขอ 
โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินสมรรถนะของผูเรียน โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อวิเคราะหแ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ  
          2. สรางแบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน เสนออาจารยแที่ปรึกษา 
พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองครอบคลุมของเน้ือหาและความเหมาะสมในการใชภาษา แลวนําขอเสนอแนะที่ไดไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 
เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อวิเคราะหแคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม ศัพทแ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป โดยแบบประเมินที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีคาดัชนีความ
สอดคลอง ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร นําแบบประเมินใหกับกลุมเปูาหมายดวยตนเอง โดยอธิบายวัตถุประสงคแในการประเมินในครั้งน้ี และนัด
หมายวันเวลาในการรับแบบประเมินคืน ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนจากผูใหขอมูล ตามวัน และเวลาที่นัดหมายไว โดยไดรับแบบ
ประเมินคืนครบตามจํานวน คิดเป็นรอยละ 100 
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              4. การวิเคราะหแขอมูลและสถิติที่ใช ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณแของแบบประเมินที่ไดรับคืนทั้งหมด แลวนําผลการ
ประเมินสมรรถนะผูเรียนทั้ง 2 ดาน คือ ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ซึ่งในแตละรายกา รประเมิน                  
มีคะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยมีเกณฑแการใหคะแนน ดังน้ี 
          4   หมายถึง   ผูเรียนแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ทุกครั้ง 
         3   หมายถึง   ผูเรียนแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ บอยครั้ง 
          2   หมายถึง   ผูเรียนแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ บางครั้ง 
          1   หมายถึง   ผูเรียนแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ นาน ๆ ครั้งหรือไมแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ เลย 
       จากน้ันนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหแขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหแ คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากน้ันนําผลมาเทียบกับเกณฑแ 4 ระดับ ซึ่งปรับใชของบุญชม ศรีสะอาด (2554 หนา 121) 
ดังน้ี  
              คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.00 หมายถึง ผูเรียนมีสมรรถนะของผูเรียนมากที่สุด 
              คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง ผูเรียนมีสมรรถนะของผูเรียนมาก   
              คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง ผูเรียนมีสมรรถนะของผูเรียนปานกลาง 
              คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง ผูเรียนมีสมรรถนะของผูเรียนนอย 
 
สรุปผลการวิจัย 
              การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา 
สามารถสรุปผลการวิจัยตามจุดมุงหมายได ดังน้ี 
              1. ผลการประเมินสมรรถนะผูเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา โดยรวม 

พบวา อยูในระดับมาก ( ̅=3.33) ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

                  1.1 ผูเรียนประเมินตนเอง พบวา ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.40) และดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงคแ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.26) 

      1.2 เพื่อนประเมินผูเรียน พบวา ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.24) และดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงคแ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.21) 

      1.3 ครูผูสอนประเมินผูเรียน พบวา ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.49) และดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงคแ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.27) 

      1.4 ครูที่ปรึกษาประเมินผูเรียน พบวา ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.42) และดานคุณลักษณะอัน

พึงประสงคแ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.23) 

      1.5 พระผูปกครองประเมินผูเรียน พบวา ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด (  ̅ = 3.52) และดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคแ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.25) 
          2. ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยใชรูปแบบ

การประเมินแบบ 360 องศา จากการประเมินของแหลงขอมูล โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.41) สรุปไดดังน้ี 

                  2.1 ความสามารถในการสื่อสาร พบวา อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.41)  และเมื่อพิจารณาจากแหลงผูใหขอมูล  พบวา ผูเรียน
ประเมินตนเอง และพระผูปกครองประเมินผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา รับ-สงสารได ครูที่ปรึกษาและพระ
ผูปกครองประเมินผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด ถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจของตนเองโดยใชภาษาอยางเหมาะสม ครูผูสอนประเมิน
ผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม  และวิเคราะหแแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ครูผูสอนและครูที่ปรึกษาประเมินผูเรียน
อยูในระดับมากที่สุด สวนรายขออ่ืน ๆ ทุกแหลงขอมูลเห็นวาอยูในระดับมาก 

     2.2 ความสามารถในการคิด พบวา อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 3.57) เมื่อพิจารณาจากแหลงผูใหขอมูล พบวา เพื่อนประเมิน
ผูเรียน ครูผูสอน และพระผูปกครองประเมินผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 
อันดับแรก จากมากไปหานอย คือ คิดนอกกรอบอยางสรางสรรคแ จากการประเมินของครูที่ปรึกษา ครูผูสอน และพระผูปกครอง สามารถคิด
วิเคราะหแ สังเคราะหแได จากการประเมินของครูผูสอน และพระผูปกครอง สวนคิดอยางมีวิจารณญาณ ทุกแหลงขอมูลเห็นวาอยูในระดับมาก 
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    2.3 ความสามารถในการแกปใญหา พบวา อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 3.54) เมื่อพิจารณาจากแหลงผูใหขอมูล พบวา ครูผูสอน 
ครูที่ปรึกษา และพระผูปกครองประเมินผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ ปฏิบัติตามแผนการแกปใญหาได จากการประเมินของครูที่ปรึกษา ผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนผูเรียน พระผูปกครอง และครูผูสอ น 
เขาใจความสัมพันธแและการเปลี่ยนแปลงในสังคม จากการประเมินตนเอง ครูผูสอน ครูที่ปรึกษา และพระผูปกครอง และแกปใญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ที่เผชิญได จากการประเมินของพระผูปกครอง ครูผูสอน และ ครูที่ปรึกษา  

    2.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเหมาะสมกับสมณสารูป พบวา อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 3.39) เมื่อพิจารณาจากแหลง
ผูใหขอมูล พบวา พระผูปกครองประเมินผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามสมณสารูป จากการประเมินของพระผูปกครอง ผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน  ครูผูสอน และ
ครูที่ปรึกษา  ปฏิบัติตนเป็นคนดี จากการประเมินตนเอง  เพื่อนประเมิน ครูผูสอน ครูที่ปรึกษา และนําความรูในใชประโยชนแในชีวิตประจํา วัน 
จากการประเมินของเพื่อนผูเรียน ครูที่ปรึกษา และพระผูปกครอง 

    2.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับสมณสารูป พบวา อยูในระดับมาก    ( ̅ = 3.16) เมื่อพิจารณาจากแหลงผูให
ขอมูล พบวา ทุกแหลงขอมูลประเมินผูเรียนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีคุ ณธรรม 
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี จากการประเมินตนเองของผูเรียน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ เลือกและใชเทคโนโลยีได
เหมาะสมตามสมณสารูป และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี จากการประเมินของพระผูปกครอง      
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงคแโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา  พบวา อยูใน

ระดับมาก ( ̅ = 3.24)  ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 
    3.1 ความสุภาพ นอบนอม โดยรวม พบวา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา สวนใหญอยูในระดับ
มากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ  คือ ผูเรียนประนมมือไหวเมื่อพบหรือในระหวางสนทนากับพระอาจารยแและพระเถระ  ผูเรียนกมตัวเมื่อ
เดินผานพระอาจารยแและพระเถระ พบวา ทุกแหลงขอมูล อยูในระดับมากที่สุด 
   3.2  ความโอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น  พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา อยูในระดับมาก จากการ
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน ครูผูสอน พระผูปกครอง และอยูในระดับปานกลาง จากการประเมินของครูที่ปรึกษา และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 
พบวา  แหลงขอมูลสวนใหญ เห็นวาผูเรียนชวยเหลือเพื่อน ชวยงานครู ดวยความเต็มใจ และผูเรียนแบงปในสิ่งของใหเพื่อนและผูอื่ น อยูในระดับ
มาก และที่เห็นวาผูเรียนชวยเหลือเพื่อน ชวยงานครูดวยความเต็มใจ และผูเรียนแบงปในสิ่งของใหเพื่อนและผูอื่น อยูในระดับปานกลาง คือ การ
ประเมินจากครูที่ปรึกษา 
    3.3 การรับฟใงความคิดเห็นของคนอื่น พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา  ทุกแหลงขอมูล อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูเรียนไมพูดคุยขณะที่ครู/เพื่อนกําลังพูด อยูในระดับมากที่สุด จากการประเมินของเพื่อนผูเรียน 
และครูที่ปรึกษา และขอที่ผูเรียนต้ังใจฟใงเพื่อนอภิปราย/ เลาประสบการณแ/รายงานหนาชั้นเรียน พบวา ทุกแหลงขอมูลอยูในระดับมาก 
    3.4 ความซื่อสัตยแสุจริต พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา ทุกแหลงขอมูลอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูเรียนไมลอกการบาน ไมลักขโมยสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตน พบวา ทุกแหลงขอมูลอยูในระดับมาก 
    3.5 ความมุงมานะในการเรียน พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวาทุกแหลงขอมูลอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูเรียนต้ังใจเรียนและทํางานที่ครูมอบหมายจนสําเร็จ อยูในระดับมากที่สุด จากการประเมินของครูที่ปรึกษา 
    3.6 การดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งสวนรวมและสวนตัว พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา 
ทุกแหลงขอมูลอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูเรียนดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งสวนรวมและสวนตัว และผู เรียนปิด
นํ้าปิดไฟ สวนใหญอยูในระดับมากที่สุดจากการประเมินของพระผูปกครอง  
    3.7 การอยูอยางพอเพียง พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา ทุกแหลงขอมูล อยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่ผูเรียนมีความพอเพียง พอใจในปใจจัย 4 อยูในระดับมากที่สุด จากการประเมินของครูที่ปรึกษา และขอที่
ผูเรียนใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา อยูในระดับมากที่สุด จากการประเมินตนเอง และพระผูปกครอง  
    3.8 ความรักชาติ ศาสนแ กษัตริยแและรักความเป็นไทย พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา อยูใน
ระดับมากที่สุดจากการประเมินของเพื่อนผู เรียน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่ผู เรียนเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยแ ผูเรียนดํารงรักษาความเป็นเหลากอสมณะ และความเป็นไทย ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาสนพิธี อยูในระดับมาก
ที่สุดจากการประเมินของเพื่อนผูเรียน  
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   3.9 การยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยแทรงเป็นประมุข พบวา อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาจากผูใหแหลงขอมูล พบวา อยูในระดับมากที่สุดจากครูผูสอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด คือขอที่
ผูเรียนยึดมั่นในหลักศีลธรรมและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และผูเรียนดํารงรักษาระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข จากการประเมินของครูผูสอน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการประเมินสมรรถนะผูเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
              1. สมรรถนะผูเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา โดยรวม อยูในระดับมาก 
นาจะเน่ืองมาจาก  

        1. หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ไดออกแบบใหมีการบูรณาการ การเรียนการสอนตามหลักสูตรนักธรรม 
และบาลีใหสอดคลองกับนโยบายของมหาเถรสมาคมที่มุงพัฒนาพระภิกษุ สามเณร ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู โดยมีบทบาทสําคัญ 
คือ การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการรวมสรางสังคมอุดมปใญญาธรรม ที่มีความย่ังยืน มีแผนยุทธศาสตรแที่ชัดเจน เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับการดําเนินงาน มีการปรับปรุงโครงสราง เวลาเรียนและเกณฑแการจบการศึกษา โดยมีพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระ
ธรรมวินัยเป็นทั้งโครงสรางและการจัดสภาพสังคมของคณะสงฆแใหเกิดความเรียบรอย อีกทั้งผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาไดมี
สวนรวมกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหไดรับความศรัทธา เชื่อมั่นจากผูปกครองและ
ชุมชนในการสงบุตรหลานเขามาบวชเรียน เป็นแนวทางที่สืบทอดกันมาอยางตอเน่ือง และยังไดกําหนดวิสัยทัศนแเป็นเข็มทิศนําทางสูอนาคต เป็น
การพัฒนาไปสูภาพฝในที่ควรจะเป็นของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  ผลักดันใหประเทศไทยเป็นศูนยแกลางการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลกที่มีคุณภาพมมีาตรฐาน 
                   3. กระบวนการในการใชหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในปใจจุบันไดมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรแ ซึ่ง
เป็นประเด็นสําคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนดวยวิธีการทางยุทธศาสตรแใหมีการพัฒนาที่บังเกิด ผลสัมฤทธิ์ที่
แตกตาง โดดเดน และกาวกระโดดกวาโรงเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานเดียวกัน โดยการกําหนดการสรางและพัฒนาผูเรียนใหเป็นศาสนทายาทที่
มีคุณภาพ การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนใหเขมแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ย่ังยืนการเสริมสรางศักยภาพใหประเทศไทยเป็น
ศูนยแกลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลกการทํานุบํารุง เผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม และยังมีการนิเทศติดตาม
โดยเป็นการนิเทศที่เกิดจากการรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เชน ผูบริหาร ครู ผู ปกครอง 
ผูเรียน และชุมชนในสังคม นอกจากน้ียังมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยบูรณาการกิจของสงฆแ มีการสรุปผลการประเมินและรายงาน เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาใหกับ
ผูเรียน 
                 3. ความเป็นสมณเพศ ซึ่งมีวินัยสงฆแที่สงผลใหมีคุณลักษณะ และสมรรถนะที่ตองการดังแนวคิดและนโยบายของคณะสงฆแโดยมหา
เถรสมาคมที่มุงพัฒนาพระภิกษุ สามเณร ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู เป็นผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดํารงอยูในสมณธรรม สมควรแก
ภาวะ สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพร มีความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง และผูเรียนยังไดเรียน
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาซึ่งเป็นการปลูกฝใง บมเพาะความเป็นสามเณรผูสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกดวย  
               ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับหลักการและแนวคิดที่วา การพัฒนาคน จะเนนการพัฒนาใหเป็นคนเกง ดี มีความสุข มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย รวมทั้งมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขน้ัน จะตองพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ ใหมีนิสัยใฝุเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถคิด วิเคราะหแ แกปใญหา ริเริ่ม สรางสรรคแ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถือประโยชนแสวนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมอันพึงประสงคแ สอดคลองกระทรวงศึกษาธิการ (2552) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุงเนนใหผูเรียนทุกคนซึ่งเป็น
กําลังของชาติ ใหเป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  ยึดมั่นในกา ร
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข มีความรู และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตอการศึกษาตอ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่วาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็ ม
ศักยภาพ การประเมินแบบ 360 องศาเป็นการผูประเมินผูเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทั้งดานพฤติกรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะ เพื่อให
ไดผลการประเมินที่สะทอนสมรรถนะของผูเรียนอยางแทจริง นําผลที่ไดยอนกลับไปพัฒนาผูเรียน จากผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนประเมินอยางรอบ
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ดาน เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนสมรรถนะของผูเรียนอยางแทจริง และสอดคลองกับความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร ไดแก 
ผูเรียน เพื่อนผูเรียน ครูผูสอน ครูที่ปรึกษา และพระผูปกครอง ที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเห็นวาสมรรถนะของผูเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก   
 2. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พบวา  อยูในระดับ
มาก  นาจะเน่ืองมาจาก 
     หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มุงเนนใหผูเรียนเป็นผูที่ปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝุรู ใฝุคิด เป็นผูนําดานจิตใจและ
ปใญญา มีความสามารถในการแกปใญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู การปรับปรุง  การเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรูอยางแทจริง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพสามเณรใหมีความเป็นเลิศดานการ
เผยแผ  มุงพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีสรรถนะที่สําคัญ ซึ่งสมรรถนะสําคัญของผูเรียนมีความสําคัญตอความสามารถทางการเรียน สมรรถนะ
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยูภายในตัวบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ อุปนิสัย แรงจูงใจ และอัตมโนทัศนแ ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีจะเ ป็นตัว
ผลักดันหรือมีความสัมพันธแเชิงเหตุผลใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณแตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑแหรือเปูาหมายที่กําหนดไว เป็นที่ตองการของสังคม มีจุดเดนที่ดีกวาบุคคลทั่วไป และยังสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
สมณสารูป  รวมทั้งไดมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเป็นทางเลือกใหกับพระภิกษุสามเณร เชน กิจของสงฆแ วิชาศาสนปฏิบัติ และยังมีการ
แขงขันทางดานวิชาการและดานการปฏิบัติ ในระดับโรงเรียน ระดับกลุม และระดับประเทศ เชน การแขงขันการประดิษฐแสิ่งของเหลือใช การ
แขงขันการบรรยายธรรม เป็นตน และยังมีการจัดสอบระดับชาติทางดานพระพุทธศาสนา (B-Net) ซึ่งดําเนินการจัดสอบโดยสํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษา (สทศ.) ในสวนของวิชาธรรม บาลี ศาสนปฏิบัติ และพระพุทธศาสนา เพื่อทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนตามหลักสูตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ในวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชา  ศาสนปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี เพื่อนําผลการสอบไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ไปใชในวัตถุประสงคแอื่น จึงทําใหผูเรียนไดรับการฝึกฝน บมเพาะทั้งทางดานความรู และการสื่อสาร การคิด การแกปใญหา การใชทักษะชีวิตที่
เหมาะสมกับสมณสารูป และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาอยางตอเน่ือง  
  ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ แนวคิดเพื่อการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) Communication approach ซึ่งเป็น
แนวคิดที่เนน ความรู ความสามารถในการติดตอสื่อสารของบุคคลในสถานการณแตาง ๆ โดยเชื่อวา การเรียนรู ภาษา เป็นลักษณะเฉพาะที่ติดตัว
มา เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง และเชื่อวาเป็นเรื่องของกฎเกณฑแ มนุษยแจึงตองมีความรู ความสามารถทางภาษากอนที่จะแสดง
พฤติกรรมทางภาษา ซึ่งผูที่มีความสามารถในการสื่อสารจะตองมีความสามารถในการคิด และความสามารถในการใชทักษะชีวิต เป็น
องคแประกอบรวมดวย เพื่อการเรียนรูความเพลิดเพลิน ความบันเทิงหรือจิตบําบัด นอกจากน้ันยังจะเป็นประโยชนแตอการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติกาญจนแ นามศรี (2557) ที่ทําการวิจัยสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนที่มีอิทธิพลตอความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบวา 1) ความสามารถในการสื่อสารสงผล
ตอความสามารถทางการเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถในการรับและสงสารมีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ 
ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารและประสบการณแ   2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ การสังเคราะหแ การคิดอยางสรางสรรคแ การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคแความรู หรือ
สารสนเทศหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 3) ความสามารถในการแกปใญหา เป็นพฤติกรรมที่ซับซอนอยูในรูปตาง 
ๆ มากมาย พฤติกรรมการแกปใญหาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ มีจุดมุงหมายที่ตองการจะบรรลุเพื่องานน้ัน 4)ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเป็ น
ความสามารถที่ประกอบดวย ความรู เจตคติ และทักษะอันที่จะจัดการกับความกดดัน ความบีบคั้น ปใญหารอบตัวในสภาพสังคมปใจจุบัน เป็น
ความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนอยางตอเน่ือง การทํางาน และการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธแอันดีระหวางบุคคลการจัดการปใญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคแที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น  5) 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร การทํางาน การแกปใญหาอยางสรางสรรคแ  ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2-551)   
                2. คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
พบวา อยูในระดับมาก นาจะเน่ืองมาจาก  
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                   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีการบริหารจัดการอยางมีระบบ และมีสวนรวมจากทุกฝุาย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอน ครูที่ปรึกษา  พระผูปกครอง  และชุมชน ในการขัดเกลา บมเพาะ และปลูกฝใง
คุณลักษณะอันพึงประสงคแใหเกิดแกผูเรียน โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแที่นําพฤติกรรมบงชี้ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก
ของคุณลักษณะแตละดาน มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  และมีการวัดผลประเมินผลคุณลักษณะอัน
พึงประสงคแเป็นระยะ ๆ จากผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางรอบดาน ประเมินผูเรียน เพี่อใหเกิดการประเมินผลอยางรอบดาน ครอบคลุม ลดอคติจากผู
ประเมินเพียงคนเดียว หรือแหลงเดียว สงผลสะทอนพฤติกรรมของผูเรียนอยางแทจริง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง และเกิด
ประสิทธิภาพ 
 ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ ฉันทา อุดมสิน (2537) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงคแของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนตามความคิดเห็นของอาจารยแและผูปกครอง ผลการวิจัย พบวา อาจารยแและผูปกครองมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงอยูในระดับที่ดีทั้ง 6 ดาน สวนคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนอยูในระดับดีมากทั้ง 6 ดาน  และนอกจากน้ี
มีผลในทํานองเดียวกันกับ พระอํานาจ นอยนิล (2554) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย 
ผลการวิจัย พบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนที่มีเพศ อายุ และระดับชั้นเรียนตางกัน โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
โอภาส ยติกร (2547) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานประโดก  ผลการวิจัย พบวา 
นักเรียนขาดความสนใจในการรักษาความสะอาดรางกาย เสื้อผา รวมทั้งบริเวณโรงเรียน การเดินแถวไมเป็นระเบียบการทําความเคารพไมถูกตอง 
เมื่อพัฒนาครบ 2 วงรอบ สงผลใหนักเรียนมีลักษณะตามตองการไดเป็นอยางดีนักเรียนมีวินัยดีย่ิงขึ้น ยังสอดคลองกับ วันเพ็ญ เนตรประไพ 
(2553) การประเมินความตองการจําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียน โรงเรียนมารียแอุปถัมภแอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม     ผลวิจัยพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนอยูในระดับมากทุกดานทั้งในสวนสภาพจริง และสภาพที่คาดหวัง  และ
นักเรียนมีความตองการจําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแเรียงลําดับคือ ดานใฝุเรียนรู ดานอยูอยางพอเพียง และดานรักความเป็น
ไทย และสอดคลองกับ พชร แสงเพชร ไดทําการศึกษาการจัดการเรียนรู ผลวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนตามหลักอิทธิบาท 4  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุม 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานความ
รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะส าหรับการน าไปใช 
    1.1 จากผลการวิจัย  พบวา  สมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับสมณสารูปอยูในระดับมาก แตเมื่อ
เทียบกับการประเมินสมรรถนะของผูเรียนดานอื่น ๆ พบวา มีผลการประเมินนอยที่สุด  ดังน้ัน ครูผูสอนและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาควรเนนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสงเสริมผูเรียนในการใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับสมณสารูปและทันตอการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคดิจิทอลไดอยางถูกตอง 
    1.2 จากผลการวิจัย พบวา ความโอบออมอารีชวยเหลือผูอื่นอยูในระดับมาก แตเมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ มีผลการประเมินนอย
ที่สุด ดังน้ัน ครูผูสอนและผูที่สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานความโอบออมอารี ช วยเหลือผูอื่น เพื่อ
กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี 
 2. ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเก็บขอมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นระดับการศึกษาสูงสุดของระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงอาจมีขอจํากัดในการรับขอมูลที่ครบถวน  การวิจัยครั้งตอไปจึงควรมีการเก็บขอมูลทุกระดับชั้น จะทําใหเห็นระดับ
สมรรถนะของผูเรียนไดครบถวน ซึ่งสถานศึกษาสามารถนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองได  
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผูเรียนซึ่งเป็นสามเณรนักเรียนเพิ่มเติม   
 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนดานความมีใจโอบออมอารีและชวยเหลือผูอื่นเพิ่มเติม 
 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   628 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก รศ.ดร.ชัยวัฒนแ สุทธิรัตนแ อาจารยแที่ปรึกษา และ พระมหาธีรวัฒนแ ธีรวฑฒนฺเมธี  ดร.
อังคณา ออนธานี  ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ที่ใหความอนุเคราะหแเป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และขอขอบพระคุณคณะ
ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลกที่ใหความอนุเคราะหแขอมูล 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประชากร ไดแก  ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
3 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2561 จํานวน 126 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  จํานวน 15 คน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จํานวน 15  คน ผูปกครอง
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/3  จํานวน 15 คน รวมผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/4  จํานวน 15 คน ทั้งสิ้น จํานวน 60 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามและการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา  ผูปกครองมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปี
ที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
5 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก มากไปหานอย ไดแก ดานการอบรมเลี้ ยงดูในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการเรียนรูที่บานใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ดานการใหความรวมมือกับชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการสื่อสารในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และดานอาสาสมัครในภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการตัดสินใจ ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ใหความรู ฝึกทักษะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย พรอมทั้งอบรมเลี้ยงดูให
นักเรียนมีกิริยามารยาทการแสดงออกอยางเหมาะสม มีคุณธรรมตาง ๆ เป็นเบื้องตน สงเสริมใหนักเรียนมีความพรอมในการศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 อยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งดานจิตใจ และความรู เพราะครูมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมนักเรียนเป็นอยางมาก ปฏิเสธไมไดวานักเรียนเชื่อฟใงครูมากกวาพอ แม ผูปกครอง จึงควรคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณภาพ สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะดานการแสดงออก กระตุนใหนักเรียนกลาคิด กลาทํา กลาถาม กลา
ตอบ และกลาตัดสินใจ เพ่ือใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอแลวแจงใหผูปกครองทราบ เพ่ือผูปกครองจะไดนําขอมูลไปปรับใชในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปใจจุบัน และสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนและผูปกครองไดทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือสรางความสัมพันธแอันดี
ระหวางผูปกครองกับนักเรียน 
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Abstract 
 This independent study The objective is to study the conditions and recommendations of parents' 
participation in educational management at the third kindergarten level of Tak Kindergarten. Mueang Tak District, 
Tak Province. The population is 3rd year kindergarten‖s parent, Tak kindergarten. Mueang Tak District, Tak 
Province, academic year 2018, 126 people , and the sample group used in this study is the 15 parents of 
kindergarten students, grade 3/1,  15 parents of kindergarten students, grade 3/2, 15 parents of kindergarten 
students, grade 3/3 and 15 parents of kindergarten students, grade 3/4, a total of 60 people by choosing a 
specific style The tools used in the study were questionnaires and data analysis by finding the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
 The results of the study revealed that parents had opinions about parents' participation in educational 
management at the kindergarten level, year 3, Tak Kindergarten. Mueang Tak District, Tak Province, overall is at a 
high level. When considering each aspect, it was found that it was at a high level of 5 aspects, with the average 
order from highest to lowest, including parenting in the overall picture at a high level. The overall level of 
learning at home is high. The cooperation with the community in the overall picture is at a high level. The 
overall communication is at a high level. And the overall volunteer level is at a high level And at a moderate 
level, ie, decision making, respectively 
 Suggestions are that educational institutions should organize activities that provide knowledge and 
practice skills that are suitable for ages. As well as raising children to have proper manner of expression There 
are various moral principles. Encourage students to be ready to study at grade 1 in the primary level effectively. 
Schools should select qualified personnel both mentally and intellectually because teachers have a great 
influence on student behavior. Cannot deny that students are more obedient to teachers than parents, 
therefore, should select qualified personnel. Educational institutions should encourage teachers to organize 
activities that promote expression skills. Encourage students to dare to think, dare to do, dare to ask, dare to 
answer and dare to make decisions. For students to have assertiveness Schools should encourage teachers to 
regularly evaluate student behavior and notify parents. For parents to use the information to be used in raising 
children to keep up with the current world changes and schools should organize activities that allow students 
and parents to do activities together To create a good relationship between parents and students 
 
Keywords : The participation, The educational management 
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บทน า 
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการวางรากฐานความรูที่สําคัญของเด็ก ดังน้ันการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงตองจัดใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตใน
วิถีสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังตองมีความสอดคลอง กับหลักสูตรปฐมวัย ในการเตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณแ สังคม และ
สติปใญญา ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัยตองมุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพ ศักยภาพอยางสมบูรณแ โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นหนาที่รับผิดชอบของทุก
ฝุายที่ตองมีสวนรวมในการพัฒนาโดยการเป็นแบบอยางที่ดีและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับเด็ก  
 การมีสวนรวมของผูปกครอง กอใหเกิดประโยชนแทั้งแกโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และที่สําคัญก็คือ ตัวเด็กเอง  กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
(2545 : 33; อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 2) ไดกลาวถึง การสรางการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนสามารถทําได 4 วิธีดังน้ี 1) วิธีให
มีสวนรวมในการทํางาน 2) วิธีใหมีสวนรวมโดยเนนกระบวนการ 3) วิธีการมีสวนรวมโดยเนนการพัฒนา  4) วิธีการมีสวนรวมแบบสมบรูณแ  ซึ่งการมี
สวนรวมของผูปกครอง หมายถึง การที่ผูปกครองเขามารวมในเหตุการณแ กิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคแเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูใหกับ
ลูกหลานหรือเด็กในอุปการะของตนกับโรงเรียน (เกตุสุเดช  กําแพงแกว, 2546 : 18) ซึง่การมีสวนรวมน้ีจะทําใหเด็กไดรับการดูแลและการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง โรงเรียนไมสามารถสอนโดยแยกเด็กออกจากครอบครัว เด็กควรไดเรียนรูรวมกันทั้งโรงเรียนและผูปกครอง การที่โรงเรียนใหผูปกครองเขามา
มีสวนรวมจะมีประโยชนแกับเด็กมาก  ทั้งโดยตัวเด็กเองและผูปกครอง (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542 : 23; อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 
2) การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาตามแนวคิดของ Epstein (1995, pp. 701-712) เป็นการใหความสําคัญกับบทบาทของผูปกครอง
วา มีความสําคัญมากในการพัฒนาเด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  โดยการมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเป็นรูปแบบการมีสวน
รวมทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการเลี้ยงดูเด็ก ดานการสื่อสาร ดานการอาสาสมัคร ดานการเรียนรูที่บาน ดานการตัดสินใจ และดานการใหความรวมมือ
ชุมชนเพื่อชวยกันพัฒนาเด็ก รวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตาม ศักยภาพภายใตบริบทสังคม
วัฒนธรรมที่ เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3; อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 1) 
 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางเต็ม
ศักยภาพ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 ของ โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก  
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก  
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการมีสวนรวม 
 2.  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหารแบบมสีวนรวม 
 3.  สภาพทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 4.  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 6.  ตัวแปรทีใ่ชในการศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี                                               
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 การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 ของ โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปี
การศึกษา 2561 จํานวน 126 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  จํานวน 15 คน 
ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จํานวน 15  คน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/3  จํานวน 15 คน รวมผูปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/4  จํานวน 15 คน ทั้งสิ้น ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นจํานวน 60 คน ไดจากการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามในตอนที่ 3 คือ ขอเสนอแนะ น้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 3/1  จํานวน 15 คน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จํานวน 15  คน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/3  
จํานวน 15 คน รวมผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/4  จํานวน 15 คน ทั้งสิ้น ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นจํานวน 60 คน ในปี
การศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผูปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย ที่กําลังศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนอนุบาลตาก 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประกอบอาชีพ รับราชการ จํานวน 29 คน (รอยละ 48.3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน (รอยละ 11.7) เกษตรกร 
จํานวน 3 คน (รอยละ 5.0) ธุรกิจสวนตัว จํานวน 13 คน (รอยละ 21.7) และอื่น ๆ คือคาขาย จํานวน 8 คน (รอยละ 13.3) โดยมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 คน (รอยละ 5.0) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จํานวน 8 คน (รอยละ 13.3) อนุปริญญาตรี หรือ ปวส. จํานวน 9 
คน (รอยละ 15.0) และปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 40 คน (รอยละ 66.7)  
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยูใน 
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก มากไปหานอย ไดแก ดานการอบรมเลี้ยงดู ดานการ
เรียนรูที่บาน ดานการใหความรวมมือกับชุมชน  ดานการสื่อสาร และดานอาสาสมัคร ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการตัดสินใจ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ดานการอบรมเลี้ยงดู ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดูแล แนะนํา และรวมกิจกรรมกับเด็กตามที่ครูมอบหมายงานใหเด็กมาทําที่บาน (   =4.62, S.D. = .555) 
ฝึกใหเด็กรูจักการชวยเหลือตนเอง เชน การแตงกาย สวมรองเทา (    = 4.59, S.D. = .529) และฝึกใหเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง 
เชน การรับประทานอาหาร การแปรงฟใน การใชหองนํ้า หองสวม (    = 4.57, S.D. = .533) ตามลําดับ และอยูในระดับมาก 2 ขอ ไดแก ฝึกให
เด็กรูจักการชวยเหลือตนเอง เชน การแตงกาย สวมรองเทา (    = 4.35, S.D. = .732) และดูแล แนะนํา และรวมกิจกรรมกับเด็กตามที่ครู
มอบหมายงานใหเด็กมาทําที่บาน (    = 4.15, S.D. = .685) ตามลําดับ 
 ดานการติดตอสื่อสาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ ไดแก มีชองทาง
ติดตอสื่อสารกับครูประจําชั้น เชน โทรศัพทแ social media (   = 4.53, S.D. = .676) และอยูในระดับมาก 4 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก พบครูประจําชั้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก  (    = 4.25, S.D. = 
.773) มีการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบานและโรงเรียน  (    = 4.22, S.D. = .739) และเขารวมประชุมผูปกครองทุกครั้ง
ที่โรงเรียนเชิญ (    = 4.20, S.D. = .798) ตามลําดับ 
 ดานอาสาสมัคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 อันดับ ไดแก เป็นสวนหน่ึงในการดูแลความปลอดภัย รวมถึงดูแลสุขภาพเด็ก (    = 4.25, S.D. = .795) ใหการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณแในการเรียนรูของเด็กตามหนวยการเรียนรู (    = 3.82, S.D. = .854) และอาสาสมัครชวยเหลือโรงเรียนตามความสามารถทุกครั้งที่
โรงเรียนเปิดโอกาส (    = 3.72, S.D. = .783) ตามลําดับ 
 ดานการเรียนรูที่บาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดูแล ชี้แนะ สอนการบาน หรือกิจกรรมที่เด็กไดรับมอบหมายจากคุณครู (    =4.82, S.D. = .390) จัดกิจกรรมที่เด็ก
สามารถมีปฏิสัมพันธแกับผูปกครองในการทํากิจกรรมรวมกัน เชน วันเกิด วันสําคัญทางศาสนา (    = 4.68, S.D. = .469) ตามลําดับ และอยูใน
ระดับมาก 3 ขอ ไดแก จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน พาเด็กไปทําบุญ (    = 4.35, S.D. = .732) วางแผนการศึกษาเพื่อ
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ต้ังเปูาหมาย เชน การทํากิจกรรมพิเศษ การเรียนพิเศษ เป็นตน (    = 4.25, S.D. = .773) และจัดมุมหนังสือเพื่อสงเสริมการอานที่บาน (    = 
4.05, S.D. = .675) ตามลําดับ 
 ดานการตัดสินใจ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ไดแก รวมมือกับครูในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กเต็มศักยภาพ (    =4.02, S.D. = .930) มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ
จัดกิจกรรมตางๆภายในหองเรียน (    = 3.62, S.D. = .739) และประเมินแฟูมสะสมผลงานรวมกับครูประจําชั้น (    = 3.53, S.D. = .999) 
ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ไดแก รวมประเมินผลกิจกรรมและโครงการตางๆในโรงเรียน (    = 3.45, S.D. = 1.016) และมีสวน
รวมในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน (    = 3.32, S.D. = 1.049) ตามลําดับ 
 ดานการใหความรวมมือกับชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก พาเด็กรวมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย (    =4.48, S.D. = .596) สงเสริมการอนุรักษแ
ธรรมชาติและทรัพยากรในทองถิ่น (    = 4.43, S.D. = .621) และ เป็นแบบอยางที่ดีในการสรางความสัมพันธแในสังคม (    = 4.38, S.D. = 
.640) ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก สรุปเน้ือหาได ดังน้ี 
 ผูปกครองไดใหขอเสนอแนะ วา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ใหความรู ฝึกทักษะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย พรอมทั้งอบรมเลี้ยงดูให
นักเรียนมีกิริยามารยาทการแสดงออกอยางเหมาะสม มีคุณธรรมตาง ๆ เป็นเบื้องตน สงเสริมใหนักเรียนมีความพรอมในการศึกษาในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 อยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งดานจิตใจ และความรู เพราะครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
นักเรียนเป็นอยางมาก ปฏิเสธไมไดวานักเรียนเชื่อฟใงครูมากกวาพอ แม ผูปกครอง จึงควรคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ สถานศึกษาควรสงเสริม
ใหครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะดานการแสดงออก กระตุนใหนักเรียนกลาคิด กลาทํา กลาถาม กลาตอบ และกลาตัดสินใจ เพื่อใหนักเรียนมี
ความกลาแสดงออก สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนอยางสม่ําเสมอแลวแจงใหผูปกครองทราบ เพื่อผูปกครองจะ
ไดนําขอมูลไปปรับใชในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปใจจุบัน และสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียน
และผูปกครองไดทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความสัมพันธแอันดีระหวางผูปกครองกับนักเรียน 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก โดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูปกครองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย และตองการเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาเด็กและสรางความสัมพันธแอันดีระหวางเด็ก ครูประจําชั้น ผูปกครอง และโรงเรียนซึ่งการจัดการศึกษาสําหรับเ ด็กปฐมวัยเป็นการจัด
การศึกษาขั้นแรกของลูก ผูปกครองจึงใหความสนใจและเอาใจใสมากเป็นพิเศษ ดังที่ สิริมา  ภิญโญ  อนันตพงษแ (2545 : 45; อางถึงใน 
ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 96) กลาววา เด็กปฐมวัยเป็นระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาดานรางกาย สติปใญญา อารมณแ จิตใจ สังคม และ
บุคลิกภาพเป็นวัยที่เรียกวาชวงพลังแหงการเจริญเติบโตของชีวิต ผูปกครองที่มีลูกอยูในวัยน้ีจึงตองการที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูก ซึ่งสอดคลองกับ 
วารี กติกา (2540, อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 96) กลาววา ผูปกครองสวนใหญสามารถที่จะเขามีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม
โรงเรียนเป็นอยางดีในการเตรียมความพรอมใหเด็กรวมกับโรงเรียนและผูปกครองก็จะเกิดความศรัทธาตอโรงเรียน และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
ปรากฏ ดังน้ี 
 ดานการอบรมเลี้ยงดู โดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นเรื่องที่ตองทําทุกวันตามบทบาทหนาที่ผูปกครองเด็กตองไดรับ
การดูแล เอาใจใส ใหความรัก (เทอดศักด์ิ  จันเสวี,  2549 :  47; อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 97)  ซึ่งสอดคลองกับ วาสนา  มีชัย (2553 : 101; 
อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 97) กลาววา การใหความสําคัญของการบริหารนักเรียนดานอาหารและโภชนาการสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัย ซึ่งหากเด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพอนามัยที่สมบรูณแแข็งแรงในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นปใจจัยหน่ึงที่สําคัญ  

ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการมีสวนรวมในการสื่อสารเป็นชองทางที่สามารถทําไดงายที่สุดในการที่
ผูปกครองจะไดรับขอมูลขาวสารจากทางโรงเรียน และโรงเรียนแจงขอมูลตาง ๆ ใหแกผูปกครอง  ดังที่ เบญจา แสงมลิ (2545  : 104-105; อาง
ถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 97) กลาววา การติดตอสื่อสารระหวางครูกับผูปกครองเป็นสิ่งที่สําคัญไมแตผลที่จะไดรับในทันทีทันใดเทาน้ัน 
แตมีประโยชนแตอทางโรงเรียนและชุมชน การติดตอของครูกับผูปกครองมีหลายวิธี เชน การเย่ียมบาน  การประชุม   
 ดานอาสาสมัครผลการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะการมีสวนรวมของพอแมผูปกครองที่เหมาะสมกับสังคมในการพัฒนาไดแก 
การศึกษา การเชิญผูปกครองมาเป็นอาสาสมัครในงานดานตางๆ เชน การเป็นครูรวมสอน หรือสอนพิเศษในความรูเฉพาะดาน (ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
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เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น, 2555)  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544 : 26-27; อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 98)  กลาววา ใน
การมาเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง ไดแก การเขามาเป็นอาสาสมัครในโรงเรียน เชน การรวมเป็นวิทยากร รวมกิจกรรมของโรงเรียน ชวย
จัดทําของเลน ผลิตสื่อ ประกอบอาหาร เป็นแหลงภูมิปใญญาทองถิ่นเป็น 
 ดานการเรียนรูที่บาน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีแสดงใหเห็นวาผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาใหแกลูก 
โดยเนนกิจกรรมที่บานและชุมชนที่สนับสนุนทักษะการเรียนรูใหกับเด็ก และชวยใหเด็กประสบความสําเร็จสถานศึกษากิจกรรมที่ผูปกครอง
รับผิดชอบจัดใหเด็กเรียนรู เชน การอานหนังสือใหเด็กฟใง การไปหองสมุด ไปสวนสัตวแ รวมกิจกรรมกีฬาตาง ๆ เป็นตน 
 ดานการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับปานนกลาง การมีการมีสวนรวมของผูปกครองในการตัดสินใจกอใหเกิดความคิดสรางสรรคแ การ
ตัดสินใจรวมกัน รับผิดชอบรวมกัน เป็นการระดมกําลังทางความคิดและการแบงเบาภาระหนาที่ เป็นการกระตุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
สําเร็จตามเปูาหมาย  ทั้งน้ีเพราะหลักการจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (Schoolbased management) ใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูปกครอง เพื่อใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จสอดคลองกับ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2552,  อาง
ถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 99) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูแบบ ผูปกครองมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมสําหรับนักเรียนปฐมวัย พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) มีสวนรวมในการวิเคราะหแ ตัดสินใจ  
2) มีสวนรวมในการปฏิบัติ  และ 3) มีสวนรวมในการประเมินผล    
 ดานการใหความรวมมือกับชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีแสดงใหเห็นวาโรงเรียนเป็นสวนหน่ึงของชุมชน ซึ่งทุกโรงเรียนไดมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนโดยการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน  การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนในการสรางหลักสูตรทองถิ่นที่สัมพันธแ  และสอดคลองกับความเป็นจริงของสภา พ
ชุมชน  สนองความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่น  โดยบุคคลในทองถิ่น  เชน ปราชณแชาวบาน ผูรู ผูนําชุมชน ผูปกครอง มาจั ดทํา
หลักสูตรทองถิ่นและประเมินผล  (วิชิต  นันทสุวรรณ และจํานงคแ  แรกพินิจ, 2541 : 21-29; อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 99)  ดังที่ 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 11; อางถึงใน ธรรมรัตนแ  พงษแทอง, 2559 : 99) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาจะทําให
สังคมมีแหลงการเรียนรู เกิดขึ้นมากมาย เพื่อทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมแหงปใญญาที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองได
ตลอดเวลา   
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว  คือ 1.  ดานการอบรมเลี้ยงดู 
โรงเรียนควรสรางความตระหนักใหกับผูปกครองในการสรางเสริมใหเด็กรักความสะอาดเพราะความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญตอสุขภาพรางกายของ
เด็ก   
 2.  ดานการติดตอสื่อสาร โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธแเชิญชวนใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อสราง
ความสัมพันธแที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน    
 3.  ดานอาสาสมัคร โรงเรียนควรสงเสริมใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการใหความรวมมือ กับโรงเรียน และสงเสริมสนับสนุนใหครู
พาเด็กไปทัศนศึกษาหาความรูนอกสถานที่   
 4.  ดานการเรียนรูที่บาน ผูปกครองควรมีการวางแผนการศึกษาเพื่อต้ังเปูาหมายใหเด็กไดเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรียนที่โรงเรียน 
เชน ใหเด็กเรียนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน ในกรณีที่ผูปกครองบางทานไมมีเวลาดูแล และจัดมุมหนังสือที่บาน เพื่อปลูกฝใงนิสัยรักการอาน  
 5.  ดานการตัดสินใจ โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผูปกครองเขามารวมมือกับครูในการสงเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพ เพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนา
ปรับปรุงจัดการศึกษาของระดับปฐมวัยของโรงเรียนตอไป   
 6.  ดานการใหความรวมมือกับชุมชน โรงเรียนควรสงเสริมใหผูปกครองเป็นตัวอยางที่ดี ในการสรางความสัมพันธแกับชุมชน เพื่อ
ปลูกฝใงใหเด็กเป็นคนรักทองถิ่น รักชุมชน รักบานเกิดของตนเอง   
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาวิจัยการมีสวนรวมและแนวทางการพัฒนาของผูปกครองในการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก  
 ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไดรับความกรุณาจาก ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไข และใหคําแนะนํา จนการศึกษา
คนควาอิสระเลมน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ 
 ขอขอบคุณผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทุกทานที่
เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ี ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีสํา เร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาอิสระน้ีคงเป็น
ประโยชนแตอหนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีเชนเดียวกัน 
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การจัดประสบการณแส าหรบัเดก็ปฐมวัยของโรงเรยีนอนุบาลตาก อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
The stuby of organized experience activites for the early childhood Student of Anubantak School 

Muangn District, Tak Province  
รัตนาภรณแ  วงค า1, นิติพร  เที่ยงเอม 2,  นลธวัช  ยุทธวงศแ3  และจินดามณี  เลิศมโนกุล4  

Rattanaphon  wongkham, Nitiporn  Thiang-am, Nontawat  Yuttawong and Jindamane  Lesmanogon                                                                                                                    
บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อการศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 16 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามและการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา  
 การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดประสบการณแการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กในองคแรวมอยางตอเน่ือง อยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ดานการสนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู อยูในระดับ
มากที่สุด  ดานการจัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต อยู ในระดับมาก ดานการจัดประเมินพัฒนาการให
เป็นกระบวนการอยางตอเน่ืองและ เป็นสวนหน่ึงของการจัดประสบการณแ อยูในระดับมาก ดานการใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาเด็ก อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรจัดใหมีรูปแบบการจัดประสบการณแอื่นที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนและ
เนนการพัฒนาผูเรียน เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู มีความคิดสรางสรรคแ และควนจัดใหมีการอบรมครูเพื่อจะไดนําความรูมาใหกั บการจัด
กิจกรรม และพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ 
 

ค าส าคัญ : การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 This independent study The objective is to study the conditions and suggestions. The stuby of organized 
experience activites for the early childhood Student of Anubantak School Mueang District, Tak Province population and 
data sources are teachers and educational personnel. Anubantak school, 16 people were acquired by selecting a specific 
type. The tools used in the study were questionnaires and data analysis by finding frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The study indicated that;  
 The stuby of organized experience activites for the early childhood Student of Anubantak School Mueang 
District, Tak Province  overall, it was at a high level (µ = 4.4) when considered in each aspect, sorting the average from 
descending to the aspect of organizing learning experiences for continuous child development in a holistic way. In the 
highest level, followed by the needs, interests, differences between individuals and the social context in which children 
live At the highest level The provision of children to be developed by giving importance to both the process and the 
production At a high level In the evaluation of development to be a continuous process and Is part of the experience 
arrangement At a high level For parents and communities to participate in child development In high level respectively. 
 Suggestions are that educational institutions should provide a variety of other forms of experience to be used in 
teaching and learning and focus on student development. To encourage children to learn creativity And Kuan provided 
teacher training in order to bring knowledge to activities And always develop teaching and learning 
 

Keywords : The stuby of organized experience activites for the early childhood Student 
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บทน า 
 กระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของโลกปใจจุบัน ความกาวหนาดานการศึกษาปฐมวัยเทคโนโลยีสมัยใหม และการเตรียมเด็กไทยสูความ
เป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ.2558 รวมทั้งการเตรียมคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ทําใหการศึกษาปฐมวัยตองพัฒนาเด็กให
เจริญเติบโตเป็นผูใหญที่ดีของสังคม มีทักษะชีวิตที่สงเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็ก อันเป็นพลังการเรียนรูที่จะชวยใหเด็กเป็นคนดี เกงและ
ความสุข ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่เนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ใหความสําคัญและตระหนักถึงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเริ่มแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตเด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณแ มีการพัฒนาการอยางสมวัย ดังปรัชญาการศึกษาปฐมวัยที่กําหนดไววา 
“การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอ
ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตให
เด็กพัฒนาสูความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคมโดยมีครอบครัวเป็นแกนหลัก และผูมีหนาที่ดูแลเด็ก และทุกภาคสวนของ
สังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 32) 
 การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานรางกาย 2) ดาน
อารมณแ-จิตใจ 3) ดานสังคม 4) ดานสติปใญญา ความสําคัญของการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณแ ผาน
กิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคลโดยบุคคลที่มีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
และความรวมมือของบาน สถานศึกษาและชุมชน ที่มุงจะพัฒนาใหเหมะสมกับวัย ประสบการณแสําคัญที่เด็กไดรับ 1) ดานการจัดประสบการณแ
การเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองคแรวมอยางตอเน่ือง 2) ดานการสนองความตองการ ความสนใจความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคม
ที่เด็กอาศัยอยู 3) ดานการจัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 4) ดานการจัดประเมินพัฒนาการใหเป็ น
กระบวนการอยางตอเน่ืองและเป็นสวนหน่ึงของการจัดประสบการณแ 5) ดานการใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม ในการพัฒนาเด็ก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 32) 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี                                               
 การศึกษาสภาพการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 16 คน ไดจากการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก  แหลงขอมูลที่ใช
สําหรับการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามในตอนที่ 3 คือ ขอเสนอแนะ น้ี ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก ( µ = 4.4) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดประสบการณแการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กในองคแรวมอยางตอเน่ือง อยูใน
ระดับมากที่สุด (µ = 4.52) ดานการสนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู อยูในระดับ
มากที่สุด (µ = 4.52) ดานการจัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต อยูในระดับมาก (µ = 4.47) ดานการจัด
ประเมินพัฒนาการใหเป็นกระบวนการอยางตอเน่ืองและ เป็นสวนหน่ึงของการจัดประสบการณแ อยูในระดับมาก (µ = 4.37) ดานการให
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก อยูในระดับมาก (µ = 4.12) ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
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 ดานการจัดประสบการณแการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กในองคแรวมอยางตอเน่ือง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.52) เมื่อพิจารณา
เป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การจัดประสบการณแที่เนนเด็กเป็นศูนยแกลาง อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.56) การเรียนรู
แบบลงมือกระทํา (Active Learning) อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.56) การจัดประสบการณแที่เนนการพัฒนาการคิด อยูในระดับมาก (µ = 
4.50) การจัดประสบการณแเรียนรูเนนการสืบเสาะหาความรู อยูในระดับมาก (µ = 4.38) การจัดประสบการณแเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่
สอดคลองกับวัย อยูในระดับมาก (µ = 4.25) 
 ดานการสนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(µ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดูแลชวยเหลือเด็ก เมื่อเด็กมีปใญหา อยูในระดับมากที่สุด (µ = 
4.69) เปิดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทําดวยตัวเอง อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.63) ใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง อยูในระดับมาก (µ = 4.50) 
เปิดโอกาสใหเด็กมีความกลาแสดงออก อยูในระดับมาก (µ = 4.44) สนับสนุนใหเด็กมีการเป็นผูนําและผูตามที่ดี อยูในระดับมาก (µ = 4.38) 
 ดานการจัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.47) เมื่อพิจารณา
เป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ออกแบบการจัดการเรียนรูซึ่งเอื้อใหผูเรียนไดคอย ๆ ตอเติมแนวคิด ทักษะ และ
ประสบการณแ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.56) เปิดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในดานตาง ๆ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.56) มี
การจัดบรรยากาศในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู อยูในระดับมาก (µ = 4.44) จัดการเรียนรูโดยใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งแวดลอม อยูใน
ระดับมาก (µ = 4.44) จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความแตกตางของเด็กเป็นรายบุคลคล อยูในระดับมาก (µ = 4.38)  
 ดานการจัดประเมินพัฒนาการใหเป็นกระบวนการอยางตอเน่ืองและ เป็นสวนหน่ึงของการจัดประสบการณแ โดยรวมอยูในระดับมาก 
(µ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก อยูใน
ระดับมาก (µ = 4.50) ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก อยูในระดับมาก (µ = 4.44) ประเมินลักษณะการ
ปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน อยูในระดับมาก (µ = 4.38) ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ําเสมอและตอเน่ือง อยูในระดับมาก (µ = 4.31) มีการวาง
แผนการประเมินอยางเป็นระบบ เลือกใชเครื่องมือและมีการจดบันทึกไวเป็นหลักฐาน อยูในระดับมาก (µ = 4.25)  
 ดานการใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการวางแผนการประเมินอยางเป็นระบบ เลือกใชเครื่องมือและมีการจดบันทึกไวเป็นหลักฐาน อยูในระดับมาก 
(µ = 4.31) ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ําเสมอและตอเน่ือง อยูในระดับมาก (µ = 4.19) ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเด็ก อยูในระดับมาก (µ = 4.13) ประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก อยูในระดับมาก (µ = 4.00) ประเมิน
ลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน อยูในระดับมาก (µ=4.00)  
 ขอเสนอแนะการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ควรจัดใหมีรูปแบบการจัดประสบการณแอื่นที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนและเนนการพัฒนาผูเรียน เพื่อ
กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู มีความคิดสรางสรรคแ และควนจัดใหมีการอบรมครูเพื่อจะไดนําความรูมาใหกับการจัดกิจกรรม และพัฒนาการเรียน
การสอนอยูเสมอ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะโรงเรียน
ไดจัดประสบการณแในการพัฒนาสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณแ-จิตใจ สังคม และสติปใญญา ทั้งยังเนนใหเด็ก
กลาแสดงออก และสนใจในการเขารวมกิจกรรม อยางรางเริง แจมใส และอารมณแดี เด็กจึงปฏิบัติตนตามขอตกลงของหองเรียนและโรงเรียนได 
เด็กกลาที่จะแสดงออก และสนใจในการเขารวมกิจกรรม เด็กมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานของกลุมและยังเปิดโอกาสใหผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีบทบาทในการประเมินและการจัดประสบการณแของเด็กปฐมวัยสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของ 
 ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด (2548 : 91; อางถึงใน นิตยา  ทองจิตติ, 2558 : 82) กลาววาการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กอายุ 0-5 ปี ในรูปของกิจกรรมและการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เพื่อใหเด็ก
ไดรับประสบการณแตรงโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณแ จิตใจ สังคม และสติปใญญาใหพรอมตาม
ศักยภาพของเด็ก สอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 35) ไดใหความหมายของการจัดประสบการณแไววา การพัฒนาการ
สงเสริมพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณแ-จิตใจ สังคม และสติปใญญาซึ่งจําเป็นตอการพัฒนาเด็กใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ โดยมีสาระการ
เรียนรูที่ประกอบดวยองคแความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3 -5 ปี จะ
เป็นเรื่องราวที่เก่ียวของกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดลอมตัวเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก มีโอกาสใกลชิดหรือมีปฏิสัมพันธแ
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ในชีวิตประจําวันและเป็นสิ่งเด็กสนใจจะไมเนนเน้ือหา การทองจําในสวนที่เกี่ยวของกับทักษะ หรือกระบวนการจําเป็นตองบูรณาการทักษะที่
สําคัญและจําเป็นสําหรับเด็ก เชน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด ทักษะการใชภาษา คณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแ 
เป็นตน ขณะเดียวกันครูควรปลูกฝใงใหเด็กเกิดเจตคติที่ดี มีคานิยมที่พึงประสงคแ เชน ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น รักการเรียนรู รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย สุรีรัตนแ  คะเณวัน (2556 : 57-58) 
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว คือ  1.  ครูควรดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัย ครูไดจัดทําหนวยการเรียนรูในดานตางๆ เชน ดานการเรียงลําดับสิ่งของตางๆ ได  
 2.  ผูปกครองนักเรียนควรมีสวนรวมในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยเขามาเป็นเครือขายความ
รวมมือระหวางครูและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  สถานศึกษาควรดําเนินการเก่ียวกับการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัย ไดเปิดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
การวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับปฐมวัยและสรางเครือขายรวมกันระหวางครู ผูปกครอง และชุมชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาว
สาวสารสนเทศตอไป 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษา เรื่อง การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัย ดานคณิตศาสตรแของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ควรศึกษา เรื่อง การใชรูปแบบการจัดประสบการณแเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระ การจัดประสบการณแเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดรับความ
กรุณาจาก ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไข และใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษา
ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ 
 ขอขอบคุณผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตา ก  
ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ี ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวา การศึกษาคนควาอิสระน้ีคงเป็ น
ประโยชนแตอหนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีเชนเดียวกัน 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 กอนและหลัง
ใชนิทาน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 จํานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่พัฒนาข้ึนมาเองดังน้ี 1) แผนการจัดประสบการณแ (กิจกรรมเสริม
ประสบการณแ) จํานวน 2 แผน ซึ่งเป็นชุดนิทานจํานวน 2 ชุด ไดแก 1.1) นิทานเรื่องลูกเป็ดเจ็ดสี 1.2) นิทานเรื่อ งเลนดวยกันสนุกจัง 
2) แบบประเมินพฤติกรรมการพูด กอน – หลัง การใชชุดนิทาน 
 ผลการศึกษา พบวา  การปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยใน 2 สัปดาหแ เป็นการเก็บคะแนนจาก
กลุมเปูาหมายจํานวน 5 คน ที่เป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลตาก มีคะแนนจากผลการปฏิบัติกิจกรรมการเลา
นิทานรายสัปดาหแ ตลอดจน 2 สัปดาหแ มีคาเฉลี่ยรอยละแสดงความกาวหนาจาก 71.33 และ 110.67 ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ การจัดประสบการณแจากการเลานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแพัฒนาทักษะการพดูมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากอนไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 1.00 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณแจากการเลานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแพัฒนาทักษะการพดูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนไดรับกิจกรรม แสดงใหเห็น
วาการใชนิทานสงผลตอการพัฒนาทักษะการพดูของเด็กปฐมวัยเป็นอยางดี การนําชุดนิทานซึ่งอยูในแผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณแ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งประกอบดวย 1) นิทานเรื่องลูกเป็ดเจ็ดสี 2) นิทานเรื่องเลนดวยกันสนุกจัง ไปทดลองระหวางทํา
กิจกรรมในระยะแรก ๆ เด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีการพูดไมชัดเจนไมกลาท่ีจะพูดโตตอบ หรือสนทนาไมคอยพัฒนาเทาที่ควร ผูวิจัยจึง
ใชวิธีการเลานิทานโดยใชแผนจัดประสบการณแกิจกรรมเสริมประสบการณแใหกับเด็กปฐมวัยกลุมทดลองอยางตอเน่ือง  เมื่อทดลองไปได
สักระยะหน่ึงพบวาเด็กปฐมวัยกลุม ทดลองมีพัฒนาการในการพูด รวมถึงการประเมินแบบสังเกตการพดูหลังการจั ดประสบการณแ
กิจกรรมเสริมประสบการณแพบวาเด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีพัฒนาการพูดเพ่ิมข้ึนเชนกัน  ดวยเหตุน้ีจึงเห็นไดวาการเลานิทานใน แผน
จัดประสบการณแกิจกรรมเสริมประสบการณแมีสวนทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในการพูด 
 
ค าส าคัญ : การศึกษาการพูดของเด็กปฐมวัย  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน Email : n.nusree22@gmail.com  โทร. 090-6748733 
2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วทิยาลัยนอรแทเทิรแน Email : nontawat192498@gmail.com  โทร. 085-0349942 
4 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วทิยาลัยนอรแทเทิรแน  
5 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วทิยาลัยนอรแทเทิรแน 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   641 

Abstract 
 This independent study The objective is to compare the speech behavior of preschool children from 
kindergarten to year 3/3 before and after using the stories. The sample group used in this research is 5 preschool 
children, kindergarten year 3/3 In the academic year 2018, the research tools used for this research were the 
research tools that were developed by the researcher as follows: 1) Experience plans (experience enhancement 
activities), 2 plans, which were 2 sets of storybooks, including 1.1) fairy tales The story of the seven-color 
duckling 1.2) Fun story play together. 2) Speaking behavior assessment form before-after using the storybook 
series. 
 The results of the study showed that the practice of storytelling activities for early childhood in 2 weeks 
was collected from 5 target groups who were preschool children, kindergarten, 3/3, Tak Kindergarten. With 
scores from the results of weekly storytelling activities, as well as 2 weeks, with a mean percentage showing 
progress from 71.33 and 110.67 respectively 
 The suggestion is that the experience from storytelling, experience enhancement activities, and skills 
development with average scores were higher than before receiving activities with statistical significance at the 
level of 1.00 which was in accordance with the hypothesis set. By early childhood children who have received 
experiences from storytelling, experiential activities Development of skills with an average score higher than 
before receiving activities Shows that the use of stories affects the development of early childhood skills as well. 
The introduction of a set of fairy tales which are in the plan to organize activities for the experience in the 
amount of 2 stories, which consist of : 1) Tales of ducklings, seven colors. 2) Going to experiment during activities 
in the early stages of the early childhood group, the experimental group had an ambiguous speech and did not 
dare to speak. Or conversations rarely develop as they should The researcher therefore used the storytelling 
method by using the plan to organize experiences to enhance the experience for early childhood groups. When 
experimenting for a while, it was found that early childhood groups Experimental with speech development 
Including observation observations, post-experience management, experience-enhancing activities, found that 
early childhood groups in the experimental group had increased speech development as well For this reason, it 
can be seen that storytelling in Experience planning, experience-enhancing activities contribute to early 
childhood development in speech. 
 
Keywords : The speaking  education  of  young  children 
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บทน า 
 การพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอานุภาพมากที่สุด เพราะเป็นทักษะการสื่อสารที่สําคัญ และจําเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 มุงเนนใหเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกดานอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณแจิตใจ สังคม และสติปใญญา โดยอาศัยการจัด
ประสบการณแในการเรียนการสอนใหเด็กไดเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ เลน ทดลองคนพบดวยตนเอง คิดแกปใญหา ตัดสินใจ 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขโดยคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายบรูณาการผานการเลนและกิจกรรมที่เป็นประสบการณแตรงเพื่อใหเด็กไดพัฒนาตนเองใหเป็นไปตามลําดับขั้นของพัฒนาการตามวัย
สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมมีลักษณะที่พึงประสงคแในการแสดงออกพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตใจที่ดีงามเหมาะสมกับวัยในหลักสูตรไดมีการกําหนดมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคแไวจํานวน 12 มาตรฐานและกําหนดตัว
บงชี้ในการพัฒนาเด็กใหมคุณลักษณะตามวัยที่กําหนดโดยผูสอนหรือสถานศึกษาจะตองนํามาตรฐานหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคแไปกําหนดเป็น
แนวทางในการจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็กใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นโดยในหลักสูตร
ดังกลาวมีความมุงหมายที่จะพัฒนาเด็กทั้งในดานรางกาย ดานอารมณแและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปใญญา และยังใหความสําคัญกับการศึกษา
โดยกําหนดเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝใงจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเป็นคนที่สมบูรณแดวย 
 ภาษามีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเป็นอยางมากเด็กจําเป็นจะตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการสื่อควา มหมายการคิด
จินตนาการการแสดงออกและการปรับตัวซึ่งเด็กจะตองมีความรูและความพรอมทางภาษาในดานการพูด ฟใง อาน และเขียนไปพรอม ๆ กันอยาง
มีความหมายเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดานในการสงเสริมทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถทําไดหลายวิธี เชน การพูดกับเด็กดวย
ภาษางายๆหรือการมีปฏิสัมพันธแกันผานการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันตาง ๆ แตวิธีที่งายและสามารถเรียกความสนใจจากเด็กไดดีที่สุดคือ
การเลานิทานใหเด็กฟใง 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจและเลือกที่จะใชหนังสือนิทานในการสงเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเพราะธรรมชาติของเด็กชอบฟใงนิทานที่
มีรูปภาพประกอบจะชวยกระตุนใหเด็กอยากรูอยากเห็นโดยใชภาษาพูดสนทนาสื่อสารกับครูเป็นการกระตุนใหเด็กอยากพูดจะทําใหเด็กมี
พัฒนาการดานภาษาไดดี   
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน 
 
ค าถามของการวิจัย 
 หลังจากการใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3/3 เด็กสามารถพูด ไดชัดเจนขึ้น หรือไม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 หลังจากการใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 สามารถพูดไดชัดเจนขึ้น 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลตาก     โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  กลุมเปูาหมาย 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 3.  การพฒันาและการหาประสิทธิภาพ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหแขอมูล 
 6.  คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3  โรงเรียนอนุบาลตาก     โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี                                           
 การดําเนินการทดลองมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ทําการทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) ดวยนิทานกับกลุมตัวอยางในการทดลอง   
 2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยกลุมตัวอยางดวยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแ  
(การเลานิทาน) ซึ่งทําการทดลองในชวง 2 สัปดาหแ สัปดาหและ 2 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ชวงระหวางเวลา 14.30-15.00 น. รวมทั้งสิ้น 4  
ครั้ง จํานวน 2 กิจกรรม  
 3.  เมื่อดําเนินการทดสอบครบ 2  สัปดาหแผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชนิทานเลมเดียวกันกับที่ใชกอนการ
ทดลอง  
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  
 5.  การวิเคราะหแขอมูลการวิจัย  “การใชนิทานเพื่อศึกษาทักษะการพดูของเด็กปฐมวัยการวิเคราะหแขอมูลจากการสังเกตโดยการจดบันทึก
พฤติกรรมทางดานการพดูของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3/3โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก” ในครั้งน้ีใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน 
      
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลตาก โดยใชกิจกรรมการเลานิทานผูวิจัยได
สังเกตพฤติกรรมและประเมินคาคะแนนจากพฤติกรรมจํานวน 2 สัปดาหแ มีรายการประเมิน 4 รายการ  ดังน้ี  
 1.  การออกเสียงคําหรือศัพทแ  
 2.  การพูดประโยค  
 3.  การพูดอธิบายหรือเลาเรื่อง  
 4.  การโตตอบคําถาม  
 โดยมีคะแนนเต็มรายการละ 3 คะแนน ด้ังน้ันเด็กจะมีคะแนนสําหรับการปฏิบัติ 4 รายการตอวันมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน เมื่อเด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมครบ 2 ครั้งหรือปฏิบัติกิจกรรมครบ 2 วันคะแนนรวมจึงเป็นสัปดาหและ 30 คะแนน ผูวิจัยจึงนําคะแนนในแตละสัปดาหแของเด็ก
ทุกคนมาแสดงเป็นคะแนนรวมจํานวน 2 สัปดาหแดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4  แสดงคาคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานใน 2 สปัดาหแ  
 

เลขท่ี ชื่อ-สกุล คะแนนรวม 30 คะแนน 
  สัปดาหแท่ี  1 สัปดาหแท่ี  2 
1 ด.ช รัชชานนทแ  ทองดี 21 25 
2 ด.ช พุทธนนทแ  กล่ําแกว 18 21 
3 ด.ช ชนกันตแ  เครือยา 20 24 
4 ด.ญ ปใทมพร  บัวทอง 25 28 
5 ด.ญ ณัฐกฤตา  คําแสนราช  23 28 

รวม  107 126 
เฉลี่ย  21.40 25.20 

คาเฉลี่ยรอยละ  71.33 110.67 
 
 จากตารางท่ี 4  แสดงคาคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย ใน 2 สัปดาหแ เป็นการเก็บคะแนน จาก
กลุมเปูาหมาย 5 คน ที่เป็นเด็กปฐมวัยในชั้นปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลตาก มีรายการประเมิน 4 รายการ  ดังน้ี 
 1.  การออกเสียงคําหรือศัพทแ   
 2.  การพูดประโยค 
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 3.  การพูดอธิบายหรือเลาเรื่อง  
 4.  การโตตอบคําถาม 
  เด็กมีคะแนนจากผลการปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทาน รายสัปดาหแ ตลอด 2 สัปดาหแ มีคารอยละแสดงความกาวหนา จาก 71.33 และ 
110.67 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 มีพัฒนาการทักษะการพูดอยูในระดับสูงมีพัฒนาการที่ดีตามขอตกลงเพิ่มขึ้นอยาง 
ตอเน่ือง ตลอด 2 สัปดาหแ จากระดับรอยละ 71.33 และ 110.7 

ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีทําใหทราบวาเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก จํานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2561 ที่
ไดรับการจัดประสบการณแจากการเลานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแพัฒนาทักษะการพดูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.60 - 1.00 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแจากการเลานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแ
พัฒนาทักษะการพดูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนไดรับกิจกรรม แสดงใหเห็นวาการใชนิทานสงผลตอการพัฒนาทักษะการพดูของเด็กปฐมวัยเป็นอยางดี 
การนําชุดนิทานซึ่งอยูในแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งประกอบดวย  1) นิทานเรื่องลูกเป็ดเจ็ดสี  2) นิทานเรื่องเลน
ดวยกันสนุกจัง ไปทดลองระหวางทํากิจกรรมในระยะแรก ๆ เด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีการพูดไมชัดเจนไมกลาที่จะพูดโตตอบ หรือสนทนาไมคอย
พัฒนาเทาที่ควร ผูวิจัยจึงใชวิธีการเลานิทานโดยใชแผนจัดประสบการณแกิจกรรมเสริมประสบการณแใหกับเด็กปฐมวัยกลุมทดลองอยางตอเน่ือง เมื่อ
ทดลองไปไดสักระยะหน่ึงพบวาเด็กปฐมวัยกลุม ทดลองมีพัฒนาการในการพูด รวมถึงการประเมินแบบสังเกตการพดูหลังการจัดประสบการณแกิจกรรม
เสริมประสบการณแพบวาเด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีพัฒนาการพูดเพิ่มขึ้นเชนกัน ดวยเหตุน้ีจึงเห็นไดวาการเลานิทานใน แผนจัดประสบการณแกิจกรรม
เสริมประสบการณแมีสวนทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในการพูด  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง การศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ไดรับความกรุณาจาก ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ อาจารยแที่ปรึกษาที่ไดกรุณาตรวจแกไข และใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ีเสร็จ
สมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ 
 ขอขอบคุณผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก ทุกทานที่เสียสละเวลาใน
การเก็บขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ี ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาอิสระน้ีคงเป็ น
ประโยชนแตอหนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีเชนเดียวกัน  
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแทกัษะการฟใงโดยการใชการเลานิทานส าหรบัเด็กปฐมวัย  
ของโรงเรียนตากสินราชานุสรณแ อ าเภอเมืองตาก จงัหวัดตาก   

The study of organized experience activites for the early childhood Student  
of Anubantak School Muangn District, Tak Province 

 

ศิริภาพรรณ  แกวทุมลา1, วิภาพร  ขันพันธุแ2,  นลธวัช  ยุทธวงศแ 3 และ กรรณิการแ  ทองรักษแ4 
 Siripapan  Keawtumla, Wipaporn  Kunpun, Nontawat  Yuttawong, Kannika Thongrak                                                     

บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 กอนและหลังใชนิทาน โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จํานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเองดังน้ี 1) แผนการจัดประสบการณแ (กิจกรรมเสริมประสบการณแ) จํานวน 2 แผน ซึ่งเป็นชุดนิทานจํานวน 2 
ชุด ไดแก 1.1) นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวหรรษา 1.2) นิทานเรื่องหนอนนอยนารัก 2) แบบประเมินพฤติกรรมการฟใงกอน-หลัง การใชชุดนิทาน  

ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยใน 2 สัปดาหแ เป็นการเก็บคะแนนจากกลุมเปูาหมายจํานวน 5 
คน ที่เป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ มีคะแนนจากผลการปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานรายสัปดาหแ ตลอดจน 2 
สัปดาหแ มีคาเฉลี่ยรอยละ แสดงความกาวหนาจาก 44.00 และ 88.89 ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยที่พบ 1) เป็นขอมูลประกอบการจัดประสบการณแกิจกรรมเสริมประสบการณแเพื่อพัฒนาทักษะการฟใงของเด็ก
ปฐมวัย 2) เป็นแนวทางสําหรับครูผูสอนเด็กปฐมวัยในการใชนิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะการฟใงของเด็กปฐมวัย 3) ในการจัดประสบการณแ
การเลานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแ หากเด็กยังมีความสนใจที่จะกระทํากิจกรรมอยูก็ควรขยายเวลาใหยาวนานขึ้น 4) เมื่อเสร็จสิ้นการทํา
กิจกรรมในแตละครั้ง ควรมีการสนทนารวมกัน สรุปถึงการทํากิจกรรมในแตละวันวาเป็นอยางไร รูสึกอยางไรกับเรื่องที่ครูสอนที่ทํา ตลอดจนการ
สนทานรวมกัน 
 

ค าส าคัญ : การจัดประสบการณแ, ทักษะการฟใง, นิทาน, นิทานสําหรับเด็ก 
 

Abstract 
 This independent study The objective is to compare the speech behavior of preschool children in kindergarten 
year 2/1 before and after using the storytelling. The samples used in this research were 5 kindergarten preschool 
children, year 2/1, in the academic year 2018. The research instruments used in this research were the following research 
tools: 1) Experience plan (experience enhancement activities), 2 plans, which are 2 sets of fairy tales, including 1.1) stories 
about three piglets, fun 1.2) Story of cute little worms.   
 The results of the study showed that the practice of storytelling activities for early childhood in 2 weeks was to 
collect the scores from the target group of 5 people who were preschool children, kindergarten year 2/1, Taksin 
Rachanusorn school. With scores from weekly storytelling activity results, as well as 2 weeks, with a mean percentage 
showing progress from 44.00 and 88.89 respectively. 
 Suggestions from research found 1) It is the information for organizing experiences, enhancing experience 
activities to improve listening skills of preschool children. 2) It is a guideline for teachers teaching early childhood 
children to use stories to promote the development of listening skills of preschool children. 3) In organizing the 
storytelling experience, experience enhancing activities If the child is still interested in doing activities, it should extend 
the time. 4) At the end of each activity Should have a conversation together Summarize how each day is doing. How do 
you feel about the teacher's teaching as well as sharing  
 

Keywords : Experience arrangement, Listening skills, Tale, Tales for children 
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บทน า 
          ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 มุงเนนใหเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกดานอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณแ 
จิตใจ สังคม และสติปใญญา โดยอาศัยการจัดประสบการณแในการเรียนการสอนใหใหเด็กไดเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ เลน 
ทดลอง คนพบตนเอง คิดแกปใญหา ตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยคํานึงถึงความสนใจ และความ
ตองการของเด็ก มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บรูรณาการผานการเลนและกิจกรรมที่เป็นประสบการณแตรง เพื่อใหเด็กพัฒนาตนเองใหเป็นไป
ตามลําดับของพัฒนาการตามวัย สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม มีลักษณะที่พึ่งประสงคแในการ
แสดงออกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงามเหมาะสมกับวัย ในหลักสูตรกับวัย ในหลักสูตรไดมีการมีการกําหนดมาตรฐานหรือ
คุณลักษณะ ไวจํานวน 12 มาตรฐาน กําหนดตัวบงชี้ในการพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะตามวัยที่กําหนด โดยผูสอนหรือมถานศึกษาจะตองนํา
มาตรฐานหรือคุณลักษณะที่พึ่งประสงคแไปกําหนดเป็นแนวทางในการจัดประสบการณแใหกับเด็ก ใหสอดคลอง เหมาะสม กับสภาพทางสังคม 
วัฒนธรรม และประเพณีของทองถิ่น โดยในหลักสูตรดังกลาวมีความมุงหมายที่จะพัฒนาเด็กทั้งในดานรางบกาย อารมณแ และจิตใจ ดานสังคม 
ดานสติปใญญา และยังใหความสําคัญกับการศึกษาโดยกําหนดเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝใงจิตสํา นึกและจิต
วิญญาณของความเป็นคนที่สมบูรณแดวย 
         ภาษามีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเป็นอยางมากเด็กจําเป็นจะตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการสื่อความหมายการคิด
จินตนาการแสดงและการปรับตัวซึ่งเด็กจะตองมีความรูและความพรอมทางภาษาในดานการพูดฟใงอานและก ารเขียนไปพรอม ๆ กันอยางมี
ความหมายเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดานในการสงเสริมทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถสามารถทําไดหลายวิธี เชน การพูดกับ
เด็กดวยภาษางาย ๆ การปฏสิัมพันธแกันผานการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันตาง ๆ แตวิธีที่งายวิธีที่งายและสามารถเรียกความสนใจจากเด็ก
ไดดีที่สุดคือการเลานิทานใหเด็กฟใง                          
          การจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันขึ้นอยูบนพื้นฐานของประสบการณแเดิมที่เด็กมีอยูและประสบการณแใหมที่เด็กจะไดรับ
รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็กพัฒนาเด็กใหรูสกึเป็นสุขในปใจจุบันซึ่งมีผูที่ใหความหมายของการจัดประสบการณแสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไวดังน้ี  
         กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 35)  ไดใหความหมายของการจัดประสบการณแไววา การพัฒนาการสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ทั้งดาน
รางกาย อารมณแ-จิตใจ สังคม และสติปใญญาซึ่งจําเป็นตอการพัฒนาเด็กใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ โดยมีสาระการเรียนรูที่ประกอบดวย องคแความรู 
ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กวัย 3 -5 ปี จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก 
บุคคลและสถานที่แวดลอมตัวเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตาง ๆรอบตัวเด็ก มีโอกาสใกลชิดหรือปฏิสัมพันธแในชีวิตประจําวันละเป็นสิ่งที่เด็ก
สนใจจะไมเนนเน้ือหาการทองจําในสวนที่เก่ียวของกับทักษะ หรือกระบวนการจําเป็นจําเป็นตองบูรณาการทักษะที่สําคัญและจําเป็นสําหรับเด็ก 
เชน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใชภาษา คณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแ เป็นตน ขณะเดียวกับครูควรปลูกฝใง
ใหเด็กเกิดเจตคติที่ดี มีคานิยมที่พึงประสงคแ เชน ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น รักการเรียน รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม แ ละมีคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
         กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2551 : 17)  ไดใหความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยไววาการจักการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุแรก
เกิดถึง 8 ปี การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย ความคิด สติปใญญา สังคมและอารมณแ 
         ชัยวัฒนแ  สุทธิรัตนแ (2552 : 27) ไดใหความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยไววา การที่เด็กเกิดการเรียนรูไดดีน้ันควรใหเด็กไดรับ
ประสบการณแตรงมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ จอหแน  ดิวอี้ (John Dewey) ที่วาเด็กเรียนรูจากการกระทํา (Learning by doing) ซึ่งตรง
กับเพียเจทแ (Piajet) และบรูเนอรแ (Bruner) ที่กลาวถึงกระบวนการพัฒนาการทางสติปใญญาน้ันเกิดจากการเรียนรูโดยการกระทําและการเรียนรู
จากการคนพบดวนตนเอง การเรียนรูวิทยาศาสตรแระดับปฐมวัยเป็นการตอบสนองและสงเสริมพัฒนาการของเด็กในการเรียนรูโลกธรรมชาติ
รอบตัวและพัฒนาทักษะทางสติปใญญาตาง ๆ เน่ืองจากเด็กในระดับปฐมวัยมีธรรมชาติของการสืบเสาะหาความรูแบบวิทยาศาสตรแอยูในตนเอง 
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสมโดยมุงเนนใหเด็กไดเรียนรู และคนพบดวยตนเองมากที่สุด ใหไดทั้งกระบวนการเรียนรูแ ละองคแ
ความรูต้ังแตระดับปฐมวัยจะชวยสงเสริมศักยภาพของเด็กในการพัฒนาทักษะตาง ๆ อยางประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับกาศึกษาใน
อนาคต  
         วัฒนา  มัคคสมัน (2553 : 36) ไดใหความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยไววา การจัดประสบการณแการเรียนแบบโครงการเป็น
รูปแบบการสอนที่มุงการใหความสาํคัญกับความตองการและความสนใจของเด็ก โดยเด็กจะเป็นผูมีบทบาทในการเลือกเรื่องที่จะเยน เลือกวิธีการ
ที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีครูยอมรับความคิดเห็นของเด็ก แสดงใหเห็นวาครูใหความสนใจ เชื่อมั่นในความคิดของเด็กและใหโอกาส
เด็กที่จะเด็กที่จะเรียนตามความคิดและวิธีการของตนเอง 
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         จากการศึกษาความหมายของการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัยที่กลาวมาขางตนน้ันพอสรุปวา การจัดประสบการณแของเด็ก
ปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณแ -จิตใจ ดานสังคม ดานสติปใญญา ซึ่ง
ประกอบดวยองคแความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึ่งประสงคแหรือคานิยมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งน้ีเพื่อใหเด็กไดรับประสบ
การตรงที่สุด 
  
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแทักษะการฟใงโดยการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียน ตากสินราชาอนุสรณแ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
         2.  เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแทักษะการฟใงโดยการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียน ตาก
สินราชาอนุสรณแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิจัย “การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแทักษะการฟใงโดยการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียน 
ตากสินราชาอนุสรณแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก” ไดดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  กลุมเปูาหมาย 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 3.  การสรางและทดสอบเครื่องมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหแขอมูล 
 1.  กลุมเปูาหมาย  
  กลุมเปูาหมาย ไดแก เด็กอนุบาล 2 ของโรงเรียนตากสินราชาอนุสรณแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก  จํานวน 4-5 คน 
 2.  เคร่ืองมอืท่ีใชการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 
  2.1  นวัตกรรมชุดนิทานที่ประกอบไปดวย 2 เรื่อง 
    2.1.1  นิทานลูกหมู 3 ตัว 
   2.1.2  นิทานหนอนนอย 
  2.2  แผนการจัดประสบการณแจํานวน 2 แผน แผนละ 25 นาที  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง “การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแทักษะการฟใงโดยการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนตาก
สินราชาอนุสรณแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะจากพฤติกรรมและคาคะแนนจากพฤติกรรมจํานวน 
2 สัปดาหแ มีรายการประเมิน 3 รายการ ดังน้ี 
 1.  การอานออกเสียงคํา หรือ คําศัพทแ  
 2.  การพูดโตตอบ 
 3.  การพูดประโยค 
       โดยมีคะแนนเต็มรายการละ 3 คะแนน ดังน้ัน จะมีคะแนนสําหรับปฏิบัติ 3 รายการตอวันมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน เมื่อเด็กปฏิบัติ
กิจกรรมครบ 1 สัปดาหแ หรือปฏิบัติกิจกรรมครบ 2 วัน คะแนนรวมจึงเป็นสัปดาหและ 21 คะแนนผูศึกษาจึงนําคะแนนในแตละสัปดาหแของเด็ก
ทุกคนมาแสดงเป็นคะแนนรวม 2 สัปดาหแ ดังน้ี 
 จากตารางแสดงคาคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยใน 2 สัปดาหแ เป็นการเก็บคะแนนจากกลุมเปูาหมาย 4 
คน ที่เป็นเด็กปฐมวัยในชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนตากสินราชาอนุสรณแ มีรายการประเมิน 3 รายการ คือ  1)  การอานออกเสียงคํา หรือ คําศัพทแ  2)  
การพูดโตตอบ  3)  การพูดประโยค เด็กมีคะแนนจากผลการปฏิบัติกิจกรรมเลานิทานรายสัปดาหแ ตลอด 2 สัปดาหแมีคาเฉลี่ยรอยละ แสดง
ความกาวหนาจาก 44.00 และ 88.89 
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       จากตารางแสดงคาคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยใน 2 สัปดาหแ เป็นการเก็บคะแนนจากกลุมเปูาหมาย 4 
คน ที่เป็นเด็กปฐมวัยในชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน ตากสินราชาอนุสรณแ มีรายการประเมิน 3 รายการ คือ 1)  การอานออกเสียงคํา หรือ คําศัพทแ  2)  
การพูดโตตอบ 3)  การพูดประโยค เด็กมีคะแนนจากผลการปฏิบัติกิจกรรมเลานิทานรายสัปดาหแ ตลอด 2 สัปดาหแ มีคาเฉลี่ยรอยละ แสดง
ความกาวหนาจาก 44.00 และ 88.89 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจาการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบวาเด็กปฐมวัยอนุบาล 3 โรงเรียนตากสินราชาอนุสรณแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 4-5 คน ในปี
การศึกษา 2561 ที่ไดรับการจัดประสบการณแจากการเลานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแพัฒนาการทักษะการฟใงมี คะแนนสูงกวากอนไดรับ
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับจัดประสบการณแจากการเลานิ ทาน
กิจกรรมเสริมประสบการณแมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนไดรับกิจกรรม แสดงใหเห็นวาการใชนิทานสงผลตอการพัฒนาทักษะการฟใงของเด็กปฐมวัย
เป็นอยางดี 
 การนําชุดนิทานซึ่งอยูในแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งประกอบดวย 
 1.  นิทานเรื่องหม ู
 2.  นิทานเรื่องหนอนนอย 
          นําไปทดลองระหวางทํากิจกรรมในระยะแรก ๆ เด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีฟใงไมชัดเจนและไมกลาพูดโตตอบหรือสนทานไมคอย
พัฒนาการเทาที่ควร ผูศึกษาจึงใชวิธีการเลานิทานโดยใชแผนจัดประสบการณแกิจกรรมเสริมประสบการณแใหกับเด็กปฐมวัยกลุมทดลองอยาง
ตอเน่ือง เมื่อไปไดสักระยะหน่ึงพบวาเด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีพัฒนาการในการฟใง ร วมไปถึงการประเมินแบบสังเกตการฟใงหลังการจัด
ประสบการณแกิจกรรมเสริมประสบการณแพบวาเด็กปฐมวัยทดลองมีพัฒนาการฟใงเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ดวยเหตุน้ีจึงเห็นไดวาการเลานิทานใน
แผนการจัดประสบการณแมีสวนทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในการฟใงปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟใงของเด็กปฐมวัยหลักการฟใง 
          การฟใง คือ การรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยิน เป็นการรับรูสารทางหู  ทั้งที่ฟใงจากบุคคลโดยตรง และฟใงจากจากสื่ออิเล็คทรอนิคสแ
ตาง ๆ เพราะขาวสาร ความรูและศิลปะวิทยาการตาง ๆ ที่มนุษยแถายทอดกันต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปใจจุบันยังใชวิธีการพูดอธิบายใหฟใงแมจะมี
หนังสือบันทึกไวเป็นลายลักษณแอักษรแลวก็ตาม 
 หลักการฟใงท่ีดี การฟใงท่ีดีมีหลักส าคัญ คือ 
 1.  ฟใงใหตรงตามความมุงหมาย  โดยทั่วไปแลหลักการฟใงมีความมุงหมายหลัก 3 ประการ 
       1.1  ฟใงเพื่อความเพลิดเพลิน ไดแก การฟใงเรื่องราวที่สนุกสนาน 
       1.2  ฟใงเพื่อความรู ไดแก การฟใงเรื่องราวทางวชิาการ ขาวสารและขอเสนอแนะตาง ๆ 
       1.3  ฟใงเพื่อใหไดคติชวีิตหรือความจรรโลงใจ ไดแก การฟใงทีก่อใหเกิดสติปใญญา ความสุขุมและวิจารณญาณ 
          2.  ฟใงโดยมีความพรอม ความพรอมในที่น้ี หมายถึง ความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ ความพรอมทางรางกาย หมายถึง การมีสุขภาพ
ทางรางกายเป็นปกติ ความพรอมทางจิตใจ หมายถึง การมีพืน้ฐานความรูความเขาใจอยางเพียงพอ 
 3.  ฟใงโดยมีสมาธิ หมายถึง ฟใงดวยความต้ังใจมั่นจดจออยูกับเรื่องที่ฟใง  
 4.  ฟใงดวยความกระตือรือรน 
 5.  ฟใงโดยไมอคติ ผูพูดโดยไมอคติตองพิจารณาใหละเอียดถี่ถวนไมเป็นโทษแกผูอื่น 
 มารยาทในการฟใง 
 1.  เมื่อฟใงอยูเฉพาะหนาผูใหญ ควรฟใงโดยสํารวมกิริยามารยาท ฟใงดวยความสุภาพเรียบรอย และต้ังใจฟใง 
 2.  การฟใงในที่ประชุม ควรเขาไปน่ังกอนผูพูดเริ่มพูด โดยน่ังที่ดานหนาใหเต็มกอนและควรต้ังใจฟใงจนจบเรื่อง 
 3.  จดบันทึกขอความที่สนใจหรือขอความที่สาํคัญ หากมีขอสงสัยเก็บไวถามเมื่อมีโอกาสและถามดวยกิริยาสุภาพ 
 4.  มองสบตาผูพูด ไมมองออกนอกหอง หรือมองไปที่อื่น อันเป็นการแสดงวาไมสนใจเรื่องที่พูด และไมเอาหนังสือไปอานขณะที่ฟใง 
หรือนําอาหารเครื่องด่ืมเขาไปรับประทานระหวางฟใง 
 5.  ฟใงดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใสเป็นกันเองกับผูพูด แสดงสีหนาพอใจในการพูด ไมมีแสดงกิริยากาวราว เบื่อ 
 6.  ฟใงดวยความสุขุม ไมควรกอความรําคาญใหบคุคลอื่น ควรรักษามารยาทและสาํรวมกิริยา ไมหัวเราะเสียงดัง 
 7.  ฟใงดวยความอดทนแมจะมีความคิดเห็นขัดแยงกับผูพูดก็ควรมีใจกวางรับฟใงอยางสงบ 
 8.  ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟใง ควรฟใงเรื่องใหจบกอนแลวคอยซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 9.  ควรใหเกียรติวิทยากรดวยการปรบมือ เมื่อมีการแนะนําตัวผูพูด ภายหลังการแนะนํา และเมื่อวิทยากรพูดจบ 
 หลักการฟใงท่ีดี มีดังนี้ การฟใงตองมีจุดมุงหมาย มีจุดมุงหมายหลัก 3 ประการ คือ 
 1.  ฟใงเพื่อความรู ไดแก การฟใงเรื่องราวที่เป็นวิชาการ ขาวสารและขอแนะนําตาง ๆ 
 2.  ฟใงเพื่อความเพลิดเพลิน คือ การฟใงเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 3.  ฟใงเพื่อใหไดรับคติหรือความจรรโลงใจ คือ การฟใงเรื่องที่ทาํใหเกิดแนวคิด และสติปใญญา 
 ขอเสนอแนะ 
    ในการวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษามขีอเสนอแนะเพื่อประโยชนแสําหรับผูที่สนใจนําไปประยุกตแใชในการจัดประสบการณแใหแกเด็กปฐมวัย 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 
 1.  ขอเสนอแนะจากการวิจัยที่พบ 
  1.1  เป็นขอมลูประกอบการจัดประสบการณแกิจกรรมเสริมประสบการณแเพื่อพัฒนาทักษะการฟใงของเด็กปฐมวัย 
  1.2  เป็นแนวทางสาํหรับครูผูสอนเด็กปฐมวัยในการใชนิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะการฟใงของเด็กปฐมวัย 
  1.3  ในการจัดประสบการณแการเลานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแ หากเด็กยังมีความสนใจที่จะกระทํากจิกรรมอยูก็ควรขยาย
เวลาใหยาวนานขึ้น 
  1.4  เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมในแตละครั้ง ควรมีการสนทนารวมกัน สรุปถึงการทาํกิจกรรมในแตละวันวาเป็นอยางไร รูสึก
อยางไรกับเรื่องที่ครูสอนที่ทํา ตลอดจนการสนทานรวมกัน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนาทักษะการฟใงโดยการใชนิทานกิจกรรมเสริมประสบการณแที่หลากหลายและระยะเวลาในการทดลองที่
เพิ่มขึ้น 
  2.2  ควรมีการใชชุดนิทานที่พัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยใหครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณแ-จิตใจ ดานสังคม 
และดานสติปใญญา 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแทักษะการฟใงโดยการใชการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนตาก
สินราชานุสรณแ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไดรับความกรุณาจาก ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ อาจารยแที่ปรึกษาที่ไดกรุณาตรวจแกไข และใหคําแนะนํา 
จนการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ 
 สุดทายน้ี ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ีคงเป็น
ประโยชนแตอหนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีเชนเดียว 
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การศึกษาความคดิเหน็ของนกัทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศของอุทยานแหงชาติลานสางจังหวัดตาก  
To Study the opinions of tourists towards ecotourism management Including  

of Lan Sang National Park, Tak Province 
ดุษฎี มุกดาออน1  และธนาธิป คงคาเพ็ชรแ2 

Dutsadee Mukda-on and Thanathip Kongkaphet 

บทคัดยอ     
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติลานสางและศึกษาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่อุทยาน
แหงชาติลานสาง จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จํานวน 400 คน 
โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สําหรับการวิเคราะหแขอมูลใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคว าม
แตกตางของคา t-test และการทดสอบคา F-test ของการวิเคราะหแความแปรปรวน (One-Way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 
18-24 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ภูมิลําเนาอยูภาค
ตะวันตก สวนใหญเดินทางทองเที่ยวไมพักคางคืนและใชยานพาหนะเป็นรถยนตแสวนบุคคล คาใชจายสําหรับการเดินทางทองเที่ยวตอคนตอครั้ง
อยูที่ไมเกิน 1,000 บาท มีความถี่ของการเดินทางเขามาเที่ยวที่อุทยานแหงชาติลานสาง 1-2 ครั้งตอปี เลือกเดินทางมาทองเที่ยวในชวงวันหยุด
นักขัตฤกษแ เดินทางรวมกับครอบครัวและสวนใหญใหอันดับความสนใจในกิจกรรมทองเที่ยวที่มีอยูหรือกิจกรรมที่อยากใหมีในอุทยานแหงชาติ
ลานสาง คือ การพักผอนริมนํ้าตก มากที่สุด รองลงมา กิจกรรมการเลนนํ้าตกและกิจกรรมปิคนิค ทั้งน้ีนักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในการใช
องคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากสามารถเรียงลําดับความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก 1.ดานพื้นที่ 2.ดานการมีสวนรวม 3.ดานกิจกรรมและกระบวนการ และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก 
ดานการจัดการ จากการศึกษาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถแบงตามเขตไดดังน้ี คือ เขตบริการ เขตนันทนาการ เขตสงวน
สภาพธรรมชาติ เขตหวงหาม เขตฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและเขตกันชน 
 

ค าส าคัญ : การทองเที่ยวเชิงนิเวศ,การจัดการการทองเที่ยว,นักทองเที่ยว 
 

Abstract 
 This study aims to Study the opinions of tourists towards ecotourism management Including the behavior of 
tourists in ecotourism in Lan Sang National Park and study the ecotourism management guidelines of Lan Sang National 
Park, Tak Province. 400 people using questionnaires as tools For data analysis, statistics, frequency, percentage, mean, 
standard deviation T-test and F-test of variance analysis (One-Way ANOVA) 
 The results of the study showed that most tourists who travel to Lan Sang National Park, Tak Province are 
female. Age between 18-24 years of education at the undergraduate level, with a single status, career, student / student 
Monthly income level 5,000-10,000 baht Domicile in the western region Most travels do not stay overnight and use 
vehicles as personal cars. The cost of traveling per person per time is not more than 1,000 baht. There is a frequency of 
traveling to visit Lan Sang National Park 1-2 times a year. Choose to travel during public holidays. Traveling with family 
and most of the interest in the existing tourist activities or activities that are wanted in Lan Sang National Park is the most 
relaxing by the waterfall, followed by waterfall activities and picnic activities. The tourists have a level of opinion on the 
use of ecotourism components. Overall, at a high level, the opinions of the ecotourism elements can be sorted in 3 
levels: 1. Area 2. Participation 3. Activities and processes and at a moderate level, 1 aspect: management from the study 
of ecotourism management guidelines can be divided into the following areas: service area, recreation zone, nature 
reserve, restricted area, natural rehabilitation zone and buffer zone 
 

Keywords: ecotourism, tourism management,tourism    
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บทน า 
 อุตสาหกรรมทองเที่ยวเป็นแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวยสรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินได
เป็นอยางมาก นอกจากน้ีการทองเที่ยวยังมีบาทบาทชวยกระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชนแอยางกวางขวาง รวมทั้งที่ ผู
อยูในทองถิ่นไดเก็บมาประดิษฐแเป็นหัตถกรรมพื้นบาน ขายเป็นของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ ยว ซึ่งสรุปไดวาบทบาทและความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกลาวถึง “การทองเที่ยว” (Tourism) ไววาเป็นคําที่มีความหมายคอนขางกวางขวางเพราะวามิไดมี
ความหมายเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจหรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมยแดังที่คนสวนมากเขาใจกัน การเดินทางเพื่อกา ร
ประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจจนการเย่ียมเยียนญาติพี่นอง นับวาเป็นการทองเที่ยวทั้งสิ้ นฉะน้ัน
ปรากฏการณแเกี่ยวกับการทองเที่ยวในปใจจุบันจึงเป็นกิจกรรมรายใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนกระทั่งมีผูกลาววาธุรกิจการทองเที่ยว
ในทุกวันน้ี เป็นธุรกิจที่ใหญที่สุดหากเทียบกับธุรกิจอื่นๆดวยกัน  
องคแการทองเที่ยวโลกไดมีการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวได 3 รูปแบบหลัก ไดแก รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (natural based 
tourism) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (cultural based tourism) และรูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special 
interest tourism) และในชวงกระแสของการอนุรักษแสิ่งแวดลอมแพรขยายไปทั่วโลก (ขาวการทองเที่ยวเชิงนิเวศ, 2552) 
 “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” เป็นการทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่กอใหเกิดความสมดุลระหวาง การอนุรักษแ และการพัฒนา โดยไมรบกวน
หรือทําความเสียหายแกธรรมชาติและสงผลโดยตรงตอเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางเพลินเพลินกับนักทองเที่ยวผาน
ทัศนียภาพและวัฒนธรรมของพื้นที่ตางๆ ภายใตการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญในการรักษาความสมดุลระบบนิเวศและกอใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น (สมชัย เบญจชย, 2549) รูปแบบของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยแบงไดเป็น การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (Nature-based travel) การทองเที่ยวอยางมีความ
รับผิดชอบ (Responsible travel) การทองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู (Learning travel) และการใหการศึกษา (Education travel) การ
ทองเที่ยวที่นําไปสูการกระจายรายได ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ( Involvement of 
local community or people participation) (สุรเชษฎแ เชษฐมาสและดรรชี เอมพันธุแ, 2538) 
 ซึ่งประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวประเภทนํ้าตกที่มีชื่อเสียงดานความสวยงามอยูมากมายหลายแหง และเป็นที่รูจักอยางแพรหลายทั่ว
โลก ในปีหน่ึงๆ นํ้าตกของประเทศไทยไดรองรับความตองการจากการทองเที่ยวมหาศาล การเขาไปใชประโยชนแ ดานการทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวประเภทนํ้าตกจึงตอง พึงระวังไวเสมอวาตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกสภาพธรรมชาติด้ังเดิม ทั้งยังตองพิจารณาถึงกิจกรรมตางๆ ที่
จะดําเนินการในพื้นที่อยางรอบคอบวาจะมีผลกระทบอยางไร มากนอยแคไหน มีมาตรการในการลดผลกระทบอยางไร และมีระบบการจัดการให
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพของนํ้าตกจนเสื่อมสภาพลงไป (สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2551)  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวชของอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก ที่เป็นจุดเดนของจังหวัด
ตากใหเกิดการบูรณาการแนวทางในการจักการแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก ใหเกิดจิตสํานึกตอการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาตินอยที่สุด 
  
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก 
 2. ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก 
 3. ศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่อุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นระหวางขอมูลทั่วไปกับองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก 
  
ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีไดมีการกําหนดขอบเขตการวิจัยดานพื้นที่ ดานประชากร ดานเน้ือหาและดานระยะเวลา ดังน้ี 

1.ขอบเขตดานเนื้อหา 
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1.การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติลานสาง 
จังหวัดตาก” สายขอมูลสําคัญ 2 ประการ คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติลานสางจังหวัด ตามวัตถุประสงคแ คือ  ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงนิเวศและศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่อุทยาน
แหงชาติลานสาง จังหวัดตาก 

2.การศึกษาการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีแนวทาง ดังน้ี  
2.1 ขอมูลปฐมภูมิเป็นขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่กําหนด 
2.2 ขอมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมจากเอกสาร บทความวิชาการ ผลงานวิจัยรวม ทั้งขอมูลทางอินเตอรแเน็ต  

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากรที่ศึกษาในครั้งน้ี คือ นักทองเที่ยวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวที่อุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก โดยมี

ชวงเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล ชวงเดือนตุลาคม 2561 
3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

พื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ อุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
 
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง 
 2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง 
 3. เป็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่อุทยานแหงชาติลานสาง 
 4. ความแตกตางของความคิดเห็นระหวางขอมูลทั่วไปกับองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาครั้งน้ี ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเป็นแนวทางในการกําหนดและประเด็นการศึกษา 
ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแโดยมีรายละเอียดด้ังน้ี 

1.แนวความคิดเก่ียวกับการทองเท่ียว 
 1.1ความหมายของการทองเท่ียว 
ความหมายของการทองเที่ยว โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการทองเที่ยว ไดมีการนิยาม ความหมายเป็นหลายลักษณะ ดังตอไปนี้ 
องคแการทองเที่ยวโลก ไดกําหนดความหมายของ การทองเที่ยวไวในปี พ.ศ.2506 วาคือ การเดินทางที่อยูภายใตเงื่อนไข ดังน้ี คือการ

เดินทาง จากสถานที่อยูอาศัยประจําไปยังสถานที่ อื่นๆ ดวยความสมัครใจ คือ การเดินทางดวยวัตถุประสงคแที่ไมใชการประกอบอาชีพหรือหา
รายได การทองเที่ยว มีลักษณะสําคัญ 4 ประการดังน้ี 

1. การเคลื่อนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมนุษยแสูที่หมายตางๆ รวมทั้งการหยุดพัก ณ ที่เหลาน้ัน 
2. องคแประกอบของการทองเที่ยวมี 2 สวน คือ การเดินทางสูจุดหมายและการหยุดพักประกอบกิจกรรม ณ จุดหมายน้ัน 
3. การเดินทางและการหยุดพักเกิดขึ้นนอกภูมิลําเนาและที่ทํางาน ดังน้ัน การทองเที่ยวจึงเป็นปใจจัยใหเกิดกิจกรรม ซึ่งแตกตางจาก

กิจวัตรของถิ่นที่นักทองเที่ยวเดินทางผานและแวะพัก 
4. การเดินทางสูจุดหมายน้ันเป็นการเดินทางชั่วคราว ซึ่งเป็นระยะสั้นๆ โดยมีความต้ังใจวาจะกลับภายใน 2-3 วัน 2-3 สัปดาหแหรือ2-

3 เดือน ความต้ังใจในการเยือนจุดหมายปลายทางมิไดเป็นไปเพื่อต้ังหลักแหลงหรือประกอบอาชีพ การทองเที่ยวจึงเป็นการเดินทางตามเงื่อนไข
สากล 3 ประการคือ เป็นการเดินทางชั่วคราว เป็นการเดินทางโดยสมัครใจและไมเป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ 

จากคํานิยามและความหมายของการทองเที่ยว ผูวิจัยสรุปไดดังน้ี การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางของมนุษยแจากสถานที่ใดสถานที่
หน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึงหรือการเดินทางจากถิ่นภูมิลําเนาไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และเป็นการเดินทางดวยเห ตุผล
ของการทองเที่ยวมิใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได โดยที่การเดินทางในแตละครั้งมีความต้ังใจวาจะกลับภายใน 2-3 วัน 2-3 สัปดาหแ
หรือ 2-3 เดือน เชนการเดินทางไปพักผอน การเดินทางเพื่อไปชมสถานที่ใดสถานที่หน่ึง การเดินทางเพื่อไปชมการแขงขันกีฬา การเดินทางเพื่อ
ศึกษา การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นตน  
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2.แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
2.1 ความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
องคแการทองเที่ยวโลก (WTO) เสนอแนวคิดวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (สํานักความหลากหลาย ทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.: ออนไลนแ) หมายถึง 
- การทองเที่ยวที่คํานึงถึงธรรมชาติ 
- มีการใหความรูและการสื่อความหมาย  
- เป็นกิจกรรมการทองเที่ยวของกลุมเล็ก  
- ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ  
- กอประโยชนแแกทองถิ่น  
- กระตุนใหเกิดจิตสํานึกดานการอนุรักษแ  

กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่มีเฉพาะถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมที่
เกีย่วเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยที่กระบวนการเรียนรูรวมกับทองถิ่นเพื่อใหมีจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน  

3. แนวคิดการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
3.1 การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
วิมล จิโรจนแพันธุแ และคณะ (2548) กลาวถึง การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อบริการใหแกนักทองเที่ยวใหเดินทางสะดวก ได

ความรูและประสบการณแใหม โดยที่แหลงทองเที่ยวน้ันจะตองมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อการทองเที่ยวที่ย่ังยืน เนนผูมีสวน รวม
รับผิดชอบในการจัดการแหลงทองเที่ยวตองดําเนินการวางแผนปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  

1.การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ตองมีการวางแผนปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบระหวางผูประกอบการภาครัฐองคแกรพัฒนาเอกชน
กับประชาชนทองถิ่น องคแประกอบธุรกิจทางการทองเที่ยวจะตองเปิดโอกาสใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมดําเนินการอยางเสมอภาค  

2.การใหการศึกษาเรื่องการจัดการการทองเที่ยวที่ย่ังยืน ใหการศึกษาตอประชาชนในทองถิ่นทุกระดับ ใหมีการเรียนรูเพิ่มพูน
ประสบการณแ รูวิธีการบริการ การฝึกอบรมหรือดูงาน ใหเกิดความรูใหมๆ ทันเหตุการณแเสมอ  

3.การกําจัดของเสีย จะตองมีระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ถือหลักใชซ้ําและเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแอีก Reuse/Recycle 
สําหรับของเสียจากหองสุขาอาจใชระบบการทําแก฿สชีวมวล (Biogass) 

4.การศึกษาวิเคราะหแความออนไหวของระบบนิเวศ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรม แหลงโบราณคดีหรือโบราณสถาน
ตางๆ แมเป็นเพียงเนินดินลางยอมสะทอนถึงอดีตกาลที่ทรงคุณคา ซึ่งสามารถศึกษาคนควาถึงลักษณะการต้ังถิ่นฐานของชุมชนโบราณได  

5.การจัดการในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ควรสรางหองสุขาบริการตามระยะทางเดินหางกันอยางนอย 3 กิโลเมตรตอหอง หองสุขา
บริการคิดคาบริการเพื่อเป็นคาการจัดจางแรงงานในการดูแลรักษา  

6.การเดินทางเขาชมสะดวก ทางเดินในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่เปราะบางควรทําทางเดินขาม (Board walk) คํานึงถึงความ
ปลอดภัยมีระบบการสื่อสารความหมายที่ดี รวมถึงการติดตอสื่อสารระหวางนักทองเที่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ปูา ยชี้ทาง 
ปูายสื่อความหมายควรออกแบบใหใชไดทนทาน  

7.การรักษาสภาพของแหลงทองเที่ยว รักษาไวใหมีสภาพดังเดิมมากที่สุดและอยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีเอกลักษณแเฉพาะถิ่น  
8.การตรวจสอบผลกระทบ การประเมินศักยภาพในแหลงทองเที่ยว จะตองกําหนดสภาพใหเหมาะสมโดยหารายละเอียด รวบรวม

ขอมูลสภาพแวดลอมในที่แหงน้ันวาควรอยูในระดับไหน หาความสมดุลระหวางความสามารถการรองรับของพื้นที่ความตองการของนักทองเที่ยว
และการยอมรับของชุมชนทองถิ่นตอการพัฒนา รวมถึงนโยบายของรัฐบาลจะตองมีความสัมพันธแกับเปูาหมายของการบริหารจัดการทรัพยากร
การทองเที่ยวตองสอดคลองจากฝุายบริหารทุกระดับ การจัดการใชทรัพยากรการทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงการลงทุน ตนทุนของสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมดวย  

9.การจัดการการบริการ ควรคํานึงถึงระดับมาตรฐานสากล ปใจจุบัน คือ ISO 9000 ISO 14000 OSAS 18000  
10.การศึกษาและสํารวจแหลงพลังงาน เพื่อนํามาใชประโยชนแใหมากที่สุด เชน พลังงานแสงอาทิตยแ พลังงานจากกระแสลม พลังงาน

ความรอนใตพิภพ ควรใชพลังงานจากธรรมชาติใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศใหไดมากที่สุด  
11.การจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตองคํานึงถึงขีดความสามารถของขอบเขตในการรับรองปริมาณนักทองเที่ยว โดยใชหลักการ

สภาพแวดลอม ขีดความสามารถการรองรับทางกายภาพ (Physical carrying capacity) และขีดความสามารถการรองรับตามสภาพสิ่งแวดลอม 
(Environmental carrying capacity) เชน นํ้าประปา ไฟฟูา ขยะมูลฝอย ตองมีแผนการจัดการอยางดีและเพียงพอตอการใช  
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12.การออกแบบสิ่งกอสรางสิ่งบริการอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว ตองกลมกลืนกับธรรมชาติ สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถิ่น ไมเป็นสิ่งแปลกปลอมอน่ึงการกอสรางควรคํานึงถึงความสะดวกของคนพิการดวย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งตางๆ เชน การตัดไมเป็นสําคัญ  ตอง
คํานึงถึงกระแสนํ้าจะกอใหเกิดการพังทลายและไมกีดขวางเสนทางเดินของสัตวแปุา  

จากแนวคิดการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศขางตน ผูวิจัยสรุปแนวคิดการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดจาก 12 ขั้นตอนโดยเนนผู
มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการแหลงทองเที่ยว คือ การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว การใหการศึกษาเรื่องการจัดการการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 
การกําจัดของเสีย การศึกษาวิเคราะหแความออนไหวของระบบนิเวศในแหลงธรรมชาติ การเดินทางเขาชมสะดวก การรับสารภาพของแหลง
ทองเที่ยว การตรวจสอบผลกระทบ การจัดการการบริการ การศึกษาและสํารวจแหลงพลังงาน การจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานและการ
ออกแบบสิ่งกอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศจําเป็นตองมีขั้นตอนการดําเนินงานและ
ปฏิบัติเพื่อความตองการใหแหลงทองเที่ยวน้ันมีคุณภาพที่ไดมาตรฐานในระดับสากล เพื่อการทองเที่ยวที่ย่ังยืน  

4. แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สํานักงานพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว (2556) กลาววา การทองเที่ยวเชิงนิเวศมีขอบเขตที่ประกอบดวย 4 องคแประกอบ

หลัก คือการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการยึดตามกรอบและแนวคิดพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก  
1.ศักยภาพความเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่โดยยึดตาม

หลักการของการทองเที่ยวแบบย่ังยืน  
2.การจัดการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน หมายถึง ความสามารถในการควบคุมดูแล การดําเนินงานการจัดการแหลงทองเที่ยวตาม

หลักการของการทองเที่ยวอยางย่ังยืน  
3.การสรางจิตสํานึกและการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม  

3.1 การสรางจิตสํานึก หมายถึง การกระทําที่กอใหเกิดความรูสึกผิดชอบ สนใจ ใสใจและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  
3.2 การใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม หมายถึงการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับองคแประกอบของแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติและการอนุรักษแสิ่งแวดลอม 
4.การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น หมายถึง การเปิดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ 

การดําเนินการและรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนน้ันๆ รวมทั้งการกระจายรายไดหรือผลประโยชนแสูทองถิ่น 
 5. ขอมูลท่ัวไปของแหลงทองเท่ียวอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก 
 5.1 ขอมูลท่ัวไปทางดานภูมิศาสตรแ  
 ลักษณะที่ต้ัง,ลักษณะภูมิประเทศ,ความหลากหลายของพืชพรรณและสัตวแปุา,ลักษณะภูมิอากาศ,การคมนาคม เป็นตน 

5.2 แหลงทองเท่ียวและจุดเดนท่ีนาสนใจ 
      นํ้าตก,จุดชมวิว เป็นตน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก ซึ่งไดแบงวิธี
ดาเนินการเป็นขั้นตอนดังน้ี 

1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรไดแกนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก ในชวง พ.ศ. 2560 โดยมีนักทองเที่ยว

ทั้งหมดเป็น 41,358 คน (สถิตินักทองเที่ยวที่เขาไปอุทยานแหงชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลาน

สาง จังหวัดตาก โดยมีนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 41,358 คน โดยการหาขนาดตัวอยางในการศึกษา ใชสูตรของ Yamane (1967) โดยกําหนด
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังน้ี 

  
 

       
 

  เมื่อ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N = ประชากรไดแกนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง 
จังหวัดตาก ในชวง พ.ศ. 2560 
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e = ความเคลื่อนไหวในการสุมตัวอยาง (.05) 

แทนคา     
      

               
 

 

                  

      
        

 
2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองเป็นแบบกําหนดคําตอบไว (Multiple Choices) โดยใหเลือกคําตอบจากสิ่งที่กําหนดไวใหและ

แบบที่ไมไดกําหนดคําตอบไวใหสามารถตอบไดอยางอิสระ ซึ่งโครงสรางและรายละเอียดของแบบสอบถามแบงเป็น 5 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะคําถามแบบปลายปิด (Closed ended questions) ถามเกี่ยวกับ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและภูมิลําเนา 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมการทองเที่ยว โดยมีลักษณะคําถามแบบปลายปิด (Closed ended questions) ถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช

เดินทางทองเที่ยว ยานพาหนะที่ใชเดินทาง คาใชจายสําหรับการเดินทางทองเที่ยว ตอครั้งตอคน ความถี่ในการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติลานสาง
ตอปี ชวงวันในการเดินทางทองเที่ยวและผูรวมเดินทางบอยที่สุด 

สวนท่ี 3 ความสนใจกิจกรรมทองเที่ยวที่มีอยูหรือกิจกรรมที่อยากใหมีในอุทยานแหงชาติลานสาง โดยมีลักษณะคําถามแบบปลายปิด 
(Closed ended questions) แบบผูตอบจัดลําดับความสําคัญ 

สวนท่ี 4 แบบประเมินความตองการของนักทองเที่ยวโดยใชองคแประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศประกอบไปดวย ดานพื้นที่ ดานการ
จัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการ ดานการมีสวนรวม 

สวนท่ี 5 ขอมูลแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended questions) 
3 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
การสรางเครื่องมือดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสาร รายงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสรางเครื่องมือวิจัย 
3.2 กําหนดโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
3.3 สรางเครื่องมือแบบสอบถาม 
3.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิจัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกตองในการใชภาษาและครอบคลุม

เน้ือหา 
3.5 นํามาปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษา และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแ 
4 วิธีด าเนินการรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการโดยการใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก จํานวน 400 คน ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยผูวิจัยไดทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังหัวหนาอุทยานแหงชาติลานสาง เพื่อทําการขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลภายในอุทยานแหงชาติลานสาง  

5 การวิเคราะหแขอมูล 
การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยละเอียด ดังน้ี 
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งขอมูลที่ใชในการวิเคราะหแ มีดังน้ี 
ขอมูลพื้นฐานและพฤติกรรมการทองเที่ยว วิเคราะหแโดยการแจกแจงคาความถี่และคารอยละ 
ขอมูลอันดับความสนใจกิจกรรมทองเที่ยวที่มีอยูแลวหรือกิจกรรมที่อยากใหมีในอุทยานแหงชาติลานสาง วิเคราะหแโดยการ

แจกแจงคาความถี 
ประเมินความคิดเห็นของนักทองเที่ยวโดยใชองคแประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิเคราะหแโดยคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ขอเสนอแนะ วิเคราะหแโดยใชการอานพิจารณาขอเสนอแนะพรอมทั้งจับกุมของขอมูลเขาดวยกันเพื่อแสดงคาความถี่ 
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 5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานตางๆโดยใช
ในการวิเคราะหแ Independent Sample t-test, F-test กําหนดคาความเชื่อมั่นที่ 95% 

 เปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานกับประเมินความตองการของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศผูวิจัยใชสถิติและคาความแตกตางของคาเฉลี่ย ดวยการ
ใชสถิติทดสอบความแตกตางของคา t-test และ F-test ดวยการวิเคราะหแความแปรปรวน (One-way ANOVA) โดยกําหนดคา p-value ที่ 0.05 

การวิเคราะหแขอมูลการประเมินความตองการของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูวิจัยใช
วิธีการแบงอันตรภาคชั้นเพื่อกําหนดขอบเขตในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี  

จํานวนอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่าํสุด

จํานวนระดับท่ีตองการ
 

 

ชวงของการแปลผล   = 
   

 
      = 0.8 

  
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาสามารถจําแนกผลการศึกษาออกเป็นดานดานตามวัตถุประสงคแของการศึกษาไดดังตอไปนี้  
1.ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
2.พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
3.แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่อุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
4.เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นระหวางขอมูลทั่วไปกับองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
วัตถุประสงคแขอท่ี 1 ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติลานสาง 

จังหวัดตาก  
สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก มีระดับความคิดเห็นใน

การใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.59, S.D.= 0.92) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา 
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก มีระดับความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก 1.ดานพื้นที่ ( = 3.84, S.D.= 0.94) 2.ดานการมีสวนรวม ( = 3.65, S.D.= 0.88) 3.ดาน

กิจกรรมและกระบวนการ ( = 3.46, S.D.= 0.91) และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานการจัดการ ( = 3.40, S.D.= 0.96) 
วัตถุประสงคแขอท่ี 2 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
อภิปรายผล  
เมื่อพิจารณาจากขอมูลแสดงอันดับความสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีอยูแลวหรือกิจกรรมที่อยากใหมีในอุทยานแหงชาติลาน

สาง จังหวัดตากขางตน พบวา นักทองเที่ยวใหความสนใจของกิจกรรมการพักผอนริมนํ้าตกมากเป็นสวนใหญ นอกจากน้ีมีความสนใจในกิจกรรม
ที่หลากหลายอีกในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตากอีกดวย จึงสอดคลองกับแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมนักทองเที่ยวของ Cohen (1972) อาง
ถึงใน อภิสรา ตันตสุทธิกุล (2556) คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก มีลักษณะพฤติกรรมการทองเที่ยว
แบบนันทนาการ (Recreational Tourists) ซึ่งเนนความสําคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนันทนาการหรือการพักผอนทางกาย แตเน่ืองจาก
กลุมนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง สวนใหญเป็นกลุมนักทองเที่ยวกลุมทั่วไป ซึ่งไมใชกลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยตรง ฉะน้ันแลวกิจกรรมที่นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง คือ กิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศสอดคลองกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ไดกลาวไวคือ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบงออกเป็น 11 กิจกรรม ไดแก การเดินเสนทาง
ธรรมชาติ การสองสัตวแ/ดูนก การสํารวจถ้ํา/นํ้าตก การลองแกง การปีนเขา/ไตเขา การน่ังเรือ/แพ ชมภูมิประเทศ การพายเรือแคนู/เรือพายัพ 
การขี่มา/น่ังชาง การขี่จักรยานชมภูมิประเทศ การกางเต็นทแนอนพักแรม กิจกรรมที่กลาวมาขางตนลวนแลวแตเป็นกิจกรรมการทองเที่ยวเ ชิง
นิเวศ แตถาจะกลาวถึงกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถทํากิจกรรมไดในอุทยานแหงชาติลานสาง คือ การเดินเสนทางธรรมชาติ การสอง
สัตวแ/ดูนก การปีนเขา/ไตเขา การขี่จักรยานชมภูมิประเทศ การกางเต็นทแนอนพักแรม เป็นตน ซึ่งกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว ในอุทยาน
แหงชาติลานสาง สามารถที่จะเลือกทํากิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจได ทั้งน้ีการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ เพื่อไมใหระบบนิเวศเสื่อมโทรมและเพื่อรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืนตอไป  

x

x x

x x
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หากแบงตามวัตถุประสงคแของการเดินทางตามความมุงหมายในการเดินทางของนักทองเที่ยวจากการวิเคราะหแขอมูลแบบสอบถาม 
พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีลักษณะวัตถุประสงคแของการทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจในวันหยุด (Holiday-Mass Popular Individual) ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดวัตถุประสงคแของการทองเที่ยวของ Swardrooke (1999) อางถึงใน อภิรัฐ ปานแปูน (2554) คือ วัตถุประสงคแของการ
ทองเที่ยวที่แบงตามเพศ พฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวในแตละกลุม ซึ่งในผลการวิเคราะหแ พบวา นักทองเที่ยวมีชวงอายุระหวาง 
18-24 ปี ซึ่งถือไดวาอยูในชวงนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาประเภทของนักทองเที่ยวสวนใหญที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง 
จังหวัดตาก เพื่อสามารถแยกนักทองเที่ยวกลุมเปูาหมายไดอย างชัดเจน เพื่อตอบสนองความตองการในการจัดการดานองคแประกอบของ
นักทองเที่ยวกลุมเปูาหมายไดอยางเหมาะสมตอไป  

วัตถุประสงคแขอท่ี 3 แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่อุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  
อภิปรายผล  
จากการศึกษาทั้งในขอมูลเชิงปริมาณ เชน ขอมูลพื้นฐานและพฤติกรรมการทองเที่ยวของระดับความตองการของนักทองเที่ยวโดยใช

องคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ขอมูลเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตรแ ผูวิจัยสามารถนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหแเพื่อหาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก ผูวิจัยกําหนดแนวทางการจัดการตามแนวคิด
การจัดการอุทยานแหงชาติไดดังน้ี  

1.เขตบริการ (Service Zone) 
เน่ืองจากอุทยานแหงชาติลานสาง มีพ้ืนที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นธรรมชาติกวางขวาง สะดวกในการเดินทางเขาถึงตัวอุทยาน

แหงชาติลานสางควรประกอบกับมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการ ไดแก ศูนยแบริการนักทองเที่ยว ลานจอดรถ ที่พัก หองนํ้า ถั งขยะ 
บริเวณในการกางเต็นทแนอน ปูายสื่อความหมายตางๆ เป็นตน แตทั้งน้ีอุทยานแหงชาติลานสางยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมคือสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน เพิ่มจํานวนถังขยะ เกาอี้ที่น่ัง รวมทั้งหองใหมีความสะอาดและใชการได ควรออกแบบถังขยะใหมีความนาสนใจ โดยการจัดทําเป็น
รูปสัตวแนํ้าหรือรูปตางๆ ใหเกิดความสนใจของนักทองเที่ยวเพื่อที่จะอยากทิ้งขยะลงถัง ถือเป็นการสรางจิตสํานึกใหกับนักทองเที่ ยวในการรักษา
ความสะอาดดวย ควรเพิ่มจํานวนปูายสื่อความหมายใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหเห็นเดนชัด โดยเฉพาะที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย 
ทั้งน้ีเพื่อการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวกและถูกตอง หากมีปูายสื่อบอกทางชํารุดทรุดโทรมควรบูรณะซอมแซม ควรจัดร านจําหนาย
สินคาและอาหารเครื่องด่ืมในอุทยานแหงชาติลานสาง เพื่อใหนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในอุทยานแหงชาติลานสางมีความสะดวกสบายในสิ่ งที่
ตองการและสามารถซื้อสินคาที่ระลึกเป็นของฝากกลับบานไดอีกดวย ทั้งน้ีการจําหนายสินคาและอาหาร เครื่องด่ืม ทําใหอุทยานแหงชาติลาน
สางและชุมชนเกิดรายไดจากการจําหนายสินคา แตในการเขามาทองเที่ยวในตัวอุทยานแหงชาติลานสาง เน่ืองจากพื้นที่ที่นักทองเที่ยวเขาไปเป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมแกการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ฉะน้ันแลวกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาจะไมพบกับสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนกับสถานที่ทองเที่ยว
อื่นๆ เพราะการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  

2.เขตนันทนาการ (Outdoor Recreation Zone)  
กิจกรรมสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมที่เนนในการเรียนรูธรรมชาติสิ่งแวดลอมและมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวกลุม

กิจกรรม เพื่อไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กลุมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศเนนการใกลชิดธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่กลาวไววา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมหลัก คือ การเดินปุา กิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติ การพักแรม การกางเต็นทแ เป็นตน แตทั้งน้ีอุทยานแหงชาติลานสางควรที่จะเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดมี
ทางเลือกและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ควรสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมที่สามารถเที่ยวไดทั้งปีของฤดูกาลทองเที่ยว และนอกฤดูกาลทองเที่ยว
หรืออาจจะจัดกิจกรรมบันเทิงสลับกับกิจกรรมใหความรูหรือไขตางๆ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นตองไมมีผลกระทบตอการทองเที่ยว  

3.เขตสงวนสภาพธรรมชาติ (Primitive Zone) และ 4.เขตหวงหาม (Strict Nature Reserve Zone หรือ Strict Protected 
Zone) อุทยานแหงชาติลานสาง มีพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณแและมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ มีทั้งสัตวแเลี้ยงลูกดวยนมซึ่งเป็นสัตวแที่ใกล
สูญพันธุแ น่ันก็คือ เลียงผา อุทยานแหงชาติลานสางมีจุดบริการใหนักทองเที่ยวไดชมสัตวแปุาและระบบนิเวศ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินเขาไปยัง
จุดที่อุทยานแหงชาติลานสางมีไวใหบริการ ดังน้ันนักทองเที่ยวควรคํานึงถึงการกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติทุกครั้งที่มี การ
กระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อคงความเป็นธรรมชาติและการอนุรักษแไวไมใหเกิดการทําลาย  

5.เขตฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ (Recovery Zone)  
หัดขับเดินชมธรรมชาติในอุทยานแหงชาติลานสาง จะพบวาในอุทยานแหงชาติลานสางเต็มไปดวยขยะในบางจุดจะเห็นจํานวนขยะ

เยอะมาก จึงทําใหบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติลานสางมีความเสื่อมโทรมลง ดังน้ัน อุทยานแหงชาติลานสางควรมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เป็ น
ประจําทุกปี เพื่อไมใหเกิดความเสื่อมโทรมของอุทยานแหงชาติลานสาง โดยตองคํานึงถึงระบบนิเวศและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของพื้นที่
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อุทยานแหงชาติลานสาง ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนแบริเวณนํ้าตกในอุทยานฯใหมีความสวยงามมากขึ้น ควรปลูกจิตสํานึกที่ดีดานการอนุรักษแ
ทรัพยากรในอุทยานฯใหกับนักทองเที่ยวโดยการจัดคายขึ้นมาเพื่อเนนกิจกรรมที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูแลวและปลูกขึ้นมาใหม 
เพื่อใหเกิดความย่ังยืนของธรรมชาติของอุทยานแหงชาติลานสางตอไป แตทั้งน้ีกลุมนักทองเที่ยวที่เขาไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ลานสาง 
ควรที่จะหาความรูความเขาใจจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แหงชาติลานสางอยางถูกตองและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอุทยานฯอีกดวย การนําความรูที่ไดไปปฏิบัติอยางแรก คือ การนําขยะที่
นักทองเที่ยวนําเขามาดวยกับออกไปจากเขตอุทยานหรือการทิ้งขยะใหลงถัง เพื่อนักทองเที่ยวกลุมที่เขามาในระยะเวลาตอๆไปพบเห็นพื้นที่ใน
อุทยานแหงชาติลานสางจะไดมีความสะอาด นักทองเที่ยวที่เขามาก็จะชวยกันอนุรักษแธรรมชาติและไมทิ้งขยะไวบริเวณพื้นที่ทองเที่ยว เชนกัน 
และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกซึ่งจัดคายอนุรักษแสิ่งแวดลอมและประชาสัมพันธแโดยใชสื่อในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพแ สื่อบุคคล 
สื่อกิจกรรมตางๆ เป็นตน ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมเนนใหนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและสรางจิตสํานึกใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานภายในอุทยานเพิ่มเติม เพื่อเป็นแบบอยางที่ดี
ใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น  

วัตถุประสงคแขอท่ี 4 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นระหวางขอมูลทั่วไปกับองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว โดยใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในดาน
พื้นที่ ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการและดานการมีสวนรวม โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือนและภูมิลําเนา กับความตองการของนักทองเที่ยวโดยใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี  

1) เพศตางกัน พบวา นักทองเที่ยวเพศชายมีระดับความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศดานพื้นที่และดาน
การมีสวนรวมมากกวานักทองเที่ยวเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2) อายุตางกัน พบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 
ดานที่แตกตางกัน คือ ดานพื้นที่ ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการและดานการมีสวนรวม โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01  

3) ระดับการศึกษาตางกัน พบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยว
เชิงนิเวศทั้ง 4 ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) สถานภาพตางกัน พบวา นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดาน
พื้นที่ ดานกิจกรรมและกระบวนการและดานการมีสวนรวมตางกัน และนักทองเที่ยวมีความตองการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยรวมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5) อาชีพตางกัน พบวา นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานพื้นที่ ดาน
การจัดการและดานกิจกรรมและกระบวนการตางกัน และนักทองเที่ยวมีความตองการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6) ระดับรายไดตอเดือนตางกัน พบวา นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานการจัดการและดานกิจกรรมและกระบวนการตางกัน และนักทองเที่ยวมีความตองการใชองคแประกอบของการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

7) ภูมิล าเนาตางกัน พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศดานพื้นที่ ดานกิจกรรมและ
กระบวนการและดานการมีสวนรวมตางกัน และนักทองเที่ยวมีความตองการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ทั้งน้ี นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก มีระดับความคิดเห็นในการใชองคแประกอบ
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวใน
อุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก มีระดับความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก 1.ดาน
พื้นที่ 2.ดานการมีสวนรวม 3.ดานกิจกรรมและกระบวนการ และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานการจัดการ และนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางเขามาเที่ยวในอุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือนและภูมิลําเนา
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นในการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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อภิปรายผล  
โดยผลจากการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของนักทองเที่ยวโดยใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เมื่อพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานที่ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือนและภูมิลําเนาที่ตางกัน ทําให
ทราบวานักทองเที่ยวมีความตองการใชองคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี  

1) ดานพ้ืนท่ี นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบดานพื้นที่โดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว ไดแก 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและภูมิลําเนา  

2) ดานกิจกรรมและกระบวนการ นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบดานพื้นที่โดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐาน
ของนักทองเที่ยว ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและภูมิลําเนา  

3) ดานการจัดการ นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบดานพื้นที่โดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและภูมิลําเนา  

4) ดานการมีสวนรวม นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในการใชองคแประกอบดานพื้นที่โดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐานของ
นักทองเที่ยว ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและภูมิลําเนา  
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การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
   The study of tourists' opinions on food tourism resources in Mueang District, Tak Province 

 

ดุษฎี มุกดาออน1  และ สายรุง เพชรกัลยา2 

Dutsadee Mukda-on and Sairung Phetkanlaya    
บทคัดยอ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารที่มีการเชื่อมโยงสถานที่สําคัญและแหละทองเที่ยวตางๆใน
อําเภอเมืองไวดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารอําเภอเมือง จังหวัดตาก เสนอแนะแนวทาง
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารอําเภอเมืองจังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมือง 
จังหวัดตากจํานวน 25 คน โดยใชแบบสัมภาษณแเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  สําหรับการวิเคราะหแขอมูลใชการวิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแของ
นักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวในอําเภอเมิงตาก  

ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาเที่ยวเชงิอาหารในอําเภอเมือง จังหวัดตาก สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-39 ปี 
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส เป็นผูประกอบอาชีพ ระดับรายไดตอเดือน 5,000-25,000 บาท นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นคน
ตางจังหวัด  สวนใหญเดินทางทองเที่ยวไมพักคางคืนและใชยานพาหนะเป็นรถยนตแสวนบุคคล คาใชจายสําหรับการเดินทางทองเที่ยวตอคนตอคร้ังอยู
ที่ไมเกิน 5,000 บาท มีความถี่ของการเดินทางเขามาเทีย่วท่ี 1-3 คร้ังตอปี เลือกเดินทางมาทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหแและนักขัตฤกษแ เดินทาง
รวมกับครอบครัวและสวนใหญใหอันดับความสนใจในกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอาหารที่มีอยูหรือการพัฒนาที่อยากใหมีในเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร 
คือ ดานพัฒนาสภาพพ้ืนที่ของแหลงทองเที่ยวเชิงอาหารตางๆ การใหบริการดานขอมูลของแหลงทองเที่ยว ทั้งน้ีนักทองเที่ยวมีระดับความตองการใช
องคแประกอบของการทองเที่ยวเชิงอาหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากสามารถเรียงลําดับความตองการใชรูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารใน
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีระดับความพึงพอใจในการกําหนดเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก บริบทของรานอาหารที่
กําหนด ไดแก 1) ปใจจัยดานบุคคล เชน เพศ อาชีพ  รายไดที่แตกตางกัน 2) ปใจจัยดานระดับความพึงพอใจตอการใหบริการลูกคาในคร้ังน้ัน3) 
เปูาหมายของการทองเที่ยว การเขาถึงแหลงทองเที่ยว การใหบริการในดานตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงอาหารเชน บริการดานที่จอดรถ การโฆษณา 
ปูายบอกทาง การประชาสัมพันธแ และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหาร 
ค าส าคัญ : ความคดิเห็น,การทองเทีย่ว,นักทองเที่ยวเชิงอาหาร,การทองเทีย่วเชงิอาหาร 
 

Abstract 
 The purpose of this study is to analyze the route of food tourism that is linked together with important places and 
tourist attractions in the city district together effectively. There are guidelines for the development of food tourism routes, 
Mueang District, Tak Province. Suggestions for food tourism promotion in Mueang District, Tak Province. The sample group 
used in this study is tourists who travel in Mueang District. Tak province, 25 people using the interview form as a research tool 
For data analysis, the data were analyzed from the interview form of tourists visiting the district of Mung Tak.  

The results of the study showed that most tourists who visited the food in Mueang Tak province were female. Age 
between 20-39 years of study at the undergraduate level Have marital status Is a professional Monthly income level 5,000 -
25,000 baht. Most tourists are provincial people. Most travels do not stay overnight and use vehicles as personal cars. The 
cost of traveling per person per time is not more than 5,000 baht. There is a frequency of 1-3 trips per year. Choose to travel 
during weekends and public holidays. Traveling with family and most of the interest in the existing food tourism activities or 
the development that would like to have in the food tourism route is the development of the area of various food tourism 
destinations. Information services of tourist sites The tourists have a level of demand for food tourism elements. Overall, a t a 
high level, the demand for food tourism route patterns in Mueang District, Tak Province, which has the level of satisfaction in 
determining food tourism routes is at a high level in 3 aspects, namely the context of the restaurant. Defined as 1) personal  
factors, such as gender, occupation, income, difference 2) The level of satisfaction level for customer service at that time 3) 
The goal of tourism Access to tourist attractions Services in various fields Of food tourism such as Parking services, advert ising 
signs, public relations And in the medium level, 1 aspect: food tourism activities 
Keywords:  opinion,Tourism, Food tourists, Gastronomic Tourism    
                                                             
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่วและการโรงแรม วิทยาลยันอรแทเทิรแน E-mail: paewvaew12@gmail.com 
2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 
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บทน า 
 การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโลกในปจจุบันและแนวโนมของการทองเที่ยวที่มีผูเดินทาง ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
ทุกป กอใหเกิดการสรางรายไดเขาสูประเทศน้ันๆ ประเทศไทยเองก็ผลักดันใหมี การพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อให
สามารถแขงขันในตลาดโลกอยางประสิทธิภาพ จึง สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและสราง
รายไดใหกับ ประเทศไทยในลําดับตนๆ(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555) อยางไรก็ตามแมวาอุปสงคการทองเที่ยวทั้ง ในและตางประเทศ
เพิ่มขึ้น แตการแขงขันสงเสริมการทองเที่ยวระหวางประเทศตางๆก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เชนกัน การที่ประเทศจะประสบความสําเร็จในการส
งเสริมการทองเที่ยวมากนอยเพียงใดน้ันก็ขึ้นอยูกับ ประสิทธิผลของนวัตกรรมเชิงกลยุทธในการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศน้ันปจจุบัน
นักทองเที่ยวมีความ ตองการในการเดินทางทองเที่ยวที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้นอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง โครงสรางประชากร
และภูมิหลังของนักทองเที่ยว ทําใหเกิดนักทองเที่ยวกลุมใหมๆขึ้นมากมายอาทิ นักทองเที่ยวสูงอายุ นักทองเที่ยวกลุมคนโสด เปนตน และการ
เปลี่ยนแปลงคานิยมของประชากรโลกอันเปน ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในปจจุบันไดเริ่มกาวเขาสูโลกแหงสังคมสารสนเทศ 
(Information Society) ที่สงผลใหนักทองเที่ยวมีความแตกตางในการบริโภคตามความชอบของแตละบุคคล (กรวรรณสังขกร, ม.ป.ป.) กอปรกับ
สภาพเศรษฐกิจในยุคปจจุบันที่มีการแขงขันอยางรุนแรง ทําใหผูบริโภคมี ทางเลือกที่หลากหลายในตัวผลิตภัณฑอุปโภค บริโภค ทําใหปริมาณ
ของอุปทานมากกวาอุปสงค ผูผลิตหรือ ผูประกอบการตางหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคาแบบเจาะตลาด (Niche Market) เพื่อผลิตสิ
นคาที่ มีอัตลักษณโดดเดน โดยอาศัยความคิดสรางสรรคและความแตก   ตาง ประเทศไทยมีนโยบายเนนทําการ พัฒนาการทองเที่ยวที่เนนตลา
ดกลุมกระแสหลักที่มีศักยภาพในการจับจาย และนําความตองการของแตละ กลุมมาสรางเรื่องราวเฉพาะ โดยตอบสนองความตองการของนักท
องเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ เพื่อขยายฐาน นักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
ไทย (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554)  
      ในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) นับเปนการทองเที่ยวทางเลือกอีกประเภทหน่ึง ที่ไดรับความสนใจจากนานาประเทศ 
แหลงทองเที่ยวทั่วโลกจํานวนมากตางใชอาหารทองถิ่น   เปนเครื่องมือ สงเสริมใหนักทองเที่ยวมาเยือนแหลงทองเที่ยวน้ันๆ เน่ืองจากอาหารทอง
ถิ่นมีความ  เปนเอกลักษณของตนเอง และมีการสืบทอดตอกันมานานนับรอยป มีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน ซึ่ง เปนสิ่งสําคัญในการนําเสนอเอกลักษณและวัฒนธรรมตามจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว อันเปนสิ่ง กระตุนความสนใจที่จะให
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนครั้งแรก เกิดความประทับใจในรสชาติของอาหารและซึม ซับบรรยากาศของร านน้ันๆจนเกิดความตองการอยากจะ
กลับมาเยือนอีกในครั้งตอๆไป ดังน้ันหากประเทศไทย สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหาร ก็จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงรุกอีกดานหน่ึงซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญในการพัฒนาอาหารควบคูกับการทองเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับอาหารไทยของ
ภาครัฐที่ขยายออกไปสูระดับสากล(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554)  
         อาหารไทยจัดเปนอาหารที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อาหารไทยเกิดจากการผสมผสานจากหลากหลาย วัฒนธรรม มีการเรียนรู ถายทอดจาก
รุนสูรุน อาหารไทยโดดเดนต้ังแตรสชาติ หนาตาที่มีลักษณะสวยงาม และ ยังขึ้นชื่อในเรื่องคุณค าทางอาหารและสรรพคุณทางยาที่เมื่อ
รับประทานแลวสงผลดีตอสุขภาพอีกดวยอาหาร ไทยไมเพียงแตไดรับความนิยมจากคนในประเทศเทาน้ัน แตชื่อเสียงของอาหารไทยยังโดงดัง
ไกล  ไปถึง ตางประเทศ เปนที่ยอมรับจากทั่วโลกCNNgoเครือขายขาวยอยของ CNN ( Cable News Network: CNN) สํานักขาวของอังกฤษที่
ใหญที่สุดในโลก CNNgoเปนเวบไซตที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชชีวิตทั้งการกิน ด่ืม เที่ยว รวมถึงศิลปะและวัฒธรรมจากเมืองใหญทั่วทั้ง
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟค โดยการนําเสนอขอมูลความนิยม ของประชาชนทั่วโลก จากการจัดอันดับสุดยอดอาหารของโลก 50 เมนูในป 2011 พบวา
แกงมัสมั่น ของไทย ติดอันดับที่ 1 เปนอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ ในขณะที่เมนูยอดนิยมอยาง ตมยํากุง มาเปนอันดับ 8 นีาตกหมู อันดับที่ 19 
และสมตํา อันดับที่ 46(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) ที่มา : CNN.com ,CNNgo.com เมืองตากมีประวัติความเปนมากวา 2500 ป มี
เอกลักษณหลายอยางที่เปนตัวของตัวเอง แตยังขาด การนําเสนอที่ทําใหคนทั่วๆไปไดรูจัก ขอแนะนําอาหารพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณของจังหวัด
ตาก ขอมูลน้ีไดจาก เอกสารการวิจัยศักยภาพการทองเที่ยวจังหวัดตากวัฒนธรรมอาหารของคนอําเภอเมือง จังหวัดตาก เปนอีก หน่ึงในรูปแบบ
ของการดําเนินชีวิตในวิถีของชาวอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีการสืบทอดตอกันมานานนับหลาย สิบป โดยอาหารของชาวอําเภอเมือง จังหวัด
ตากเปนอาหารที่มีความเปนเอกลักษณของตนเองมาชานาน นิยม รับประทานกันเฉพาะในทองถิ่น เปนอาหารที่ทําขึ้นโดยใชผักหรือวัตถุดิบที่
มีอยูในทองถิ่น ซึ่งมีการสืบทอด วิธีการปรุงอาหารและวิธีรับประทานตอๆกันมา โดยที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารของประเทศเพื่อนบาน ใกล
เคียง รวมถึงชนชาติไท ลาว พมา จีนและกลุมผูนับถือศาสนาอิสลามที่ไปมาหาสูกันในอดีต จนหลอมรวม มาเปนอาหารในปจจุบันที่เปนเอ
กลักษณเฉพาะทําใหอําเภอเมือง จังหวัดตากเปนอีกเสนทางหน่ึงที่มีศักยภาพ ดานการทองเที่ยวเชิงอาหาร(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดตาก, 2554)  
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           จากแนวโนมดังกลาวขางตน ทางจังหวัดตากและหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการสงเสริมและผลักดัน ใหแหลงทองเที่ยวเชิงอาหารอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก มีความเปนอัตลักษณที่โดดเดนในเชิงวัฒนธรรมอาหารมี การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากรการทองเที่ยว
เชิงอาหารที่สอดคลองกับความตองการ ของภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สงเสริมเอกลักษณดานอาหารเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของ 
จังหวัดและประเทศ ทั้งน้ีจําเปนตองมีการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากร การทองเที่ยวเชิงอาหารอําเภอ
เมือง จังหวัดตากและหาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารที่มีการ เชื่อมโยงกับสถานที่ทองเที่ยวสําคัญตางๆในอําเภอเมือง ซึ่งกอให
เกิดการทราบถึงอัตลักษณ ความโดดเดน เกิด เปนสัญลักษณในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอเมืองตาก 
ซึ่งจะเปน ผลดีตอการอนุรักษวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิต และทําใหเกิดผลิตภัณฑการทองเที่ยวเชิงอาหารของอําเภอ เมือง จังหวัดตากที่มี
ความแตกตางและมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอาหาร อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงอาหารอําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารของอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
  
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานเน้ือหาการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มี ตอทรัพยากรการทองเที่ยวเชิง
อาหารอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก      
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี เก็บรวบรวมขอมูลจาก นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทอง
เที่ยวอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ใชชวงเวลาในการศึกษาวิจัย จํานวน 28  
 3.ขอบเขตดานพื้นที่ของการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชสถานที่รานอาหารที่ขึ้นชื่อในอําเภอเมือง ตากจํานวน 5 สถานที่ ไดแก ราน
อาหารบานเคียงนีา รานเมี่ยงคํา กลวยทอดใตสะพาน รานกาแฟTak coffee by stamp และรานพุทธรักษา-อาหารเจ  
        4.ขอบเขตดานระยะเวลา ในการวิจัยครั้งน้ีมีชวงเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล เดือนตุลาคม 2561 
 
ประโยชนแท่ีจะไดรับ 
  1. ทราบถึงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอาหารของอําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยววามีพฤติกรรมอยางไรกับการทองเที่ยวเชิงอาหารในอําเภอ เมือง จังหวัดตาก  
 3. เปนขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารและความรูที่ไดจากงานวิจัยไป เผยแพรและใชในการวางแผนพัฒนา
เสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร ตอไป   
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษา ความคิดเห็นของนักทองเทียวทีมีตอทรัพยากรการทองเทียวเชิงอาหาร อําเภอเมือง จังหวัดตาก สําหรับนักทองเทียวชาว
ไทย โดยการศึกษาเพือศึกษาความคิดเห็นของนักทองเทียวทีมีตอ ทรัพยากรการทองเทียวเชิงอาหาร อําเภอเมือง จังหวัดตาก และศึกษา
พฤติกรรมนักทองเทียวเชิงอาหารเพื่อ เป็นขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการทองเทียวเชิงอาหาร ดังนันผูวิจัยจึงทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยทีเกียวของ สามารถแบงตามสาระสําคัญดังน้ี  
 1. การทองเทียวเชิงอาหาร  
 2. พฤติกรรมนักทองเทียวเชิงอาหาร  
 3. บริบทรานอาหาร อําเภอเมืองตาก  
 4. งานวิจัยทีเกียวของ 
 1. การทองเท่ียวเชิงอาหาร     

1.1 สถานการณแ แนวโนมของการทองเที่ยวเชิงอาหาร การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโลกในปใจจุบันและแนวโนมของการ
ทองเที่ยวที่มีผู เดินทางทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกปี กอใหเกิดการสรางรายไดเขาสูประเทศน้ันๆ ประเทศไทยเองก็ ผลักดันใหมีการพัฒนา
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และสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกอยาง ประสิ ทธิภาพ จึงสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและ สรางรายไดใหกับประเทศไทยในลําดับตนๆ(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,2555 )  

ในปใจจุบันการทองเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) นับเป็นการทองเที่ยวทางเลือกอีกประเภทหน่ึง ที่ไดรับความสนใจจากนานา
ประเทศ แหลงทองเที่ยวทั่วโลกจํานวนมากตางใชอาหารทองถิ่นเป็นเครื่องมือ สงเสริมใหนักทองเที่ยวมาเยือนในแหลงทองเที่ยวน้ันๆประเทศ
ไทยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม การทองเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงรุกอีกดานหน่ึงที่สอดคลองกับนโยบาย
ของ รัฐบาลที่ใหความสําคญัในการพัฒนาอาหารควบคูกับการทองเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธแเกี่ยวกับอาหารไทยของภาครัฐที่ขยายออกไปสู
ระดับสากลอีกดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558) 

ระบบการทองเที่ยว ซึ่ง Leiper (1979) กลาววา การทองเที่ยวไมใชเป็นอุตสาหกรรม แตเป็นระบบ เริ่มตนจากนักทองเที่ยวมีความ
ตองการในการเดินทางทองเที่ยวดวยเหตุผลและแรงกระตุนแตกตางกันไป จากน้ันจึงเริ่มหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ แลว จึง
ตัดสินใจเดินทางจากที่อยูเดิม โดยอาศัยการคมนาคมรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงไปยังจุดหมายปลายทาง และ ณ จุดหมายปลายทางแหงน้ัน
นักทองเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณแจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ดังน้ัน 

1.2 ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอาหาร  การทองเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การทองเที่ยวที่มีจุดมุงหมายหรือแรงจูงใจเพื่อ
ประกอบกิจกรรม หรือมีประสบการณแหรือลิมลองเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม ซึงนักทองเที่ยวอาจจะทํากิจกรรมอื่นๆควบคู ไปดวย Macionis, 
& Cambourne (2003) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอาหาร วาหมายถึง การเดินทาง เพื่อไดสัมผัสถึงประสบการณแทางดานอาหารใน
แตละพื้นที โดยมีวัตถุประสงคแหลักคือความบันเทิง และนันทนาการ นอกจากประสบการณแการรับประทานอาหารแลว การทองเที่ยวเชิงอาหาร 
ยังรวมถึงการ เย่ียมชมสถานที่ทําอาหาร เทศกาลอาหาร ตลาด งานแสดงและสาธิตการทําอาหาร หรือกิจกรรมการ ทองเที่ยวตางๆ   

1.3 รูปแบบและกิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงอาหาร  เป็นการเดินทางไปในพื้นที่เพื่อการพักผอนรวมถึงการไปชมกิจกรรมดาน
อาหาร งานเทศกาล อาหาร งานแสดงสินคาดานอาหาร การสาธิตการทําอาหารรวมถึงการชิมผลิตภัณฑแอาหารที่มีคุณภาพใน พื้นที่น้ันๆ โดย
นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศหรือวัฒนธรรมทองถิ่นที่แปลกใหมผาน การชิมอาหาร ซึ่งรสชาติของอาหารจะสะทอนถึง
วัฒนธรรมของประเทศการทองเที่ยวเชิงอาหาร 

(Gastronomy Tourism) จึงเป็นการทองเที่ยวที่ใชประสาทสัมผัสทุกความรูสึกและสงผลใหอาหารเป็น ศูนยแกลางสําคัญใน
ประสบการณแทองเที่ยว 

2. พฤติกรรมนักทองเทียวเชิงอาหาร  
การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักทองเที่ยว   นักวิชาการดานการทองเที่ยวไดกําหนดรูปแบบของนักทองเที่ยว (Typology : a 

systematic classification or study of types) เพื่ออธิบายพฤติกรรมนักทองเที่ยว การพัฒนารูปแบบของนักทองเที่ยวสวน ใหญไดมาจาก
ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณแหรือการใชแบบสอบถาม (questionnaire) การกําหนดรูปแบบ พฤติกรรมนักทองเที่ยวอาจทําไดหลายวิธี ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแและวิธีการที่ใช 

2.1 ประเภทของนักทองเที่ยวเชิงอาหาร สริตา พันธแเทียน(2545) นักทองเที่ยวเชิงอาหาร จัดเป็นนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษแในประเภท
ที่ตองการความแทจริงความเรียบงายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดังน้ันวัฒนธรรมที่แทจริงสามารถเป็นที่รูจัก ไดโดยการคนหาอาหารประจําชาติ
และอาหารทองถิ่น  

Maslow (n.d. อางใน “ทฤษฎีความตองการ”, ม.ป.ป.) เห็นวาความตองการของบุคคลมีหากลุม จัดแบงไดเป็นหาระดับจากระดับ
ตํ่าไปสูง เพื่อความเขาใจ มักจะแสดงลําดับของความตองการเหลาน้ี 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1: แสดงลาํดับความตองการของมนุษยแตามแนวคิดของมาสโลวแ 

ที่มา: ทฤษฎคีวามตองการ สบืคนจากhttp://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm. 
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 มาสโลวแแบงความตองการเหลาน้ีออกเป็นสองกลุม คือ ความตองการที่เกิดจากความขาดแคลน (Deficiency Needs) เป็น ความ
ตองการระดับตํ่า ไดแก ความตองการทางกายและความตองการความ ปลอดภัย อีกกลุมหน่ึงเป็นความตองการกาวหนา และพัฒนาตนเอง 
(Growth Needs)ไดแกความตองการ ทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความตองการเติมความสมบูรณแใหชีวิต จัดเป็นความตองการระดับสูง 
และ อธิบายวา ความตองการระดับตํ่าจะไดรับการสนองตอบจากปใจจัยภายนอกตัวบุคคล สวนความตองการ ระดับสูง จะไดรับการสนองตอบ 
จากปใจจัยภายในตัวบุคคลเองตามทฤษฎีของมาสโลวแ ความตองการที่รับ การตอบสนองอยางดีแลว จะไมสามารถเป็นเงื่อนไขจูงใจบุคคลไดอีก
ตอไป แมผลวิจัย ในเวลาตอมา ไม สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลวแ   
 2.2 ลักษณะพฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงอาหาร Perreault และDorden (1979) ไดเสนอรูปแบบพฤติกรรมนักทองเที่ยวออกเป็น  4  
รูปแบบ ไดแก  

1.นักทองเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแลวนักทองเที่ยวประเภทน้ีมีรายไดปานกลาง แตแสวงหาการหยุด
พักผอนหรือทองเที่ยวที่ใชคาใชจายตํ่า  

2.นักทองเทียวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักทองเทียวทีมีการศึกษาดีและมีรายได ปานกลางถึงสูง มีความชื่น
ชอบในกิจกรรมระหวางการหยุดพักผอนหรือการทองเที่ยวแบบผจญภัย 

3.นักทองเที่ยวประเภทเดินทางระหวางวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักทองเที่ยวกลุมเล็กๆ ซึ่งมักใชเวลาในการคิดเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งตอไปวาจะไปที่ไหน อยางไร นักทองเที่ยวกลุมน้ีคอนขางมีความกระตือรือรนแตมีรายไดคอนขางนอย  

4.นักทองเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใชระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers) เป็นนักทองเที่ยวที่มีใจรักการ
ทองเที่ยวเดินทางอยางมากแตไมสนใจการทองเที่ยวในระหวางวันหยุดสุดสัปดาหแ หรือการใชเวลากับการเลนกีฬา แตจะชอบการเดินทางที่ใช
ระยะเวลานานมากกวา 

2.3 บริบทรานอาหารอําเภอเมืองตาก  ในการทําวิจัยในครังน้ีผูวิจัยไดกําหนดบริบทของรานอาหาร 5 ราน ไดแก    
2.3.1รานอาหารบานเคียงนํ้า เป็นรานอาหารที่ชาวเมืองตากคุนเคยกันเป็นอยางดี ทางดานเจาของรานคือ คุณมนตรี เดชบริบูรณแ 

และคุณปุณยานุช เดชบริบูรณแ สองสามีภรรยาผูริเริ่มที่จะเปิดรานอาหาร ดวยความที่คุณมนตรีมีความชื่นชอบในดานการทําอาหารอยูแลว  ทาน
จึงเปิดรานอาหารและดวยที่ดินบานอยูใกลแมนํ้า จึงทําใหมีทําเลที่ตัง รานที่เหมาะสมและตังชื่อรานวาบานเคียงนํ้า คือ รานที่ใหความรูสึกวาทาน
อาหารที่บานและรานอยูเคียงกับนํ้า ลูกคาสวนใหญของทางรานอาหารจะเป็นลูกคาที่มาจากจังหวัดอื่น โดยแบงเป็นลูกคาตางจังหวัด 60% 
ลูกคาภายในจังหวัดตาก 40% เมนูที่ขึ้นชื่อของรานจะเป็นเมนูปลา เชน ปลาชอนทอดนํ้าปลา ปลาทับทิมน่ึงมะนาว และที่เป็นที่จดจําของลูกคา
คือ ขาวหมอดินที่เป็นเอกลักษณแที่มีที่เดียวในอําเภอเมืองตาก   

 2.3.2 กลวยทอดใตสะพานกิตติขจร เปิดมาแลวกวา  40 ปี โดยนางประมวล บุรณแเกิด (ยายเปิง) เป็นผูกอต้ังรานกลวยทอดใต
สะพานมาต้ังแตแรก แตกอนรานจะปิดบอยครั้ง เพราะยายตองดูแลครอบครัวไปดวย ควบคูกับตองเตรียมอุปกรณแและเตรียมราน รานขายกลวย
ทอดจะเปิดขายตังแตเชาเวลา 07.30 น. เป็นตนไป จนกวาจะขายหมด ปใจจุบันรานกลวยทอดใตสะพาน มีลูกคาเขามาอุดหนุนทุกวัน จนเป็น
ธุรกิจหลักของครอบครัว มีหลานสาว ลูกสาว และลูกเขย ชวยกันทําทั้งหมด กลวยนํ้าวาสมัยกอน จะเป็นกลวยนํ้าวาราคาถูก อยูที่หวีละ 5  บาท 
แตปใจจุบัน ราคาอยูที่ 10-15  บาทตอ หวี และตองเสียคาเชาที่กับทางเทศบาลเพียงวันละ 10 บาท เทาน้ัน แตกลวยก็ยังคงขายถูก ในราคาถุง
ละ 20 บาท และรสชาติคุณภาพยังคงเดิม จึงทําใหมีลูกคาประจํา และลูกคาจากตางจังหวัด แตละคนก็แวะมาอุดหนุนกันอยางไมขาดสาย คิด
เป็นเปอรแเซ็นตแลูกคาภายใน จังหวัดตากอยูที่ประมาณ 60% และลูกคาจากตางจังหวัดประมาณ 40%  

2.3.3 ราน Tak coffee By Stamp   ความเป็นมาของรานกาแฟ Tak coffee By Stamp ถือเป็นรานกาแฟที่หาไดไมยากสถานที่
ต้ังอยูขาง โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ และอยูหนาศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เทศบาลเมืองตาก รานถือกําเนิด ขึ้นครั้งแรกในปี 2553 
จากความคิดของเจาของรานคือคุณนิธิพันธแ เจนอักษร หรือคุณมิน ทีเล็งเห็นถึง โอกาสในการเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว ซึ่งเมื่อกอน
คุณมิน เจาของรานกาแฟยังไมไดเปิดเป็น อาชีพหลักเพราะไดทํางานรับราชการครูอยูดวยและการด่ืมกาแฟก็ยังไมเป็นที่นิยมมากนักสําหรับชาว
อําเภอ เมืองตาก แตดวยความคิดของเจาของรานที่เล็งเห็นถึงความตองการของลูกคาและความนิยมของคนไทยใน อนาคต จึงไดอดทนพัฒนา
รานจนกลายเป็นที่รูจักของชาวเมืองตากและกลุมนักทองเที่ยวที่มากราบไหว สักการะศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและนักทองเที่ยวขาสัน
จรที่ผานไปมา ดวยรานกาแฟ Tak coffee By Stamp มีทําเลที่ต้ังที่ตอบสนองตอไลฟสไตลแของผูบริโภคและนักทองขาสันจรที่เดินทางไดอยาง
มากจึง ทําใหมีลูกคาที่หลากหลาย 

ปใจจุบันรานกาแฟ Tak coffee By Stamp  ยังถือเป็นจุดนัดพบและแหลงพักผอนสําหรับคนเดินทาง และลูกคาทั่วไป ตัวรานถูก
ออกแบบแนวธรรมชาติโดยใชสวนหยอมเล็กๆเพื่อสรางบรรยากาศ รมรื่น เย็น สบาย ความรูสึกผอนคลาย ลูกคาสวนใหญแบงเป็นลูกคาประจํา 
80% ลูกคาสันจร 20% ประเภทลูกคาวัย ทํางาน 60% วัยเรียน 40%  
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  2.3.4 รานพุทธรักษา อาหารเจ  เป็นรานอาหารมังสวิรัติ รานแรกในอําเภอเมือ งตาก เปิดดําเนินการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 11 
มิถุนายน 2529 รวมระยะเวลาในการเปิดมาแลวกวา 32 ปี ต้ังอยูที่ ซอยตากสิน ตําบลเชียงเงิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 อาหารเจ
ในมังสะวิรัตตํานานที่เปิดเป็นเจาแรกในอําเภอเมืองตากแลว รานน้ียังมีอาหารเจเมนูมังสวิ รัติที่ไมจําเจ มีบะหมี่หมูแดง ปอเปียกทอด ขนมจีน
นํ้ายารสเด็ด และตมถั่วเหลืองเป็นเจาแรกที่ลูกคา และนักทองเที่ยวที่ทานมังสวิรัติมาทองเที่ยวที่จังหวัดตากแลวกินมังสวิรัติต องไมควรพลาด 
และมีเมนูเด็ดที่ลูกคาชอบทานคือเมนูลาบเจและมังสวิรัติ บรรยากาศภายในรานเป็นรานอาหารมังสวิรัติที่ใหอารมณแความเป็นกันเอง ความ
อบอุนเหมือนทานขาวมือเชาในครอบครัวภายในบาน เดิมที่รานอาหารเจพุทธรักษา ไมได ต้ังอยู ณ ที่เดิมปใจจุบันจะต้ังอยูตรงขามกั บ
โรงพยาบาลตากสินมหาราช เน่ืองจากเจาของรานเดิมคือคุณ นันทนา คําพุทร หรือที่ เรียกกันสั้นๆวา แมนอย ดวยความที่แมนอยทานเป็น
พยาบาลและอยากจะทําอาหาร เพ่ือสุขภาพ และดวยจากชวงน้ันประจวบเหมาะกับครอบครัวไดยายมาต้ังถิ่นฐานอยูในอําเภอเมืองตาก แตกอน
อยูเทศบาลนครแมสอด ทานและนองสาวคือคุณอภิสรา ปใญญารินทรแ หรือแมหนู จึงไดคิดริ เริ่มที่จะมาทํารานอาหารมังสวิรัติ เพื่อเป็นการหา
รายไดเสริมภายในครอบครัวไปดวย แตกอนรานอาหารเจพุทธรักษาขายอาหารจานละ 7  บาท และปรับราคาขึ้นเรื่อยๆเป็น 10 บาท 12 บาท  
20 บาท และปใจจุบันเป็น 25 บาท ซึ่ง ราคาที่ปรับขึ้นก็ขึ้นอยูกับสังคมและเศรษฐกิจในปใจจุบัน แตก็ถือวาเป็นราคาที่ไมแพงเลยเมื่อเทียบกับ
รสชาติและปริมาณที่ไดรับ เมื่อกอนรานอาหารจะใหลูกคาบริการตัวเอง ตักนํ้าเอง ลางจานเองเพราะที่รานบริการลูกคาไมทันใจ แตในปใจจุบัน
รานไดมีมาตรการใหมโดยมีคําขวัญประจํารานวา สะอาดดี บริการดี อาหารดี เปิดใหมารับประทานทุกวัน ต้ังแตเวลา 09:00-16:00 น. เบอรโทร
ติดตอ 083-1619530, 095-3079530    
 2.3.5 รานเมี่ยงแคบหมู จังหวัดตาก เปิดมานานกวา 30 ปี โดยมีคุณทองคํา วุฒิกร แตกอนเปิดเป็นรานขายของชําและขายเมี่ยงไป
ดวย แตปใจจุบันรานขายของชําไดปิดตัวลงแลว และเปิดเป็นรานขายเมี่ยง และของฝากโดยคุณปูาสมพิษ ออนนวล เป็นลูกของคุณยายทองคําสืบ
ทอดตอจนถึงปใจจุบัน  คุณปูาสมพิษ เป็นคนในจังหวัดตาก และเกิดในจังหวัดตาก เปิดรานขายเมี่ยงตอจากคุณยายมากกวา 30 ปี แลว และเวลา
ลูกคาจะมาซื้อก็จะเรียกรานเมี่ยงรานน้ีวา รานเมี่ยงออมสิน เพราะรานขายเมี่ยง มีที่ต้ังอยูขางธนาคารออมสิน ทําใหเป็นจุดสังเกตและหาราน
ขายเมี่ยงรานน้ีไดงายขึ้น ปใจจุบันลูกคาที่เขามาซื้อจะเป็นลูกคาประจํา สวนใหญเป็นคนในจังหวัดตากอยูประมาณ 60% ที่มาอุดหนุนทุกๆ วัน 
และมีคนจากตางจังหวัดประมาณ 40% แวะเวียนเขามาซื้อกลับไปเป็นของฝากจากจังหวัดตาก บางครั้งก็มีลูกหลานคนตากซื้อกลับไปตางจังหวัด
ไปฝากญาติพี่นองอีกดวย ปกติรานขายเมี่ยงของคุณปูาสมพิษ จะขายเมี่ยงในราคาสมัยกอนอยูที หอละ 1 บาท ถึง 2 บาท แตปใจจุบันดวยยุค
สมัยและเศรษฐกิจทุกวันน้ี ขายอยูที่หอละ 3 บาท หากซื้อเป็นถุง 10 หอก็จะลดเหลือเพียงถุงละ  25 บาท และปใจจุบันคุณภาพยังคงเดิมลูกคา
ประจํา และลูกคาจากตางจังหวัดก็ยังแวะเวียนกลับมาอุดหนุนอยูเชนเคย  
   
3 วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอาหารอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดย
ดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปนี้   

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  
3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช  
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.6 การวิเคราะหแขอมูล  

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย        
3.1.1 ศึกษาเอกสาร บทความงานวิจัย งานประชุมสัมมนาที่เกียวของกับหัวขอวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอ

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอาหารอําเภอเมือง จังหวัดตาก  
3.1.2 กําหนดประเด็นปใญหาและขอมูลที่เกียวของเกี่ยวกับการทองเที่ยว  
3.1.3 ศึกษาและกําหนดแนวคิดทฤษฎี  
3.1.4 กําหนดตัวแปรตน และ ตัวแปรตาม  
3.1.5 ปรึกษากับอาจารยแที่ปรึกษาและสรางแบบสัมภาษณแรวมกับอาจารยแที่ปรึกษา    
3.1.6 วิเคราะหแและประเมินผลขอมูลจากงานวิจัย    
3.1.7 สรุปและอภิปรายผลโดยการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการวิจัยที่คนพบ    
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3.1.8 นําเสนอผลงานวิจัยและอภิปรายผล 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
1. ประชากรที่ทําการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดตาก บุคคลที่เกียวของกับแหลงทองเที่ยวเชิ ง

อาหารในอําเภอเมือง จังหวัดตาก   
2. กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางขขั้นตํ่า จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณแ 25 คน 

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแการวิจัยและประชากรที่ทําการวิจัย โดยเลือกจากนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิงอาหารและนักทองเ ที่ยวที่มี
ความเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 3.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  ผูวิจัยใชเครื่องมือในการดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสัมภาษณแในการเก็บขอมูล ซึ่งไดกําหนด แบบ
สัมภาษณแที่เก่ียวเน่ืองกับปใญหาที่มาและความสําคัญของงานวิจัยที่สัมภาษณแความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเชิงอาหารของรานอาหารทั้ง 5 ราน 
รานละ 5 ทาน ตามวัตถุประสงคแและขอบเขตของงานวิจัยที่กําหนด 
 
4 วิธีด าเนินการรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  

สวนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ   ซึ่งไดจากการลงพื้นที่สัมภาษณแนักทองเทียว โดยการสัมภาษณแนักทองเทียวตามสถานที่
รานอาหาร จํานวน 5 รานตามที่กําหนดและใชผูสัมภาษณแจํานวน 25 ทาน ที่จะศึกษาสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ กําหนดการเสนทางการ
ทองเทียวเชิงอาหารและแรงจูงใจที่เดินทางมาทองเทียว รวมถึงขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารในอําเภอเมืองตาก  

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ  1. ผลการสัมภาษณแนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารใน
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยแบงออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของนักทองเที่ยว  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบและพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวในสภาพการทองเที่ยวเชิงอาหารของอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร  ตอนที่ 4  สรุปความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอมูลทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร  
   
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงอายุระหวาง0-39ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพ
หลักรับจางทัวไป/งานอิสระ รายไดตอเดือน 5,000-20,000 บาท ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยว คือ มาดวยตนเอง พาหนะที่ใชในการ
ทองเที่ยว คือ รถยนตแสวนตัวชวงเวลาที่เดินทางมาทองเที่ยวมากที่สุด คือ วันหยุดสุดสัปดาหแ เหตุผลที่เลือกเดินทางทองเที่ยว คือ  เป็นทางผาน
แวะรับประทานอาหาร 
 2. ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการบริการการทองเที่ยวเชิงอาหาร ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นดานพบวาอยูใน ระดับมากในทุกดาน อันดับแรก คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา คือ ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการ         ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคาดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สวนดานผลิตภัณฑแ (แหลงทอ งเที่ยว และการ
ใหบริการ) เป็นอันดับสุดทาย 
 3. ปใจจัยกิจกรรมการทองเที่ยว ปใจจัยกิจกรรมและความเหมาะสมดานการทองเที่ยวเชิงอาหารในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดาน อันดับแรก คือ ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหาร รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
ที่นักทองเที่ยวตองการ และดานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ตามลําดับ  
 4. ปใจจัยคุณภาพการบริการทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร ปใจจัยคุณภาพบริการทางการทองเที่ยวในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นดานพบวาอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ ดานความเป็นรูปธรรมความจริงแทของการทองเที่ยว รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร และดานการพัฒนาดานพื้นที่การทองเทียว สิ่งอํานวยความสะดวก ดานเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร สวนดานการมีสวน
รวมของชุมชนในระดับปานกลางเป็นอันดับสุดทาย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิจัยวิเคราะหแเสนการทองเที่ยวเชิงอาหารในอําเภอเมือง  จังหวัดตาก เป็นการวิจัยที่มีจุดเดนในดานการพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร โดยการนํากระบวนการวิจัยทางการทองเที่ยวโดยผานการสัมภาษณแความคิดเห็น แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวและ
ขอเสนอแนะในเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารในครังน้ี  จึงเป็นการวิจัยที่พยายามศึกษากําหนดการเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารที่จะเป็นไป
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ได เพื่อเป็นจุดสําคัญในการประชาสัมพันธแดานการทองเที่ยวของอําเภอเมืองตาก โดยเนนการวิเคราะหแเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร ศึ กษา
แนวทางในการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว การวางแผนดําเนินงานเพื่อแกไข ปใญหา ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผล ทั้งน้ีการวิจัยทุก
ขั้นตอน จึงตองมีความรวมมือจากแหลงรานอาหารที่กําหนดเปูาหมายของวิจัยน้ีคือ การกําหนดเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อทราบ ถึง
เสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารใหมๆในอําเภอเมือง จังหวัดตาก  และเพื่อเป็นขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารและ
ความรูที่ไดจากงานวิจัยไปเผยแพรและใชในการวางแผนพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว สรางความพึงพอใจใหลูกคา สรางงานและรายไดใหกับ
ผูประกอบการ จังหวัดและประเทศชาติ 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  มีทุนทางสังคมดานการทองเที่ยวอยูหลากลาย ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี ศูนยแการเรียนรู ฯลฯ การสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดความย่ังยืนไดน้ันควรมาจากการมีทุนทางสังคม เพื่อใหเ กิดการ
ทองเที่ยวที่ย่ังยืน ทรัพยากรทางการทองเที่ยวและเป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งได สังคมและชุมชนน้ันตองเรียนรู เห็น คุณคาของสิ่ งที่มีอยู และ
พยายามที่จะอนุรักษแรักษาไวเพื่อแสดงถึงเอกลักษณแของตนเอง สังคมและชุมชนก็จะอยูรอดได ชุมชนไมควรที่จะการปฏิเสธกระแสจากภายนอก 
แตควรที่จะเลือกรับเอาสิ่งที่ดีจากกระแสภายนอกเขามาผสมผสานกับทรัพยากรและสิ่งที่มีอยูแลวของสังคมและชุมชนน้ันเขามาใชใหเกิด
ประโยชนแรวมกัน ทรัพยากรทางการทองเที่ยวของสังคมและชุมชนนันถึงจะอยูรอดไดในกระแสของโลกาภิวัตนแยุคปใจจุบัน 

รูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่เหมาะสมควรสอดคลองกับบริบทของรานอาหารที่กําหนด ไดแก 
ปใจจัยดานเพศ และอาชีพ ปใจจัยดานรายไดที่แตกตางกัน ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการลูกคา เปูาหมายของการทองเที่ยว การเขาถึ ง
แหลงทองเที่ยว การใหบริการในดานตางๆ เชน การโฆษณา ปูายบอกทาง การประชาสัมพันธแ 

จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขามาทองเที่ยวในอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ดานการทองเที่ยวเชิงอาหารโดยในภาพรวมน้ัน อยูในระดับมาก และเหตุผลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขามาทองเที่ยวในอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก คือ บริบทในพื้นที่ รานอาหารและสภาพแวดลอมที่สอดคลองกันกับความตองการของนักทองเที่ยว และคนในอําเภอเมืองตาก 
ตางมีการวางกฎระเบียบในการดําเนินการรวมกัน และสรางการมีสวนรวมซึ่งกันและกันจึงทําใหผลลัพธแที่ไดมีระดับที่มากกวาการเขาถึง
วัฒนธรรม ประเพณี สวนแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารอยางเหมาะสมและย่ังยืนจากฐานและทุนทางสังคม
ผูวิจัยไดอภิปรายแบบสัมภาษณแโดยมีนักทองเทียวเป็นผูมีสวนรวมกับผลของงานวิจัยที่เก่ียวของ ทราบถึงเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารใหมๆที่
มีการเชื่อมโยงกับสถานที่สําคัญและแหลงทองเทียวตางๆในอําเภอเมืองตาก ไวดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นขอเสนอแนะแนวทางกา ร
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารและความรูที่ไดจากงานวิจัยไปเผยแพร และใชในการวางแผนพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว สรางความพึงพอใจให
นักทองเทียว  มีการสรางงาน สรางโอกาสและรายไดใหกับผูประกอบการ จังหวัดและประเทศชาติ และยังเป็นการอนุรักษแทรัพยากร ทางการ
ทองเที่ยวที่ย่ังยืนใหกับคนในอําเภอเมืองตาก ตอไป 
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การพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ระบ าเอกลักษณแสุโขทัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
และการบรูณาการแบบสอดแทรกกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ส าหรบันกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรคแ) อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
Development of learning management plans learning activity set sukhothai ldentity dance art  

with direct Instruction model and Infusion instruction learning group dance arts for grade 6 
students municipal school wat thai chumphon (damrong prachasun)  

mueang sukhothai district sukhothai  province. 
ณัฐจิรา  สุขมา1 

Natchira Sukma 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดวัตถุประสงคแดังน้ี 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแ

สุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ที่นํามาใชสอน
นักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559 2) เพื่อประเมินผลระดับ
ความพึงพอใจสําหรับผูใชแผนการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูร
ณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัด
ไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559 ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก ผูสอน กลุมที่ 1  จํานวน 10 คน กลุมที่ 2 จํานวน 15 
รวมจํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช  ไดแก แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแการหาประสิทธิภาพพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวย
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559  จํานวน 3 แผน  พบวา แผนการจัดการ
เรียนรู จํานวน  5  ดาน  มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.71 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45 อยูในระดับ มากที่สุด 

ตอนที่ 2 ผลจาการวิเคราะหแระดับความพึงพอใจ ผูใชแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวย
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559  พบวา การประเมินระดับความพึงพอใจ 
จํานวน 15 ขอ มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.73  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.43 อยูในระดับมากที่สุด  

 

ค าส าคัญ : การพัฒนา, แผนการจัดการเรียนรู, ประสิทธิภาพ, ชุดกิจกรรม 
 

Abstract 
 Development of learning management plans learning activity set sukhothai ldentity dance art with direct 
Instruction model and Infusion instruction learning group dance arts for grade 6 students municipal school wat thai 
chumphon (damrong prachasun)  mueang sukhothai  district sukhothai  province. 
 This research has determined the following objectives 1) To find effective learning management plans art 
learning group dance arts used to teach students studying at grade 6 municpal school wat thai chumphon (damrong 
prachasun)  academic year 2016 2) To evaluate the satisfaction level for users of learning management plans art learning 
group dance arts used to teach students studying at grade 6 municpal school wat thai chumphon (damrong prachasun)  
academic year 2016 population and sample include instructor group 1, 10 people group 2, 15 people total of 25 people  
Tools used include guestionnaire ls a slevel rating scale  statistics used percentage  average  standard deviation 
 

keyword: Development, learning management plan, performance, activity set  

                                                             
1 โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร.086 – 5896313 E-mail: natchira 1234 @hotmail.com 
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บทน า 
ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับจะตองมีการศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรูจากน้ันจําเป็นตองวางแนวทางในการจัดลําดับการสอน

จากงายไปหายาก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีจะไดไมเบื่อหนายตอการเรียนทั้งน้ีจึงตองวางแผนการสอนใหดี จึงจะมีคุณภาพ ตอระบบ
การศึกษาตอไป กรมวิชาการไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูไววาแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู
ใหแกนักเรียน โดยวางแผนการจัดการเรียนรู แผนการใชสื่อการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะหแจากคําอธิบาย
รายวิชาหรือหนวยการเรียนรู ซึ่งยึดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูที่กําหนด อันสอดคลอง กับมาตรฐานการเรียนรู  (กรมวิชาการ, 
2546, หนา 1-2)  การจัดการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรูระบําเอกลักษณแสุโขทัย  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  อําเภอเมือง  จังหวัด
สุโขทัย ประจําปีการศึกษา 2559  ไดตามนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มาใชเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนใหมีความ
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  โดยมีเปูาหมาย  มาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่นํามาเป็นกรอบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  และไดนําแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนทางตรงและบูรณาการแบบสอดแทรกมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ และผูเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑแที่กําหนดไว แตสิ่งสําคัญหลังเรียนแลวผูเรียนทุกคนจะตองเป็นคนดี มีปใญญา มีคุณภาพ สามารถ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนสามารถนําในชีวิตประจําวันไดเป็นอยางดี  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  เป็นสาระที่ทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจเพื่อพัฒนาองคแความรูการคิดแบบมีเหตุผล
เรียนรูเทคนิควิธีการสรางสรรคแงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตอวิธีการคิดอยางสรางสรรคแ ตระหนักความเป็นวัฒนธรรม ดวยภูมิปใญญาทอง ถิ่น
คนหาผลงานเพื่อสื่อศักยภาพ ความสามารถดวยผลงานเห็นคุณคาและเกิดความซาบซึ้งในงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิล ป มีทักษะความชํานาญ 
ทักษะกระบวนการคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรคแรับผิดชอบตอการสรางสรรคแงานของตนเองตอจินตนาการมีสุนทรียภาพเห็นคุณคา
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล  สงผลทําใหนักเรียนมีความริเริ่มสรางสรรคแดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและนักเรียนเรียนไดพัฒนาทางดานรางกาย 
จิตใจ สติปใญญา อารมณแ ตลอดจนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

ดังน้ันผูสอนจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญตอระบบการศึกษาไทย ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลปน้ี เป็นอยางย่ิง 
จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและ
การบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใชเป็นแนวทางการสอนที่จะ
สงผลทําใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นโดยกําหนดวัตถุประสงคแไวดังน้ี  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย  

1. เพื่อหาประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง
และการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป   
ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559   

2. เพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจสําหรับผูใชแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559   
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการ
แบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ที่ไดสรางขึ้นมา จะมีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ได 

2. แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการ
แบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ที่ไดสรางขึ้นมา จะมีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จะมีความพึงพอใจของผูใชอยูในระดับมาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน เรื่อง การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวย

รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559 มีดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  คือ นักวิจัย ผูสอน นักแสดงศิลปิน ที่มีภูมิลําเนา

อยูในเขตจังหวัดสุโขทัย 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  คือ นักวิจัย ผูสอน นักแสดงศิลปิน ที่มี

ภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดสุโขทัย จํานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูน้ี มีดวยกัน 3 แผน ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของระบําเอกลักษณแสุโขทัย จํานวน 7 ชั่วโมง 
2. แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพทแและภาษาทาที่ใชในเพลงเอกลักษณแสุโขทัย จํานวน 2 ชั่วโมง 
3. แผนการจัดการเรียนรูที่  3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 เรื่อง ทารําระบําเอกลักษณแสุโขทัย  

จํานวน 11 ชั่วโมง 
ในการกําหนดแผนการจัดการเรียนรูน้ีไดนําเอาแนวทางในการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางมาพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียน ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและบูรณาการแบบสอดแทรกมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการ
แนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนกลุมสาระน้ี จึงไดกําหนดแผนการเรียนรูไว จํานวน 3 แผน ซึ่งแตละแผนที่จะมีสวนประกอบของโครงที่
ชัดเจนโดยกําหนดแนวทางของการประเมินกอนดําเนินการใชแผน เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ มีดวยกัน 5 ดาน ๆ ละ 5 ขอรวมทั้งหมดจํานวน 
25 ขอ ใชการวัดมาตราสวนประเมินคา (rating scale) มีดวยกัน 5 ระดับ  ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยสุด ดังน้ี  

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด 

จากน้ันผูสอนจึงนําไปใชผูเชี่ยวจํานวน 5 ทาน ไดประเมินเครื่องมือของแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อความเชื่อมั่นกอนนําไปใชจริง โดย
การตรวจดานสํานวน ภาษา การใชคํา การจัดลําดับ พิสูจนแตัวอักษร เป็นตน จากน้ันผูสอนไดนําเอาขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน มา
ปรับปรุงแกไขคําผิด ครั้งที่ 2 จากน้ันจึงนําแบบประเมินไปใชผูเชี่ยวประเมินผลอีก  ผลจาการประเมิน โดยผูเชี่ยวชาญ ไดระดับคา IOC เทากับ 0.84 

จากน้ันการนําแผนการจัดการเรียนที่ไดสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลกอนนําไปใชจริง  จํานวน 5 คน  เพื่อหาคาระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย จํานวน 5 ดาน ไดแก   

1.  ดานแผนการจัดการเรียนการสอน พบวา มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.44 อยูในระดับ
มากที่สุด 

2. ดานแบบฝึกหัดและแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน พบวา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.60 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.44 อยูในระดับมากที่สุด 

3. ดานเน้ือหา พบวา  มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.48 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45 อยูในระดับมาก 
4. ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.64และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 (S.D.) เทากับ 0.42 อยูในระดับมากที่สุด 
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 5. ดานการประเมิน พบวา มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.56 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.44 อยูในระดับมากที่สุด 
จากผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน  พบวา แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 3 แผน จากการประเมิน 5 ดาน มีคาเฉลี่ย ( X )  
เทากับ 4.66  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เทากับ 0.43 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

การสรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู  
ผูวิจัยไดทําการสรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอน

ทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลปกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ที่สามารถ
นําไปใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประเมินผลการใชแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน จากขอคําถาม จํานวน 15 ขอ โดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน เป็นผูประเมินผล ดังน้ี 

1. ชื่อแผนมีความเหมาะสมกับวัยนักเรียน 
2. การเรียงลําดับหัวขอจากงายไปหาความยาก 
3. การเรียบรียงหัวขอมีความชัดเจน  
4. แผนมีความเหมาะสมดี 
5. วัตถุประสงคแการเรียนตรงกับเน้ือหาสาระการเรียนรู 
6. ระยะเวลาที่ใชสอนมีความเหมาะสม 
7. เน้ือหามีความสอดคลองและความเหมาะสมกับวัตถุประสงคแที่กําหนด 
8. เน้ือหาสาระการเรียนรูของแตละแผนเรียงลําดับจากงายไปหายาก 

 9. ภาษาที่ใชอานแลวเขาใจ 
 10. สื่อการเรียนการสอนตรงกับเน้ือหาสาระการเรียนรูที่ใชสอน 

11. เน้ือสาระการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเป็นอยางดี 
12. นักเรียนสามารถทํากิจกรรมกลุมกันไดออยางเหมาะสม 
13. นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้น 
14. นักเรียนเรียนจบแลวสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
15. แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมาสามารถนําไปใชสอนไดจริง 

การประเมินแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใชสูตร  ดังน้ี  
 + 1  แทน แผนการจัดการเรียนรู มีความพึงพอใจมีความสอดคลองกับเน้ือหา 
  0 แทน  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเน้ือหา 
  -1  แทน มีความคิดเห็นวาแผนการจัดการเรียนรู ไมความสอดคลองกับเน้ือหา 

โดยใชสูตรการคํานวณ การหาคา IOC ดังน้ี 
IOC = ∑R ÷ N 

โดยที่ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองในระดับความคิดเห็น 
           ∑R  แทน   ผลรวมคะแนนระดับความคิดเห็น 
            N     แทน   จํานวน 

 สรุปผลจากการประเมิน ไดคา IOC เทากับ 0.88 มีความเหมาะสวมดีและมีความเชื่อมั่น จากน้ันจึงนําเอาแบบประเมิน จํานวน 15 
ขอ ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 ทาน เพื่อประเมินวัดระดับความคิด ตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 

1. ศึกษารูปแบบแผนการจัดการเรียนรูที่มีความหลากหลายตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย 

2. ผูวิจัยไดนําแผนที่ไดสรางขึ้นมามาทดลองเรียบเรียงจากน้ันพิมพแเป็นตนฉบับนําไปให ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดพิจารณาขอ
คําถามตอไป 
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3. ผูเชี่ยวชาญไดตรวจและใหคําแนะนํา จากกน้ันมามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแถูกตองตอไป 
4. นําไปใหผูเชียวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินอีกครั้ง เพื่อหาคาความสอดคลองและความเชื่อมั่น  
5. นําแผนการจัดการเรียนรูที่เรียบเรียงได จํานวน 25 ขอ โดยแยกออกเป็น 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานแผนการจัดการเรียนการ

สอน 2) ดานแบบฝึกหัดและแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 3) ดานเน้ือหา 4) ดานสื่อการเรียนการสอน 5) ดานการประเมิน 
6. ผูสอนไดจัดพิมพแเป็นแบบประเมินใหไดเป็นฉบับสมบูรณแ จํานวน 3 แผน จากน้ันนําไปใชสอน 

นักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน    
7. ผูสอนรวบรวมขอมูลจากผูใชแผนที่ไดประเมินผล จํานวน 5 ดาน ๆ ละ 5 ขอ จํานวน 25 ขอ จากน้ันนํามาแทนคาทางสถิติ ตอไป 
การวิเคราะหแขอมูล มีดังน้ี 
1. ผูสอนนําผลคะแนนจากการตอบของผูเชี่ยวชาญทางดานการสอน จํานวน 10 คน สาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ในจังหวัด

สุโขทัย ไดแสดงความคิดเห็นของแบบสอบถามจากน้ันนํามาวิเคราะหแ เพื่อหาคา ( X ) และ (S.D.) ตอไป  

2. ผูสอนนําผลที่ไดมาประเมินผลเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ โดยการแทนคาสูตร คา ( X ) และ (S.D.) 5 ระดับ ดังน้ี 
คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย  3.01 – 4.50    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยูระดับมาก 
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยูระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยูระดับนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยูระดับนอยที่สุด 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 

สูตร 
N

R
       IOC 
   

เมื่อ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง  

   R แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
   N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
โดยมีเกณฑแ ดังน้ี 
  +1      เมื่อแนใจวาขอสอบบั้นวัดตามจุดประสงคแ 
     0      เมื่อไมแนใจวาขอสอบบั้นวัดตามจุดประสงคแ 
    -1      เมื่อแนใจวาขอสอบบั้นไมวัดตามจุดประสงคแ (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2539, หนา 249) ซึ่งคาดัชนีความสอดคลอง IOC มี
คาเฉลี่ย เทากับ 0.88  ดังน้ัน แบบประเมินวัดระดับความพึงพอใจที่สรางขึ้นมามีคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาอยูในเกณฑแที่ยอมรับได 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ วัดระดับความพึงพอใจ มีดังน้ี 
 สูตรการหาคาเฉลี่ย  

     X  =  
n


 

  เมื่อ   X   แทน   คะแนนเฉลี่ย 
      แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
(กนกทิพยแ  พัฒนาพัวพันธแ, 2543, หนา 19) 
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สูตรการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    
)1N(N

)x(xN
.D.S

22




    

   เมื่อ  S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

     
2)x( แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

     N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิเคราะหแขอมูล 
ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบ
สอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ)  
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 แผน ดังตอไปนี ้
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของระบําเอกลักษณแสุโขทัย  
2. แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพทแและภาษาทาที่ใชในเพลงเอกลักษณแสุโขทัย  
3. แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทารําระบําเอกลักษณแสุโขทัย  
 
สรุปผล  
ตอนที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแเพื่อหาประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียน
การสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559   
 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหแประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ  

ขอ รายการคําถาม 
ระดับความตองการ ระดับ 

ความคิดเห็น 

X  S.D.  
1. ดานแผนการจัดการเรียนการสอน 4.71 0.48 มากที่สุด 
2. ดานแบบฝึกหัดและแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 4.74 0.45 มากที่สุด 
3. ดานเน้ือหา 4.69 0.43 มากที่สุด 
4. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.66 0.50 มากที่สุด 
5. ดานการประเมิน 4.76 0.40 มากที่สุด 
 สรุปโดยคาเฉลี่ย 4.71 0.45 มากที่สุด 

 
สรุปจากตารางที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอน
ทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยผูเชี่ยวชาญประเมิน จํานวน 10 คน จํานวน 5 ดาน มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.71 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45  อยู
ในระดับ มากที่สุด 
 
ตอนที่ 2 ผลจาการวิเคราะหแระดับความพึงพอใจสําหรับผูใชแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559  พบวา  จํานวน 15 ขอ จํานวน 15 คน  
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหแแผนการจัดการเรียนรูระดับความพึงพอใจโดยผูสอนสาระนาฏศิลป 

ขอ รายการค าถาม 
ร ะ ดั บ ค ว า ม
ตองการ 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

X  S.D.  
1. ชื่อแผนมีความเหมาะสมกับวัยนักเรียน 4.73 0.57 มากที่สุด 
2. การเรียงลําดับหัวขอจากงายไปหาความยาก 4.60 0.61 มากที่สุด 
3. การเรียบเรียงหัวขอมีความชัดเจน  4.93 0.25 มากที่สุด 
4. แผนมีความเหมาะสมดี  4.87 0.34 มากที่สุด 
5. วัตถุประสงคแการเรียนตรงกับเน้ือหาสาระการเรียนรู 4.80 0.40 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาที่ใชสอนมีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 
7. เน้ือหามีความสอดคลองและความเหมาะสมกับวัตถุประสงคแที่กําหนด 4.60 0.49 มากที่สุด 
8. เน้ือหาสาระการเรียนรูของแตละแผนเรียงลําดับจากงายไปหายาก 4.67 0.47 มากที่สุด 
9. ภาษาที่ใชอานแลวเขาใจ 4.53 0.50 มากที่สุด 
10. สื่อการเรียนการสอนตรงกับเน้ือหาสาระการเรียนรูที่ใชสอน 4.67 0.47 มากที่สุด 
11. เน้ือหาสาระการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเป็นอยางดี 4.93 0.25 มากที่สุด 
12. นักเรียนสามารถทํากิจกรรมกลุมกันไดอยางเหมาะสม 4.87 0.34 มากที่สุด 
13. นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้น 4.87 0.34 มากที่สุด 
14. นักเรียนเรียนจบแลวสามารถนําไปประกอบอาชีพได 4.40 0.49 มาก 
15. แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมาสามารถนําไปใชสอน 4.80 0.40 มากที่สุด 
  4.73 0.43 มากที่สุด 
 
สรุปจากตารางที่ 2  พบวา แผนการจัดการเรียนรูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลปไดประเมินระดับความพึงพอใจ จํานวน 15 คน 
มีคาเฉลี่ย ( X )   เทากับ 4.73  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.43  ระดับความตองการมากที่สุด 
 
การอภิปรายผล 
ตามวัตถุประสงคแขอที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแเพื่อหาประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวย
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียน
อยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปีการศึกษา 2559  ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู ชุด
กิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สาระนาฏศิลป  จํานวน 10 คน จํานวน 5 ดาน  ซึ่งแตละดานมีดังน้ี 1) ดานแผนการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.71 และมี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48  อยูในระดับ มากที่สุด 2) ดานแบบฝึกหัดและแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน มี
คาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.74 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45  อยูในระดับ มากที่สุด 3) ดานสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 
( X )  เทากับ 4.69 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.43 อยูในระดับ มากที่สุด 4) ดานเน้ือหา มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.66 
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 อยูในระดับ มากที่สุด 5) ดานการประเมิน มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ 4.76 และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.40  อยูในระดับ มากที่สุด สรุปไดวา ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระ
นาฏศิลป  ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผูเชี่ยวชาญประเมิน จํานวน 10 คน จํานวน 5 ดาน มีคาเฉลี่ย ( X )  
เทากับ 4.71 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45  อยูในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ไหม คําบุญเรือง 
(2556, หนา บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 
ตามวัตถุประสงคแขอที่ 2  ผลจาการวิเคราะหแระดับความพึงพอใจสําหรับผูใชแผนการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย 
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงและการบูรณาการแบบสอดแทรก  
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ที่นํามาใชสอนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรคแ) ประจําปี
การศึกษา 2559  พบวา  จํานวน 15 ขอ จํานวน 15 คน สามารถเป็นขอ ๆ ไดดังน้ี  

1) ชื่อแผนมีความเหมาะสมกับวัยนักเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.73  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.57  ระดับ
ความตองการมากที่สุด 2) การเรียงลําดับหัวขอจากงายไปหาความยากมีคาเฉลี่ย ( X )   เทากับ 4.60  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.61  ระดับความตองการมากที่สุด 3) การเรียบรียงหัวขอมีความชัดเจน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.93  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 0.25  ระดับความตองการมากที่สุด 4) แผนมีความเหมาะสมดีมีคาเฉลี่ย  ( X ) เทากับ 4.87 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 0.34  ระดับความตองการมากที่สุด 5) วัตถุประสงคแการเรียนตรงกับเน้ือหาสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ย ( X )   เทากับ 4.80  และมี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.40  ระดับความตองการมากที่สุด 6) ระยะเวลาที่ใชสอนมีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 
4.67 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.47  ระดับความตองการมากที่สุด 7) เน้ือหามีความสอดคลองและความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคแที่กําหนดมีคาเฉลี่ย ( X )   เทากับ 4.60 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49  ระดับความตองการมากที่สุด 8) 
เน้ือหาสาระการเรียนรูของแตละแผนเรียงลําดับจากงายไปหายากมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.67  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
0.47 ระดับความตองการมากที่สุด 9) ภาษาที่ใชอานแลวเขาใจมีคาเฉลี่ย ( X )   เทากับ 4.67  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
0.50  ระดับความตองการมากที่สุด 10) สื่อการเรียนการสอนตรงกับเน้ือหาสาระการเรียนรูที่ใชสอนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.67  และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.47 ระดับความตองการมากที่สุด 11) เน้ือหาสาระการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเป็นอยางดี
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.93 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.25  ระดับความตองการมากที่สุด 12) นักเรียนสามารถทํา
กิจกรรมกลุมกันไดออยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.87  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.34  ระดับความตองการมาก
ที่สุด 13) นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้นมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.87 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.34 
ระดับความตองการมากที่สุด 14) นักเรียนเรียนจบแลวสามารถนําไปประกอบอาชีพไดมีคาเฉลี่ย  ( X ) เทากับ 4.40  และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 ระดับความตองการมากที่สุด 15) แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมาสามารถนําไปใชสอนไดจริงมีคาเฉลี่ย  ( X ) 
เทากับ 4.80  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.40  ระดับความตองการมากที่สุด กลาวสรุปโดยภาพรวม พบวา แผนการจัดการ
เรียนรูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลปไดประเมินระดับความพึงพอใจ จํานวน 15 คน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.73  และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.43  ระดับความตองการมากที่สุดซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ไหม คําบุญเรือ ง (2556, หนา 
บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะแบบองคแรวม
เกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา กลุมเปูาหมาย มีความพึงพอใจ ตอการพัฒนาทักษะแบบองคแรวมดวย
แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง
และการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุม
พล (ดํารงประชาสรรคแ)  อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีแนวทางการพัฒนาและมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายและจัดระบบการจัดการ เรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อมิให
นักเรียนเกิดการเบื่อหนายตอรายวิชาน้ี  

2. ควรศึกษาหลักสูตรทองถิ่นวาแตละทองถิ่นตองการเรียนรูอะไรที่เป็นวัฒนธรรมหลักของจังหวัดน้ัน ๆ จะไดเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมสาระน้ี และเป็นแบบอยางที่ดีตอการเรียนการสอนที่เป็นตนแบบตอไป 

3. ครูผูสอนควรตระหนักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพื่อเป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนตามวัตถุประสงคแการ
เรียนรู  

4. แผนการจัดการเรียนรูควรตองใหมีความกะทัดรัดสามารถสื่อสารไดงาย นักเรียนจะไดเขาใจงายขึ้น 
5. ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนกิจกรรมการสอนใหถองแทกอนทําการสอนทุกครั้ง 
6. แผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางขึ้นมาน้ีจะเป็นแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ตอไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู ระบําเอกลักษณแสุโขทัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง

และการบูรณาการแบบสอดแทรก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุม
พล (ดํารงประชาสรรคแ)  อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่ไดสรางแผนขึ้นมา จํานวน 3 แผน เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
นักเรียนชั้นน้ี ทั้งน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ผูสอนกลุมสาระการเรียนรูน้ี จํานวน 25 ทาน ทั้งน้ีขอมอบความดีทั้งหมด
ใหแกคุณพอ  คุณแม  คุณครู อาจารยแ ทุก ๆ ทาน ที่ทําใหการวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงคแ จํานวน 2 ขอ   ไวมา  ณ โอกาสน้ี 
 
บรรณานุกรม 
กนกทิพยแ  พัฒนาพัวพันธแ. (2543). สถิติอางอิงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา. เชียงใหม: ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสแน. 
วิชาการ, กรม. (2552). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 
ไหม คําบุญเรือง (2556). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยโครงงาน เพ่ือพัฒนา 

ทักษะแบบองคแรวมเก่ียวกับภูมิปใญญาทองถ่ิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   678 

“อาสา” กับ “อาเซียน” มุมมองการทองเที่ยวใหม 
"Volunteer" with "ASEAN" New Tourism Perspectives 

 
เอมอร พิพัฒนแวัฒนะโยธนิ1 

AimOrn Pipatvattanayothin 
 

บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือนําเสนอมุมมองเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครซึ่งนับวาเป็นการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่

กําลังไดรับความนิยม ศักยภาพทางดานการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครของประเทศไทยและขอคิดเห็นเบื้องตนในการปรับตัวดานกา ร
ทองเท่ียวของประเทศไทยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนผานการทองเท่ียวเชิงอาสาสมัคร และใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันดาน
การทองเท่ียวและบริการ เพ่ือใหการทองเท่ียวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเขากับสถานการณแตางๆ เกิดการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และย่ังยืน และรับมือกับการแขงขันของธุรกิจทองเท่ียวและบริการในตลาดโลกในอนาคตที่จะทวีความเขมขนเพ่ิมมากข้ึน 

 
ค าส าคัญ : อาสาสมัคร อาเซียน 
  
Abstract 

This article aims to present a perspective on volunteer tourism, which is considered a new type of 
popular tourism. Volunteer tourism potential of Thailand and preliminary comments on the adjustment of 
tourism in Thailand to enter the ASEAN community through volunteer tourism. And achieve competitive 
advantage in tourism and services So that the tourism of Thailand can adapt to various situations Resulting in 
quality and sustainable growth And cope with the competition of tourism and service businesses in the global 
market in the future that will increase the concentration 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็นแหลงรายไดที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศ เขามาใชจายในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงเป็นหน่ึงมาตรการในการพัฒนาประเทศที่สําคัญของรัฐบาลไทย ที่ใชกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมา
โดยตลอด โดยเฉพาะการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรณรงคแสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนให
นักทองเที่ยวตางชาติ เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

ในปใจจุบันประเทศไทยจะเขาสูยุคประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) เป็นปีที่การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยและรัฐบาลตางคาดการณแวา การทองเที่ยวจะเกิดรายไดจํานวนมากถึง 2 ลานลานบาท โดยนํามาเป็นหลักสําคัญในการกําหนด
กรอบทิศทางการดําเนินการ ซึ่งเปูาหมายระยะแรกที่จะนําไปสูเปูาหมายสูงสุด ดังกลาวคือ การดําเนินกลยุทธแตลาดตางประเทศซึ่งประกอบดวย 
4 กลยุทธแ หน่ึงในน้ันคือ กลยุทธแขยายตลาดกลุมคุณภาพในกลุมตลาดระดับบน และกลุมความสนใจพิเศษ (กองประชาสัมพันธแในประเทศ ททท. 
2556) สอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ซึ่งระบุวา รูปแบบของการทองเที่ยวมีแนวโนมทองเที่ยวแบบอิสระและสนใจการ
ทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการทองเที่ยวที่มีแนวโนมขยายตัวเน่ืองจากนักทองเที่ยวมีแนวโนม
ตองการที่จะเรียนรูและไดรับประสบการณแที่แตกตางในการทองเที่ยวแตละครั้ง ตองการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดลอม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณแ เน่ืองจากแนวโนมนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest 
Tourism) มากขึ้น นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการขยายการตลาดไปยังกลุมนักทองเที่ยวดังกลาว ซึ่งไทยมีความพรอมในโครงสราง
พื้นฐานที่พรอมรองรับและชวงชิงนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) (กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา, 2554) 

การทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Volunteer Tourism) เป็นหน่ึงในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงแนวคิดใหมที่มีลักษณะการผสมผสาน
ระหวางการทองเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแในพื้นที่ทองเที่ยวที่ไดเดินทางไปเยือน เป็นการเดินทาง
ทองเที่ยวที่ทําใหบทบาทของนักเดินทางเปลี่ยนไป จาก "ผูรับ" ไปสู "ผูให" เป็นการทองเที่ยวเรียนรูสูชุมชน ที่ทั้งผูใหและผูรับไดมีโอกาสเรียนรู  
แบงปในประสบการณแซึ่งกันและกัน กอใหเกิดรอยย้ิมและมิตรภาพที่นาจดจํา (การทองเที่ยวแนวใหมเพื่อชุมชน หรือ “การทองเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร.2553 http://memoryservice-voluntree.blogspot.com) ซึ่งเป็นรูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษหน่ึงที่สําคัญและมี
แนวโนมที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  

จุดประสงคแของการทองเที่ยวอาสาสมัครอาจจะมาจาก ประการแรก  การทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะทําใหนักทองเที่ยวได
ประสบการณแและความเขาใจในวัฒนธรรมใหมๆ  และแตกตางจากที่คุนเคย  ไดรูจักกับผูคนในมุมของโลกที่แตกตางกันออกไป ประการที่สอง  
การทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการทองเที่ยวของคนที่เนนความเรียบงาย  การเรียนรูศิลปวัฒนธรรม  ภูมิอารยธรรม  เกียรติภูมิและ
ความสําคัญของพื้นที่ที่เขาไปถึง  ธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดลอมแบบเดิมๆ  ไมใชทัวรแแบบช฿อปปิ้งเป็นหลัก แตเป็นความอิ่มเอมใจจากการได
ชวยเหลือและทําประโยชนแ  ประการที่สาม  เป็นรูปแบบของการทองเที่ยวที่นิยมในหมูหนุมสาว  คนรุนใหมที่มีมุมมองของชีวิตแตกตางจากคน
รุนพอแม  ไมมีภาระทางครอบครัวมากมายใหหวงใย  ชอบแสวงหาความหมายของชีวิต  ทําอะไรที่มีสาระ  ไมชอบความไรสาระ    
  ในทางการตลาด  ดูเหมือนวาธุรกิจทัวรแแบบอาสาสมัครทําประโยชนแน้ีจะเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี 2005  เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของกลุมลูกทัวรแที่อยากจะออกไปใหความชวยเหลือดวยกําลังกายกําลังแรงในพื้นที่ ที่ตองการความชวยเหลือ  หรือการจัดทัวรแแบบ
อาสาสมัครออกไปชวยเหลือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  ของบริษัทหางรานตางๆ  เพื่อสราง
ชื่อของธุรกิจ ในการทําธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครของบริษัททัวรแน้ัน  การประสานงานกับองคแกรและสถาบันในชุมชนที่เก่ียวของเป็นเรื่อง
ที่มีความสําคัญ   เพราะเมื่อโปรแกรมทัวรแอาสาสมัครจบลงแลว  ชุมชนจะตองพอใจ มีความอิ่มเอม และมีทัศนคติดานบวกตอกิจกรรมที่เกิดขึ้ น
ระหวางการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครครั้งน้ี        

รูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีหลายลักษณะ ลักษณะหน่ึงคือ การที่นักทองเที่ยวเขาไปพักอาศัยอยูกับครอบครัวของคนใน
ทองที่  เชน  ในอเมริกาใต  และแสวงหาวิธีที่จะชวยเหลือชุมชนและทองถิ่นน้ันๆ ตามความเหมาะสม ในชวงทศวรรษที่ผานมา  ธุรกิจทองเที่ยว
เชิงอาสาสมัครน้ีไดเติบโตและขยายตัวขึ้นมาอยางตอเน่ือง  และกิจกรรมก็กระจายออกไปในเกือบจะทุกทวีป  ต้ังแตชวยงานโรงเรียน  ชวย
กิจกรรมดานการเพาะปลูก  การสาธารณสุขของชุมชน (ผูจัดการ 360 รายสัปดาหแ, 2553)    

ปใจจุบันกระแสของการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครไดรับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นไดจากผลสํารวจกระแสความนิยมการทองเที่ยว
ทั่วโลก พบวา นักทองเที่ยวตองการทองเที่ยวและทํากิจกรรมอาสาสมัครที่เป็นประโยชนแ และการสํารวจครั้งลาสุดที่สนับสนุนโดย msnbc.com 
และ Condé Nast Traveler พบวามากกวาครึ่งหน่ึง (รอยละ 55) ของผูตอบแบบสอบถามแสดงความสนใจในการเป็นอาสาสมัครในชวงวันหยุด 
(Rob Lovitt, 2008) นอกจากน้ี Google ยังเปิดตัว All for Good เว็บไซตแประเภท search engine สําหรับ Volunteer activity โดยเฉพาะ 

http://memoryservice-voluntree.blogspot.com/
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และจากรายงานการจัดอันดับจํานวนของผูหาขอมูลผาน Google Search โดย Go Overseas พบวานักทองเที่ยวคนหาคําวา Volunteer Trip 
ในเมืองไทยมากเป็นอันดับ 3 ของโลก (Go Overseas, 2012) ในดานของประเทศจุดหมายปลายทางสําหรับการเดินทางไปอาสาสมัคร พบวามี 
2 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ติดใน 10 อันดับประเทศในโลกที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยประเทศไทยถูกจัดอยูใน
อันดับที่ 7 และประเทศกัมพูชาอยูในอันดับที่ 9 (Lasso Communication, 2009) สวนประเทศฟิลิปปินสแก็ถูกจัดอยูในอันดับที่ 8 ใน 10 
ประเทศที่ชาวอเมริกันตองการเดินทางไปอาสาสมัคร จึงนับไดวากลุมประเทศอาเซียนไดรับความสนใจในการเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

การที่ประเทศไทยถูกจัดเป็น 1 ใน 10 อันดับประเทศในโลกที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปอาสาสมัครน้ัน สวนหน่ึงอาจมาจากการที่
ประเทศไทยมกีิจกรรมอาสาสมัครที่หลากหลายและครบถวน ไมวาจะเป็น งานที่เก่ียวกับมนุษยธรรม งานดานการอนุรักษแ การเรียนการสอน งาน
ดานการพัฒนาชุมชน งานกอสราง งานพัฒนาชุมชน งานดานกฎหมายและงานดานการแปล ประกอบกับความไดเปรียบดานการทองเที่ยว คือมี
ทรัพยากรพื้นฐานดานการทองเที่ยวหลากหลาย กระจายอยูในทุกจังหวัด และมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลายแหงมี
ความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณแตางจากภูมิภาคอื่น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการทองเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเชื่อมโยง 
และยังมีแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพพรอมที่จะพัฒนาอีกจํานวนมาก ความไดเปรียบดานทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นจุดแข็ ง
สําคัญที่ทําใหแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่รูจักแพรหลาย และไดรับรางวัลความสําเร็จจากการจัดอันดับในระดับโลก รางวัลที่ประเทศไทย
ไดรับเหลาน้ี สะทอนภาพลักษณแดานบวกของประเทศไทย เป็นการตอกยํ้าใหเห็นศักยภาพดานการทองเที่ยวของประเทศไทย (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2554)  
 
สถานการณแของการทองเท่ียวเชิงอาสาสมัครประเทศไทย  

กิจกรรมอาสาสมัครในประเทศไทยเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแลวจากการที่องคแกรพัฒนาเอกชนรับชาวตางชาติเขามาทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนแใหกับทองถิ่น เมื่อเสร็จภารกิจอาสาสมัครก็มักจะเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง จึง เป็นลักษณะ Volunteer + self + travel แตใน
ปใจจุบันมีการดําเนินธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวของอาสาสมัครขึ้น กอใหเกิดลักษณะ Volunteer + package tour และคําวา Voluntourism การ
ทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism) ไดรับการเผยแพรและไดรับความสนใจมากขึ้นหลังจากเหตุการณแธรณีพิบัติภัยสึนามิ โดยในเดือน
มกราคม 2548 ไดมีการจัดต้ังศูนยแอาสาสมัคร “The Tsunami Volunteer Center” ขึ้นในเขาหลัก จ.พังงา ซึ่งมีอาสาสมัครจากนานาชาติจาก 
51 ประเทศ ทั่วโลก จํานวน 3,500 คน อายุระหวาง 19 - 67 ปี เขามาเพื่อสรางบาน สอนภาษาอังกฤษ ตอเรือ ในขณะที่เกาะพีพี จ.กระบี่ ไดมี
การจัดต้ัง The Phi Phi Dive Camp มี อาสาสมัครนานาชาติ จํานวน 4,000 คน เขามาเพี่อขนขยะและสิ่งปรักหักพังออกจากเกาะพีพี จํานวน 
290 ตัน (เครือขายอาสารักษแธรรมชาติ, 2553)  
 แมวาการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะไดรับความนิยม แตพบวายังไมมีสถิติที่ระบุจํานวนของนักทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย
โดยตรง อีกทั้งงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร งานวิจัยที่เก่ียวกับชุมชนทองถิ่นซึ่งเป็นเจาบานใหกับนักทองเที่ยวอาสาสมัคร
ยังมีนอย แตจากการสัมภาษณแผูจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวาแนวโนมการ
เติบโตของการทองเที่ยวรูปแบบน้ีเป็นไปอยางกาวกระโดดคิดเป็น 2 ถึง 3 เทาในแตละปี ถึงแมสัดสวนยังนอยเมื่อเทียบกับรูปแบบการทองเที่ยว
ที่เป็นธุรกิจหลัก โดยกลุมลูกคาสวนใหญจะเป็นนักเรียน นักศึกษา รอยละ 80 รองลงมาเป็นคนทํางาน รอยละ 20 และผูเกษียณอายุ รอยละ 2-3 
โดยสวนใหญอยูในกลุมทวีปเอเชีย แปซิฟิก อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เป็นตน ซึ่งสอดคลองกับสถิติการเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักรของดาน
ตรวจคนเขาเมืองจําแนกตามประเภทการตรวจลงตรา ทาอากาศยานเชียงใหม ดังน้ี สิงคโปรแ 29,625 คน อเมริกัน 23,460 คน อังกฤษ 11,842 
คน เยอรมัน 5,988 คน นอรแเวยแ 886 คน สวีเดน 1,340 คน ออสเตรเลีย 13,476 คน โดยนักทองเที่ยวชาวอเมริกันนิยมมาทํากิจกรรมการสอน 
กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล นักทองเที่ยวชาวเอเชีย นิยมทํากิจกรรมการสอน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและงานสราง 
นักทองเที่ยวชาวยุโรปนิยมเดินทางมาทํากิจกรรมสาธารณสุขและการแพทยแ กิจกรรมงานสอน กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เป็นตน (กาญจนา สม
มิตร, 2556) 

สถานการณแดานนักทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จากการสัมภาษณแผูจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแพบวา นักทองเที่ยว
สวนใหญจะมาจากประเทศในเอเชีย รองลงมาคือ นักทองเที่ยวจากอเมริกา และนักทองเที่ยวจากยุโรป โดยจะเป็นนักทองเที่ยวกลุมอายุ 11-17 
ปีมากที่สุด รองลงมาคือชวงอายุ 18-21 ปี และชวงอายุ 22-35 ปี ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 16-25 ปี นักทองเที่ยวสวนใหญมีสัญชาติอเมริกัน ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดตอปี คือ นอยกวา 12,000 USD นักทองเที่ยวใชจายในดาน Volunteer Program มากที่สุด 
คือ มีคาเฉลี่ย 1,155.51 USD รองลงมาคือ คาใชจายในดานการเดินทางที่มีคาเฉลี่ย 949.40 USD และลําดับที่ 3 คือ คาใชจายดานที่พัก คือ 
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644.74 USD นอกจากน้ัน คือ คาใชจายดานอาหาร กิจกรรมนันทนาการ และ การซื้อของที่ระลึก เรียงตามลําดับ หากดูคาใชจายตอหัวในทุก
กิจกรรมแลว นักทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มีการใชจายงินโดยเฉลี่ยคนละ 2908.85 USD หรือคิดเป็นเงินไทยเทากับ 87,265.5 บาท สวนใหญ
เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยการเป็นอาสาสมัคร มาทองเที่ยวคนเดียว และ นักทองเที่ยวไดรับขาวสารจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่นักทองเที่ยวเพื่อบําเพ็ญประโยชนแสวนใหญเลือกทําเป็นกิจกรรมการสอน รอยละ 24.5 รองลงมาคือกิจกรรมกอสราง รอยละ 20 
กิจกรรมกลุมประชาสงเคราะหแ รอยละ 13.75 กิจกรรมพัฒนาชุมชน รอยละ 10.25 และกิจกรรมการวิจัยและศึกษาสภาพแวดลอม รอยละ 9.75 
ตามลําดับ สําหรับสถานการณแดานการตลาดและการแขงขันพบวา ถึงแมจะมีการแขงขันคอนขางรุนแรงของบริษัทแม และเอเยนตแในตลาด
ตางประเทศ เชน อเมริกา แตแนวโนมยังมีการเติบโตอยางตอเน่ืองขณะเดียวกันการแขงขันภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนยังถือ
วามีนอยอยู (กาญจนา สมมิตร, 2556) 

จากการสํารวจสินคาการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครของบริษัท Track of the Tiger จ.เชียงใหม และจากการรวบรวมขอมูลจากการ
สงเสริมการขายของบริษัทนําเที่ยวในไทย พบวาสินคาการทองเที่ยว จะมีลักษณะผสมผสานระหวางการทองเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษกับ
การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแในพื้นที่ทองเที่ยวที่ไดไปเย่ียมเยือน การทองเที่ยวความสนใจพิเศษ อาทิ เชิงนิเวศ วัฒนธรรม การศึกษาด าน
ภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ เกษตร การสรางการทํางาน เป็นทีม การทองเที่ยวจะเป็นในลักษณะ Tailor - made ตามความตองการของลูกคา
กลุมตาง ๆ ซึ่งกลุมลูกคา ไดแก กลุม Individuals, Families,  Voluntourists with special skills, Gap year student, School groups, 
Universities, Small group tours,  Coporate Cilents (Team Building and Community Service), High-end  (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2555) 

การศึกษาถึงสถานการณแการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในดานองคแประกอบทางการทองเที่ยวสองสวนที่สําคัญคือ ดานสินคาและการ
บริการทางการทองเที่ยว และดานการตลาด หรือการศึกษาถึงพฤติกรรมนักทองเที่ยวอาสาสมัครประเภทตาง ๆ   โดยเฉพาะการทําความเขาใจถงึ 
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาเยือนประเทศไทยของนักทองเที่ยวอาสาสมัครชาวตางชาติ เชน กระบวนการตัดสินใจที่จะทองเที่ยว แรงจูงใจ 
ทัศนคติเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ฯลฯ ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมของกลุมนักทองเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในดาน
ความตองการและแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการเดินทาง ความคาดหวังของนักทองเที่ยวซึ่งเป็นตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมและความพึงพอใจ ปใจจัยที่
กอใหเกิดความตองการเดินทางกลับมาทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยอีกเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับตัวผูบริโภค (consumer) ซึ่งถือเป็น
หัวใจของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจทางการทองเที่ยวซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงที่จะเกิดความเขาใจเกี่ยวกับอุปสงคแทางการทองเที่ยว และถือเป็น
สวนสําคัญในการพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร อันจะสงผลใหการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครของประเทศไทยดําเนินไป
อยางมีทิศทางและการสงเสริมการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยวใหม ๆ เพื่อนําไปสูการ
กระตุนใหนักทองเที่ยวตัดสินใจทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยอยางตอเน่ือง 
 
ศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงอาสาสมัครของไทยในระดับภูมิภาคอาเซียน: โอกาสและประเด็นทาทาย 

ในปใจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อการสรางตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน รวมถึงสามารถเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอยางเสรี ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
อาเซียนจึงจําเป็นตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยหน่ึงในธุรกิจที่เปิดเ สรีคือ 
ธุรกิจทองเที่ยวและบริการซึ่งแนวโนมการแขงขันของธุรกิจทองเที่ยวและบริการในอนาคตจะทวีความเขมขนเพิ่มมากขึ้น เพราะความสะดวก
ทางดานกฎระเบียบในการเดินทางระหวางประเทศของสมาชิกกลุมประเทศอาเซียนกลาวคือ นักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศ
สมาชิกอาเซียน สามารถเดินทางไปยังประเทศตางๆ ภายในอาเซียนไดโดยไมตองขอวีซา หากอยูในประเทศปลายทางไมเกิน 14 วัน ซึ่งถือเป็นอีก
กฎเกณฑแที่สําคัญที่นาจะสงผลตอการทองเที่ยวภายในอาเซียนดวยกันเอง ดังน้ันประเทศไทยจึงมีเปูาหมายที่จะเป็นศูนยแกลางของการทองเที่ยว 
(Tourism Hub) ของภูมิภาคน้ีดวยความไดเปรียบทางที่ต้ังของประเทศไทยที่อยูศูนยแกลางของภูมิภาคอาเซียน ทําใหสะดวกในการเดินทาง
เชื่อมตอระหวางประเทศภายในภูมิภาคทั้งทางบกและทางอากาศ ทั้งน้ีหลายประเทศในโลกจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (McIntosh, Goleldner and Richie, 2000, pp. 5) และสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทยน้ันการทองเที่ยวถือเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็นแหลงรายได
ที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศ เขามาใชจายในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือวามีบทบาทสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแตละปีสามารถสรางรายไดใหกับประเทศปีละหลายแสนลานบาท (กรมอาเซียน) 

นักทองเที่ยวระหวางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จากสถิตินักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย พบวา 
จํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่ม ขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 11,516,936 คน 15,814,683 คน โดย เป็นปีที่ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด 
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โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.51 ตอปี อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวโลกและจุดแข็งที่ทําใหประเทศไทยไดเปรียบ
ดานการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครอาจมาจากความเขมแข็งของปใจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยวของไทย เชน การเปิดใหบริการของสนามบิน
สุวรรณภูมิ การมีสินคาทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรม นันทนาการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(บริการทางการแพทยแหรือสปา) เป็นตน นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมระดับ World Event ที่สนับสนุนดานการทองเที่ยว เชน มหกรรมพืชสวน
โลก งานเทศกาลสงกรานตแ เป็นตน ซึ่งทําใหประเทศไทยไดรับรางวัลดานการทองเที่ยวระดับโลกหลายรายการเป็นประจํา อาทิ รางวัล Best 
Tourist Country และ Best Country Brand for Value for Money เป็นตน (กองการทองเที่ยวสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร, 2555) การพัฒนาดานการคมนาคมในชวงปีที่ผานมา ยังคงเป็นโอกาสที่จะทําใหเกิดการขยายตลาดใหกวางขึ้นได อาทิ การ
ขยายเครือขายการบินไปยังเมืองรองของสายการบินตะวันออกกลางจากเมืองรองในยุโรปมาไทย  และการเพิ่มที่น่ังโดยสารของ Low Cost 
Airline สําหรับเสนทางการบินในระยะสั้นเชื่อมโยงจากญี่ปุุน  จีน  เกาหลี  อินเดีย  มากรุงเทพ  ฯ  ภูเก็ต  เป็นตน การสงเสริมใหเกิดการ
กระจายการเดินทางไปยังภูมิภาคและเชื่อมโยงภายในกลุม AEC โดยประเทศไทยเป็นศูนยแกลางการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ
ในเสนทางทางบกที่มีความพรอมมาก เชน เสนทางเชื่อมโยง R3A จากจีนเชื่อมโยงกับเชียงรายเขาถึงกรุงเทพฯ หรือพัทยา East-West Corridor 
และเสนทางเชื่อมทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตน (กองกลยุทธแการตลาด ททท., 2556) 

จากสภาวการณแดังกลาวขางตนยังพบวา สภาพแวดลอมปใจจุบันยังสงผลใหเกิดโอกาสทางการทองเที่ยวอาสาสมัคร และโลกกําลังให
ความสําคัญกับการนําเอาวัฒนธรรมมาประยุกตแในการพัฒนาประเทศหลายประเทศใหความสําคัญในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาเพื่อ
เป็นการถายทอดและพยายามบอกเลาใหตางชาติไดรับรูและใหความสนใจ 

1. จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนเริ่มแสดงใหเห็นชัดเจนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยาง
รุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค เห็นไดจากความรุนแรงของภัยพิบัติตางๆ เชน พายุ นํ้าทวม ภัยแลง แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ชวง 30 
ปีที่ผานมาน้ี อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นในแบบขั้นบันได ภัยพิบัติทางนํ้าเพิ่มขึ้น 30.7% วาตภัย (พายุ) เพิ่มขึ้น 26.6% และ
แผนดินไหวเพิ่มขึ้น 8.6%6 ประเทศตางๆ จึงเริ่มหันมาใสใจสิ่งแวดลอม และการคํานึงถึงกระแสการทองเที่ยวในอนาคต เชน Green Logistic 
เป็นกระแสการทองเที่ยวที่ถูกกําหนดใหแหลงทองเที่ยวตองใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม และอาจถูกกําหนดเป็นเงื่อนไขหน่ึงในการทองเที่ ยว
ระหวางประเทศ การสรางจิตสํานึกที่จะอนุรักษแสิ่งแวดลอม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) ถือวาเป็นวิกฤตของโลกที่อาจจะเอื้อตอการ
ทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครของภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากนักทองเที่ยวอาจเล็งเห็นความสําคัญของการอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยแ และ
ตองการจะไดรับประสบการณแดานการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในภูมิภาคอาเซียน การเล็งเห็ นโอกาสในดานน้ี การพัฒนาสินคาและบริการ
ทางการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครควบคูกันไป สามารนํามาใชเป็นกลยุทธแในการสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขันได 

2. การที่ประเทศไทยมีความพรอมของทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) การ
เปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที่ยว124 ประเทศ ของ World Economic Forum พบวา ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น แมตองเผชิญกับความ
เสี่ยงและวิกฤตในหลายดาน ในปี 2550 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 43 ของโลก ปี 2551ขยับขึ้นมาอยูในอันดับที่ 42 ของโลก และปี 2552 ขยับ
ขึ้นมาอยูในอันดับที่ 39 ของโลก16 โดยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องการทองเที่ยวในดานทรัพยากรมนุษยแ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมความ
คุมคาดานราคา และความดึงดูดใจใหเดินทางมาทองเที่ยว 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที่ยวของไทยระหวาง พ.ศ. 2550 2551 และ 2552   

    ล าดับ 

  ปี ดัชนี
ภาพรวม 

ดัชนีความพรอมของภาครัฐ 
(กฏ ระเบียบ บริการ

พ้ืนฐาน) 

ดัชนีความพรอมของ
ภาคธุรกิจ 

ดัชนีความพรอมของ
ทรัพยากรการทองเท่ียว 

2550 43 41 35 59 

2551 42 63 42 30 

2552 39 70 40 19 

ที่มา: World Economic Forum (อางอิงใน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) 
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จากตารางขางตน พบวาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทย ในปี 2552 อยูในอันดับที่ 39 ของโลก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน ยังเป็นรองประเทศสิงคโปรแ (อันดับ 10) และประเทศมาเลเซีย (อันดับ 32) แตมีอันดับที่ดีกวา 
ประเทศบรูไน (อันดับ 69) ประเทศอินโดนีเซีย (อันดับ 81) ประเทศฟิลิปปินสแ (อันดับ 86) และประเทศเวียดนาม (อันดับ 89) 
    
แนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาสาสมัครใหประเทศไทยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทําใหกลุมประเทศในประชาคมรวมทั้งไทย กลายเป็นตลาดการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยวที่ใหญอีกแหงหนึ่งของโลก ซึ่งมีแนวทางที่จะพัฒนาไปใหอยูในระดับเดียวกับประชาคมยุโรป หรือ EU ซึ่งในปีที่ผานมา จะเห็นไดวา
หลายประเทศเริ่มแสดงใหเห็นถึงความสนใจในมิติตาง ๆ ที่จะมุงสู AEC ไมวาจะเป็นอเมริกาหรือญี่ปุุน การเปิดประเทศเมียนมารแก็จะเป็นอีก
ประเด็นหน่ึง ที่จะเป็นจุดดึงดูดใจนักทองเที่ยวจากนอกภูมิภาค การปรับบทบาทและทิศทางของไทยใหไดรับประโยชนแจากการเปิด AEC 
ทามกลางการแขงขันที่จะเพิ่มขึ้นระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเอง ซึ่งอาจจะสงผล ใหไทยเสียสวนแบงทางการตลาด (Market Share) ใน
อนาคต จะเป็นอีกประเด็นทาทายที่จะตองหาแนวทางรับมือ (กองกลยุทธแการตลาด ททท., 2556) การตลาดของธุรกิจระดับโลกและภูมิภาค
อาเซียนในอนาคตจะมีพัฒนาการและแนวทางใหมๆ เพ่ิมขึ้นหลังจากที่รูปแบบการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครเริ่มเป็นที่นิยมและมีลูกคาในกลุมน้ี
เพิ่มขึ้น จากความไดเปรียบดานทรัพยากรการทองเที่ยวเป็นจุดแข็งที่สําคัญ และทําการประชาสัมพันธแใหรูจักกันอยางแพรหลาย เพื่อเป็นการ
ตอกย้ําศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศไทย พรอมทั้งการปรับกลยุทธแทางธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวของไทยใหมี
ความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การอาศัยขอไดเปรียบอื่นๆ ที่ถือเป็นจุดแข็งของภาคการทองเที่ยวของไทย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูเขียนไดสังเคราะหแแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียนดังน้ี  

ดานการกําหนดพันธกิจและยุทธศาสตรแควรกําหนดแนวทางใน 8 ประเด็น ไดแก 1) พัฒนาโปรแกรมกิจกรรมใหมีความหลากหลาย
มากขึ้น 2) สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในประเทศและตางประเทศและสรางขอตกลงรวมกัน 3) ประชาสัมพันธแกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
อาสาสมัครใหเป็นที่รูจักของตัวแทนการทองเที่ยวและประชาสัมพันธแไปยังกลุมเปูาหมายผานสื่อตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซตแและฐานขอมูล
กิจกรรมเชิงอาสาสมัคร 4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของในการใหบริการใหสามารถใหบริการไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5) พัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวในแหลงกิจกรรมแบบมีสวนรวม  6) โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมทางบกเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทางสําหรับนักทองเที่ยว รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 7) หนวยงานภาครัฐ
ควรมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแอยางเป็นรูปธรรม 8) หนวยงานภาครัฐควรมีกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะ ในดานการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแ 

กลยุทธแการสงเสริมการตลาดตางประเทศประกอบไปดวย 4 ดานหลัก คือ  
1. ดานการสรางภาพลักษณแของประเทศไทยควบคูไปกับการมุงเนนกิจกรรมอาสาสมัครและแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย มี

คุณคา และมีคุณภาพ สรางจิตสํานึกและคานิยมในความเป็นไทย (Thainess) ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยว เพื่อสรางความแตกตาง
เหนือคูแขงขัน ใหคนไทยมีจุดขายรวมกันในเรื่องของความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พรอมตอนรับผูมาเยือน และรวมกันเป็นเจาบานที่ดีในการตอนรับ
นักทองเที่ยวมานําเสนอเป็นสินคาทางการทองเที่ยวใหมได ซึ่งวิถีไทยจะเป็นเอกลักษณแและจุดเนนที่ทําใหการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครของ
ประเทศไทยแตกตางจากประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน และมีตําแหนงในการยืนที่ชัดเจนหลังเปิดประชาคม ซึ่งจะนํามาซึ่งการเติบโตและ
รายไดของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในระยะยาว  

2. ดานการสงเสริมการตลาดมุงเนน 5 ประเด็นคือ (1) บุกตลาดแบบ Dual Track หรือ  Marketing 3.0 มุงเนนการ “เพิ่มมูลคา” 
ทางการตลาดควบคูกับการนําสง “คุณคา” ทางจิตใจหรือความสุขแกนักทองเที่ยวผานประสบการณแ การเรียนรูและการมีสวนรวม (Co-
creation) จากการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ซึ่งจะประทับใจลงสูจิตวิญญาณ นอกจากน้ี การสงมอบความสุขแทนเรื่องของความคุมคาเงินน้ัน จะ
ชวยใหไทยหลุดจากภาพลักษณแการเป็นแหลงทองเที่ยวราคาถูก และเพิ่มระดับการรับรูประเทศไทยในการเป็น Quality Destination โดย
สามารถประยุกตแรูปแบบความสุขที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จะสงมอบในปีนี้ ผานกิจกรรม Thai Experience, Thai Way of Life 
และ Thai Cultures ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดมีสวนรวมและแบงปใน (2) สรางเครือขาย (Networking) และประสานความรวมมือ เนนทํางาน
รวมกับพันธมิตรคูคา (Strategic Partners) และกระชับความสัมพันธแกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
อาจจะเป็นการเชื่อมโยงเสนทางการอาสาสมัครและการทองเที่ยวเขาดวยกันในกลุมประเทศอาเซียน เชน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศ
กัมพูชา เป็นตน  (3) เสริมสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางภูมิภาคภายในประเทศและระหวางประเทศเปลี่ยนคูแขงเป็นคูคา  ขยาย
การทํางานอาสาสมัครในประเทศ สูการประสานความรวมมือกับองคแกรในประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐประชาชน
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ลาว ฯลฯ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแในการเสริมสรางคนหนุมสาว สนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนางานดานอาสาสมัคร 
รวมทั้งรวมกันสรางใหคนหนุมสาวประเทศตางๆ ใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจปใญหาสังคมในระดับภูมิภาค
รวมกัน เกิดมิตรภาพที่ปราศจากอคติทางเชื้อชาติ และเป็นกลุมพลังที่จะสรางสังคมที่สงบสุขสันติตอไป (4) สรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครใหมีคุณภาพโดยการมอบรางวัล Volunteer Tourism Award แกผูจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชนแดีเดน
ภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน (5) ประชาสัมพันธแกิจกรรม โดยเนนการประชาสัมพันธแกิจกรรมเชิงอาสาสมัครตามความนิยมของแต
ละสัญชาติของนักทองเที่ยว โดยมุงเนนรูปแบบการประชาสัมพันธแผานชองทางแหลงขอมูลขาวสารที่แตละกลุมสามารถเขาถึง โดยเฉพาะอยางย่ิง
การสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Media Network)  เชน การสื่อสารผาน website, facebook, foursquare, instagram หรือ 
trip advisers ซึ่งถือวาเป็นชองทางที่มีอิทธิพลมากในการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว (Motivation from Web) การใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตองและเพียงพอจะเป็นสวนหน่ึงที่ทําใหนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพเดินทางมาทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย  

3. ดานการสงเสริมสินคาทางการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ (Creative Tourism) เสนอขายประสบการณแและ
สรางการมีสวนรวมเรียนรู (Participatory Learning) แกนักทองเที่ยวรวมกับชุมชนอยางมีคุณคาและความหมาย ในสวนของการพัฒนาสินคา
การทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถนําแนวคิดสวนผสมทางการตลาด 8Ps ที่ประยุกตแจากแนวคิดของ Zeithaml and Bitner (1996), 
Lovelock และคณะ (2004) และ Edgell (2002) รวมกัน สวนประสมทางการตลาดทั้ง 8 Ps ประกอบดวย 1) สวนประสมดานผลิตภัณฑแ 
(Product) หมายถึงตัวสินคาและบริการทางการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแ ซึ่งประกอบไปดวย กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนแและก ารบริการ
ทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงบริการที่พักแรม การขนสง อาหาร การฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษอื่น ที่ลูกคาตองการซื้อ 2) สวนประสมดาน
ราคา (Price) คือ จานวนเงินที่ลูกคาตองจายสาหรับสินคาและบริการการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแที่จัดไว โดยการต้ังราคาจะเกี่ยวของกับ
การวางตําแหนงทางการตลาดดวย 3) สวนประสมดานชองทางการจัดจาหนาย (Place) หมายถึง ชองทางหรือวิธีการที่ผูใชบริการสามารถจอง
หรือซื้อสินคาบริการการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแได 4) สวนประสมดานการสงเสริมการขาย (Promotion) คือ กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้น
เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในการซื้อสินคาและบริการการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแ โดยการสงเสริมการขายอาจมีการใช เอกสารขอมูล เวป
ไซตแ การโฆษณา การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธแ การเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวของ ในที่น้ีไดรวมเอาแนวคิดดานก ารจัด
กิจกรรม (Programming) เอาไวดวยเพราะถือเป็นสวนหน่ึงของกิจกรรมสงเสริมการขาย 5) สวนประสมดานบุคคล (People) ในการศึกษาน้ี 
หมายถึง บุคคลที่เก่ียวของกับสินคาและบริการการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแทุกคน ทั้งผูที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม เชน ผูบริหารและ
พนักงานขององคแกรการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแ ลูกคาผูใชบริการ ชาวบานในพื้นที่จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชนแ ซึ่งในที่น้ีจะรวมแนวคิด                        
ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) ของ Lovelock และคณะ (2004) เอาไวดวย เน่ืองจากเป็นสวนที่เกี่ยวของ
บุคลากรโดยตรง 6) สวนประสมดานลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแ เชน ความสะอาดและความปลอดภัยของแหลงกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทาง เป็นตน 7) สวน
ประสมดานกระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธีการในการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชนแ 
นับต้ังแตการตอนรับจนถึงการสงนักทองเที่ยวกลับ ในที่น้ีจะรวมแนวคิดดานการวางแผน (Planning) ของ Edgell (2002) เอาไวดวย เพราะการ
วางแผนถือเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการใหบริการ และ 8. สวนประสมดานการมีเครือขาย (Partnership) หมายถึง ความรวมมือกับองคแกรหรือ
หนวยงานที่มีวัตถุประสงคแในการทางานคลายคลึงกัน เพื่อรวมกันตอบสนองความตองการของตลาด เพิ่มความสามารถในการแขงขัน หรือเพื่อ
รวมกันใหบริการอยางประสิทธิภาพมากขึ้นในงานวิจัยน้ีไดเพิ่มเครือขายความรวมมือทางดานตางๆ เชน ความรวมมือทางความรู ความรวมมือใน
การทางาน ความรวมมือทางดานความชวยเหลืออ่ืนๆ ที่จะทาใหการทางานขององคแกรประสบความสาเร็จ (กาญจนา สมมิตร, 2556) 

4. ดานการบริหารจัดการองคแกร เนนใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานและขยายชองทางการสงเสริม
ตลาด และสงเสริมความเป็นมืออาชีพการตลาดแกบุคลากร รวมไปถึง ตํารวจทองเที่ยว หนวยงาน องคแกร และชุมชน ใหมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศ เพื่อใหความชวยเหลือแกนักทองเที่ยวอาสาสมัครทั้งทางดานภาษาและการบริหารจัดการอยางเป็นระบบ 
อยางไรก็ตาม การรวมกลุมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศที่มีความแตกตางและหลากหลาย ทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ เป็นเรื่องทาทาย
อยางย่ิง การเตรียมพรอมรับมือกับการรวมเป็นหนึ่งของประเทศ สมาชิกจึงเกิดขึ้น ทั้งในมิติของการแขงขันและมิติของการพัฒนาความรวมมือใน
ดานตางๆ คือ การเรง พัฒนาศักยภาพภายในเพื่อใหเขมแข็งพอกับการเปลี่ยนแปลง จากขางตน จะเห็นไดวาประเทศไทยมีศักยภาพหลายดานที่
พรอมรับมือกับแนวโนมของการทองเที่ยวรูปแบบใหม ประเทศไทยตองมีการวางแผนรับมือกับการเดินทางของนักทองเที่ยวอาเซียนตามนโยบาย
การสงเสริมการทองเที่ยว “ASEAN for ASEAN” เพื่อการเป็นHub ของการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
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บทสรุป 
คุณภาพเป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑแดานการทองเที่ยว ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบุคคลากรในวงการ

ศึกษาวิจัยมีความเห็นตรงกันวา นักทองเที่ยวในปใจจุบันมักมองหาประสบการณแทองเที่ยวที่แตกตาง มีเอกลักษณแและมีโอกาสใหนักทองเที่ยวไดมี
ปฏิสัมพันธแระหวางกัน เริ่มมองหาผลิตภัณฑแที่หลากหลาย ยืดหยุน และมีคุณภาพคุมคากับเงินที่จายออกไปมากขึ้น สอดคลองกับแผนการ
พัฒนาการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในยุทธศาสตรแที่ 3 ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานในการสรางสรรคแกิจกรรมการทองเที่ยวใน
รูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความสนใจของนักทองเที่ยวและตรงกับความตองการของกลุมเปูาหมายน้ัน การทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครมี
แนวโนมที่ดีและสอดคลองกับกระแสความตองการของพฤติกรรมนักทองเที่ยวในระดับโลก ดังน้ันควรกําหนดใหการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็น
หน่ึงในสินคาทางการทองเที่ยวที่ควรสงเสริมและบรรจุอยูในแผนการดําเนินงานในกลุมความสนใจพิเศษน้ีดวย  

การกําหนดแนวทางการพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครของประเทศไทยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธแดานการทองเที่ยว
ของอาเซียน (ATSP) ซึ่งไดกําหนดนโยบายหลายประการที่ชวยเพิ่มคุณภาพสินคาบริการทองเที่ยว และทิศทางกลยุทธแใหมที่ใหความสําคัญกับ
การทองเที่ยวเชิงประสบการณแและการสรางความแตกตาง ตลอดจนปรับเปลี่ยนบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละกลุม    ซึ่ง
นอกจากจะทําใหประเทศไทยสามารถแขงขันและเพิ่มสวนแบงตลาดในอาเซียนไดแลว ยังมีโอกาสชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของประชาคม
อาเซียนดานการทองเที่ยวในการที่จะพัฒนาใหภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกไดอีกดวย  

ทั้งน้ีทั้งน้ันในการที่องคแกรการทองเที่ยวแหงอาเซียน (ASEAN NTOs) สามารถดําเนินโครงการตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามวิสัยทัศนแ
ที่วา “ภายในปี 2015 อาเซียนจะมีนักทองเที่ยวเขามาในภูมิภาคมากขึ้นดวยสินคาบริการที่เป็นเอกลักษณแและมีความหลากหลาย จะเกิดการ
ปรับปรุงการเชื่อมโยงทางคมนาคม สรางสภาวะแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพการใหบริการ ในขณะเดียวกัน จะตองเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตและโอกาสใหแกผูมีถิ่นฐานในภูมิภาค โดยพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางย่ังยืนและมีความรับผิดชอบดวยความรวมมืออยางมี
ประสิทธิภาพของผูมีสวนไดเสียตางๆ” (แผนกลยุทธแดานการทองเที่ยวของ ASEAN 2011-2015) น้ันตองอาศัยความต้ังใจจริงในการความรวมมือ
กันอยางจริงจังของประเทศสมาชิกอาเซียน  
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อาหารไทยกับการทองเที่ยว : การเขาสูประชาคมอาเซียน 
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บทคัดยอ 
อาหารถือเป็นปใจจัยหลักที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติทุกคน จากภาวะวิกฤตการณแอาหาร สงผลใหเกิดการ

ขาดแคลนอาหาร ซึ่งนําไปสูการสรางความมั่นคงทางอาหารของนานาประเทศ สิ่งหน่ึงที่สามารถสรางความมั่นใจในการบริโภคอาหาร
คือ ความปลอดภัย และการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ในกระบวนทัศนแทางดานการทองเที่ยว บทบาทของอาหารมี
สวนสงเสริมใหเกิดการเดินทางของคน ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอาหารซึ่งเป็นรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความโดดเดน
นอกเหนือจากการพักผอน ยังเพ่ิมเติมในกิจกรรมการเรียนรู การสรางประสบการณแที่ดีแกนักทองเที่ยวอยางแทจริง ประเทศไทยมี
ศักยภาพทางดานการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงอาหารแตยังขาดปใจจัยในหลายดานที่เป็นองคแประกอบ เพ่ือสรางความเขาใจให
เกิดข้ึนระหวางนักทองเที่ยวและผูประกอบ ทิศทางของการทองเที่ยวเชิงอาหารในอนาคตจะเป็นเชนไร ข้ึนอยูกับการสรางความ
เขมแข็งและการสรางความเขาใจของธุรกิจที่มีความเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 
ค าส าคัญ : อาหาร การทองเท่ียว อาเซียน 
 
Abstract 

Food is an important factor that is important to every human life. From food crisis Resulting in food 
shortages Which led to the creation of food security of many countries One thing that can build confidence in 
food consumption is safety and food security at the community level. In the tourism paradigm The role of food 
contributes to the journey of people. In the form of food tourism, which is a form of tourism that is outstanding 
in addition to relaxation Also more in learning activities Creating a truly positive experience for tourists Thailand 
has the potential to develop a form of food tourism but still lacks many factors that are elements. To create 
understanding between tourists and entrepreneurs What will be the direction of food tourism in the future? 
Depends on strengthening and understanding of businesses that are relevant in the tourism industry 

 
Keyword : Food Tourism ASEAN 
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บทน า 
“โลกปใจจุบันเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมาก ผูบริโภคมีความตองการที่หลากหลายและเริ่มที่จะเลือกบริโภคที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพ

ของตนเองมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปูาหมายไดชัดเจนมาขึ้น ฝุายผูประกอบการและฝุายการตลาดจึงเรียกโดยรวมสินคากลุม
ดังกลาววา อาหารเพื่อสุขภาพ” เป็นคํากลาวของ ดร. พรศรี เหลารุจิสวัสด์ิ วิทยากรรวมในงานเสวนา “ทิศทางอาหารเพื่อสุขภาพ จากอาเซียนสู
เวทีโลก” ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14  เป็นที่นาสนใจวากระแสการบริโภคของคนเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงทําให
นักวิชาการตลอดจน องคแกรหนวยงานตางๆ เริ่มตระหนักถึงความไมมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเกิดจากวิกฤตการณแอาหารที่ทั่วโลกกําลังประสบคือ 
ราคาพลังงานหรือราคานํ้ามันที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยและเริ่มทวีความรุนแรง สงผลตอตนทุนการผลิตอาหารที่มีราคาพุงสูงขึ้นตาม นําไปสู
วิกฤตการณแอาหารโลก (World Food Crisis) กอกระแสความตึงเครียดไปยังประเทศตางๆ  จากเหตุการณแในครั้งน้ีทําใหบางประเทศเริ่มขาด
แคลนอาหารหลักและมีการนําเขาอาหารและวัตถุดิบประกอบอาหารเป็นจํานวนมาก ยังมีหลายประเทศเพื่อนบานของเราที่วางมาตรการหาม
สงออกและการเรียกเก็บภาษีสงออกขาวและอาหาร ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา เน่ืองจากประสบปใญหาภาวะขาดแคลนขาวอยาง
หนัก เป็นเหตุใหหลายองคแกรเริ่มเรงหามาตรการมารองรับวิกฤตการณแดังกลาวน้ี  ไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ใหความสําคัญดานการสรางความมั่นคง
ทางอาหารเน่ืองจากมีศักยภาพและความเหมาะสมในดานภูมิศาสตรแ จึงควรเรงหาขอไดเปรี ยบทางการแขงขัน อุตสาหกรรมทองเที่ยวเป็น
ทางออกที่สามารถเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีอยูในประเทศ ผานการนําเสนอในรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอาหารเป็นอีก
รูปแบบหน่ึงที่ไทยสามารถสรางจุดเดนดานเอกลักษณแของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยแกนักทองเที่ยวในรูปแบบที่แทจริง  

อาหารเป็นปใจจัยหลักที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยแ ในความหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 กลาวไววา 
อาหาร หมายความวา “ ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการน้ัน แลวแตกรณี (๒) วัตถุที่มุง
หมายสําหรับใชหรือใชเป็นสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส” (ศูนยแทนายความทั่วประเทศไทย 
www.thailandlawyercenter.com, 2557)  

กลาวโดยสรุป อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเขาสูรางกายและใหสารอาหารตางๆที่ปลอดภัย โดยไมกอใหเกิดโทษเพื่อใหรางกาย
นําไปใชเป็นพลังงาน สรางความเจริญเติบโต ใหชีวิตดํารงอยูได ตามหลักโภชนาการ 5 หมูที่สําคัญ 

จากสถานการณแวิกฤตการณแอาหารของโลกสูแนวทางการสรางความมั่นคงทางอาหาร 
ในเวทีโลกมีการจัดประชุมสุดยอด เรื่อง “ความปลอดภัยดานอาหารของโลก” ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดพูดถึงวิธีการจัดการเรื่อง

อาหารที่มีแพงขึ้นอยางตอเน่ือง และเพื่อหาวิธีการจัดการดานอาหาร ซึ่งองคแกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ระบุวาในปี 2012 มี
ประเทศที่เผชิญวิกฤตการณแอาหารโลกอยางแทจริง ถึง 73 ประเทศ หลายองคแกร เชน สหประชาชาติไดเรียกรองใหประชาคมโลกมีการบริจาค
เงินเพื่อชวยเหลือผูหิวโหยในประเทศที่ยากจน การพัฒนาปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ ระบบการกระจายอาหาร  การสงเสริมแนวทางการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรแนวใหม โดยผูอํานวยการองคแการอาหารและเกษตรแหงสหประชาติวิงวอนใหผูนําประเทศชวยบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือ
ประเทศยากจน นโยบายการปรับโครงสรางเกี่ยวกับความปลอดภัยของโลก เพิ่มการผลิตในประเทศที่มีรายไดตํ่าและขาดแคลนอาหาร เน่ืองจาก
วิกฤตการณแน้ียังสงผลกระทบตอเน่ืองในดานปใญหาสังคมและการเมือง การแยงชิงอาหาร กอใหเกิดอันตรายตอสันติภาพและความมั่นคงของโลก
ได สิ่งที่สะทอนไดอยางชัดเจนคือ สถานการณแขาดแคลนอาหารในเฮติ เน่ืองจากราคาอาหารแพง จนกอใหเกิดการประทวงอยางรุนแรงเพื่อโคน
ลมรัฐบาล ในที่สุดตองเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเพื่อแกไขสถานการณแดังกลาว ซึ่งเหตุการณแตางๆ ที่สามารถพบเห็นไดอยางชัดเจนคือ ความตอเน่ือง
จากวิกฤติราคาพลังงานจะสงผลกระทบอยางชัดเจนไปสู ราคาอาหารที่แพงขึ้น  จากการนําเอาวัตถุดิบที่ผ ลิตอาหารเปลี่ยนเป็นแหลงผลิต
พลังงาน ทําใหวัตถุดิบที่ผลิตอาหารเกิดการขาดแคลน สงผลใหราคาอาหารแพงขึ้น  

ปใญหาที่เกิดขึ้นน้ีถือเป็นปใญหาเรื้อรังที่หลายประเทศเริ่มใหความสําคัญถึงพลังงานทดแทน เชนประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา
ที่เริ่มเพาะปลูกพืชทดแทนมากขึ้น ทําใหพื้นที่ปลูกขาวโพดเพื่อเป็นอาหารของคนและสัตวแกวา 30 % เปลี่ยนแปลงไป สวนในยุโรปมีการ
สนับสนุนการผลิตเอทานอล พื้นที่ที่เคยเพาะปลูกอาหารเพื่อบริโภคกลับกลายเป็นพื้นที่เพื่อใชเพาะปลูกปาลแมนํ้ามัน ออย ขาวโพด และมั น
สําปะหลังเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งยังมีขอถกเถียงอยูหลายประเด็นวา ประเทศที่ปลูกพืชพลังงานทดแทน สงผลใหราคาอาหารแพงขึ้นหรือ
ประเทศที่สงออกนํ้ามันมีการกําหนดราคาที่สูงเกินจริง ( ASTVผูจัดการออนไลนแ 23 เมษายน 2551) จากสถานการณแดังกลาว องคแการอาหาร
โลกแหงสหประชาชาติไดต้ังชื่อวา “วิกฤติการณแสึนามิเงียบ” โดยกลาววา โลกกําลังเผชิญกับภาวะอาหารขึ้นราคาซึ่งเป็นภัยเงียบคลายคลื่น
ยักษแสึนามิ  

ในประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณแดานอาหาร เป็นทั้งผูผลิตและผูสงออกสินคาภาคเกษตรรายใหญของโลก แตยังคง
ไดรับผลกระทบดานราคาอาหารที่มีราคาสูงขึ้นเชนกัน ซึ่งผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดต้ังแตประชาชนผูมีรายไดนอยไปจนถึงชนชั้นกลาง ทั้งน้ียัง
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มีขอเสนอใหภาครัฐควรมีการปูองกันโดยการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวางนโยบายปูองกันความเดือดรอนจากราคาอาหารที่แพงสูงขึ้น แตไม
สอดคลองกับรายไดของประชาชน โดยปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ของประเทศ  เพื่อสงเสริม
เกษตรกรและผูผลิตไดรับประโยชนแจากภาคการคา โดยแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นในชวง ค.ศ. 1970 มีการจํากัดความไวมากมาย วิรัล
พัชร ประเสริฐศักด์ิ กลาวไววา ความมั่นคงทางอาหารถูกพัฒนาใหมีมิติที่ซับซอนขึ้นตามพลวัติความเขาใจของคนในเรื่องบทบาทของอาหารหรือ
แมแตความแตกตางในแตละประเทศและภูมิภาค ซึ่งนิยามของความมั่นคงทางอาหารที่ไดรับการนํามาใชอางอิงมากที่สุด มาจากการประชุม
อาหารโลก (World Food Summit)ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี 1996 คือ  

“Food security, at the individual ,household, national, regional and global levels (is achieved) when all people 
at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious foods to meet their dietary needs and 
food preferences for an active healthy life” 

ตามความหมายน้ันกลาววา ความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่ตองการใหทุกคน สามารถเขาถึงอาหารทั้งในดานกายภาพและเศรษฐกิจ
อยางเพียงพอและมีความปลอดภัย รวมถึงคุณคาทางโภชนาการของอาหารและรสนิยมของตนเอง เพื่อใหมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็ งแรง 
นอกจากน้ันองคแกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดแบงความหมายของความมั่นคงทางอาหารเป็น 4 มิติ  (Four Dimension Food 
Security) ดังน้ี การมีอาหารที่เพียงพอ (Food Availability)หมายถึง ความพอเพียงของปริมาณอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจไดจากการผลิต
ภายในประเทศหรือการนําเขาจากตางประเทศรวมถึงความชวยเหลือทางอาหารจากนานาประเทศ  การเขาถึงอาหาร (Food Access) การ
เขาถึงของแตละคนเพื่อสรรหาทรัพยากรใหไดมาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมีโภชนาการ การใชประโยชนแจากอาหาร (Food Utilization) การใช
ประโยชนแดานอาหารที่เชื่อมโยงกบมิติของปริมาณอาหารที่เพียงพอ มีนํ้าสะอาด มีสุขอนามัย และสุขภาพ เพื่อเขาถึงความเป็นอยูที่ดีทาง
โภชนาการจากความตองการพื้นฐานทางภายภาพเสถียรภาพทางดานอาหาร (Food Stability) เพื่อที่จะใหเกิดความปลอดภัยทางดานอาหาร 
ประชาชน แตละครัวเรือนตองเขาถึงอาหารไดอยางเพียงพอตลอดเวลา พวกเขาไมควรจะเสี่ยงตอวิกฤตการณแอาหารที่เกิดขึ้น  เชน วิกฤตการณแ
ทางสภาพภูมิอากาศ หรือการขาดแคลนอาหารในบางฤดูกาล 

สําหรับนักเศรษฐศาสตรแ ชื่อ อมาตยา เซน ไดกลาวถึงแนวคิดในเรื่องของ “การทรงสิทธิดานอาหาร” (Food Entitlement) ไว โดย
ใหความสําคัญกับสิทธิในการเขาถึงอาหารและเสถียรภาพของอาหารในระดับบุคคลและครัวเรือน ภายใตกรอบความคิดในเรืองของสิทธิ
มนุษยชน แนวความคิดของเขากลาวถึงการขาดแคลนอาหารไมไดเกิดจากอาหารที่ไมเพียงพอ หรือขาดหลักประกันทางกฎหมาย แตเกิดจากการ
เขาไมถึงสิทธิดานกฎหมายในทางการเมือง ซึ่งในแนวคิดดานสิทธิทางการเกษตร ถือเป็นรากฐานของการผลิตอาหาร สามารถจําแนกได 4 
ประการ คือ ประการแรก เกษตรกรตองมีสิทธิที่จะถือครองปใจจัยทางการผลิตตางๆเขามาเป็นฐานเพื่อทําการผลิต อาทิ   ที่ดิน เมล็ดพันธุแ  ปุย 
ตัวออน อาหาร หรือทรัพยากรตางๆที่เขามาเกื้อหนุนใหมีการเพาะปลูกหรือปศุสัตวแไดอยางมีประสิทธิผลแนวทางสูการสรางความมั่นคงทาง
อาหารในประเทศอาเซียน  น่ันหมายความวา ตองไมมีการผูกขาดทางดานราคาอยูที่กลุมใดกลุมหน่ึง ประการที่สอง เปิดโอกาสใหเกษตรกรมี
สวนรวมในการใชประโยชนแ อนุรักษแ และพัฒนา มีการจัดสรรอยางเป็นธรรมใหเกษตรกรผูดอยโอกาส ประการที่สามคือ การประกันผลตอบแทน
ที่ควรจะไดรับ รัฐใหการสนับสนุนชวยเหลืออุดหนุนเกษตรกรในยามประสบปใญหาตางๆ และประการสุดทายคือ ตองคงไวซึ่งวัฒนธรรมทาง
การเกษตรที่สอดคลองกับวิถีการผลิตของชุมชน  ซึ่งการสงเสริมใหสิทธิการเกษตรของเกษตรกรมีประสิทธิภาพน้ันยอมมาจากการเปิดโอกาสให
เกษตรกร มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  รวมถึงการกําหนดทิศทางของนโยบายตามความเหมาะสม  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในดาน
สิทธิการเกษตรอยางแทจริง 

มีผลสรุปจากการประชุมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแความมั่นคงดานอาหารจากชุมชนสูระดับชาติ”ใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ซึ่ง ความเสี่ยงตอความไมมั่นคงทางอาหาร เกิดจากสาเหตุหลายประเด็นไดแก   

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ความไมมั่นคงทางอาหาร 
ที่มา :ดัดแปลงจาก บทความเรื่อง “ความ (ไม) มั่นคงทางอาหาร” โครงการสวนผักคนเมือง  
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ภาพรวมของสาเหตุความไมมั่นคงทางอาหาร มีหลายปใจจัยดวยกัน ไดแก จํานวนเกษตรกรลดลง มองจากอายุเฉลี่ยของผูทํา
การเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากคนที่มีอายุนอยลงไมใหความสนใจในงานดานการเกษตร  ปริมาณพื้นที่ทําการเกษตรลดลง การขาดแคลนนํ้าอยู
ในภาวะที่นากังวล สวนกระแสกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น การผลิตพืชพลังงานมากขึ้น รวมถึงการนําพืชอาหารไปใชในการผลิตพลังงานเพิ่ม
สูงขึ้น ปริมาณการใชสารเคมีที่สูงขึ้นสงผลใหอาหารไมปลอดภัย นอกจากน้ันทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สัตวแนานาชนิดกําลังสูญพันธแ เกิด
สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยพิบัติรุนแรง สงผลตอปใจจัยการผลิต ทางออกของการประชุมในครั้งน้ัน มีการเสนอใหมีการพัฒนาการทําการเกษตร
ในเมือง และการรณรงคแการปลูกพืชรับประทานเอง เป็นการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน รวมถึงเป็นการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและมี
คุณภาพมากขึ้นในตลาดผลิตภัณฑแอาหารที่ปลอดภัยในอนาคต 

การเพ่ิมมูลคาอาหารปลอดภัยกับกระบวนทัศนแการทองเท่ียวเชิงอาหาร 
จากกระแสทิศทางการบริโภคอาหารในปี 2555 ยังคงมุงเนนในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งพบวา
ผูประกอบการอาหารของไทยมีการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสของการผลิตอาหารอินทรียแมากขึ้น การนําระบบตรวจสอบยอนกลับ รวมถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพของการผลิตใหเป็นไปตามระเบียบขอกําหนดของภาครัฐและเอกชน  ในปี 2548 ไทยไดพยายามที่จะผลักดันโครงการครัวไทยสู
ครัวโลก โดยมีที่มาจากการใหความสนใจเรื่องอาหารปลอดภัย(Food Safety) มากขึ้นเน่ืองดวยปใจจัยของสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงจนนา
เป็นหวง บวกกับการเพิ่มขึ้นของรายไดประชากรและความกาวหนาดานเทคโนโลยี ที่ทําใหคนกลาลงทุนและใสใจเรื่องคุณภาพชีวิตของตัวเอง  
ขณะเดียวกันความพยายามของประเทศผูนําเขาทั้งหลายที่ไหลไปตามกระแสดังกลาว ซึ่งมักจะยกประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน มา
เป็นเครื่องมือตอรอง เพื่อการกีดกันสินคาเกษตรและอาหาร จากประเทศผูสงออก ดวยศักยภาพของไทยในการเป็นแหลงสงออกสินคาอาหาร
รายใหญ จําเป็นที่รัฐบาลควรมุงเนนความปลอดภัยของผลิตภัณฑแอาหารอยางจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะในดานมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย
ของอาหาร ขอจํากัดคือ การต้ังมาตรฐานที่สูงและการกีดกันทางการคาทําใหไทยถูกตีกรอบเรื่องของการคัดสรรผลิตภัณฑแตามกฎเกณฑแที่กําหนด
ไวคอนขางยาก  จึงทําใหตองมีการปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ โดยเนนเรื่องคุณภาพความปลอดภัย
ในการบริโภค เชน เรื่องของสารพิษตกคาง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนระบบพัฒนาและควบคุมคุณภาพจากไรนาถึงโต฿ะอาหาร (From 
farm to table) เพื่อลดการใชสารเคมีในผลิตภัณฑแการเกษตร ทิศทางเกษตรอินทรียแจึงเป็นยุทธศาสตรแที่สําคัญในอนาคต เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในการสงออกสินคาดานการเกษตร รวมถึงรัฐตองสรางกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคาทางเกษตรและอาหาร 
ปใจจุบัน นโยบายของประเทศจึงมุงเนนความปลอดภัยของผลิตภัณฑแอาหารอยางจริงจังมากขึ้น  

แนวโนมการสนับสนุนของภาครัฐยังมีความตอเน่ืองในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทย ประเด็นที่นาสนใจคือ ไทยกําลังเผชิญหนา
กับความทาทายในเรื่องของปใญหาดานคุณภาพของอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร  ผูผลิตบางรายขาดขอมูลทางวิทยาศาสตรแที่เพียงพอ
ในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจทางการคา  สําหรับบทบาทของสถาบันทางดานอาหารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรแครัวไทยสูครัวโลก ไดแก  การ
ใหการสนับสนุน การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาตลาดอาหารอยางครบวงจร เริ่มต้ังแตตนนํ้า คือภาคการผลิต ในการใหการสนับสนุน
ปใจจัยการผลิตและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการผลิตอาหารไทย  จนถึงปลายนํ้า ซึ่งหมายถึงผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่
นิยมบริโภคอาหารไทย   สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันอาหารน้ัน ยังคงดําเนินการในสามโครงการหลัก ไดแก โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World)  โครงการสงเสริมมูลคาทาง
เศรษฐกิจแกอุตสาหกรรมอาหารของไทย (Thailand Food Forward) และโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เพื่อตอบ
โจทยแพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเป็น “ครัวคุณภาพของโลก” ภายใตนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” 

ในมุมมองดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ  รูปแบบการทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยางตอเน่ืองเพื่อสนองตอบความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีความหลากหลายขึ้นตามกระแสของโลกที่หมุนเวียนอยู  ความใสใจ
และต่ืนตัวในเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ  จึงเกิดลักษณะของการทองเที่ยวแบบทางเลือก 
(Alternative Tourism)  ขึ้นเป็นทางเลือกในการเดินทางทองเที่ยว จากมุมมองการใชชีวิตของคนในสังคมที่มีความเป็นปใจเจกบุคคลมากขึ้น  
การแสดงตัวตนและความชื่นชอบจึงเกิดรูปแบบของการทองเที่ยวแบบตางๆ  ลักษณะของการเดินทางทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีความตองการที่
จะปฏิสัมพันธแกับคนในทองถิ่น  สวนใหญเนนการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู การแลกเปลี่ยน โดยรวมมีเนนในดานการสัมผัสถึงประสบการณแ จริง
จากการทองเที่ยว  (Real experience delivery) ซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการทองเที่ยวที่สรางประสบการณแจริงแกนักทองเที่ยวที่นาสนใจคือ การ
ทองเที่ยงเชิงอาหาร โดยมีการใชศัพทแหลายคํา เชน “Culinary tourism” หรือ “Food Tourism”  เป็นรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวที่มี
วัตถุประสงคแอาจเพื่อการพักผอนหยอนใจหรือเพื่อความบันเทิง การเดินทางเขาไปเพื่อรับรูวัฒนธรรมอาหารของแตละพื้นที่ ตอมามีการจัดงาน
เทศกาลอาหาร  งานแสดงสินคาอาหารตามฤดูกาล  รวมถึงการทําอาหารและการสาธิต ชิมผลิตภัณฑแอาหารที่มีคุณภาพ นอกจากน้ีมีการสราง
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ประสบการณแเพิ่มเติมแกนักทองเที่ยวผานการเรียนรูเรื่องราววิถีชีวิตชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงที่มีการลงมือปรุงเองการเรียนรูวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน โดยแนวโนมของการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงอาหารมาจาก 5 กระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลงดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การพัฒนาของการทองเที่ยวเชิงอาหาร 

ที่มา   http://geographyfieldwork.com/FoodTourism.htm 
 

ยุคแรกเริ่ม (Trade up) ผูบริโภคมีการใชจายเพื่อซื้อผลิตภัณฑแอาหาร มีการออกไปรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น ทั้งน้ีผูบริโภค
ยังมีตองการบริการตางๆที่ครอบคลุม ครบวงจร มากกวาเชน การบริการจัดเลี้ยง การบริการสั่งอาหารกลับบาน หรือการบริการอื่นๆ ตามความ
ตองการของผูบริโภค ยุคที่สอง Demographics and Household Change มีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางประชากรและรูปแบบ
ครัวเรือน สงผลใหวิถีการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหคนมีความตองการรับประทานอาหารนอกบานและทองเที่ยวดานอาหารมากขึ้น ยุคที่
สาม การปฏิเสธรูปแบบ Mcdonaldisation ซึ่งเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการผลิตอาหารคลายกับกระบวนการผลิตรถยนตแของบริษัทรถยนตแ 
Ford คือการผลิตตามสายพาน ซึ่งเป็นการผลิตที่ใชตนทุนอาหารตํ่า (low cost mass production of food) จากสถานการณแดังกลาวสงผลให
ผูบริโภคเริ่มใจถึงการดูแลสุขภาพ และมีความตองการอาหารที่คุณภาพขึ้น  ยุคตอมา การเติบโตของผูบริโภคที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรม  ( 
Alternative consumer ) คนเริ่มมีการบริโภคสื่อมากขึ้น อินเตอรแเน็ต ทีวี มีความเติบโตในดานอุตสาหรรมการทองเที่ยวในระหวางประเทศและ
เกิดความแปลกใหมดานรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอาหารมากขึ้น จนถึงในปใจจุบัน  บทบาทของเชฟหรือพอครัวชื่อดังและสื่อตางๆ บทบาทตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหารมากขึ้น เชน รายการของเจมี่ โอลิเวอรแ (Jamie Oliver) ที่มีการแนะนําการประกอบอาหารในโทรทัศนแ หรือ 
รายการเชฟกระทะเหล็กของไทย ที่มีการนําเสนอการแขงขันการประกอบอาหาร  

ในงานวิจัยของ รมิดา รัสเซลลแ (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของรายการโทรทัศนแที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมในการประกอบ
อาหารของผูชมที่รับผิดชอบในการประกอบอาหาร” โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงรูปแบบการนําเสนอและเน้ือหาในการสื่อสารของผูดําเนิน
รายการอาหารทางโทรทัศนแที่สงผลตอพฤติกรรมของผูชมที่รับผิดชอบในการประกอบอาหาร ผลการวิจัยพบวา บทบาทของรายการอาหารทาง
โทรทัศนแมี 5 บทบาท คือ การสนับสนุนการสอนและการสาธิตอาหาร การโฆษณาและประชาสัมพันธแ  การใหคําปรึกษาดานอาหาร การแนะนํา
รานอาหาร และการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวรวมถึงรานอาหาร ซึ่งสงผลถึงการใหความสนใจดานอุตสาหกรรมอาหารมากย่ิงขึ้น 

สําหรับกิจกรรมหลักในการทองเที่ยวเชิงอาหารคอนขางมีความหลากหลาย ต้ังแตในภาคการเกษตร การทองเที่ยวชุมชน เรียนรูวิถี
ชีวิตของคนที่อาศัยในทองถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน การเรียนรูการทําการเกษตรในแบบตางๆ การปลูกพืชสวน การเก็บเกี่ยว 
การเลี้ยงสัตวแ การนําวัตถุดิบจากอาหารมาแปรรูป  กิจกรรมการเรียนรูการประกอบอาหารไทยในโรงเรียนสอนทําอาหารไทยแกชาวตางชาติ  ใน
ภาคธุรกิจ รานอาหารไทยที่มีสรางความโดดเดนโดยการนําเสนอรายการอาหารทองถิ่น การบริการที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันแทจริงของคน
ไทย ในระดับจังหวัดหรือระดับนานาชาติมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหาร ไดแก การจัด Food fair ซึ่งรวมผูประกอบการ
ดานอาหารแตละประเภท มีการจําหนายอาหารแปรรูป การสอนทําอาหาร กิจกรรมการใหความรูดานอาหารของนักวิชาการ กิจกรรมการ
แขงขันการประกอบอาหารเพื่อสรางสีสันในงาน เป็นการเปิดโอกาสใหพบปะระหวางผูประกอบการและผูบริโภค เป็นตน  

การทองเท่ียวเชิงอาหารในยุคเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ 
John Howkins,2001 อางใน ไกรฤกษแ ปิ่นแกว ไดกลาววา เศรษฐกิจสรางสรรคแ คือ การสรางมูลคาเพิ่มจากความคิดของมนุษยแ โดย

อุตสาหกรรมสรางสรรคแจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สําหรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดจัดประเภทของอุตสาหกรรมสรางสรรคแในประเทศไทย 4 ประเภทไดแก  ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เกี่ยวของกับงานหัตถกรรม 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทยแแผนไทยและอาหารไทย ประเภทศิลปะ ไดแก ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป ประเภทสื่อสมัยใหม ไดแก 
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ภาพยนตรแและวีดิทัศนแ การพิมพแ การกระจายเสียงดนตรี และประเภทการใชงาน ไดแก การออกแบบ แฟชั่น สถาปใตยกรรม ฯลฯ ซึ่งมีรายงาน
เกี่ยวกับมูลคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสรางสรรคแ ระหวางปี 2545-2550 พบวา มูลคาของอุตสาหกรรมประเภทมรดกทางวัฒนธรรมมีมูลคาเฉลี่ย 
216,985 ลานบาท รองจากอุตสาหกรรมสรางสรรคแประเภทการใชงาน และมีการเติบโตที่สูงสุดอยางตอเน่ือง คือ 9.04% ดังน้ันการให
ความสําคัญดานอุตสาหกรรมประเภทน้ีจึงเกิดคําวา ทุนทางวัฒนธรรม ขึ้นเน่ืองจากทุนวัฒนธรรมเปรียบเสมือนหัวใจของอุตสาหกรรมสรางสรรคแ 
ทางรัฐบาลจึงไดมีนโยบายสนับสนุนในการพัฒนาทุนวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวของกับคุณคาความรู ภูมิปใญญา
และงานสรางสรรคแที่เกิดจากการคนพบโดยผูทรงความรูในทองถิ่น แบงเป็น 2 ประเภท ไดแก ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได ไดแก โบราณสถา น 
โบราณวัตถุ วัด ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียน รูปปใ้น ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได น้ี ทุนวัฒนธรรมรูปแบบน้ีสามารถสึกหรอได ถาไมไดรับการรักษา
และสามารถวัดมูลคาในรูปของเงินไดไมวาจะเป็นตัววัตถุเอง หรือการบริการที่ใชวัตถุน้ันเป็นสวนหน่ึงของการใหบริการ อีกประเภทหน่ึงคือ ทุน
วัฒนธรรมที่สัมผัสไมได เป็นทุนวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ ไดแก ความคิด การปฏิบัติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ นอกจากน้ันทุนทาง
วัฒนธรรมอาจปรากฏในรูปแบบตางๆ 3 รูปแบบไดแก 1)ความคิด ความเชื่อ 2) สิ่งที่จับตองได เชน สินคาวัฒนธรรม สิ่งกอสราง ภาพวาด  3) 
ความเป็นสถาบัน กติกา การยอมรับของคนทั้งหลาย โดยทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบที่ฝใงในตัวคน หรือจิตใจ เป็นรูปแบบที่สําคัญที่สุด  

รังสรรคแ ธนะพรพันธแ ,2539 อางใน ไกรฤกษแ ปิ่นแกว อธิบายวา สินคาวัฒนธรรม คือ สินคาและบริการที่วัฒนธรรมฝใงตัวเป็นสวนหน่ึง
ของสินคาหรือบริการน้ัน เชน วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบญี่ปุุนที่มีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกตางจากการบริโภคอาหารฟาสฟฺูด เป็นตน การมี
การฝใงตัวของวัฒนธรรมที่แตกตางในสินคาหรือบริการทําใหเกิดความแตกตางของสินคา (Product Differentiation) ซึ่งจะชวยกระตุนความ
ตองการของสินคา  สินคาและบริการแตละประเภทมีระดับความเขมขนของวัฒนธรรมไมเหมือนกัน สินคาหรือบริการบางประเภทจะเห็นความ
เกี่ยวพันของวัฒนธรรมที่ชัดเจน ไดแก งานหัตถกรรม อาหารพื้นถิ่น แหลงทองเที่ยวประเภทตลาดนํ้า รังสรรคแจึงไดโมเดลของ David Thorsby 
ที่อธิบายลักษณะของสินคาทางวัฒนธรรมดังน้ี  กลุมที่ 1 ถือวาเป็นแกนศิลปะ ประกอบดวยสินคาและบริการวัฒนธรรมที่เป็นศิลปะสรางสรรคแ 
กลุมที่ 2 เป็นกลุมอุตสาหกรรมที่มีผลผลิต ที่ประกอบดวยสินคาวัฒนธรรมและสวนที่ไมใชสินคาวัฒนธรรม ไดแก นิตยสาร สิ่งพิมพแ งานบันเทิง
ตางๆ สวนกลุมที่ 3 เป็นกลุมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว เน่ืองจากมีการใชเน้ือหาทางวัฒนธรรมเป็นสวนหน่ึงในการผลิตสินคาและ
บริการ โดยลักษณะของการทองเที่ยวที่เก่ียวของน้ัน ไดแก การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  สําหรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ มีการคาดการณแวา 
อุตสาหกรรมสรางสรรคแทางวัฒนธรรมของประเทศควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐไดสรางโอกาสทางธุรกิจ ใหผูประกอบการไดลงทุนทําธุรกิจใน
กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคแ ไดแกกลุม มรดกทางวัฒนธรรม เชน งานหัตถกรรม งานฝีมือ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทยแแผนไทย และ
อาหารไทย ซึ่งวัฒนธรรมของอาหารไทยที่สามารถสรางความแตกตาง (Product Differentiation) ดวยความเป็นเอกลักษณแในรูปแบบของตัวมัน
เอง  การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมประเภทน้ี ทางธุรกิจสามารถนําทุนวัฒนธรรมเชน เรื่องราว (Story)เน้ือหา (Content) ของวัฒนธรรมมาสราง
ความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑแของตนโดยผานทุนทางวัฒนธรรมสรางความแตกตางหรือจุดขายใหกับสินคา  

ดวยแนวคิดดานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ สูการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูสินคาการทองเที่ยวที่มีความสรางสรรคแที่เรียกวา  การ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ (Creative Tourism) สําหรับองคแการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืนไดใหความหมายวา เป็น
รูปแบบการทองเที่ยวที่เปิดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดพัฒนาหรือไดใชศักยภาพหรือความสามารถดานแนวคิดสรางสรรคแของนักทองเที่ยวเอง โดย
การเขาไปมีสวนรวมอยางมุงมั่นต้ังใจในวิถีทางและประสบการณแเรียนรู ซึ่งเป็นสิ่งที่ทํากันอยูเป็นประจําของผูคนในแหลงท องเที่ยวน้ันๆ โดยที่
นักทองเที่ยวเขาไปมีสวนรวมดวย นอกจากน้ัน  เป็นการสรางสรรคแกิจกรรมหรือผลิตภัณฑแจากภูมิปใญญาด้ังเดิมของทองถิ่นผสมผสานกับแนวคิด 
จินตนาการของนักทองเที่ยว สรางสรรคแกิจกรรมขึ้นมาใหม  

ตัวอยางของการนําศิลปวัฒนธรรมที่นํามาแปรรูปที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน คือ กระแสของประเทศเกาหลีใตที่เป็นประเทศตนแบบ 
โดยมองแนวคิดของเกาหลีใตมีวามีปใจจัยอยู 5 ประการคือ นวัตกรรม ไดแก 1)การริเริ่มสรางสรรคแสิ่งใหมๆ ดวยความคิดที่แตกตางไปจากเดิม 2) 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตรแ คตินิยม พื้นฐานการดําเนินชีวิต อาหารการกิน ยารักษาโรค 3) เทคโนโลยี
ทางวัฒนธรรม เป็นการนําเอาวิทยาการสมัยใหมมารองรับการผลิตและการเผยแพรวัฒนธรรม 4) การใหการสนับสนุนอยางเป็นระบบเพื่อให
สินคาทางวัฒนธรรมมีความเขมแข็ง และมีความสามารถในการแขงขัน  5 ) กระบวนการผลิต ต้ังแตเริ่มตนจนสินคาไปถึงผูบริโภค 
จากปใจจัยทั้งหมดทําใหประเทศเกาหลีใตประสบความสําเร็จเป็นอยางย่ิง มีการประมาณการณแวา ในปี ค.ศ. 2030 เกาหลีใตจะสามารถสงออก
สินคาทางวัฒนธรรม ทั้งภาพยนตรแ ละคร การทองเที่ยว ไดมากถึง 1.4 ลานดอลลารแ และเกิดการจางงานมากกวา 1.6 ลานคน รวมถึงการ
จําหนายสินคาตางๆ ที่ผลิตไดในเกาหลี กระแสเหลาน้ีสามารถสรางขึ้นไดจากเอกลักษณแตางๆ หรือจากทุนทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ซึ่งประเทศ
ไทยที่มีวัฒนธรรมตางๆที่เขมแข็งมากและเป็นเอกลักษณแอยูมากมาย สามารถนําออกมาเพื่อสรางสินคาทางวัฒนธรรมไดอยางไร 
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แนวทางการทุนมนุษยแดานบริการอาหารทางการทองเที่ยวเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
บุคลากรที่ปฏิบัติในสายงานบริการโดยรวมแลวมีพื้นฐานของความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีซึ่งสงผลใหการผลิตสินคาภาคบริการไดเปรียบ

กวาประเทศอื่น ทั้งน้ีศักยภาพของทุนมนุษยแยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อการแขงขันในเวทีประชาคมอาเซียนที่จะถึง ทางหอการคา
แหงประเทศไทยไดวิเคราะหแถึงภาพรวมของบุคลากรในสายงานการทองเที่ยวในปใจจุบัน ประสบอุปสรรคตาง ๆ ไดแก การบังคับใชกฎหมาย 
คุณภาพของคน การขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพ บุคลากรขาดความภาคภูมิใจในสายอาชีพโรงแรม การสื่อสารกับรัฐบาลมีปใญหา เชน การที่
รัฐบาลใหความชวยเหลือไมตรงจุด นอกจากน้ียังเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยแภาคบริการ ไดแก  

1.  ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ควรไดรับพัฒนากอน ทักษะดานบริหารจัดการ การวางแผน การตลาด 
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานดานฝีมือแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการใหบริการควรมีการต้ังโครงการสําคัญ ( Winning 
Project) ดานการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรแทุนมนุษยแภาคบริการเพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ และใหสภาวิชาชีพทํางาน
รวมกับภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อใหเกิดบูรณาการ 

2.  ภาครัฐควรสงเสริมนโยบายและแผนงานดานทุนมนุษยแ เพื่อรองรับการเปิดเสรีภาคบริการอยางชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการสราง
แรงจูงใจใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพิ่มมากขึ้น มีการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและระหวางเอกชน  รวมถึงการจัดต้ังสภาทุน
มนุษยแภาคธุรกิจบริการ 

3.  การปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน การฝึกอบรมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อพัฒนา
คุณภาพดานทักษะภาษาตางประเทศ การสรางเครื่องมือรับรองคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตใหเทาเทียมกัน ควรนําจุดเดนของไทยไปใชในการ
พัฒนาที่ย่ังยืน เชน การหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมและศิลปวิทยา และความเป็นเสนหแไทยในงานบริการ 

4.  สงเสริมการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกันได  
5.  การสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะสูง การถายทอดเทคโนโลยีและความรู ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย 
ศักยภาพธุรกิจรานอาหารไทยกับงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ผลการศึกษาดานแนวโนมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมบริษัทของวิจัยดานการตลาด RTS Resource  ของประเทศอังกฤษ มีการ

ระบุถึงแนวโนมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมในปี 2557 ประกอบดวย 5 กลุมหลัก  ไดแก อาหารที่มีความเป็นธรรมชาติสูง  ( natural 
highs) ผลการวิจัยพบวา แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑแธรรมชาติและปลอดคารแเฟอีนที่ใหพลังงานหรือไมไดใหพลังงาน แตมีการบริโภคเพื่อผอน
คลาย (anti-energy relaxation) กําลังแพรขยายจากที่เคยถูกจํากัดอยูเพียงแคกลุมเครื่องด่ืม โดยมีการจําหนายในรานขายอาหารเพื่อสุขภาพใน
รูปแบบของผลิตภัณฑแของขบเคี้ยวและเครื่องด่ืม  อาหารสําเร็จรูปแบบขั้นตอนเดียว (one-step convenience) เป็นผลิตภัณฑแที่สะดวกและมี
การเตรียมพรอมแลวเพื่อใหผูบริโภคปรุงเพียงขั้นตอนเดียว มีความแตกตางจากกลุม อาหาร ready meals ที่ปรุงสําเร็จเพียงมาอุนใหรอน
เทาน้ัน เน่ืองจากกระแสความเชื่อวาอาหารกลุม ready meals ไมดีตอสุขภาพ   อาหารที่วัตถุดิบตองหาตามธรรมชาติ (foraged ingredients) 
เป็นผลิตภัณฑแที่มาจากความสนใจของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑแที่ใสวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติทั้งในทองถิ่น และตามฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น โดยมี
การคาดวาผูผลิตมีการเพิ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติลงไปในผลิตภัณฑแโดยการคิดสูตรอาหารจากพอครัวที่มีชื่อเสียง (celebrity chefs)  อาหารที่มี
รสชาติอรอยโดยไมเสียสุขภาพ (flavour-full benefits) เป็นผลิตภัณฑแทางเลือกที่ดีตอสุขภาพที่ใสวัตถุดิบ เพิ่มรสชาติที่นาสนใจ  ผลิตภัณฑแ
โปรตีนธรรมชาติที่บริโภคไดสะดวก (next generation proteins) มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริโภคเพื่อใหมองวาโปรตีนจากคารแโบไฮเดรต 
ดีตอสุขภาพจากผลิตภัณฑแที่สรางสรรคแขึ้นมาใหมอยางไร 

ทัศนียแ ลิ้มสุวรรณ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว” โดยมุงศึกษาถึงความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวไทยและตางชาติตอการบริการอาหารไทยในจังหวัดทองเที่ยว ประกอบดวยจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา 
ภูเก็ต สุราษฎรแธานีและกรุงเทพมหานคร รวม 7 จังหวัด  ปใญหาและอุปสรรคในการบริการอาหารไทยสําหรับนักทองเที่ยว แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพอาหารไทยสําหรับนักทองเที่ยวและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อสงเส ริมการทองเที่ยว 
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการสํารวจความคิดเห็นทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ เจาหนาที่และบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว ผูประกอบการดานโรงแรมและรานอาหาร   

ผลการวิจัยพบวาการบริการอาหารไทยของรานอาหารมีอาหารเดนๆและอาหารพื้นบานแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศและ
วัฒนธรรมของแตละจังหวัด สําหรับกิจกรรมอื่นที่เก่ียวกับอาหารที่จัดขึ้นสวนใหญเป็นการจัดตามภารกิจของหนวยงานเพื่อคนในทองถิ่นมากกวา
การสงเสริมการทองเที่ยว เจาหนาที่และผูประกอบการใหความเห็นวาแตละจังหวัดมีอาหารที่เป็นเ อกลักษณแของตนเองและมีศักยภาพที่จะ
สงเสริมการทองเที่ยวไดในระดับมาก แตการนํามาใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวยังอยูในระดับปานกลาง   นักทองเที่ยวไทยและนักทองเ ที่ยว
ตางชาติมีการตัดสินใจเลือกรานอาหารเองในระดับมาก โดยพิจารณาเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาแตกตางกันระหวาง
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นักทองเที่ยวไทยและตางชาติ ชนิดอาหารที่รับประทานมากไดแก ผลไม ผัก ปลา อาหารทะเลอื่นๆตามลําดับ และด่ืมเครื่องด่ืมประเภทนํ้าด่ืม
มากที่สุดชอบบรรยากาศรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและบรรยากาศแบบเป็นกันเองในระดับมากใกลเคียงกัน ในดานจุดเดนของอาหารของ
จังหวัดตางๆ ไดแกความหลากหลายของอาหาร คุณภาพของอาหาร  และการหารานอาหารไดสะดวก ตามลําดับ โดยแตละจังหวัดมีจุดเดนดาน
อาหารที่แตกตางกัน  นักทองเที่ยวไทยมีความสนใจสินคาอาหารของฝากมากกวานักทองเที่ยวตางชาติ  สิ่งที่จะทําใหชาวตางชาติลังเลไม กลา
รับประทานอาหารไทยเน่ืองจากไมทราบสวนประกอบของอาหารไทย รสชาติที่จัดจาน ไมรูจักวิธีรับประทาน และไมรูวาสวนประกอบใดที่
รับประทานไดสวนประกอบรับประทานไมได  การบริการอาหารไทยสําหรับชาวตางชาติควรใหขอมูลเก่ียวกับสวนประกอบของอาหาร พยายาม
หลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ชาวตางชาติไมนิยมรับประทานประยุกตแใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการด่ืมของบางประเทศ และปรับวิธีการบริการ
บางอยางไดเป็นสากล  ในมุมมองของผูประกอบใหความเห็นเกี่ยวกับอาหารและบรรยากาศที่นักทองเที่ยวตางชาติชอบสอดคลองกับความเห็น
ของนักทองเที่ยว และใหความเห็นวาพฤติกรรมการใชบริการอาหารของนักทองเที่ยวตางชาติแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน ซึ่งนาจะเป็น
แนวทางในการจัดบริการใหสอดคลองกับรสนิยมของนักทองเที่ยว นอกจากน้ีทุกกลุมตัวอยางใหความเห็นสอดคลองกันวาภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนควรมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพอาหารไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ควรมีการใหขอมูลอาหารเดนในทองถิ่นแกนักทองเที่ยว
รวมทั้งเจาหนาที่และประชาชนในทองถิ่นเพื่อใหสามารถเผยแพรแกนักทองเที่ยวไดดวย 

ในแนวคิดของหลักการ Low carbon tourism หรือการทองเที่ยวเพื่อสรางความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ัน ในงานเขียนของ 
จุฑามาศ วิศาลสิงหแ ไดกลาวถึง ในมุมมองของภาคธุรกิจเพื่อลดตนทุนดานเสนทางการขนสงอาหารใหลดลง จากการจัดการหวงโซอาหารและ
วัตถุดิบ โดยเสนอ แนวคิดการสงเสริมรูปแบบการทองเที่ยวที่สนับสนุนภาคเกษตรในการนําเสนอผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยูตามทองถิ่น ไมวา
จะเป็นพื้นที่มีการทําไร ทํานา ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑแทางการเกษตรตางๆ ในวิถีชุมชนด้ังเดิม  เพื่อสรางค วาม
ประทับใจแกนักทองเที่ยว โดยการเชื่อมโยงภาคเกษตรเสนอความเป็นของแทแบบเฉพาะอยาง  โดยการใชผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยูในพื้นที่ที่
มีความแตกตางกันทางภูมิประเทศ มาประกอบเป็นอาหารที่มีความโดดเดนของแตละทองถิ่นเพื่อสรางเอกลักษณแในตัวผลิตภัณฑแการทองเที่ยว    

ชิตพงษแ อัยสานนทแ กลาวในบทความเรื่อง “มองรอบทิศคิดอยาง Supply Chain” เกี่ยวของกับการนําหลักของการบริหารหวงโซ
อุปทานยกระดับความสามารถทางการบริหารธุรกิจรานอาหาร โดยมีการผสมผสานระบบ Logistic และ Supply Chain  ในการสงมอบสินคา
และบริการใหแกลูกคา โดยผานสายพานลําเลียงอาหาร นอกจากน้ันมีการใชจอสัมผัสในการเชื่อมตอขอมูลในการสั่งอาหารไปยังหองครัว และมี
การบันทึกขอมูล รวมถึงการลดขั้นตอนการเก็บจานอาหารที่ไมตองการ เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา
ระบบการเก็บเงินแมนยําขึ้นโดยมีการนําเสนอ Logistics & Supply Chain Flow Chart ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการพัฒนากิจกรรม Logistic ของรานสามารถพัฒนาหลักการ 7Rs for Logistics Management เป็นรูปธรรม คือ การบริหาร

วัตถุดิบ ในปริมาณที่ถูกตอง มีการสงมอบสินคาและบริการถูกที่ ถูกตอง ทันเวลา และถูกใจ (Managing Right materials in Right Quantity, 
for delivery at the Right Time and Right Place, from the Right Source, with the Right Service, and at the Right to 
customers) การใชระบบหวงโซอุปทานน้ันเพื่อมุงการเติบโต เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางตางๆ และเป็นผูนําดานตนทุนที่ตํ่ากวาคูแขงขัน 
ทําใหสามารถจําหนายสินคาในราคาที่ถูกกวา เป็นการสรางความแตกตางดานแนวความคิด  ซึ่งสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ
รานอาหารได 

ผลการสรุปในการประชุมที่ประเทศไอรแแลนดแ เรื่อง “National Food Tourism Implementation Framework 2011-2013” ของ
องคแกร National Tourism Development Authority Falte Ireland ไดผลจากการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผานรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร มีปใจจัยที่สําคัญอยู 3 ประการ ดังน้ี 
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คุณภาพและมูลคา – การใหความมั่นใจวาคุณภาพของอาหารและการบริการที่มีใหกับนักทองเที่ยวและความหลากหลายของรานคาที่
มีมาตรฐานสูงอยางตอเน่ืองและราคาที่สามารถแขงขัน พอ ๆ กันคุณภาพ โดยรวมของประสบการณแนักทองเที่ยวที่มีตองานเทศกาลอาหาร
เหตุการณแและกิจกรรมถือเป็นสิ่งที่สําคัญ 

ความพรอม – การสรางประสบการณแที่หลากหลายเกี่ยวกับอาหารผานกิจกรรมของชุมชน เพื่อใหแนใจวามีการผสมผสานผลิตภัณฑแที่
มีคุณภาพสูง ซึ่งจะชวยสามารถเพิ่มศักยภาพใหกับกลุมที่ผลิตอาหารในทองถิ่น ในทางกลับกันจะสรางโอกาสทางธุรกิจใหมและเสนทางการตลาด
สําหรับผูผลิตในทองถิ่น 

ความถูกตอง – ใหความมั่นใจวาประสบการณแของอาหารสงเสริมใหนักทองเที่ยวมีรสชาติที่ไมซ้ํากัน มีความโดดเดน สะทอนความมี
มิตรไมตรีจิตที่บริสุทธิ์ของชุมชน 
 

บทสรุป 
อาหารถือเป็นปใจจัยหลักที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติทุกคน จากภาวะวิกฤตการณแอาหาร สงผลใหเกิดการขาด

แคลนอาหาร ซึ่งนําไปสูการสรางความมั่นคงทางอาหารของนานาประเทศ สิ่งหน่ึงที่สามารถสรางความมั่ นใจในการบริโภคอาหารคือ ความ
ปลอดภัย และการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ในกระบวนทัศนแทางดานการทองเที่ยว บทบาทของอาหารมีสวนสงเสริมใหเกิดการ
เดินทางของคน ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอาหารซึ่งเป็นรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความโดดเดนนอกเหนือจากการพักผ อน ยังเพิ่มเติมใน
กิจกรรมการเรียนรู การสรางประสบการณแที่ดีแกนักทองเที่ยวอยางแทจริง ประเทศไทยมีศักยภาพทางดานการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิ ง
อาหารแตยังขาดปใจจัยในหลายดานที่เป็นองคแประกอบ เพื่อสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นระหวางนักทองเที่ยวและผูประกอบ  ทิศทางของการ
ทองเที่ยวเชิงอาหารในอนาคตจะเป็นเชนไร ขึ้นอยูกับการสรางความเขมแข็งและการสรางความเขาใจของธุรกิจที่มีความเกี่ยวของในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 
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การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  

The Development of Learning Management Skills of the Students in the Faculty of 
Education in Early Childhood Education 

 
ไพรินทรแ  บุหลัน1 

Pairin  Bulan 

 
บทคัดยอ 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน มี
วัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแน ประชากรไดแก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 115 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น แบบทดสอบ และแบบประเมินตนเอง 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ 
ทักษะการผลิตเกมการศึกษา และทักษะการเลานิทานและเชิดหุน ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะตางๆ ทั้ง 3 ทักษะแลว นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการผลิตเกมการศึกษา และทักษะการนิทาน และเชิดหุน มีคะแนนการทําแบบทดสอบเพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการจัดการเรียนรู, ปฐมวัย 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the development of learning management skills of 
the students in early childhood education in the faculty of education at Northern College. The population of the 
research seemed to be 115 fourth year students in early childhood education in the faculty of education 
at Northern College, Academic Year 2018.   

The research instruments were tests and self-assessment questionnaires based on 3 skills consisting of 
child preparation techniques, educational game production, and fairy tales and puppets. The collected data 
were analyzed by arithmetic means and standard deviation. The findings of the research indicated that; after the 
students attended training and developed 3 skills, the students had a high understanding of child preparation 
techniques, educational game production, and fairy tales and puppets. In addition, it can be said that the 
students were able to get higher test scores.  
 
Keywords : learning management skills, early childhood  
 
 
 
 
 

                                                             
1 อาจารยแคณะศึกษาศาสตรแวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 0852707689 
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บทน า 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดแนวทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปใจจุบัน กําหนดกรอบแนวคิดสําคัญในการพัฒนาคือ “ยึดคนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนา” โดยมี
การศึกษาเป็นตัวเชื่อมในการพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญของครูที่จะเป็นผูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู เรียน ดังน้ันจึงจําเป็นอยาง
ย่ิงที่ครูตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะรัฐบาลที่ผานมาไดกําหนดนโยบายพัฒนาครูไวชัดเจนวาจะสงเสริมวิชาชีพครูพัฒนาและผลิต
ครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและการบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการดังน้ี คือ ในการจัดการเรียนการสอนน้ันจะตองจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การประยุกตแความรูมาใชจัดการเรียนการ
สอน โดยใหผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝใงคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแไวในทุกวิชา ให
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา และบูรณาการตามความเหมาะสม 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะประสบผลสําเร็จหรือไมน้ันยอมขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการและการดาเนินการของสถานศึกษาที่นา
หลักสูตรไปปฏิบัติ การจัดการศึกษาในระดับนี้จะไมมุงเนนเรื่องเน้ือหาสาระทางวิชาการ แตจะเนนดานการเตรียมความพรอมของเด็กเพื่อรองรับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตองมีองคแประกอบหลายอยางเพื่อชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น   

ผูมีบทบาทมากที่สุดที่จะชวยใหการศึกษาแกเด็กในระดับนี้เป็นไปแนวทางใด และจะไดผล อยางไรน้ัน ขึ้นอยูกับบุคคลที่สําคัญ คือ ครู
ในระดับปฐมวัยผูที่ทาหนาที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ซึ่งปใจจุบันครูปฐมวัยที่จะชวยสงเสริมการจัดสภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละ
ในสาขาปฐมวัย หรือตองผานการอบรมมาเป็นอยางดี มีความรูความเขาใจพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก เขาใจขอบขายเน้ือหาของมวล
ประสบการณแตางๆ ซึ่งรวมทั้งเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การจัดสภาแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเป็น
อยางดี รูบทบาทของตนเอง ทันสมัยตอเหตุการณแตางๆ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเป็นแบบอยางที่ดีใหกับเด็กได และมีประสบการณแในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัยดวย (ราศี ทองสวัสด์ิ, 2537 : 67) 

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาพบวานักศึกษาสวนใหญยังขาดทักษะตางๆ ที่จะชวยสงเสริมใหเด็กพัฒนาศักยภาพหรือเกิดการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น และจากการทดลองสอนในโรงเรียนเครือขายฝึกประสบการณแวิชาชีพ พบวาครูพี่เลี้ยงไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของนักศึกษาวายังขาดทักษะตางๆ เชน การเตรียมเด็กใหสงบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมหลากหลาย เป็นตน ตลอดจน
การสํารวจตนเองและความตองการเสริมทักษะตางๆ ของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีความตองการที่สอดคลองกับขอเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง 
ดังน้ันทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงไดจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพื่อให
นักศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายซึ่งทางสาขาไดจัดทําชุดการฝึกทักษะการจัดการเรียนรูในทักษะตางๆ คือ การเตรียมเด็กให
สงบ การประดิษฐแกระดาษสรางสรรคแ และทักษะการบูรณาการนิทาน หุน และละครสรางสรรคแ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   

คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ปีการศึกษา 2561 จํานวน 115 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม  และแบบประเมินตนเอง   
1.  แบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ 
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2. แบบประเมินตนเอง 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการผลิตเกมการศึกษา ทักษะการนิทาน  และเชิดหุน  ซึ่ง
ประเมินผลมีลักษณะเป็นแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 4 ระดับ โดยมีเกณฑแการใหคะแนน  ดังน้ี 

4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอย 
1  หมายถึง  นอยที่สุด 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะ
ศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน โดยกําหนดขอบเขตออกเป็นทักษะตางๆ ตอไปน้ี คือ ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ  ทักษะการผลิตเกม
การศึกษา ทักษะการนิทาน  และเชิดหุน 
 2.  สรางแบบทดสอบ  และแบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนรู  โดยใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย 
 3.  ตรวจสอบแบบทดสอบและแบบประเมินตนเองเป็นขั้นสุดทาย และนําไปจัดพิมพแเป็นฉบับสมบูรณแ เพื่อใชเก็บขอมูลตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการผลิตเกมการศึกษา ทักษะ
การนิทาน และเชิดหุน กอนเขารับการอบรม 
 1.  ใหนักศึกษาทบทวนประสบการเดิมและปฏิบัติตามความรูเดิมที่นักศึกษามีในแตละทักษะ 
 2. ใหสิ่งที่ควรรูเพิ่มเติมในทักษะตางๆ และไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตลอดจนการฝึก 
ปฏิบัติตามหลักการ  และวิธีการที่ถูกตองในทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการผลิตเกมการศึกษา ทักษะการนิทาน  และเชิดหุน 
 3. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ 
ทักษะการผลิตเกมการศึกษา ทักษะการนิทาน  และเชิดหุน  หลังเขารับการอบรม 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกระทํากับขอมูล ดังน้ี 
 1.  ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณแของแบบทดสอบ  

 2.  คํานวณหาคาเฉลี่ย ( ) ของแบบทดสอบกอนและหลังการเขารับการอบรม 
 3.  ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณแของแบบประเมินตนเอง 

 4.  คํานวณหาคาเฉลี่ย ( ) ของแบบประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรม โดยใหคะแนนตามเกณฑแการใหคะแนนที่ได
ระบุไวของแตละคน เพื่อทราบระดับความรูความเขาใจและการปฏิบัติของนักศึกษาซึ่งกําหนดใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นแตละขอคําถาม
ระดับหน่ึง เพียงระดับเดียว โดยเทียบกับเกณฑแประเมินคาความคิดเห็นตามเกณฑแ (ประคอง  กรรณสูต, 2538: 77) 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย 1.50 – 1.99 หมายถึง  มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.01 – 2.99 หมายถึง  มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.00 – 4.00 หมายถึง  มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 5.  คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทราบความกระจายของขอมูลเป็นรายขอ และรายทักษะ 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลครั้งน้ีใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแขอมูล 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 1. คะแนนการทําแบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ กอนและหลังเขารับการอบรมนักศึกษาเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะตางๆ ทั้ง 3 
ทักษะแลวนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ  ทักษะการผลิตเกมการศึกษา ทักษะการเลานิทาน  และเชิดหุน      
มีคะแนนการทําแบบทดสอบเพ่ิมมากขึ้น  

x

x
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         2. การประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  3 ทักษะ ไดแก ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการผลิตเกมการศึกษา และทักษะการเลานิทาน  และ
เชิดหุน   พบวา  ในภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองกอนเขารับการอบรมอยูในระดับปานกลาง  (µ = 2.58)  เมื่อพิจารณาแตละทักษะพบวา  
นักศึกษาประเมินตนเองในทักษะทักษะการผลิตเกมการศึกษา เป็นอันดับ 1 (µ = 2.66) รองลงมาคือ ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ (µ = 2.61)  
และทักษะที่นักศึกษาประเมินตนเองเป็นลําดับสุดทายคือ ทักษะการนิทาน  และเชิดหุน  (µ = 2.48)  ตามลําดับ  และการประเมินตนเองของ
นักศึกษาหลังเขารับการอบรมในภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองอยูในระดับมาก (µ = 3.43)  เมื่อพิจารณาแตละทักษะพบวา  นักศึกษา
ประเมินตนเองในทักษะทักษะการผลิตเกมการศึกษา เป็นอันดับ 1 (µ = 2.66) รองลงมาคือ ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ (µ = 2.61)  และทักษะ
ที่นักศึกษาประเมินตนเองเป็นลําดับสุดทายคือ ทักษะการเลานิทาน  และเชิดหุน  (µ = 2.48)  ตามลําดับ 
           ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ กอนเขารับการอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.61)   เมื่อพิจารณารายขอพบวา นักศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูความเขาใจและการปฏิบัติมากที่สุดในเรื่อง  สามารถใชสื่อตางๆ ในการเตรียมเด็กใหสงบ (µ = 2.73) รองลงมาคือ 
สามารถใชเพลงในการเตรียมเด็กใหสงบ (µ =  2.64) ซึ่งการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูความเขาใจและการปฏิบัติที่นักศึกษาประเมินตนเอง
เป็นลําดับสุดทายคือ สามารถใชการเลนกับนิ้วมือในการเตรียมเด็กใหสงบ (µ = 2.56)   
           การประเมินตนเองหลังเขารับการอบรม  พบวา  นักศึกษาประเมินตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.44) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูความเขาใจและการปฏิบัติมากที่สุดในเรื่อง  สามารถใชทาทางในการเตรียมเด็กใหสงบ (µ = 3.55) 
รองลงมาคือ สามารถใชคําคลองจองในการเตรียมเด็กใหสงบ  (µ = 3.52)  ซึ่งการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูความเขาใจและการปฏิบัติที่
นักศึกษาประเมินตนเองเป็นลําดับสุดทายคือ สามารถใชเพลงในการเตรียมเด็กใหสงบ (µ = 3.36) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   ดังน้ี 
 1. การประเมินตนเองกอนและหลังเขารับการอบรม 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการประดิษฐแกระดาษ
สรางสรรคแ  และทักษะการบูรณาการนิทาน หุน และละครสรางสรรคแ   

ผลการศึกษาวิจัยพบวา  นักศึกษาประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการประดิษฐแกระดาษสรางสรรคแ และทักษะการบูรณาการนิทาน หุน  
และละครสรางสรรคแ  พบวา  ในภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองกอนเขารับการอบรมอยูในระดับปานกลาง และหลังเขารับการอบรมนักศึกษา
มีการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละทักษะพบวา นักศึกษาประเมินตนเองมีการประเมินตนเองสอดคลองกันใน
ทักษะการประดิษฐแกระดาษสรางสรรคแ เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ และทักษะที่นักศึกษาประเมินตนเองเป็นลําดับ
สุดทายคือ ทักษะการบูรณาการนิทาน หุน และละครสรางสรรคแ ตามลําดับ   
 2. การประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   
ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ 
  ผลการศึกษาวิจัยพบวา การประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ทักษะการเตรียมเด็กใหสงบ กอนเขารับการอบรม พบวาโดยภาพรวม
นักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องการมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลางทุกรายการ โดย 3 รายการแรกไดแก  สามารถใช
สื่อตางๆ ในการเตรียมเด็กใหสงบ รองลงมาคือ สามารถใชเพลงในการเตรียมเด็กใหสงบ และสามารถใชทาทางในการเตรียมเด็กใหสงบ 
ตามลําดับ  สวนการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังการไดรับการฝึกอบรม  พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องการมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกรายการ โดย 3 รายการแรกไดแก  สามารถใชทาทางในการเตรียมเด็กใหสงบ รองลงมาคือ  
สามารถใชคําคลองจองในการเตรียมเด็กใหสงบ และสามารถใชสื่อตางๆ ในการเตรียมเด็กใหสงบ ตามลําดับ   
 3. การประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ทักษะการประดิษฐแกระดาษสรางสรรคแ   
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา  การประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ทักษะการประดิษฐแกระดาษสรางสรรคแ  กอนเขารับการอบรม พบวาโดยภาพรวมนักศึกษา
ประเมินตนเองในเรื่องการมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลางทุกรายการ โดย 3 รายการแรกไดแก  มีความรูและเห็นถึง
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ความสําคัญของทักษะการประดิษฐแงานศิลปะดวยกระดาษ รองลงมาคือ  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางสรรคแงานกระดาษ และสามารถนํางาน
กระดาษไปใชประโยชนแในการจัดการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ตามลําดับ  สวนการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังการไดรับ
การฝึกอบรม  พบวาโดยภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องการมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกรายการ โดย 3 รายการแรก
ไดแก  สามารถนํางานกระดาษไปใชประโยชนแในการจัดการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน รองลงมาคือ  มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสรางสรรคแงานกระดาษ และมีความรูและเขาใจหลักการจัดภาพใหมีมิติ  ตามลําดับ   
  4. การประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ทักษะการบูรณาการนิทาน หุน และละครสรางสรรคแ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา การประเมินตนเองกอนและหลังการเขารับการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ทักษะการบูรณาการนิทาน หุน และละครสรางสรรคแ กอนเขารับการอบรม 
พบวาโดยภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องการมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลางทุกรายการ โดย 3 รายการแรก
ไดแก  มีความรูความเขาใจ  หลักการและวิธีการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย รองลงมาคือ  นําความรูตามหลักการไปสูการวางแผน การจัด
กิจกรรมบูรณาการ นิทาน  สําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม และมีความรูความเขาใจ หลักการและวิธีการแสดงละครสรางสรรคแสําหรับเด็ก
ปฐมวัยตามลําดับ  สวนการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังการไดรับการฝึกอบรม  พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องการมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกรายการ โดย 3 รายการแรกไดแก  มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย รองลงมาคือ  นําความรูตามหลักการไปสูการวางแผน การจัดกิจกรรมบูรณาการ หุน สําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม 
และสามารถใชทาทางในการเตรียมเด็กใหสงบมีความรูความเขาใจ  หลักการและวิธีการแสดงละครสรางสรรคแสําหรับเด็กปฐมวัย ตามลําดับ   
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

จากการศึกษาพบวา นักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องการมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติหลังเขารับการฝึกอบรมในทักษะการ
เตรียมเด็กใหสงบ โดยเฉพาะเรื่อง สามารถใชเพลงในการเตรียมเด็กใหสงบ ทักษะการประดิษฐแกระดาษสรางสรรคแโดยเฉพาะเรื่อง ความรูและ
เห็นถึงความสําคัญของทักษะการประดิษฐแงานศิลปะดวยกระดาษ และทักษะการบูรณาการนิทาน  หุน  และละครสรางสรรคแ  โดยเฉพาะเรื่อง  
นําความรูตามหลักการไปสูการวางแผน  การจัดกิจกรรมบูรณาการ  นิทาน  สําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม  ดังน้ันทางสาขาวิชาจึงควรมี
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหมากขึ้น  ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําหลักการและวิธีการที่
ถูกตองไปประยุกตแใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาความตองการในการพัฒนาทักษะที่เก่ียวของกับทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมทักษะตางๆ ตอไป 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ซึ่งไดรับความอนุเคราะหแและอํานวยความสะดวกในการวิจัย รวมทั้งใหกําลังใจในการดําเนินการ

วิจัยตลอดมาจาก อธิการบดี ผศ.ดร.ไตรรัตนแ ยืนยง จึงขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณ อาจารยแพวงพิศ เรืองศิริกุล  อาจารยแ ผศ.อนงคแ  ตันติวิชัย และ อาจารยแ ดร. กรรณิการแ  ทองรักษแ ที่ไดกรุณาตรวจ

แกไขและใหคาํแนะนํา จนการวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ที่ใหความรวมมือรวมกิจกรรมการเรียนรูดวยดีตลอดระยะเวลา

ทําการทดลอง รวมทั้งบุคคลอีกหลายทานที่ไมอาจกลาวนามไดหมดในที่น้ี ที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทําวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี 

สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งน้ีสําเรจ็ลงได ผูวิจัยหวังวาการวิจัยน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่
เกีย่วของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต อ าเภอเมือง 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 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  
สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กคลองหวยทราย คณะกรรมการศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กทาเล และผูปกครองนักเรียน ทั้งสิ้น จํานวน 74  คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา 
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมาดานการ
สนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน อยูในระดับมาก  ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของผูปกครองของนักเรียนในการจัดการการศึกษา คือ ควรสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะมีการพัฒนาศูนยแ ควรมีหนังสือเชิญทุกครั้งในการแจงใหมาประชุม ควรมีการ
พัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนและควรประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
ค าส าคัญ : 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 findings 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 
                                                             
1 อาจารยแคณะศึกษาศาสตรแวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 0852707689 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 กําหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคทั้งหญิงและชาย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 
สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคแการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 
2550 : 28) 
 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เป็นหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยโดยจัดการศึกษาของเด็กกอนเกณฑแ (กอน
ประถมศึกษา) เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชนบท กอนที่จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาในทุกรูปแบบใหทั่วถึง  โดย
เนนการพัฒนาความพรอมทุกดาน ทั้งทางรางกาย อารมณแสังคม จิตใจ และสติปใญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541 : 71) 
และไดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการจัดการดูแลศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตอซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดตระหนักและให
ความสําคัญตอการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยที่ตองเป็นไปตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กโดยคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินชีวิตในสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งเด็กปฐมวัยนับเป็นทรัพยากรสังคมที่มีคุณคา
ย่ิงเพราะเด็กจะเติบโตเป็นผูใหญในอนาคต และจะตองสืบทอดวัฒนธรรมของทองถิ่น ของชาติและดํารงไวซึ่งความเป็นทองถิ่นและความเป็นชาติ
ไทยใหคงอยูตลอดไป ขณะเดียวกันการศึกษาปฐมวัยเป็นการวางรากฐานความรูที่สําคัญของเด็กสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้น  การจัดการศึกษาตอง
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ซึ่งการจัดการศึกษาตองมุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพอยางสมบูรณแในทุก ๆ ดานสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดอยางมีความสุขเต็มศักยภาพของแตละคนและมีความเหมาะสมกับวัย พอ แมผูปกครองและชุมชน
ไดเห็นคุณคาของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิมนุษยแที่จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความกระตือรือรนที่จะเขามารับรูและสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหแกบุตรหลานของตน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2550 : 1) 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะทําใหมนุษยแสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยาง มีความสุข 
สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน  การอบรมเลี้ยงดูและใหไดรับการศึกษา 
เพื่อใหเติบโตเป็นผูใหญที่มีคุณภาพ พอ แมผูเลี้ยงดูตองอาศัยทักษะ ประสบการณแรวมทั้งเจตคติคานิยมที่ตนไดรับการปลูกฝใงมาแตเดิม เพื่อ
ถายทอดสูรุนตอไป อาจมีทั้งสวนดีหรือไมดีก็ไดความผิดพลาดที่ผานมานํามาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น  แตก็เป็นเรื่องที่
คอนขางยาก เพราะขาดความรูความเขาใจจึงทําใหสังคมตองพบกับปใญหา  โดยที่บทบาทของผูปกครองในการอบรมลี้ยงดูเด็กที่ ไมเหมาะสม 
(ทัศนียแ นาคุณทรง, 2546: 86) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยควรสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  โดยไมจํากัดอยูในเฉพาะ
หองเรียน การเรียนรูของเด็กควรอยูที่ตัวเด็กเป็นผูสรางสรรคแองคแความรูขึ้นดวยตนเอง  ไมควรอยูที่ตัวครูเป็นผูบอกเพียงอยางเดียวหรือเพียง
ถายทอดไปยังตัวเด็ก เด็กตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เรียนโดยผานการเลน หลักการวัดและประเมินการเรียนรูควรควบคูไปกับการเรียนรูมิติใหม 
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษแ, 2545 : 12) สอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย ตันศิริ (2549 : 9) ที่กลาววา การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทางการศึกษา ที่เป็นการวางรากฐานที่สําคัญใหกับมนุษยแ นักจิตวิทยาพัฒนาการเชื่อวาเด็กอายุต้ังแตแรกเกิดถึง  8 ปีน้ันเป็นระยะที่
เด็กเกิดการเรียนรูมากที่สุดของชีวิต การจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จน้ันจะตองอาศัยองคแประกอบหลายประการ เชน ความรูความสามารถ
ของครูในหลายๆดานตองสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความคิดสรางสรรคแ สามารถจัดประสบการณแอันเป็นประโยชนแตอการ
วางรากฐานของชีวิตใหเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามวัยอยางสมบูรณแ  พอแมผูปกครองตอง
คํานึงถึงคุณภาพของผูเลี้ยงดูเด็กซึ่งอาจเป็นพอแมญาติผูใหญพี่เลี้ยง หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก มีการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณแ
สังคม จิตใจ และสติปใญญาของเด็กและทั้งยังมีความเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กดวย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545มาตราที่ 13 (1) ไดระบุวา บิดามารดา หรือ
ผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนแการสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลใน
ความดูแลมาตราที่ 14 (1) ระบุไววา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นซึ่งสนับสนุนหรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนแการสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความรับผิดชอบ มาตราที่ 18 (1) ไดระบุใหมีการจัดการศึกษาปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 12) 
 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนดใหมีพัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักในการพัฒนา โดยมี
แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ คือ การใหพัฒนาคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ใหมีโอกาสไดเขาถึงการเรียนรูโดยต้ังเปูาหมายใหเด็กปฐมวัยอายุ
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แรกเกิด-5 ปี ทุกคนไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมในทุกดาน กอนเขาสูระบบการศึกษา พรอมทั้งไดวางกรอบการดําเนินงานการพัฒนา 
และเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยไวดังน้ี คือ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความรูในการเลี้ยงดูเด็ก และสงเสริมสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพครอบคลุมกลุมเปูาหมายเพื่อพัฒนาการของทุก
ชีวิตอยางเหมาะสม ปใจจุบันสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พอแมผูปกครองจําเป็นตองออกไปทํางานนอกบาน
เพื่อสรางรายไดแกครอบครัว รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของปใญหาและไดดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยสนับสนุนใหโรงเรียน
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและใหมีปริมาณมากขึ้น ทั้งในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่มีความตองการเฉพาะของกลุมคนและในระดับ
ปฐมวัยซึ่งอยูในรูปแบบของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กประเภทตางๆซึ่งขึ้นอยูกับพื้นที่และกลุมเปูาหมายอยางไรก็ดีรัฐบาลมีเปูาหมายใหเด็กและเยาวชน
อายุ 1-18 ปี ไดรับการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการพื้นฐานตามวัยและใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถพื้นฐานในการคิดแกปใญหา
ปรับตัว และนําการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม มีทักษะชีวิต มีคานิยมที่ถูกตอง ตลอดจนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณแโดยสงเสริมบทบาทของสถาบันตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามเปูาหมายที่กําหนดไวเพื่อชวยแบงเบาภาระของพอแมผูปกครองในการเฝูาเลี้ยงดูบุตรหลาน  ลด
อารมณแความกดดัน ที่กอใหเกิดคดีอาชญากรรมความรุนแรงที่เกิดจากการขาดการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนในครอบครัว การปลอยใหเด็กอยูคนเดียว
อาจจะทําใหเกิดอารมณแกาวราว กอใหเกิดผลเสียตอสังคมซึ่งกลายเป็นปใญหาระดับชาติประกอบกับมีคานิยมเรื่องการแตงงานแลวแยกครอบครัว
ไปอยูอยางอิสระ ทําใหเกิดปใญหาในการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของครอบครัวและสังคม 
 การมีสวนรวมของผูปกครอง จึงมีความสําคัญและจําเป็นตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเพื่อใหการบริหารการจัดการโรงเรียน 
โดยการมีสวนรวมของผูปกครองเป็นไปอยางตอเน่ือง เกิดประโยชนแสูงสุดตอผูเรียนและชุมช นอยางแทจริงน้ัน ผูปกครองและโรงเรียนควร
ทบทวนกระบวนการทํางานรวมกัน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลแกผูเรียน  
 ดังน้ันศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพดานตางๆของเด็กที่ผูปกครองใหความไววางใจ สงเด็กในการปกครองมา
เพื่อเสริมสรางศักยภาพเพื่อใหสามารถเรียนรูและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความพรอมในการรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก   ไดจัดการศึกษาแกเด็ก อายุ 3-6 ปี ผูศึกษา
มีความตองการทราบถึงระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กตามมาตรฐานการใหบริการทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพที่ยังไมทั่วถึงและไมไดมาตรฐาน 
จึงมีความจําเป็นใหผูปกครองไดมีโอกาสมีสวนรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น 
 ดวยเหตุผลและความจําเป็นดังกลาว ผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและมุงใหเกิดผลตอการพัฒนาศักยภาพของเด็กจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก   
เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของผูเรียน 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก    
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัว
ใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ในประเด็นที่ครอบคลุมขอบขายในการมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 
  1.  ดานการสนับสนุนการเรียนรู  
  2.  ดานการจัดสภาพแวดลอม 
  3.  ดานการติดตอสื่อสาร 
  4.  ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน  
  5.  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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 ประชากรและแหลงขอมูล 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 3  คน คณะกรรมการ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต  จํานวน 12 คน คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กคลองหวยทราย  จํานวน 12 คน  คณะกรรมการ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทาเล  จํานวน 15 คน  และผูปกครอง จํานวน 30  คน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต  สังกัดเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอ
เมือง  จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น จํานวน 74  คน 
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 
3 คน ประธานคณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3  คน  ผูปกครอง จํานวน 6  คน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวใต สังกัดเทศบาล
หนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในปีการศึกษา 2560 ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑแที่กําหนดไว จํานวน 
15  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวใต อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก มี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บแบบสอบถามใหประชากรและแหลงขอมูลเพื่อเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความสมบูรณแถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณเพื่อวิเคราะหแผลการศึกษาโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปประมวลผล การวิเคราะหแขอมูลประกอบ 2 สวน คือ 
 1. วิเคราะหแสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประชากรทั้งหมด 74  คน จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช 
ความถี่ และคารอยละ  
 2. วิเคราะหแระดับสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวใต  อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําผลการวิเคราะหแทางสถติิมาแปลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 
 4.51-5.00   แปลความหมายวา  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  อยูในระดับ มากที่สุด   
 3.51-4.50   แปลความหมายวา  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา อยูในระดับ มาก 
 2.51-3.50   แปลความหมายวา  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  อยูในระดับ ปานกลาง 
 1.51-2.50   แปลความหมายวา  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  อยูในระดับ นอย 
 1.00-1.50   แปลความหมายวา  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  อยูในระดับ นอยที่สุด  
         3. วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมาดานการ
สนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน อยูในระดับมาก  ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
มีสวนรวมในการใหใชบานเป็นแหลงเรียนรูของเด็กในบางเรื่อง อยูในระดับมาก  รองลงมามีสวนรวมในการชมการแสดงผลงานของเด็กในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน นิทรรศการ การแสดงบนเวที อยูในระดับมาก และมีสวนรวมในการพาเด็กไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูแก
เด็ก อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีสวนรวมในการเป็นวิทยากรพิเศษในการใหความรูแกเด็กในเรื่องที่ทานถนัด 
อยูในระดับมาก  
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 ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มี
สวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชนปรับปรุงภูมิทัศนแ อาคาร สถานที่  อยูในระดับมาก  รองลงมามีสวนรวมในการจัดหรือ
พัฒนาสนามเด็กเลน เชน ชวยสรางของเลน สนามแกเด็ก ชวยปรับปรุงสถานที่ หรือชวยจัดของเลน อยูในระดับมาก  และมีสวนรวมในการสราง
หรือปรับปรุงอาคารสถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีสวนรวมในการจัด
สภาพแวดลอมตกแตงหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก อยูในระดับมาก                   

 ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  มี
การพบครูประจําชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอยูในระดับมาก รองลงมา มีการเขารวมประชุมทุกครั้งที่โรงเรียน
มีหนังสือเชิญ อยูในระดับมาก และมีการพบครูประจําชั้นเพื่อรวมกันแกไขปใญหาเกี่ยวกับเด็ก อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ย
ลําดับสุดทาย คือใหความรวมมือในการกรอกแบบสํารวจตาง ๆ ของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  

 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคา เฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ พาเด็กไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ ตามความสนใจและโอกาสอันควร อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมาชวยพัฒนาแหลงเรียนรูใน
ชุมชนใหเด็กไดเรียนรูเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจรักในทองถิ่น อยูในระดับมาก และฝึกใหเด็กสวดมนตแ ไหวพระหรือทําสมาธิกอนนอน อยูใน
ระดับมาก  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ สงเสริมใหเด็กรูจักคนควาหาความรู และพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาค
เรียน อยูในระดับปานกลาง  
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ มีสวนรวมในการเลือกคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก  รองลงมา มีสวนรวมในการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหเป็นไปตามความตองการของทองถิ่น อยูในระดับมาก และรวมเป็นคณะกรรมการ
ในการจัดทําหลักสูตรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ เขารวมประเมินแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมวางแผนบริหารดานงบประมาณของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
อยูในระดับปานกลาง  
 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก ไดแก 
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  รองลงมา คือ 
ควรเชิญผูปกครองมาเป็นวิทยากรพิเศษในการใหความรูแกเด็ก  และควรสงเสริมใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ  
 ดานการจัดสภาพแวดลอม ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะมีการพัฒนา
ศูนยแ รองลงมาคือ ควรมีการสงเสริมในการจัดบรรยากาศในหองเรียน และควรมีการรวมสงเสริมในการจัดตกแตงหองเรียนรวมกับครู ตามลําดับ 
 ดานการติดตอสื่อสาร ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีหนังสือเชิญทุกครั้งในการแจงใหมาประชุม  รองลงมา 
คือ ควรปฐมนิเทศนิเทศผูปกครองนักเรียนเขาใหม และควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก  ตามลําดับ 
 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน  รองลงมา
คือ ควรฝึกใหเด็กทําสมาธิกอนนอน และควรสงเสริมใหเด็กรูจักคนควาหาความรู ตามลําดับ 
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  ควรประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงการ
ปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  รองลงมา คือ ควรมีสวนรวมในการประชุมกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และควรจัดทํา
หลักสูตรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตามลําดับ 
 สรุปขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุดในแตละดาน ดังน้ี  
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู คือ ควรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  
 ดานการจัดสภาพแวดลอม คือ ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะมีการพัฒนาศูนยแ  
 ดานการติดตอสื่อสาร คือ ควรมีหนังสือเชิญทุกครั้งในการแจงใหมาประชุม  
             ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน คือ ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน 
               ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  
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สรุปและอภิปรายผล 
             การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก   โดยรวม
อยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองไดมีสวนรวมสงเสริมใชบานเป็นแหลงเรียนรูของเด็ก รวมพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน 
ปรับปรุงภูมิทัศนแ อาคาร สถานที่ ผูปกครองเขามาพบปะพูดคุยครูประจําชั้นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พาเด็กไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ และมี
สวนรวมในการเลือกคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับแนวคิดของ  ธีรภัทร เจริญดี (2549 : 15) ได
กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง และเป็นระบบระหวางผูปกครอง และครูในการจัด
การศึกษา เริ่มต้ังแตการระบุปใญหา การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผลและการมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง 
งานหรือกิจกรรมทางการศึกษาที่ผูปกครองเขามีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของนพนันทแ  พุมคุม (2549 : 88-90) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธแ 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับมาก ขอที่มีระดับมากอันดับแรก ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล 
รองลงมา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3) การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมของชุมชนอยางมีระดับสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ในระดับสูง และเป็นความสัมพันธแทางบวก  สอดคลองกับงานวิจัยของภิญโญ  อุโคตร (2551 : 40-41) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวม
ของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) การมี
สวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดานการมีสวนรวม
ในการวางแผนโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก  2 ) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดม
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดานความตองการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
โดยภาพรวมแลว อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 3) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปริศนา เชื้อกูลชาติ (2551 : 87) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผูปกครอง
โรงเรียนบานบางรูป สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรแธานีเขต 3 ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร มากที่สุด การมีสวนรวมชวยเหลือชั้นเรียนผูปกครองมีสวนรวมในการสอนวิธีการทํางานใหนักเรียน  มากที่สุด การมีสวนรวม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผูปกครองบริจาคเงิน มากที่สุด การมีสวนรวมเป็นผูชวยครูเป็นพี่เลี้ยงไปทัศนศึกษามากที่สุด ปใญหาการมีสวน
รวมของผูปกครองไดแกผูปกครองมีภาระหนาที่และไมไดรับขอมูลขาวสารและความตองการของโรงเรียน 

 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 ดานการสนับสนุนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองมีสวนรวมสนับสนุนใหใชบานของตนเองเป็นแหลง
เรียนรูของเด็ก มีความสนใจกระตือรือรนในการชมการแสดงผลงานของเด็กในรูปแบบตาง ๆ เชน นิทรรศการ การแสดงบนเวที  และพาเด็กไป
ทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูแกเด็กใหครอบคลุมรอบดาน สอดคลองกับแนวคิดของ รุง  แกวแดง (2543 : 166) ไดกลาว
วา พอ แม และผูปกครองยังมีบทบาทในการรวมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กใหมีความรูความสามารถและมีพัฒนาการตาง ๆ เ ต็มตาม
ศักยภาพและความสามารถของเด็กเองที่บานใหมีความตอเน่ืองจากทางโรงเรียนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Epstien, 1982 : 103 อางถึงใน จันรอล เงินคํา (2549 : 50) ไดกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา  การ
สนับสนุนการเรียนรู การมีสวนรวมของผูปกครองแบบน้ี หมายถึง การมีสวนรวมภายในโรงเรียน โดยผูปกครองอาสาสมัครมาชวยครู ผูบริหาร
โรงเรียนและนักเรียนในหองเรียนหรือที่อื่น ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน นอกจากน้ียังหมายรวมถึงการที่สมาชิกของครอบครัวของนักเรียนเขา
มารวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียนสําหรับเด็ก เชน การชวยจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณแในชั้นเรียน การเป็นวิทยากรใหความรูแกเด็กในชั้นเรียน
ในหัวขอที่ตนสนใจหรือชํานาญ การอาสาสมัครเป็นผูชวยครูในการทํางานรวมกันกับเด็กในชั้นเรียน การมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยการอานหนังสือ
ใหเด็กฟใงหรือการฟใงเด็กอานหนังสือ รวมตลอดถึงการอาสาสมัครสาธิตการทําอาหาร เลานิทานและรวมพาเด็กไปทัศนศึกษา  

 ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
เชน ปรับปรุงภูมิทัศนแ อาคาร สถานที่ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดหรือพัฒนาสนามเด็กเลน เชน ชวยสรางของเลน สนามแกเด็ก 
ชวยปรับปรุงสถานที่ หรือชวยจัดของเลน และมีสวนรวมในการสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของภิญโญ  อุโคตร 
(2551 : 40-41) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดานการมีสวนรวมในการวางแผนโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก 
2) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดานความ
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ตองการมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยภาพรวมแลว อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 3) การมีสวนรวมของชุมชนใน
การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานความตองการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก  
 ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองเขาพบครูประจําชั้นของเด็กอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก รับรูพฤติกรรมของเด็ก และรวมกันแกไขปใญหาเกี่ยวกับเด็ก พรอมทั้งใหความสําคัญเขารวมประชุมที่
โรงเรียนทุกครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร  เกิดสุข (2551 : 109) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนกันทราราม (นุนศึกษาคาร) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรแ เขต 3  ผลการศึกษา การมีสวนรวมอยูในระดับมาก คือ ดาน
ความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และดานการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ดานความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และ
ดานการประเมินผลการเรียนของนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองใหความสําคัญกับการพาเด็กไปทัศนศึกษาใน
สถานที่ตาง ๆ ตามความสนใจของเด็กและโอกาสอันควร ชวยพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหเด็กไดเรียนรูเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจรักในทองถิ่น 
และเป็นตัวอยางและฝึกใหเด็กสวดมนตแ ไหวพระหรือทําสมาธิกอนนอน สอดคลองกับแนวคิดของ อภิญญา  เวชยชัย (2551 : 25) มีแนวคิดวา 
ครอบครัวและชุมชนตางเป็นเครือขายสําคัญของโรงเรียนบนพื้นฐานความสัมพันธแซึ่งเทาเทียมกัน ครอบครัวและชุมชนชวยเหลือโรงเรียนทั้งใน
ดานเงินบริจาค ทรัพยากรและขอมูลดานตาง ๆ ที่มีประโยชนแ ขณะเดียวกันก็เป็นผูรับผลประโยชนแจากการพัฒนาดังกลาว แมวาอาจจะไมใชผูรับ
ผลประโยชนแโดยตรงก็ตาม สภาพปใจจุบันพบวาครอบครัวและชุมชน ไมเพียงแตทําหนาที่เป็นเครือขายรวมกับโรงเรียนเทาน้ัน หากแตยังเป็น
ตนทุนทางสังคมที่สําคัญย่ิงของโรงเรียน เพราะเป็นตนทุนทางสังคมที่สําคัญย่ิงเพราะเป็นตนทุนทางความคิด  ทุนทางกาย ความเสียสละ เอื้อ
อาทรที่โรงเรียนสามารถพึ่งพิงไดตลอดเวลา ดังน้ี แตละโรงเรียนควรถือเป็นภารกิจที่ตองรักษาเครือขายทางสังคมน้ีใหแข็งแกรงและตองเรง
พัฒนาความเขมแข็งของตนทุนทางสังคมน้ีไปพรอมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นพนันทแ  พุมคุม (2549 : 88-90) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขั นธแ 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปใจจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรี ขันธแ เขต 1 อยูใน
ระดับมาก 2) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 อยูในระดับมาก 

 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูปกครองมีสวนรวมในการเลือกคณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครูของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และผูปกครองรวมเป็นคณะกรรมการในการรวมกันจัดทําหลักสูตรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และมีสวน
รวมในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหเป็นไปตามความตองการของชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ Epstien 
(1982 : 103 อางถึงใน จันรอล เงินคํา, 2549 : 50) กลาวไววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การ
บริหารการใหการสนับสนุน สงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในรูปแบบคณะกรรมการ บริหารชมรมหรือสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน 
โดยเปลี่ยนสถานะจากการมีสวนรวมทางการศึกษาที่บานมาสูการดําเนินงานในโรงเรียน โดยเฉพาะการเขามารวมคิด วิเคราะหแและการแกไข
ปใญหาตาง ๆ 
 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี    

 ดานการสนับสนุนการเรียนรู คือ ควรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เป็นเพราะวา ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเป็นภูมิปใญญา
ทองถิ่นที่เด็กควรรูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนสืบตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยของ สามารถ  อินปใ๋น (2550 : 64 - 66) ไดศึกษาเรื่อง 
แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย  เขต 4  จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะในการชวยแกปใญหาใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ เชน ดานวิชาชีพในทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียน ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่น และของชาติ ควรสงเสริม การใชวิทยากรภายนอก และภูมิปใญญาทองถิ่น 

 ดานการจัดสภาพแวดลอม คือ ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะมีการพัฒนาศูนยแ เป็นเพราะวา การจัดสภาพแวดลอม
ตกแตงหองเรียนมีความสําคัญที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก ผูปกครองตองมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยแ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริศนา เชื้อกูล
ชาติ (2551 : 87) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผูปกครองโรงเรียนบานบางรูป สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรแธานีเขต 
3 พบปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองไดแก ผูปกครองมีภาระหนาที่และไมไดรับขอมูลขาวสารและความตองการของโรงเรียน 

 ดานการติดตอสื่อสาร คือ ควรมีหนังสือเชิญทุกครั้งในการแจงใหมาประชุม เป็นเพราะวา การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองมีนอยเกินไป ผูปกครองยังขาดการเอาใจใสในการทําแบบสํารวจตางๆ ของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปริศนา เชื้อกูลชาติ 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   708 

(2551 : 87) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผูปกครองโรงเรียนบานบางรูป สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรแธานีเขต 3 
พบปใญหาการมีสวนรวมของผูปกครองไดแก ผูปกครองมีภาระหนาที่และไมไดรับขอมูลขาวสารและความตองการของโรงเรียน 

 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บาน  คือ ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน เป็นเพราะวา การชวยเหลือการเรียนที่บานของเด็กเป็น
เรื่องที่ผูปกครองตองทําอยูเป็นปกติทุกวัน ในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียนผูปกครองควรสงเสริมในเด็กรูจักการคนควาหาความรูเพิ่ มเติม  
สอดคลองกับงานวิจัยของ นพนันทแ  พุมคุม (2549 : 88-90) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปใจจัยการบริหารโดยใ ช
โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 อยูในระดับมาก 2) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 1 อยูในระดับมาก 

 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเพราะวา 
ผูปกครองเขารวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแฯ นอย ควรใหผูปกครองไดมีสวนรวมวางแผนบริหารดานงบประมาณของศูนยแดวย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ นภาพร  คงคาหลวง (2548 : 136-139) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ควร
สงเสริมใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยการจัดการอบรมและการจัดประชุม 
รวมทั้งการสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 องคแการบริหารสวนตําบล ควรกําหนดนโยบายใหมีวิทยากรพิเศษที่เป็นผูปกครองเขาไปใหความรูแกเด็ก จัดสภาพแวดลอมตกแตง
หองเรียน จัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และ
ปิดภาคเรียน กําหนดใหผูปกครองรวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ 
 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ควรวางแผนใหมีวิทยากรพิเศษที่เป็นผูปกครองเขาไปใหความรูแกเด็ก จัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียน จัดให
มีการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน 
กําหนดใหผูปกครองรวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ 
 ครูผูดูแลเด็ก ควรจัดใหมีวิทยากรพิเศษที่เป็นผูปกครองเขาไปใหความรูแกเด็ก จัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียน ทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของผูปกครองอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน กําหนดให
ผูปกครองรวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ  
 ผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการเป็นวิทยากรพิเศษเขาไปใหความรูแกเด็ก รวมจัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียน กรอกแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของผูปกครองจากศูนยแอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหเด็กมีการคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียน และรวม
ประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแ รวมถึงการวางแผนบริหารดานงบประมาณ 
 2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาผูปกครองเป็นวิทยากรใหความรูแกเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
บัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับเด็กและศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใต   
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่สงเสริมเด็กคนควาเรียนรูและพัฒนาตนเองในชวงวันหยุด และปิดภาคเรียนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการรวมประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของผูปกครอง ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก ผศ.ดร.ไตรรัตนแ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอรแทเทิรแน อาจารยแไพรินทรแ บุหลัน คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรแ อาจารยแพวงพิศ เรืองศิริกุล หัวหนาสาขา และดร.ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตนแ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการดําเนินงาน
วิจัยน้ีเสร็จสมบรูณแ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
            ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองบัวใต  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กคลองหวยทราย  คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทาเล  และผูปกครอง ศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองบัวใต สังกัดเทศบาลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางย่ิงตอ
การศึกษาในครั้งน้ี  
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การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอบานประวัติศาสตรแกรณีศึกษาพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 
   The study of the opinions of Thai tourists towards historic houses 

Case study of Chalermprakiat Museum, Tak Province 
 

สุวราภรณแ นอยน้ าค า1, เอมอร พิพัฒวัฒนะโยธิน2 และ รฐกร สุวรรณพนา3 

Suwaraporn Noinumkum, Aim-on Phiphatwatpattanayothin and Rattakorn Suwanpana 

บทคัดยอ     
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอบานประวัติสาสตรแ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ สําหรับการวิเคราะหแขอมูลใชสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาปใจจัยสวนบุคคลของผูเขาชมพบวา ผูเขาชมสวนใหญเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด สวนใหญมีอายุระหวาง 18-24 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในพิพิธภัณฑแเมือง
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตากมาเที่ยวบอยมากกวา 6 ครั้ง/ปี สวนใหญหาขอมูลจากเว็บไซตแที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑแนักทองเที่ยวจะเดินทางมา
ทองเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งที่ 2 รูจักพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติกอนมาชมใชเวลาในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเป็น
เวลา 16-30 นาที สวนใหญไดรับแหลงขอมูลจากแผนพับและนิตยสารตางๆ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมีระดับความคิดเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรการทองทองเที่ยวพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ศักยภาพของการทองเที่ยวบานประวัติศาสตรแดานการดึงดูดใจ อยุในระดับมากที่สุด และศักยภาพของการทองเที่ยว
บานประวัติศสาสตรแดานการบริหารจัดการไดภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก,บานประวัติศาสตรแ 
 
Abstract 
 This study aims to Study the opinions of Thai tourists towards the history of houses The sample group 
used in this study was 400 tourists who visited the Chalermprakiat Museum, Tak Province, using a questionnaire 
as a tool. For data analysis, statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation 
 The study of personal factors of visitors found that Most visitors are female, single status, most of them 
are between 18-24 years old, graduating with a bachelor's degree. Work as a private employee / employee Thai 
tourists traveling to visit the Chalermprakiat Museum Tak province comes to visit more than 6 times / year. 
Mostly find information from websites related to museums. Visitors will come to visit the Chalermprakiat 
Museum for the second time. Know Chalermprakiat Museum before coming to see the time to visit the museum 
for 16 -30 minutes, most of them received information sources from brochures and magazines With statistical 
significance at Thai tourists traveling to visit the Chaloem Phra Kiat Museum have a level of opinion about the 
value of tourism resources. The Chalermprakiat Museum, in overall, is at a high level. The potential of home 
tourism, history of attractiveness At the highest level And the potential of home tourism, the history of 
management, the overall picture is at a high level. 
 
Keywords: Chalermprakiat Museum, Tak Province, Historic house 
                                                             
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่วและการโรงแรม วิทยาลยันอรแทเทิรแน E-mail : suwaraporn.n@gmail.com 
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บทน า 
 พิพิธภัณฑแเป็นสถาบันถาวรที่ใหบริการแกสังคมและมีสวนในการพัฒนาสังคม ทําหนาที่อนุรักษแ คนควาวิจัย  เผยแพรความรู และจัด
แสดงมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมไดแก วัตถุตางๆ เชน ผาทอมือ เครื่องปใ้นดินเผา หรือนามธรรม เชน 
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ เป็นตน พิพิธภัณฑแจึงไมเพียงแตมีงทําหนาที่ในการเก็บรวบรวม อนรุีกษแ และจัดแสดงเทาน้ัน แตตองมี เปูาหมายที่
แทคือการเป็นสื่อนําความรีสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ พิพิธภัณฑแเองก็ตองสามารถพึ่งพาตนเองใหดํารงอยูได รวมทั้งมีความนาสนใจ
มากพอที่จะดึงดูดผูคนเขามาเรียนรูอยางไมขาดสาย  
 ดังน้ัน ในกระบวนการที่จะทําใหพิพิธภัณฑแทําหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตองอาศยั รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีมาใชใน
การจัดการพิพิธภัณฑแอันมีลักษณะเฉพาะ โดยมีสวนสําคัญที่ควร กลาวถึง ไดแก 1) การเก็บสะสม รวบรวมวัตถุ (Collection) 2) การอนุรักษแ 
(Preservation) 3) การศึกษา คนควาวิจัย (Research) 4) การเผยแพรความรูและการจัดแสดง (Communication and  Exhibition)  และ 5) 
การบริหารจัดการ (Management)  การจัดต้ังพิพิธภัณฑแทางวัฒนธรรมมีวัตถุประสงคแเพื่อเผยแพรความรีดานมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปใญญา 
ผานการจัดแสดงวัตถุ ภาพถาย บอรแดเน้ือหา หุนจําลอง ฯลฯ เพื่อใหผูเขาชมนิทรรศการ สามารถเรียนรีดวยตนเอง โดยจะไดรับแรงบันดาลใจ
และเกิดจินตนาการจากสิ่งที่นําเสนอ หรือจัดแสดง สงผลใหไดรับความเพลิดเพลินและความรูไปพรอมๆกัน      
 จากการสํารวจพิพิธภัณฑแทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในที่มีตอบานประวัติศาสตรแ  เพื่อตองการทราบความ
คิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอพิพิธภัณฑแแหงน้ี และพบวายังมีสิ่งที่ตองปรับปรุง เชนความเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวในเรื่อง
ความสะดวกในการจอดรถ รวมถึงความปลอดภัย ซึ่งเป็นสวนหน่ึงขององคแประกอบในดานความสามารถในการเขาถึงของแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะ
เห็นไดวาบริเวณแหลงทองเที่ยวจะอยูใกลถนนที่คนในชุมชนใชสัญจร ทําใหการเดินทางขามมายังแหลงทองเที่ยวน้ันไมสะดวกและไมมีความ
ปลอดภัย  
         จากประเด็นดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา“ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอบานประวัติศาสตรแเพื่อสงเสริมพิพิธภัณฑแ
เพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมกอใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมปลุกจิตสํานึกสรางสรรคแคุณคา เอกลักษณแ ศักด์ิศรีของ
ความเป็นชาติโดยยกระดับพิพิธภัณฑแเป็นสื่อเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไปยังสถานที่แหลงทองเที่ยวอื่นๆนอกจากน้ีทั้ งยังเป็น
การสรางความรวมมือที่เขมแข็งและสรางสรรคแจรรโลงประเทศชาติใหเกิดความมั่นคงสืบไป 
  
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 
 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 
 3. เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑแ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งน้ีมุงงศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอศักยภาพบานประวัติศาสตรแ กรณีศึกษา 
พิพิธภัณฑแเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 

2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในกรณีศึกษาครั้งน้ี เก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ทองเที่ยวพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตากในชวงเวลาของการทําวิจัย จํานวน 400 คน 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ศึกษาพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 
4. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการวิจัยครั้งน้ี ใชเวลาในการศึกษาเอกสาร ลงพื้นที่ภาคสนาม มีชวงเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล 

เดือนตุลาคม 2561 
 

ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทราบความถึงคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ  
 2. ไดเรียนรูและทราบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ  
 3 ไดแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑแ 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอบานประวัติศาสตรแ จังหวัดตาก กรณีศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑแ 
จังหวัดตาก ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ กุญแจสําคัญและเป็นคุณลักษณะชั้นนําของสิ่งที่ไดรับการเรียกวา การทองเที่ยวใหม มีความยืดหยุน มี

ความละเอียดออนทางวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมของการทองเที่ยวน่ันคือสิ่งที่จะแทนที่การทองเที่ยวแบบเดิมที่เป็นการ
ทองเที่ยวแบบมวลชน ผจงจิตตแ อธิคมนันทะ (2543) อธิบายความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมวาวัฒนธรรม คือ สิ่งอันเป็นวิถีชีวิตของสังคม 
คนในสังคมมีสวนรวมและคิดเห็นอยางไร มีความเชื่ออยางไรถึงแสดงออกใหปรากฏเห็น เป็นรูปภาษา ประเพณี กิจการงาน การละเลน ศาสนา 
เป็นตนตลอดจนสิ่งตางๆที่คนในสังคมมีสวนสรางขึ้น เชน สิ่งอันจําเป็นแกวิถีชีวิต และการครองชีพ ไดแกปใจจัยสี่  เครื่องมือ เครื่องใช ความคิด 
ความรูสึก ความเชื่อ ซึ่งแสดงปรากฏใหเห็นเป็นสิ่งตางๆ ซึ่งมีการสะสมเป็นความรูในความทรงจําจดไวในหนังสือและสิ่งตางๆ ที่สราง ขึ้นและ
ถายทอดไวใหแกกัน เป็นมรดกตกทอดสืบตอกันมาชั่วอายุคน มีการเพิ่มเติมเสริมสรางสิ่งใหมและปรั บปรุงสิ่งเกาใหเขากันไดและมีความ
เจริญกาวหนา 
 สรุปจากความหมายขางตนไดวา วัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมมุงความอยูดี มีสุขของคนและสังคม โดยสวนรวมวัฒนธรรม จึงตอง
เชื่อมโยงระหวางสภาพในอดีตสูปใจจุบันและสูอนาคต ตองเชื่อมโยงระหวางคนในสังคม ซึ่งมีวัยตางกัน ตองเชื่อมโยงระหวางสภาพตนเองตอ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และสภาพรอบโลก และตองเชื่อมโยงระหวางคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมจะพัฒนางอกงามได ตองอาศัยความเชื่อมโยง
และความเขาใจในความหลากหลาย ความแตกตางและจุดรวมของวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมของโลก ซึ่งมีวิวัฒนาการ
และมีความเปลี่ยนแปลง มีพลวัตรที่ไมหยุดน่ิง การประสาน เชื่อมโยงและถักทอวิถีชีวิตของคน และชุมชนตางๆ รอบโลกและกับธรรมชาติเทาน้ัน
ที่จะทา ใหการพัฒนาย่ังยืนได 
 2. แนวคิดเก่ียวกับบานประวัติศาสตรแ 

พิพิธภัณฑแบานโบราณ เป็น บาน ที่ไดรับการเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑแ การตกแตงในประวัติศาสตรแอาจแสดงขึ้นในลักษณะที่สะทอนถึง
ตําแหนงและการใชงานเดิมในบาน พิพิธภัณฑแบานประวัติศาสตรแมีหลากหลายมาตรฐานเชน พิพิธภัณฑแสภานานาชาติแหงพิพิธภัณฑแ "พิพิธภัณฑแ
เป็นสถาบันไมแสวงหาผลกําไรสถาบันถาวรในการใหบริการของสังคมและการพัฒนาซึ่งเปิดใหแกสาธารณชนซึ่งเป็นแหลงแรการอนุรักษแการวิจัย
การสื่อสารและการจัดแสดงผลงานเพื่อจุดประสงคแ ของการศึกษาการศึกษาและความเพลิดเพลินหลักฐานที่จับตองไดและไมมีตัวตนของผูคน
และสภาพแวดลอมของพวกเขา.บานถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑแดวยเหตุผลหลายประการ ตัวอยางเชนบานของนักเขียนที่มีชื่อเสียงมักถูก
เปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑแบานของนักเขียน เพื่อสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงวรรณกรรมยังเป็นที่รูจักกันในนามของ "พิพิธภัณฑแความทรงจํา" ซึ่งเป็น
คําที่ใชในการแนะนําพิพิธภัณฑแบานประวัติศาสตรแที่มีการรวบรวมรองรอยแหงความทรงจําของผูคนที่เคยอยูที่น่ัน มันมักถูกสรางขึ้นจากขาวของ
และสิ่งของที่อาศัยอยูวิธีการน้ีสวนใหญเกี่ยวของกับ ความถูกตอง พิพิธภัณฑแบางแหงจัดอยูรอบ ๆ คนที่อาศัยอยูที่น่ันหรือมีบทบาททางสังคมที่
บาน พิพิธภัณฑแบานประวัติศาสตรแอื่น ๆ อาจไดรับการบูรณะบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อเลาเรื่องราวของพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงหรือยุคประวัติศาสตรแ "การ 
เลาเรื่อง " ของคนที่อาศัยอยูที่น่ันแนะนําแนวทางน้ีและสั่งการในลักษณะที่เสร็จสิ้น ในแตละประเภทของพิพิธภัณฑแผูเขาชมเรียนรู เกี่ยวกับผูอยู
อาศัยกอนหนาน้ีผานการอธิบายและการสํารวจ ประวัติศาสตรแสังคม ("พิพิธภัณฑแคําจํากัดความ" icom.museum เรียกคน 1 เมษายน 2018) 

ความคิดของพิพิธภัณฑแบานประวัติศาสตรแมาจากสาขาประวัติศาสตรแที่เรียกวาประวัติศาสตรแสังคมซึ่งขึ้นอยูกับผูคนและวิถีชีวิตของ
พวกเขา กลายเป็นที่นิยมมากในชวงกลางศตวรรษที่ย่ีสิบระหวางนักวิชาการที่มีความสนใจในประวัติศาสตรแของผูคนเมื่อเทียบกับประเด็น
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรแสังคมยังคงเป็นสาขาที่มีอิทธิพลของประวัติศาสตรแ (Philip J. Ethington) เป็นศาสตราจารยแดาน
ประวัติศาสตรแและวิทยาศาสตรแทางการเมืองตอไปจะเพิ่มประวัติทางสังคมและความสัมพันธแกับสถานที่ดวยการพูดการกระทําของมนุษยแทั้งหมด
เกิดขึ้นและทําใหสถานที่อดีตคือชุดของสถานที่ที่กระทําโดยการกระทําของมนุษยแประวัติศาสตรแเป็นแผนที่ของสถานที่เหลาน้ีหลังจากการ
เคลื่อนไหวครั้งน้ีแนวคิดเรื่อง  (Open Air Museums) กลายเป็นจุดเดน  พิพิธภัณฑแประเภทน้ีมีลามแปลภาษาในเครื่องแตงกายอีกครั้งเพื่อ
กําหนดชีวิตของชุมชนในยุคกอน ๆ ซึ่งจะเป็นการนําเสนอแกผูชมสมัยใหม พวกเขามักใชสถาปใตยกรรมอาคารไมขนาดใหญหรือสถานที่กลางแจง
และภูมิทัศนแซึ่งเป็นความจริงในยุคที่เพ่ิมความถูกตอง (Pamela Jerome, APT Bulletin, vol. 39, ฉบับที่ 2/3 (2008), 3-7) 

3. แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑแ 
ความหมายของพิพิธภัณฑแ   พิพิธภัณฑสถาน หรือ พิพิธภัณฑแ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒ วา 

เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตางๆ ที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรมหรือดาน วิทยาศาสตรแ โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเป็นประโยชนแตอ
การศึกษา และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ  สมาคมพิพิธภัณฑแแหงอเมริกา (The American Association of Museum, 2000 อางใน บุญชู 
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บุญลิขิตศิริ, 2557, 6) อธิบายความหมายของพิพิธภัณฑแไววา พิพิธภัณฑแเป็นสถานที่ที่มี ความถาวร โดยจัดต้ังขึ้นแบบไมแสวงหาผลกําไร มี
เปูาหมายแรกเพื่อการแสดงนิทรรศการชั่วคราว เทาน้ัน ไดรับการยกเวนภาษีรายปี เปิดบริการและบริหารงานเพื่อประโยชนแตอสาธารณชน มี 
เปูาหมายและวัตถุประสงคแที่จะอนุรักษแ เก็บรักษาศึกษา วิเคราะหแ เก็บรวบรวมและจัดแสดงเพื่อ ความรูและใหความเพลิดเพลินแกสาธารณชน
เกี่ยวกับวัตถุที่มีคุณคาทางวิชาการและวัฒนธรรม รวมทั้งดานศิลปะ วิทยาศาสตรแ ประวัติศาสตรแ และเทคโนโลยี 

สมาคมพิพิธภัณฑแ (The Museum Association,อางใน บุญชู บุญลิขิตศิริ, 2557, 6) ของประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายของ
พิพิธภัณฑแวา พิพิธภัณฑแเป็นสถานที่รวบรวม สะสม ศึกษา วิเคราะหแ วิจัย เก็บรักษาจัดแสดงและนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของหลักฐาน วัตถุ
และ ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อเป็นประโยชนแตอสาธารณชน โดยที่พิพิธภัณฑแสามารถใหประชาชนสามารถสํารวจวัตถุที่ถูกเก็ บรวบรวมไวไดตาม
ตองการเพื่อการเรียนรู และเป็นแหลงที่ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลินและสามารถเขาถึงไดงาย   McKenzie (1997) พิพิธภัณฑแไมไดมี
ความหมายเพียงแคสถานที่จัดแสดงเทาน้ัน พิพิธภัณฑแ จะตองมีบทบาททางการศึกษา ใหผูชมมีปฏิสัมพันธแนิทรรศการ เกิดการเรี ยนรูแบบใหม 
พิพิธภัณฑแ เชนน้ีมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน Discovery Museum, Exploratorium หรือ Hands-on Museum (จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร, 2554, 54)   
ความหมายของ “พิพิธภัณฑแ” ดังที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา พิพิธภัณฑแเป็นสถาบันที่เก็บ รวบรวม รักษา อนุรักษแ สะสม  จัดแสดง เผยแพร 
รายละเอียดวัตถุสิ่งของตางๆ ที่มีความสําคัญทาง ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตรแที่มีความเกี่ยวของกับมนุษยแและสิ่งแวดลอม เพื่อ
เปิด บริการใหแกสาธารณชน โดยเปิดโอกาสใหคนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธแกับ เน้ือหาที่จัดแสดง เพื่อใหการเรียนรูเขาใจ
งายขึ้น พรอมทั้งสรางความเพลิดเพลินใหแกผูเขาชม 

องคแการยูเนสโกไดจัดแบงประเภทของพิพิธภัณฑแไว (Hagedorn-Saupe & Emert, 2004, p. 69) ดังน้ี 
1. พิพิธภัณฑแทางศิลปะ โบราณคดี และประวัติศาสตรแ     
1.1 พิพิธภัณฑแศิลปะ คือ พิพิธภัณฑแที่จัดแสดงผลงานภาพจิตรกรรมและ ศิลปะประยุกตแ พิพิธภัณฑแประติมากรรม พิพิธภัณฑแภาพถาย 

พิพิธภัณฑแภาพยนตรแ พิพิธภัณฑแ สถาปใตยกรรม รวมไปถึงนิทรรศการงานศิลปะถาวรที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่ประกอบดวยหองสมุด และหอ
จดหมายเหตุ     

1.2 พิพิธภัณฑแโบราณคดีและประวัติศาสตรแ จุดมุงหมายของพิพิธภัณฑแทาง ประวัติศาสตรแ คือ การนําเสนอวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรแของภูมิภาค ประเทศ หรือจังหวัด  อาจจํากัดแคยุคใดยุคหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงศตวรรษ พิพิธภัณฑแทางโบราณคดีน้ันจะรวมไปถึ ง 
พิพิธภัณฑแที่เก็บรักษาวัตถุทางประวัติศาสตรแ พิพิธภัณฑแที่เป็นอนุสรณแ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑแ ทางการทหาร พิพิธภัณฑแเกี่ยวกับบุคคลทาง
ประวัติศาสตรแ พิพิธภัณฑแโบราณคดี พิพิธภัณฑแที่จัดแสดง โบราณวัตถุ เป็นตน   

2. พิพิธภัณฑแทางวิทยาศาสตรแีละเทคโนโลยี และพิพิธภัณฑแทางชาติพันธุแวิทยา     
2.1 พิพิธภัณฑแประวัติศาสตรแทางธรรมชาตีิและวิทยาศาสตรธแรรมชาติ คือ พิพิธภัณฑแที่เกี่ยวกับสาขาใดสาขาหน่ึงหรือหลากสาขาที่

เกี่ยวของกับชีววิทยา ธรณีวิทยา พฤกษศาสตรแ สัตววิทยา สัตวแีละพืชดึกดําบรรพแ และนิเวศวิทยา     
2.2 พิพิธภัณฑวแทิยาศาสตรแเทคโนโลยี พิพิธภัณฑแกลุมน้ีจะเกี่ยวกับศาสตรแแขนง ในแขนงหน่ึงที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรแและ

เทคโนโลยี เชน ดาราศาสตรแ คณิตศาสตรแ ฟิสิกสแ เคมี การแพทยแ ทองฟูาจําลอง รวมทั้งศูนยแวิทยาศาสตรแ     
2.3 พิพิธภัณฑแทางชาตืพันธุแและมนุษยวิทยา จัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรม โครงสรางทางสังคม ความเชื่อ ศิลปะด้ังเดิม เป็นตน    
3. พิพิธภัณฑแผสมผสาน     
3.1 พิพิธภัณฑแเฉพาะทาง เป็นพิพิธภัณฑแที่ศึกษาคนควาและจัดแสดงในเรื่องใด เรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียวที่ไมอยูในหมวดที่กลาวมาแลว

ขางตน     
3.2 พิพิธภัณฑแทองถิ่น เป็นพิพิธภัณฑแที่อธิบายเกี่ยวกับทองถิ่นอยางกวางๆ เป็น การจัดแสดงเกี่ยวกับอัตลักษณแทางประวัติศาสตรแและ

วัฒนธรรม ซึ่งอาจรวมไปถึงชาติพันุธแ เศรษฐกิจ และสังคมดวย เป็นการจัดแสดงวัตถุจากทองถิ่นน้ันๆ มากกวาจะจัดแสดงแบบเจาะจงไปที่เรื่ อง
ใด เรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ     

3.3 พิพิธภัณฑแทั่วไป เป็นพิพิธภัณฑแที่มีของสะสมหลากหลายผสมกัน ไมใชการ สะสมเฉพาะอยาง มีการสะสมวัตถุหลายประเภท และ
ไมสามารถจะจัดกลุมใหอยูในพิพิธภัณฑแ ประเภทใดประเภทหน่ึงขางตนได     

3.4 พิพิธภัณฑแอื่นๆ คือ พิพิธภัณฑแที่ไมไดอยูในหมวดหมูที่กลาวมาแลวขางตน 
2.3.4 ประเภทของการจดัแสดงในพิพธิภณัฑแ   ในสมัยกอนพิพิธภัณฑแมีการจัดแสดงแบบถาวรอยางเดียว คือ การนําวัตถุมาจัดแสดง

และ ใหประชาชนเขาชมเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหคนที่เคยเขาชมแลวไมกลับมาอีก (จิรา จงกล, 2532, 175-183) ดังน้ันในปใจจุบันพิพิธภัณฑแจึง
มีการปรับตัว มีการนําเทคนิคอันทันสมัยมาใชในการ จัดแสดงในพิพิธภัณฑแ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหเป็นที่สนใจของผูเขาชม ซึ่งสามารถเรียนรู
ไปพรอมๆ กับการไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นสถานที่ใหความรูแกผูคนทุกเพศ ทุกวัย และ ทุกประเภท   การนิยามพิพิธภัณฑแว า
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เป็นแหลงเรียนรู และเป็นสถานที่แหงการรับรูทางประสาทสัมผัส นิทรรศการก็จะอยูในฐานะการสื่อสารโดยการสรางมโนภาพของสิ่งที่ไมไดมีอยู
จริงในขณะน้ันผานวัตถุ หรือกระบวนการ หรือสัญลักษณแ (กานตแรวี ชมเชย, 2557, 11) ซึ่งแบงออกเป็น       

2.3.4.1 นิทรรศการถาวร หมายถึง นิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องราวเดิมๆ ไมเปลี่ยนแปลง สิ่งที่แสดง เชน ของจริง หุนจําลอง รูปภาพ 
งานกราฟิก ฯลฯ และวิธีการจัดแสดงน้ัน ไมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน จัดอยูในอาคารหรือสถานที่เดิม ผูชมสามารถเขามาชมได
ตลอดเวลา ตลอดทั้งปี นิทรรศการถาวรมีการจัดกันหลายรูปแบบ และมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป แตสวนใหญ ที่รูจักกันดีคือมีคําวาพิพิธภัณฑแ 
หอนิทรรศการ หอศิลป ศูนยแวัฒนธรรม นําหนา เชน พิพิธภัณฑแสถาน แหงชาติ พิพิธภัณฑแวิทยาศาสตรแ พิพิธภัณฑแหุนขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑแสัตวแนํ้า หอ
ศิลปแหงชาติ หอวัฒนธรรม นิทรรศนแ เป็นตน  

2.3.4.2 นิทรรศการชั่วคราว หมายถึง การจัดนิทรรศการเป็นครั้งคราวในวาระโอกาส หรือ เทศกาลพิเศษ เพื่อแสดงความรูใหมๆ 
สิ่งประดิษฐแใหมๆ วันสําคัญของชาติ หรือของหนวยงาน หรือเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธแกรณีพิเศษ นิทรรศการชั่วคราวอาจจัดแสดงใน
สถานที่เดิม เป็นประจํา แตสื่อและเน้ือหาที่นํามาแสดงชุดน้ันๆ เปลี่ยนไป หรือจัดเปลี่ยนไปตามสถานที่ตางๆ  แตลักษณะที่สําคัญก็คือ 
นิทรรศการชั่วคราวน้ีมีระยะเวลาจัดแสดงที่แนนอน ต้ังแตสั้นที่สุดคือเพียง หน่ึงวันเป็นตนไปจนถึงสัปดาหแ หรือเป็นเดือน แตไมวาจะมีระยะเวลา
สั้นหรือนานเทาไรก็ตาม นิทรรศการชั่วคราวน้ีจะตองมีเวลาสิ้นสุดที่แนนอน    หลักการจัดแสดงถาวรและจัดแสดงชั่วคราว จึงอยูที่วัตถุประสงคแ
สําคัญคือ การจัดแสดง ถาวรจะตองใหผูชมมาดูแลวมาดูอีกไดหลายครั้งโดยไมเบื่อ สามารถดูวัตถุไดชัดเจน สวนการจัดแสดง ชั่วคราวประสงคแให
ดูกันเพียงครั้งสองครั้งเทาน้ัน เป็นการฉาบฉวยระยะสั้น   จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑแ นํามาสรุปใหสอดคลองกับการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑแ สมตําวัฒนธรรมอีสาน ไดวา พิพิธภัณฑแจะเป็นการผสมผสานระหวางพิพิธภัณฑแสถานประวัติศาสตรแ  (History Museum) คือ แสดง
เรื่องราวของมนุษยแในอดีต วัฒนธรรมประเพณี และพิพิธภัณฑแ แบบพิเศษ (Specialized Museum) คือใหขอมูลและความรูเฉพาะเจาะจงที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม อาหารอีสานเทาน้ัน ซึ่งไมไดเป็นเพียงแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมอาหารที่ภายในพื้นที่มีแคการจัด แสดงวัตถุ ขอมูลวัตถุ ลาน
กิจกรรม รานขายของที่ระลึก อยางเชนพิพิธภัณฑแทั่วไป แตพิพิธภัณฑแ แหงน้ีจะเป็นพิพิธภัณฑแแนวใหม โดยใชเทคโนโลยีดานมัลติมีเดียมาชวยใน
การจัดแสดงผลงานใหมี ความแปลกใหม ผูเขาชมจะรับรู และเรียนรูดวยประสาทสัมผัสที่ครบถวน ไดแก การฟใง พูด อาน  กด และสัมผั สดวย
กิจกรรมการมีสวนรวมตางๆ ทําใหไดทั้งความรู ความเพลิดเพลิน และความ สนุกสนาน อาจมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งถาวรและชั่วคราว
หมุนเวียนตามโอกาส เพื่อเป็นการ สรางภาพลักษณแใหมใหกับพิพิธภัณฑแ 
 4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียว 
 สุรีรัตนแ เตชาทวีวรรณ (2545) กลาววาพฤติกรรมนักทองเที่ยว หรือ Tourist Behavior หมายถึง การแสดงออกลักษณะการการะทํา
ของนักทองเที่ยวน้ัน ๆ การศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวก็เพื่อวัตถุประสงคแในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

- การประมาณการจาํนวนนักทองเที่ยวที่จะเดินทางในแตละชวงของฤดูกาล 
- การวางแผนและพัฒนาดานบริการการทองเที่ยว 
- การวางแผนและพัฒนาดานการตลาด 

   - การวางแผนและปูองกันการเกิดปใญหา 
   - การวางแผนและพัฒนาดานเทคโนโลยีและการติดตอสื่อสาร 
 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจทองเที่ยว  

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กลาววาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจทองเที่ยวหมายถึง ปฏิกิริยาของนักทองเที่ยวที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับหรือการใชบริการทางการทองเที่ยว รวมทั้งกระบวนการตางๆในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ซึ่งพอจะสรุปถึง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจทองเที่ยววามีขั้นตอนสําคัญ อยู 9 ขั้นตอนดังตอไปนี้คือ 

ขั้นที่ 1 การสงเสริมตลาดทางการทองเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นการอา นวย ขาวสารทางการทองเที่ยวใหแกกลุมเปูาหมาย
โดยผานสื่อตางๆและหนวยงานที่เก่ียวของ ทําใหนักทองเที่ยวไดรับขาวสารเหลาน้ัน 

ขั้นที่ 2 ความตองการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวแตละคน (Need) เมื่อ นักทองเที่ยวกลุมเปูาหมายไดรับทราบขอมูลทางการทองเที่ยว
แลว ก็จะกอใหเกิดความตองการ ทองเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนักทองเที่ยวแตละคน     

ขั้นที่ 3 สิ่งจูงใจสําหรับนักทองเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุนใหอยาก ทองเที่ยวซึ่งเกิดจากปใจจัย 2 ประการคือ Push Factor 
เป็นแรงผลักดันใหเกิดความอยากทองเที่ยว และ Pull Factor เป็นแรงดึงดูดใจใหไปชมแหลงทองเที่ยวน้ันๆ    

 ขั้นที่ 4 การตัดสินใจของนักทองเที่ยว (Decision Making) เป็นแรงกระตุนจาก สิ่งจูงใจ จะทําใหเกิดภาพลักษณแทางการทองเที่ยว 
(Tourist Image) ของแตละทองถิ่นขึ้นเพื่อ ประกอบการตัดสินใจวาจะไปทองเที่ยวที่ไหนดีที่สุด โดยคํานึงถึงความประหยัด ปลอดภัย 
สะดวกสบาย และความอภิรมยแมากที่สุดเป็นเกณฑแ     
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ขั้นที่ 5 การวางแผนคาใชจายการทองเที่ยว (Planning for Expenditure) คือ การ เตรียมวางแผนคาใชจายทางการทองเที่ยววา
คาใชจายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น ในการทองเที่ยวสถานที่ น้ันๆ เชน คาพาหนะเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก คารักษาพยาบาล คาใชจายซื้อของที่
ระลึก เป็นตน     

ขั้นที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรียมตัวในเรื่องของ การจองต๋ัวพาหนะที่จะเดินทาง การจองรายการ
ทองเที่ยว การยืนยันการเดินทาง เชน หนังสือ เดินทาง การอนุญาตเขาประเทศ เป็นตน    

ขั้นที่ 7 การเดินทางทองเที่ยว (Travel) เป็นการออกเดินทางจากบานเพื่อทองเที่ยวจนกระทั่งทองเที่ยวเสร็จแลวถึงกลับบาน    
ขั้นที่ 8 ประสบการณแนักทองเที่ยว (Experience) เมื่อนักทองเที่ยวไดมี การ ประเมินผลการเดินทางทองเที่ยว อาจเป็นสถานที่ 

สภาพแวดลอม ผูคน การบริการ สิ่งอํานวยความ สะดวก ก็จะไดผลของประสบการณแการทองเที่ยว ซึ่งอาจแบงไดเป็น 2 ลักษณะคือ       
1) มีความพึงพอใจ      
2) ไมมีความพึงพอใจ    

ขั้นที่ 9 ทัศนคติของนักทองเที่ยว (Attitude) เมื่อนักทองเที่ยวไดรับประสบการณแ จากการทองเที่ยวแลว ก็จะเกิดทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวครั้งน้ี ถาหากวานักทองเที่ยวไดรับความพึง พอใจ ก็จะมีทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวครั้งน้ี อาจทําใหเขากลับมาทองเที่ยวอีกครั้งหรือ
บอกเลาให บุคคลอื่นมาทองเที่ยว ถาหากนักทองเที่ยวไดรับความไม พึงพอใจก็จะมีทัศนคติไมดีตอการ ทองเที่ยวครั้งน้ี อาจทําให ไมอยาก
เดินทางมาทองเที่ยวอีกหรือบอกเลาใหบุคคลอื่นไมอยากเดิน ทางเขามาทองเที่ยวดวย 

5. บริบทพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตาก  
อาคารพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ เดิมเป็นจวนผูวาราชการจังหวัดตาก ในอดีตเคยจัดเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงวางศิลาฤกษแเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2504 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจที่
จังหวัดตาก ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เน่ืองในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี 
พ.ศ. 2550 จังหวัดตากไดปรับปรุงอาคารจวนผูวาราชการจังหวัดตากหลังเกาน้ีเป็นพิพิธภัณฑแเมืองซึ่งมีจุดประสงคแใหเป็นแหลงศึกษาหาความรู
แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรแโบราณคดี และงานอนุรักษแสถาปใตยกรรมของเมืองสําหรับนักเรียน  นักศึกษา ประชาชน และผูสนใจทั่วไป โดย
เทศบาลเมืองตากสนับสนุนดานงบประมาณเป็นสวนใหญ และกรมศิลปากร โดยสํานักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ไดใหการสนับสนุนการ
ออกแบบการอนุรักษแตัวอาคารตามหลักวิชาการ และเมื่อค่ําวันที่ 15 ตุลาคม 2551 จังหวัดตากไดจัดงาน 50 ปี แหงรอยพระบาทที่ยาตราและได
ทําพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ 

 อาคารพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นเรือนไมสักทอง 2 ชั้น หลังคาปใ้นหยา มุงดวยกระเบื้องลอนคูประดับตกแตงดวยไมฉลุลาย 
ชั้นบนจัดเป็นหองแสดงพระราชกรณียกิจที่เป็นภาพถายและอื่นๆ สวนชั้นลางกําลังอยูในชวงดําเนินการติดต้ังวัตถุและสิ่งของมีคาของจังหวัดตาก 
พื้นที่โดยรอบอาคารไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนแใหมีความรมรื่นสวยงามอาคารพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นตัวอยางของความต้ังใจในการ
อนุรักษแมรดกทางสถาปใตยกรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นใชสอยภายในอาคารเพื่อเป็นแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรแและสถาปใตยกรรมที่สําคัญ
อีกแหงของเมืองตาก (จุรีรัตนแ สุวรรณดี วันที่ 3 เม.ย. 2558) 

6.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
บัณฑิต จันทรแโรจนกิจ. (2548) ไดทํา การศึกษา วิจัยเรื่อง “พิพิธภัณแฑาภิบาล : แนวทางการ บริหารและจัดการพิพิธภัณฑแและหอ

ศิลปะรวมสมัย” เผยใหเห็นวา ศิลปะเป็นแหลงบันดาลใจ อันสําคัญและเป็นรากฐานของอารยธรรมซึ่งจะกอเป็นทุนของสังคมในระยะยาว ใน
ขณะเดียวกัน พื้นที่ทางศิลปะรวมสมัยของไทยกลับมีอยูจํากัด จนอาจกลาวไดวา ไมมีพื้นที่ที่จะบมเพราะทุนทาง วัฒนธรรมของสังคมไทยและไม
อาจเป็นไปไดดวยการละเลยภาคศิลปะรวมสมัยไปได การสราง พิพิธภัณฑแและหอศิลปะจึงเป็นประการสําคัญที่จะสรางทุนทางวัฒนธรรมและ
ความภาคภูมิใหแก สังคมไทย 

กระน้ัน ศิลปะสมัยใหมและศิลปะรวมสมัยตางเป็นของใหมสําหรับสังคมไทยจึงขาดผู อุปถัมภแที่สําคัญน้ันคือ หอศิลปะสาธารณะที่จะ
ทําหนาที่เก็บบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสังคม ใน รูปของผลงานศิลปะและมีผูดําเนินการจัดเก็บและแสดงอยางเป็นระบบ งานวิจัยชิ้นน้ี
สะทอน บทเรียนที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับศิลปิน  นักสะสม ผูบริหารหอศิลปะ นักวิชาการทั้งดานประวัติศาสตรแ ศิลปะและกา รบริหารวัฒนธรรม 
ตลอดจนผูตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งผูวิจัยไดมีโอกาสบมเพาะ ความสนใจและเห็นความสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดพิพิธภัณฑแและหอศิลปะรวมสมัย
ในประเทศ ไทย ในฐานะที่เป็นยุทธศาสตรแหลักในการพัฒนาสังคมใหทัดเทียมกับนานาประเทศ อน่ึง แมผลงานวิจัยชิ้นน้ีเห็น วาจําเป็นตองมี
พิพิธภัณฑแและหอศิลปะที่เป็นถาวรวัตถุ แตก็สงสัญญาณวาในระนาบสากลกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูแนวคดิที่เรียกวา หลังพิพิธภัณฑแ (Post 
Museum) กลาวคือ เริ่มเขาสูยุคที่ใหความสําคัญกับหนาที่ด้ังเดิมของพิพิธภัณฑแและหอศิลปะ มากกวาจะสรางอนุส าวรียแทางการเมืองที่ไร
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ชีวิตชีวา ประเด็นเรื่องการสรางพิพิธภัณฑแและหอศิลปะ จึงเป็นเรื่องที่ยอกยอนในตัวของมันเอง ซึ่งในเบื้องตนผูวิจัยเห็นวาตองมี การจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยเฉพาะ การจัดวาระวัฒนธรรมใหเป็นวาระของสังคมเพื่อสนับสนุนคนรุนใหม ใหเขาถึงและสามารถบม
เพาะทุนวัฒนธรรมไดอยางย่ังยืน 

ปราโมทยแ เหลาลาภะ (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑแทองถิ่น เพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรคแ : 
พิพิธภัณฑแวัดพระปฐมเจดียแราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและพัฒนากิจกรรมเชิงสรางสรรคแของพิพิธภัณฑแ
วัด พระปฐมเจดียแราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา เก็บ ขอมูลดวยวิธีผสมผสานเครื่องมือการวิจัย คือ 
แบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง และแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่พิพิธภัณฑแ จํา นวน 5 คน ประชาชนในชุมชน จํานวน 25 คน 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 27 คน และนักเรียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 70 คน วิเคราะหแขอมูลโดยใหรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหแ เน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1. การวิเคราะหแ SWOT พบวา จุดแข็ง คือ พิพิธภัณฑแมีงบประมาณสนับสนุนและมี โบราณวัตถุที่
หลากหลาย จุดออน คือ เจาหนาที่พิพิธภัณฑแขาดความรูในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ เรียนรูเชิงสรางสรรคแ  โอกาส คือ นโยบายสงเสริม
การศึกษาเชิงสรางสรรคแของรัฐบาล อุปสรรค คือ พิพิธภัณฑแยังไมเป็นที่รูจักอยางกวางขวาง 2. ผลการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแ พบว า 1. ดาน
กระบวนการ สามารถสงเสริมให นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ ความสนุก การเรียนรูรวมกัน ความมีนํ้าใจ 2. ดานผลผลิต ผลงาน ของนักเรียน
แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคแ และ 3. ดานผลกระทบและดานความย่ังยืน นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของพิพิธภัณฑแ และครู
สามารถนําไปพัฒนาเป็นหลักสูตร การเรียนรูหรือใชเป็นสื่อการสอน 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับ
มากที่สุด สวน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 

พิเนตร ดาวเรือง. (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง วิเคราะหแสถานภาพพิพิธภัณฑแทองถิ่นในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การวิจัยใน
ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อรวบรวมขอมูลสถานภาพ พิพิธภัณฑแทองถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใชเป็นฐานขอมูลในการใหบริการองคแ 
ความรูดานการจัดการพิพิธภัณฑแทองถิ่นใหเป็นศูนยแกลางแหงการเรียนรูประจําทองถิ่นอยางย่ังยืน รวมถึงการสรางกลุมเครือขายพิ พิธภัณฑแ
ทองถิ่นใหเกิดการเรียนรูรวมกัน การทํางานวิจัยในครั้งน้ี ใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : RAR) ในการ
เก็บรวบรวม ขอมูล สภาพปใญหาที่ทําใหพิพิธภัณฑแทองถิ่นเกิดความไมย่ังยืน โดยมีประเด็นในการพิจารณา คือ ความเขมแข็ง ความตองการ และ
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑแใหดํารงอยูอยางย่ังยืน ผูวิจัยและ คณะไดรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหแเพื่อหาขอเท็จจริงของปใญหาที่เกิดขึ้น 
โดยนําเสนอ ผลการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ี ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑแทองถิ่น เพื่อความอยูรอด สิ่งแรกที่ตองทําคือทําใหคน
จดจําหรือสะดุดตาในพิพิธภัณฑแใหได และตองสรางแบรนดแทําใหคนที่เขามาชม จดจําพิพิธภัณฑแไดมากขึ้น การหางบประมาณอีกแนวทางหน่ึง 
คือการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดคนใหเขามาดูและยังชวยในเรื่องการหาผูสนับสนุน นอกจากน้ีนิทรรศการ จะตองเนนการปฏิบัติเพื่อใหเด็กและผูเขา
ชมไดเรียนรู ซึ่งกิจกรรมที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู แบบ Learning by doing โดยเนนหลัก 7 ส คือ สงสัย สํารวจ สัมผัส สังเกต สืบคน สั่งสม 
และสรุป กิจกรรมดังกลาวชุมชนตองเขามามีสวนรวมและเขามาเรียนรูรวมกัน เพื่อสรางสํานึกรวมอันจะนําไปสูการเกิด “พลังทองถิ่น” ขึ้นมา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ไดแบงวิธีการดําเนินของการวิจัยไว ดังน้ี 

1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาจากจํานวนของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติเพื่อการ

เรียนรูในจังหวัดตาก ใน พ.ศ.2560 โดยมีนักทองเที่ยวเป็นจํานวน (สถิติของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขาชมพิพะภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จ.ตาก) 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ ในจังหวัดตากจากการสุมตัวอยาง

แบบแบงชั้น(StratifiedRandom Sampling) และหาขนาดของ กลุมตัวอยางโดยใชตารางการสุมตัวอยางของYamane (Tirakanan, S., 2003 : 
199) ในการกําหนด ตัวอยางโดยมีคาระดับความเชื่อมั่น95%ความคลาดเคลื่อนเทากับ5% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 
2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจคําตอบ (Check List)  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   717 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 
แบงออกเป็น 2 ดาน คือ 

1.ดานการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว 
 2.ดานการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามชนิดปลายเปิด(Opened-Ended Questionnaires) ลักษณะแบบสอบถามตอนที่
1เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่2 เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) โดยกําหนดคาคะแนนออกเป็น5ระดับ(Srisa-ard, B., 1992 : 
99) คือ มากที่สุด มากปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
การสรางเครื่องมือดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร รายงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสรางเครื่องมือวิจัย 
2. กําหนดโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
3. สรางเครื่องมือแบบสอบถาม 
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิจัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกตองในการใชภาษาและครอบคลุม

เน้ือหา 
5. นํามาปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
4 วิธีด าเนินการรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการใชแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน ในชวงเดือนตุลาคม 2561 
5 การวิเคราะหแขอมูล 

 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะหแขอมูลและคาสถิติตางๆโดยใชคอมพิวเตอรแโปรแกรมทางสถิติ
เขาชวยในการวิจัยดังน้ี 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลสถิติที่ใชแปลความหมายไดแก จํานวนและรอยละ 
 ตอนที่ 2 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพบานประวัติศาสตรแ ประกอบดวย ดานการดึงดูดใจดานการทองเที่ยวและดานการ

บริหารจัดการ สถิติที่ใชในการแปลความหมาย ไดแก คาเฉลี่ย( x )และ คาสวนเบี่บงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การแปลคาความหมายของความคิดเห็น ของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในพิพิธภัณฑแเฉลิมพระเกียรติ จ.ตากสามารถกําหนดไดดังน้ี 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 
นอยที่สุด 

4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอบานประวัติศาสตรแ ครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหแน้ันแบงเป็นสองสวนคือการวิเคราะหแเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหแเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะหแปใญหาและขอเสนอแนะแบงออกเป็น 4 
สวนยอยตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว  
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว  
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 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรการทองทองเที่ยวพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
 4. ผลการศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนวทางเพิ่มเติม 
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาสามารถจําแนกผลการศึกษาออกเป็นดานดานตามวัตถุประสงคแของการศึกษาไดดังตอไปน้ี พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางเขามาเที่ยวในพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก สวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเป็นรอยละ 59.30 เพศชาย 
จํานวน 163 คน คิดเป็นรอยละ 40.80 สวนใหญมีอายุระหวาง 18-24 ปี จํานวน 206 คน คิดเป็นรอยละ 51.00 รองลงมาคือ ผูที่มีอายุตํ่ากวา 
18 ปี คิดเป็นรอยละ 31.00 สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 232 คน คิดเป็นรอยละ 58.00 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส จํานวน 150 คน 
คิดเป็นรอยละ 37.50 และมีสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู จํานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 4.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 181 
คน คิดเป็นรอยละ 45.30 รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 102 คน คิดเป็นรอยละ 25.50 และระดับการประถมศึกษา จํานวน 
87 คน คิดเป็นรอยละ 21.80 สวนใหญเป็นพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 193 คน คิดเป็นรอยละ 48.30 รองลงมาคือ นักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 177 คน คิดเป็นรอยละ 44.30 และอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 4.50 ความบอยในการ
เดินทางทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตาก สวนใหญมาเที่ยวบอย
มากกวา 6 ครั้ง/ปี จํานวน 199 คน คิดเป็นรอยละ 49.80 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง/ปี จํานวน 126คน คิดเป็นรอยละ 31.50 และ 1-2 ครั้ง/ปี 
จํานวน 62 คน คิดเป็นรอยละ 31.50 ชองทางในการหาขอมูลในการเที่ยวพิพิธภัณฑแ พบวา สวนใหญหาขอมูลจากเว็บไซตแที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑแ
จํานวน 244 คน คิดเป็นรอยละ 61.00 รองลงมาคือ หาขอมูลจากเว็บไซตแดานการศึกษาจํานวน 96 คน คิดเป็นรอยละ 24.00 และหาขอมูลจาก
เว็บไซดแอื่นๆจํานวน 58 คน คิดเป็นรอยละ 14.50 หาขอมูลจากหนังสือพิมพแอื่นๆจํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 0.50 การเดินทางมาทองเที่ยว
พิพิธภัณฑแ พบวา สวนใหญมาทองเที่ยวคนเดียว จํานวน 258 คน คิดเป็นรอยละ 64.50 รองลงมาคือเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน จํานวน 93 คน 
คิดเป็นรอยละ 23.30 และเดินทางทองเที่ยวกับญาติและครอบครัว จํานวน 43 คน คิดเป็นรอยละ 10.8 การรับรูของนักทองเที่ยว พบวา สวน
ใหญรูจักพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมากอนเป็นจํานวน 205 คน คิดเป็นรอยละ 51.20 และนักทองเที่ยวที่ไมเคยรูจักพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิม
พระเกียรติมากอนเป็นจํานวน 195 คน คิดเป็นรอยละ 48.50 จํานวนครั้งที่นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑแ พบวา สวนใหญ
นักทองเที่ยวจะเดินทางมาทองเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งที่ 2 จํานวน 213  คน คิดเป็นรอยละ 53.30 รองลงมาคือ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวมากกวา2ครั้ง จํานวน 134 คน คิดเป็นรอยละ 35.50 และมาเที่ยวครั้งแรกเป็นจํานวน 53 คน คิดเป็นรอยละ 13.30 

ระยะเวลาในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑแแตละครั้ง พบวา สวนใหญนักทองเที่ยวจะใชเวลาในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเป็นเวลา 16 -30 นาที 
จํานวน 177 คน คิดเป็นรอยละ 44.3 รองลงมา นักทองเที่ยวใชเวลาชมพิพิธภัณฑแเป็นเวลา นอยกวา 15 นาที จํานวน 129 คน คิดเป็นรอยละ 
32.20 และเที่ยวชมเป็นเวลา 45 นาที จํานวน 66 คน คิดเป็นรอยละ 16.50 แหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวไดรับกอนเดินทางมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑแ 
สวนใหญไดรับแหลงขอมูลจากแผนพับและนิตยสารตางๆ เป็นจํานวน 167 คน คิดเป็นรอยละ 41.80 รองลงมา นักทองเที่ยวไดรับแหลงขาวจาก
เพื่อนและคนรูจักเป็นจํานวน 86 คน คิดเป็นรอยละ 21.50 และไดรับขอมูลจากญาติและครอบครัว เป็นจํานวน 74 คน คิดเป็นรอยละ 18.50  
ความต้ังใจของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑแ พบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑแ สวนใหญมาถายรูป เป็นจํานวน234 คน คิดเป็น
รอยละ 58.50 รองลงมาจะเป็นสวนหน่ึงของรายการทองเที่ยว จํานวน 134 คน คิดเป็นรอยละ 33.50 และเป็นแหลงทองเที่ยงใกลสถานที่อื่นๆ 
จํานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 4.0 ระดับความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวพิพิธภัณฑแกอนมาถึงแหลงทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวมีความรู เป็น
จํานวน 231 คน คิดเป็นรอยละ 57.80 รองลงมาเป็นนักทองเที่ยวที่ไมคอยมีความรู เป็นจํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 11.5  นักทองเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมีระดับความคิดเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรการทองทองเที่ยวพิพิ ธภัณฑแเมือง
เฉลิมพระเกียรติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.81, S.D. = 0.63 )  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก มีระดับความคิดเห็นคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยวอยูในระดับมาก 
6 ดาน ไดแก1.หองภูมิแผนดิน 2.หองภูมินวมินทรแ 3.หองภูมิหลัง/ภูมิธรรม 4.หองภูมิเมืองตาก 5.หองภูมปใญญา เมืองระแหง 6.หองภู มิพื้นถิ่น 
และกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 3.85, 3.72,3.71,3.70 และ 3.62 ตามลําดับ และอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน ไดแก หองภูมิพื้นถิ่น มีคาเฉลี่ย 4.29 
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวในชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก มีระดับความความคิดเห็นของนักทองเที่ยวโ ดยใช
องคแประกอบศักยภาพของการทองเที่ยวการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับที่มากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x = 3.70, S.D. = 0.52 )  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก มีระดับค วาม
ตองการใชองคแประกอบศักยภาพของการทองเที่ยวการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ ไดแก 1. พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระ
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เกียรติ มีเอกลักษณแดานวิถีชีวิต และคุณคาที่ควรอนุรักษแ สืบสานตอไป 2. พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ มีความงดงามดานศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ทําใหทานเกิดความประทับใจ 3. พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมีการสืบทอดภูมิปใญญาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน เครื่องมือ
เครื่องใชตางๆมีคาเฉลี่ย 4.22, 4.23, และ 4.29 ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก 1.พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมีการจัด
กิจกรรมเป็นประจํา และชุมชนใกลเคียงมีสวนรวมดวย และความคิดเห็นปานกลาง 3 ขอไดแก 1.พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมีทางเขาถึงได
สะดวกและมีความปลอดภัย 2.มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวชนิดอื่นภายในพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ 3.ภายในพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองนํ้า แสงสวางไฟฟูา ที่น่ังพัก ฯลฯ มีคาเฉลี่ย 3.25, 3.23 และ 2.27 ตามลําดับ นักทองเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวในชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก มีระดับความความคิดเห็นของนักทองเที่ยวโดยใชองคแประกอบ

ศักยภาพของการทองเที่ยวดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับที่มากท มีคาเฉลี่ย ( x = 3.39 S.D. =0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก มีระดับความตองการใชองคแประกอ บ
ศักยภาพของการทองเที่ยวดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก 4 ขอ ไดแก1. พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมีการดูแลรักษาและปรับปรุง
สภาพแวดลอมอยูเสมอ 2. มีการกําหนดชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ อยางเหมาะสม 3. พื้นที่มีเพียงพอตอนักทองเที่ยว
ที่เขามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 4. มีการเก็บขอมูลประเมินผล เพื่อปรับปรุง แกไขปใญหาการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย 3.40, 3.59, 3.68 และ 3.40 ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ ไดแก 1. 
พิพิธภัณฑแเมอืงเฉลิมพระเกียรติมีบุคลากรที่เพียงพอตอการใหบริการแกนักทองเที่ยว 2.การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติมี
ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ 3. มีสื่อหลากหลายประเภทในการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว เชน แผนพับ โปสเตอรแ นิทรรศการ  มี
คาเฉลี่ย 3.34, 3.34 และ 3.03 ตามลําดับ 

อภิปรายผล  
จากขอมูลสวนบุคคลและขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยว แสดงใหเห็นวากลุมนักทองเที่ยวมีรูปแบบพฤติกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลอง

กับแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมนักทองเที่ยว Perreault และ Dorden (1979) คือนักทองเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแลว
นักทองเที่ยวประเภทน้ีมีรายไดปานกลาง แตแสวงหาการหยุดพักผอนหรือทองเที่ยวที่ใชคาใชจายตํ่าและเป็นนักทองเที่ยวประเภทเดินท าง
ระหวางวันหยุด (Vacations Travelers) เป็นนักทองเที่ยวกลุมเล็กๆ นักทองเที่ยวกลุมน้ีคอนขางมีความกระตือรือรนในการเดินทางแตมีรายได
ไมมากนักและจากการวิเคราะหแตามแนวคดิของพฤติกรรมนักทองเที่ยวกับขอมูลการเดินทาง ทําใหทราบกลุมนักทองเที่ยวเปูาหมายที่เดินทางเขา
มาทองเที่ยวชมพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักทองเที่ยวประเภทไปเชาเย็นกลับหรือกลับมาถึงบานภายใน 
24 ชั่วโมง โดยไมพักแรม เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการทองเที่ยวพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ใหเกิดการจัดการ
ที่เหมาะสมและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดตรงกลุมเปูาหมาย  

หากแบงตามวัตถุประสงคแของการเดินทางตามความมุงหมายในการเดินทางของนักทองเที่ยวจากการวิเคราะหแขอมูลแบบสอบถาม พบวา 
นักทองเที่ยวสวนใหญมีลักษณะวัตถุประสงคแของการทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดวัตถุประสงคแของการทองเที่ย ว คือ 
วัตถุประสงคแของการทองเที่ยวที่แบงตามเพศ พฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวในแตละกลุม ซึ่งในผลการวิเคราะหแ พบวา 
นักทองเที่ยวมีชวงอายุระหวาง 18-24 ปี ซึ่งถือไดวาอยูในชวงพนักงานและลูกจางบริษัทเอกชน การศึกษาประเภทของนักทองเที่ยวสวนใหญที่
เขามาทองเที่ยวพิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตากเพื่อสามารถแยกนักทองเที่ยวกลุมเปูาหมายไดอยางชัดเจน เพื่อตอบสนองความ
ตองการในการจัดการดานองคแประกอบของนักทองเที่ยวกลุมเปูาหมายไดอยางเหมาะสมตอไป  
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การจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพฒันาทักษะทางคณิตศาสตรแ 
เรื่องจ านวนและตัวเลขของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ 

The Provision of the Learning Experience through Educational Gamesfor the Mathematical Skills 
Development with Numbers of Kindergarten Students Year 1 Taksinrachanuson School 

 

อรัญญา เงินมูล1, จันจิรา แกวสกุลไชย2 และ พวงพิศ เรืองศิริกุล3 
Aranya Ngoenmool, Janjira Kaewsakulchai and Phuangphit Ruangsirikul 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยทดลอง มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเร่ืองจํานวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณแเกม

การศึกษา 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณแเกมการศึกษาเร่ืองจํานวนและตัวเลข และ3) ศึกษาประสิทธิภาพ
การจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรแเร่ืองจํานวนและตัวเลข กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก 1) แผนการจัด
ประสบการณแกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชเกมจับคูจํานวนและตัวเลข 2) ชุดเกมการศึกษาเร่ืองจํานวนและตัวเลข  3) แบบทดสอบความสามารถ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรแเร่ืองจํานวนและตัวเลขกอนและหลังการจัดประสบการณแเกมการศึกษา ผูวิจัยไดประมวลผลและวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิ ติ
พืน้ฐาน ไดแก คารอยละและคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา  

1) การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเร่ืองจํานวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณแเกมการศึกษา มีนักเรียนผานเกณฑแไมต่ํากวา
รอยละ 70 จํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 75 และมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑแ จํานวน 5 คน คิดเป็นร อยละ 25 2) เด็กปฐมวัยมีคะแนนกอนการจัด
ประสบการณแเกมการศึกษา เฉลี่ย 5.90 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณแเกมการศึกษา 7.85 มีคะแนนความเฉลี่ยความกาวหนาสูงขึ้น 1.95 
คิดเป็นรอยละของความกาวหนาเทากับ 19.50 3) การจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรแเร่ืองจํานวนและตัวเลขมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑแ 70/70 คือ 78.5/75 
ค าส าคัญ : การจัดประสบการณแ, เกมการศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of the research seemed to 1) develop the basic mathematical skills with numbers based on the 
provision of the learning experience through educational games, 2) investigate the learning achievement of young children 
based on the provision of the learning experience through educational games to develop the basic mathematical skills with 
numbers, and 3) explore the efficiency in the provision of the learning experience through educational games to develop the 
basic mathematical skills with numbers. The samples of the research were 20 young children or students who were studying 
in Kindergarten Classroom 1/1 at Taksinrachanusorn School in the second semester of the academic year 2018/2019. The 
research instruments were 1) the provision plans of the learning experience through educational games by matching numbers, 
2) the sets of number matching game, and 3) the tests of the basic mathematical skills with numbers both before and after 
provisions of the learning experience through educational games. The collected data was analyzed by percentages and 
arithmetic means. The findings of the research indicated that; in terms of  
 1) the basic mathematical skills development with numbers based on the provision of  the learning experience 
through educational games of young children or students, it was found that there were 15 students to pass the exam with the 
scores at least 70% (75%), and 5 students to fail the exam (25%). In addition, 2) young children obtained the scores before 
the provision of the learning experience through educational games with the arithmetic mean of 5.90, and the arithmetic 
mean after the provision of the learning experience through educational games seemed to be 7.85 with increasing progress 
scores of 1.95 (19.50%). In terms of  3) the efficiency in the provision of the learning experience through educational games to 
develop the basic mathematical skills with numbers, according to  the standard criterion of 70/70; it can be said that it was 
met at the level of 78.5/75. 
Keywords : Learning Experience,  Educational Games  
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บทน า 
 อนาคตของประเทศชาติขึ้นอยูกับคุณภาพของเด็ก การพัฒนาคุณภาพมนุษยแที่ย่ังยืน และปูองกันปใญหาสังคมในระยะยาว จําเป็นตอง
เริ่มพัฒนาต้ังแตปฐมวัย เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณคาเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติมีความรู ประเทศน้ันยอมมีความ
เจริญรุงเรือง ดังน้ันประเทศไทยจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาคนในชาติของตน และตระหนักถึงความสําคัญของเด็กโดยเฉพาะดานการศึกษา 
จึงจัดใหมีการศึกษาปฐมวัย ดังปรากฏใหเห็นในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตราที่ 18 ที่ระบุใหมีการจัดการศึกษาปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นพรอมกั บประกาศวา 
“การศึกษาปฐมวัย คือการสรางคนสรางชาติ”  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2545 : 11; อางถึงใน  นิธิกานตแขวัญบุญ,  2549 : 
3)  การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาเด็กอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ปี อยางเป็นองคแรวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ  (ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ,  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2560.)  และเด็กจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณคาไดน้ันจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและครบถวนทั้งในดานการอบรมเลี้ยงดู การใหความรัก
ความอบอุนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ชวงปฐมวัยเป็นชวงที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษยแ เด็กปฐมวัยนับเป็นวัยเริ่มตนของชีวิตซึ่งมีความสําคั ญมาก 
เพราะพัฒนาการทุกดานของเด็กในวัยน้ีจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วตอเน่ืองกันและเป็นพื้นฐานในการวางรากฐานการพัฒนาดานรางกาย 
อารมณแ จิตใจ สังคม และสติปใญญา  (การศึกษาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2550 : 1-11) 
 การสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรแมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิด ทําใหมนุษยแมีความคิด มีเหตุผล มีแบบแผน ตลอดจนการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคแ สามารถวิเคราะหแปใญหาตางๆไดอยางรอบคอบ ชวยใหคาดการณแวางแผนแกปใญหากอใหเกิดประโยชนแในการนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมเป็นรากฐานของการพัฒนาดานอื่นๆ และคณิตศาสตรแยังเป็นศาสตรแที่นําไปสูความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรแเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นพื้นฐานสําหรับการวิจัยคนควาทุกประเภท  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี,  2551 : 2)   ชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรแมากมายเริ่มต้ังแต วันที่ เวลา นํ้าหนัก สวนสูง อายุ หรือแมแตการพูดคุย
ของเด็กที่เราไดยินจะมีการเปรียบเทียบ การวัด การจัดประเภทและตัวเลข จากการที่คณิตศาสตรแมีสวนเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยแ ทํา
ใหเด็กตองรูจักการสังเกต ความเหมือน และความแตกตาง  การเปรียบเทียบขนาดใหญ -เล็ก สั้น-ยาว การจัดลําดับ เด็กจะตองรูจักการ
เปรียบเทียบของสองสิ่ง หรือมากกวาสองสิ่งและจะตองมีการจัดลําดับสิ่งของเป็นลําดับ ต้ังแตแรกจนถึงขั้นสุดทาย และการวัดซึ่งความสามารถ
ดานการวัดน้ี จะพัฒนามาจากประสบการณแในการเรียงลําดับ การเปรียบเทียบและการจัดลําดับ ความสามารถทางคณิตศาสตรแเหลาน้ี จะเป็น
พื้นฐานใน การเรียนรูเรื่องอ่ืนๆ ตอไป  (สิริมณี บรรจง,  2549 : 13) 
 การสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรแมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิด ทําใหมนุษยแมีความคิด มีเหตุผล มีแบบแผน ตลอดจนการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคแ สามารถวิเคราะหแปใญหาตางๆไดอยางรอบคอบ ชวยใหคาดการณแวางแผนแกปใญหากอใหเกิดประโยชนแในการนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมเป็นรากฐานของการพัฒนาดานอื่นๆ และคณิตศาสตรแยังเป็นศาสตรแที่นําไปสูความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรแเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นพื้นฐานสําหรับการวิจัยคนควาทุกประเภท  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี,  2551 : 2)   ชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรแมากมายเริ่มต้ังแต วันที่ เวลา นํ้าหนัก สวนสูง อายุ หรือแมแตการพูดคุย
ของเด็กที่เราไดยินจะมีการเปรียบเทียบ การวัด การจัดประเภทและตัวเลข จากการที่คณิตศาสตรแมีสวนเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยแ  ทํา
ใหเด็กตองรูจักการสังเกต ความเหมือน และความแตกต าง  การเปรียบเทียบขนาดใหญ-เล็ก สั้น-ยาว การจัดลําดับ เด็กจะตองรูจักการ
เปรียบเทียบของสองสิ่ง หรือมากกวาสองสิ่งและจะตองมีการจัดลําดับสิ่งของเป็นลําดับ ต้ังแตแรกจนถึงขั้นสุดทาย และการวัดซึ่งความสามารถ
ดานการวัดน้ี จะพัฒนามาจากประสบการณแในการเรียงลําดับ การเปรียบเทียบและการจัดลําดับ ความสามารถทางคณิตศาสตรแเหลาน้ี จะเป็น
พื้นฐานใน การเรียนรูเรื่องอ่ืนๆ ตอไป  (สิริมณี บรรจง,  2549 : 13) 

การพัฒนาเด็กทุกดานอยางเป็นองคแรวม เป็นเสมือนหน่ึงแนวทางใหครูหรือผูที่เกี่ยวของไดเขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัด
ประสบการณแที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อที่จะสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการบรรลุผลตามเปูาหมายที่ตองการ คือ 
รางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีทักษะการคิด การใชภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมกับวัย 
 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยสิ่งหน่ึงคือ การเลน การจัดกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย นับวาเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมาก 
เพราะการเลนเป็นประสบการณแที่มีการเตรียมเด็กใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณแ จิตใจ สังคม และสติปใญญา เด็กจะรูสึกสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ไดสังเกต ไดมีโอกาสทดลอง สรางสรรคแคิดแกปใญหาและคนพบดวยตนเอง และการเลนยังมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของเด็ก ชวย
พัฒนาใหเด็กมีความพรอมกอนที่จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2541 : 7)  เกมการศึกษาเป็นสื่อ
การเรียนรูและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กใหเกิด
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คุณลักษณะที่พึงประสงคแตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเนนทางดานสติปใญญาใหแกเด็กนอกจากน้ียังชวยฝึกการแกปใญหา การคิดหา
เหตุผล การสังเกตเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดหมวดหมูอันเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแดวย  (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ,  2541 : 145)  จึงกลาวไดวาเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยผานการเลน และชวยพัฒนาไดหลาย ๆ 
ดาน รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ ซึ่งเป็นองคแประกอบและรากฐานสําคัญของ
กระบวนการพัฒนาทางดานสติปใญญา การที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแใหเป็นรูปธรรมและสรางประสบการณแตรงใหกับเด็กปฐมวัย
โดยการเลนไดน้ันเกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่นาสนใจ 
 ผูวิจัยไดมีโอกาสไปสังเกตการสอนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนตากสินราชานุสรณแทําใหพบวาเด็กที่มีอายุระหวาง 3 - 4 ปี  หรือเด็กที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  สามารถทองจํานวน  1- 10 ไดอยางคลองแคลว แตเด็กจํานวนมากยังไมรูจักคาจํานวน 1 - 5 ซึ่งตามหลัก
พัฒนาการดานสติปใญญาของเด็กอายุระหวาง 3 - 4 ปี เด็กควรจักรูคาจํานวน 1 – 5 และสภาพปใญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนํา
เกมการศึกษาเรื่องจํานวนและตัวเลข  มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแของเด็กปฐมวัย เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู และเพื่อที่จะไดเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณแเกมการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณแเกมการศึกษาเรื่องจํานวนและตัวเลข 
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลข  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแโดยใชเกมการศึกษาเรื่องจํานวนและตัวเลขมีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแผาน
เกณฑแ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแเกมการศึกษาเรื่องตัวเลขและจํานวนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังจัดประสบการณแ
มากกวากอนจัดประสบการณแ 
 3. การจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขมีประสิทธิภาพ 70/70 

 
ประโยชนแท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยใชเกมการศึกษา  
 2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแเพิ่มขึ้น 
 3. สามารถนําการจัดประสบการณแกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชเกมจับคูจํานวนและตัวเลขไปปรับปรุงและใชในการจัด
ประสบการณแใหเด็กปฐมวัยตอไป 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 สวนที่ 1  แนวคิดที่เก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณแสําหรับเด็กปฐมวัย  
 สวนที่ 2  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแและเกมการศึกษา 
 สวนที่ 3  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สวนที่ 4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สวนที่ 5  ตัวแปรที่ใชในการวจิัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
             การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ดังน้ี 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ จํานวน  40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2561 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   724 

กลุมตัวอยางที่ใชในกาวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่   1  โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ จํานวน 20 คน  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา  2561 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณแกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชเกมจับคูจํานวนและตัวเลข 
2. ชุดเกมการศึกษาเรื่องจํานวนและตัวเลข 
3. แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขกอนและหลังการจัดประสบการณแเกมการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี   
1. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเป็นระยะเวลา 2 วัน   
2. ดําเนินการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (pre-test) โดยใชแบบทดสอบ ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ

สําหรับเด็กปฐมวัยเรื่องจํานวนและตัวเลข  แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนด   
3. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชเกมจับคูจํานวนและตัวเลข  โดยผูวิจัย ดําเนินการ

ทดลองดวยตนเองเป็นเวลา 3 สัปดาหแๆ ละ 2 วันๆ ละ 20นาที จากน้ัน ดําเนินการทดสอบหลังการทดลอง (post-test) โดยใชแบบทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแสําหรับเด็กปฐมวัยเรื่องจํานวนและตัวเลข   ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนการทดลอง แลว
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนด 

การวิเคราะหแขอมูล 
1. นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหแ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ

คาประสิทธิภาพ 
2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะหแขอมูล 
3. อภิปรายผล โดยใชตารางและการพรรณนา  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 

1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ  
  2. สถิติที่ใชในการทดสอบ ไดแก คา IOC  คาความยาก คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ   คาประสิทธิภาพ 70/70 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณแเกมการศึกษา มีนักเรียนผาน
เกณฑแไมตํ่ากวารอยละ 70 จํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 75 และมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑแ จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 25  

2. เด็กปฐมวัยมีคะแนนกอนการจัดประสบการณแเกมการศึกษา เฉลี่ย 5.90 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณแเกมการศึกษา 
7.85 มีคะแนนความเฉลี่ยความกาวหนาสูงขึ้น 1.95 คิดเป็นรอยละของความกาวหนาเทากับ 19.50  

3. การจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 70/70 คือ 
78.5/75 

 
อภิปรายผลวิจัย 

1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณแเกมการศึกษา มีนักเรียนผานเกณฑแไมตํ่า
กวารอยละ 70 จํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 75  และมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑแ จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 25 จะเห็นไดวา การจัด
ประสบการณแเกมการศึกษาที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น สามารถวัดความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขไดดี  เพราะการจัด
ประสบการณแเกมการศึกษาชวยใหเด็กเรียนรูจากสวนยอยไปหาสวนรวมอยางเป็นรูปธรรมและมีแบบทดสอบที่สอดคลองกับจุดหมายของการจัด
ประสบการณแ 

2. เด็กปฐมวัยมีคะแนนกอนการจัดประสบการณแเกมการศึกษา เฉลี่ย 5.90 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณแเกมการศึกษา 
7.85 มีคะแนนความเฉลี่ยความกาวหนาสงูขึ้น 1.95 คิดเป็นรอยละของความกาวหนาเทากับ 19.50 จะเห็นไดวาจากการที่นักเรียนไดทํากิจกรรม
เกมการศึกษาและแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่องตัวเลขและจํานวน ทําใหนักเรียนมีความทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแเรื่อง
จํานวนและตัวเลขสูงขึ้นกอนการจัดประสบการณแ 
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3. การจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลขมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 70/70 คือ 
78.5/75 จะเห็นไดวาคะแนนแบบทดสอบกอนและหลังการจัดประสบการณแมีความแตกตางกัน หลังการจัดประสบการณแทําใหผูเรียนมีทักษะ
ทางคณิตศาสตรแ 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชเกี่ยวกับการจัดประสบการณแเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรแเรื่องจํานวนและตัวเลข จาก
การวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําความรูไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 
 1.1 ดาน การจัดประสบการณแ เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีระยะความสนใจสั้น เบื่องาย ไมอยูน่ิง ดังน้ันการจัดประสบการควรมีระยะเวลา
ที่เหมาะสม มีเน้ือหาที่ตรงกับความสนใจและความตองการของผูเรียน เป็นกิจกรรมที่ใหเด็กไดเคลื่อนไหว ลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองและควรทบทวนหรือใหเวลาเด็กไดฝึกปฏิบัติบอยๆเด็กจะเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 การวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณแการเรียนรูใหแกเด็ก หรือการวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม ความรู
ความเขาใจของเด็ก ผูวิจัยตองทําความคุนเคยกับเด็ก เขาใจธรรมชาติของเด็กและตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ไมรีบตัดสินใจหรือ
ประเมินผลเด็กทันที ซึ่งจะทําใหการวิจัยไดขอมูลที่เป็นจริงและมีความนาเชื่อถือและเป็นประโยชนแตอผูวิจัยตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณแไดโดยความกรุณาเป็นอยางย่ิงจากทานอาจารยแพวงพิศ เรืองศิริกุล อาจารยแที่ปรึกษา ดร.นลธวัช 
ยุทธวงศแ และดร.กรรณิการแ ทองรักษแ  คณะกรรมการสอบภาคนิพนธแ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนการแกไข
ขอบกพรอง เพื่อใหการคนควาอิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณแ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ คุณครูนิชรินทรแ  จําปานิล และคุณครูกาญจนา  ชัยแจง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ที่กรุณาใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการจัดประสบการณแเกมการศึกษาและการจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จน
ทําใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสมบูรณแ และมีคุณคา  
 ขอขอบพระคุณ ครูประจําชั้นและเด็ก ๆ อนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ใหความรวมมือและ
เสียสละเวลาในการคนควาอิสระในครั้งน้ี 
 สุดทายน้ี คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูวิจัยหวังวาการวิจัยทางการศึกษาน้ีคง
จะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เก่ียวของ  และผูสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเลานิทานเพือ่ลดพฤติกรรมกาวราวส าหรบัเด็กปฐมวัย  
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณโุลก 

The Learning Activity Provision by Storytelling to Reduce Aggressive Behaviors of Young 
Children of Bankrang Child Development Center in Muang District,Phitsanulok Province 

 

กนฏิฐา จนีดวง1, พัชรา ดุสมศกัดิ์2 และ พวงพิศ เรืองศิริกุล3 
Kanitta Jinduang, Phatchara Dusomsak and Poungpit  Ruangsirikul 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเลานิทานเพ่ือลดพฤติกรรมกาวราวสําหรับเด็กปฐมวัย                 
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ไดแก เด็กปฐมวัยชาย –หญิง อายุ 3–5 
ปี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 26 คน เครื่องมือวิจัย  คือ แผนการจัด
ประสบการณแการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบภาพ จํานวน 4 แผน 4 เรื่อง เป็นระยะเวลาแผนละ 1 สัปดาหแๆ ละ 2 วันๆ ละ 20 นาที 
และแบบสังเกตพฤตกิรรมกาวราวของเดก็ปฐมวัยท้ังกอนและหลงัการทดลอง ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเลานิทานเพ่ือลดพฤติกรรมกาวราวสําหรับเด็กปฐมวัย  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเลานิทานเพ่ือลดพฤติกรรมกาวราวสําหรับเด็ก
ปฐมวัยแลว โดยภาพรวมมีพฤติกรรมกาวราวลดลง เมื่อเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท้ังกอนและหลังการทดลอง โดยมีคาเฉลี่ยกอน
การทดลองอยูท่ี 2.09 หลังการทดลองอยูท่ี 1.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนการทดลองอยูท่ี 0.79 หลังการทดลองอยูท่ี 0.49   
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู, การเลานิทาน, พฤติกรรมกาวราว 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the learning activity provision by storytelling to reduce 
aggressive behaviors of young children, and to explore aggressive behaviors before-after experiments of Bankrang 
Child Development Center in Muang District, Phitsanulok Province. The samples of the research were 26 male and 
female young children between the ages of 3-5 years of Bankrang Child Development Center in Muang District, 
Phitsanulok Province from one class. The research instruments were four different plans of the learning activity 
provision by using one plan a week, two days a week and 20 minutes a day, and the forms of aggressive behavior 
observations of young children both before and after experiments. The collected data was analyzed by percentages, 
arithmetic means, and standard deviation.  

The findings of the research indicated that; on the whole, the learning activity provision by storytelling to 
reduce aggressive behaviors of young children of Bankrang Child Development Center in Muang District, Phitsanulok 
Province seemed to help them to reduce aggressive behaviors. In terms of the arithmetic means, and standard 
deviation of both before and after experiments, it was fond that the arithmetic means before the experiment 
seemed to be at 2.09, and the arithmetic means after the experiment seemed to be at 1.44. In addition, the 
standard deviation before the experiment seemed to be at 0.79, and the standard deviation after  the experiment 
seemed to be at 0.49.  
 

Keywords : Learning Activity, Storytelling, Aggressive Behaviors  
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บทน า 
วัยเด็ก คือวัยที่เริ่มชวยเหลือตัวเองไดตามอายุและเวลาที่ผานไป แมวาชวงระยะเวลาของความเป็นเด็กจะคอนขา งสั้น เมื่อเทียบกับ

ชวงชีวิตของคนแตละคน แตก็นับวามีความสําคัญ เพราะเป็นชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่มีความหมาย  และมีอิทธิพลอยางใหญหลวงตอการดําเนินชีวิต 
เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผูใหญ 

จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กลาววา การศึกษาปฐมวัยเป็น การพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณแ อยาง
เป็นองคแรวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็ม
ศักยภาพ  ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ เกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย : 2560) 

ปฐมวัยหรือชวงขวบปีแรกๆ ของชีวิต เป็นชวงเวลาของการพัฒนาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก โดยเป็นชวงวัยที่เด็กจะมีพัฒนาการ
อยางรวดเร็วทั้งทางสมอง การใชภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณแ และการเคลื่อนไหว เป็นชวงวัยของการสรางรากฐานสําหรับการเติบโตและ
การเรียนรูตอไปในชีวิต ดังน้ันการพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับตนๆ ของทุกครอบครัวและประเทศชาติ เพราะเป็น
โอกาสทองครั้งเดียวในชีวิตเด็ก (ยูนิเซฟ  ประเทศไทย : 2560) 

ในประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยจํานวนมากที่ขาดการดูแลและการกระตุนพัฒนาการอยางเหมาะสม  ผูปกครองจํานวนมาก โดยเฉพาะพอ
ยังขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับลูกเล็ก  ในขณะเดียวกันการเขาถึงหนังสือสําหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอยางย่ิงตอการเรียนรูและ
จินตนาการยังเป็นไปอยางจํากัด โดยเฉพาะในครัวเรือนที่ยากจน นอกจากน้ียังพบวาเด็กอายุ 3-5 ปี  รอยละ 15 ไมไดเขาเรียนในระดับปฐมวัย 
ทั้งๆที่เป็นสิ่งสําคัญมากตอพัฒนาการของเด็ก สําหรับเด็กที่ไดเขาเรียนในระดับปฐมวัยก็ยังอาจไมไดรับบริหารที่มีคุณภาพที่จะชวยใหพวกเขาได
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ (ยูนิเซฟ ประเทศไทย : 2560) 

ในปใจจุบันที่การแขงขันทางธุรกิจเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น สภาพการดําเนินชีวิตของบุคคลและครอบครัวจึงมีการเปลี่ยนแปลง 
พอแมผูปกครองตองด้ินรนทํามาหาเลี้ยงครอบครัว เวลาสวนใหญของผูปกครองจะอยูในชวงวัยของการทํางานมาก ทําใหมีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลานนอยลง  ซึ่งมีผลโดยตรงกับเด็กทั้งทางตรงและทางออม โดยการกระทําตางๆ ที่ผูใหญกระทําน้ันเด็กสามารถเห็นและเลียนแบบได  รวมทั้ง
เทคโนโลยีตางๆ ที่มีความเจริญอยางรวดเร็วทําใหเด็กสามารถพบเห็นการกระทําไดจากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศนแ อินเตอรแเน็ตไดเชนเดียวกัน 
โดยที่เด็กไมรูวาสิ่งที่ตนเองเห็นน้ันดีหรือไมดีอยางไร ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแขึ้น เชน พฤติกรรมกาวราว(ภัททิยา  กฤษณพันธุแ : 2540) 

พฤติกรรมกาวราว หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่ทํารายหรือมุงทํารายผูอื่นดวยพฤติกรรมตางๆ ที่หลากหลาย ไดแก ทางวาจา การ
กลั่นแกลง ซึ่งสาเหตุของการกาวราวของเด็กน้ัน แบงไดคราวๆ 5 ประเภท ไดแก กาวราวตามวัย กาวราวจากปใญหาทางดานสมองและชีวภาพ 
กาวราวจากสภาวะจิตใจ กาวราวจากการเลี้ยงดู กาวราวจากสภาพแวดลอม  ในการสังเกตเด็กวาจะมีการแสดงความรุนแรงออกมาในลักษณะ
สัญญาณเตือนที่ตองระวังจะสังเกตไดจากการที่เด็กเป็นเด็กที่เอาแตใจ  ควบคุมตัวเองไมคอยได อยากไดอะไรตองได ในกรณีที่ถูกขัดใจในสิ่ง
ตองการแลวไมได จะแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงกวาเด็กอ่ืนๆ ทั่วไป (ispacethailand : 2562) 

พฤติกรรมกาวราวในเด็กปฐมวัยที่ไมไดรับการจัดการที่ถูกตองเหมาะสม เมื่อโตขึ้นจะมีพฤติกรรมกาวราวที่กอใหเกิดการบาดเจ็บและ
สรางความเสียหายมากขึ้น ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการลดพฤติกรรมกาวราวผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเลานิทาน
เพื่อลดพฤติกรรมกาวราว สําหรับเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
วัตถุประสงคแของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเลานิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวสาํหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกาวราวกอนและหลังการทดลอง 

 
สมมติฐานในการศึกษา 
 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเลานิทานเด็กปฐมวัยในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง อําเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก  มี
พฤติกรรมกาวราวลดลง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
             การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร  ไดแก  เด็กปฐมวัยชาย  –  หญิง  อายุ  3- 5 ปี  ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2  

หองเรียน  จํานวน 56 คน 
    กลุมตัวอยาง ไดแก เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 3-5 ปี  ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก   บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 

หองเรียน จํานวน 26 คน 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผูศึกษาใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี  คือ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ  เพื่อลดพฤติกรรมกาวราว  

จํานวน  4  เรื่อง  4  แผน ระยะเวลาแผนละประมาณ 1 สัปดาหแๆ 2  วัน ๆ ละ 20  นาที 
    2. นิทานประกอบภาพและสื่อตางๆ เพื่อลดพฤติกรรมกาวราว จํานวน 4 เรื่อง เป็นหนังสือนิทานที่ผูวิจัยปรับปรุงเน้ือเรื่องของ

นิทานมาจากหนังสือนิทานที่มีผูแตงไวแลว และผูวิจัยไดนํามาจัดทําเป็นหนังสือนิทานประกอบภาพ โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับการลดพฤติกรรม
กาวราวสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 4 เรื่อง คือ 1.นิทานเรื่องเจาหมูหูหาย 2.นิทานเรื่องชางเกเร 3.นิทานเรื่องบึ๊กซาขี้โมโห 4.นิทานเรื่องตนกลาผู
กลาหาญ โดยผูวิจัยไดทําการเลานิทานเป็นระยะเวลา 4 สัปดาหแๆ ละ 1 เรื่องๆ ละ 2 วัน 
     3. แบบสังเกตพฤติกรรมกาวราวของเด็กปฐมวัย สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในชั้นเรียน  หรือสถานการณแ
ที่เด็กปฐมวัยสามารถแสดงพฤติกรรมตามรายการที่เฝูาดูการปฏิบัติในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม 
 3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

    1. สังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง  (ชวงเชาของวันแรกแตละสัปดาหแ)     
    2. การดําเนินการสอน  ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองโดยเลานิทาน  ประกอบภาพและสื่อตางๆ กอน ตามแผนการจัดกิจกรรม

ในการเลานิทานประกอบภาพของเด็กปฐมวัย จะกําหนดขั้นตอนเป็น 3 ขั้นคือ  ขั้นนํา  ขั้นสอน และขั้นสรุป  โดยเน้ือหาของนิทานที่ใชเลาจ ะ
เนนสงเสริมการลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กปฐมวัย  ใชเวลาทําการสอน 4 สัปดาหแๆ ละ 1 เรื่องๆ ละ 2 วัน  

    3. สังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง  สังเกตทุกวัน  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมและสรุปคะแนนทุกสัปดาหแ   
    4. สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  กอนการทดลอง  หลังการทดลอง วิเคราะหแขอมูลและรายงานผลการทดลอง 

 4. การวิเคราะหแขอมูล 
    1. หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพและ

สื่อตางๆ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) โดยสังเกตพฤติกรรมการ
วิเคราะหแขอมูลโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการกาวราวของเด็กปฐมวัย เกณฑแการใหคะแนนแบบบรูบริคสแ 3 ระดับ 3  คะแนน แตละชวง
คะแนนมีความหมายดังน้ี 

3  หมายถึง  ทานพบเห็นพฤติกรรมตามขอความน้ันในเด็กที่ทานดูแลทุกวัน 
2  หมายถึง  ทานพบเห็นพฤติกรรมตามขอความน้ันในเด็กที่ทานดูแลเกือบทุกวัน 
1  หมายถึง   ทานพบเห็นพฤติกรรมตามขอความน้ันในเด็กที่ทานดูแลบางวัน 

    2. เปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวของเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรม  การเลานิทานประกอบภาพและสื่อตางๆ โดยใชสถิติ  t-test 
(Dependent Sample) 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 
    1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

     2. สถิติเชิงอนุมาน ใช  t-test  ทดสอบการเปรียบเทียบคาความแตกตาง  2  กลุม 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

     จัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ เพื่อลดพฤติกรรมกาวราว จํานวน 4 เรื่อง 4 แผน ระยะเวลาแผนละประมาณ 1 สัปดาหแๆ 
2 วันๆ ละ 20 นาที โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังน้ี   
     1. นําหนังสือนิทานพรอมภาพประกอบที่เลือกเรื่องไวเตรียมมาในแตละสัปดาหแ 
     2.บันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมกาวราวกอนการจัดกิจกรรมเลานิทานตามสถานการณแที่เหมาะสม 
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     3. เลานิทาน พรอมบทบาทสมมติตามเน้ือเรื่อง  เพื่อใหเด็กเกิดจินตนาการและคลอยตามเน้ือเรื่อง 
     4. มีการถามตอบเก่ียวกับนิทานน้ันๆ เพ่ือใหเด็กปฐมวัยเขาใจเน้ือเรื่องมากขึ้น 
     5. บันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมกาวราวหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน 
     6. สรุปผลแบบสังเกตพฤติกรรมกาวราวกอน – หลัง  การจัดกิจกรรมการเลานิทานทุกๆสัปดาหแ 
     7. รวบรวมขอมูล  และบันทึกผลแบบสังเกตพฤติกรรมกาวราวกอน – หลัง  การจัดกิจกรรมการเลานิทานทั้ง  4  สัปดาหแ 
     8. รวบรวมขอมูลสรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหแการพฤติกรรมกาวราวของเด็กกอนการทดลอง   
              - ดานการกาวราวทางกายดานการทํารายตนเอง คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็ก  เทากับ 2.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เทากับ 0.32 การแปลผลรวมอยูในระดับปานกลาง 
              - ดานการกาวราวทางกายดานการทํารายผูอื่น คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็ก เทากับ 2.04  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม  
เทากับ  0.98  การแปลผลรวมอยูในระดับ ปานกลาง 
    - ดานการกาวราวทางวาจา คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็กเทากับ  2.09  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.76  การ
แปลผลรวมอยูในระดับ นอย 

   - ดานการกาวราวทางอารมณแ  คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็กเทากับ  2.06  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เทากับ 0.96  
การแปลผลรวมอยูในระดับ นอย 
 2. ผลการวิเคราะหแการพฤติกรรมกาวราวของเด็กหลังการทดลอง   

   - ดานการกาวราวทางกายดานการทํารายตนเอง คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็ก เทากับ 1.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เทากับ 0.32 การแปลผลรวมอยูในระดับ นอย 

   - ดานการกาวราวทางกายดานการทําราย คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็ก เทากับ 1.46  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม  
เทากับ  0.45  การแปลผลรวมอยูในระดับ นอย 

   - ดานการกาวราวทางวาจา คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็ก เทากับ 1.63  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เทากับ  0.92  การ
แปลผลรวมอยูในระดับ  นอย 

   - ดานการกาวราวทางอารมณแ คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมกาวราวของเด็กเทากับ 1.31  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เทากับ  0.15  การ
แปลผลรวม อยูในระดับ  นอย 
 
อภิปรายผลวิจัย 
 การจัดการเรียนรูโดยการใชนิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวสําหรับเด็กปฐมวัย  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง  อําเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก  โดยภาพรวมพบวา  เด็กปฐมวัยผานการผานเขารวมกิจกรรมการเลานิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวมีพฤติกรรมกาวราวที่ลดลงเป็น
เพราะวา  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกรางมุงเนนการอบรมเลี้ยงดูในการชวยเหลือปรับลดพฤติกรรมและอารมณแกาวราวของเด็กปฐมวัยใหดีขึ้ น  
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคแของผูสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560   
 การเลานิทานนับเป็นกิจกรรมหน่ึงที่สามารถสนองตอความตองการ  ความสนใจ  และธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  เน่ืองจากการเลา
นิทานทําใหเด็กปฐมวัยมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผอนคลายอารมณแแลว เน้ือหาในนิทานยังสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามอันเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนของเด็กปฐมวัย อีกทั้งยังชวยเสริม สรางพัฒนาการในดานภาษาของเด็กปฐมวัยสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ของแบนดูรา  (Bandura Social Learning Theory)  ที่เชื่อวาเด็กเรียนรูพฤติกรรมจากการใชตัวแบบ สัญลักษณแและทุกสิ่งทุ กอยางในสังคม  
(Learning through modeling)  ซึ่งเกิดจากการรับรูพฤติกรรม และสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทําตามตัวแบบน้ันได  นิทานมีอิทธิพลตอ
เด็กปฐมวัยมาก  การที่พอแมและครูสรางความใกลชิดกับเด็กโดยการเลานิทานจะชวยใหเขาใจเด็กปฐมวัยมากขึ้น  ชวยใหเด็กเกิดความ
สนุกสนานมีความรูสึกอบอุนและใกลชิดผูเลา  การเลานิทานใหเด็กปฐมวัยฟใงอยางสม่ําเสมอทําใหเด็กรับรูถึงความรูสึกวาไดรับความรักความ
อบอุนจากพอแมหรือผูใหญ  การเลานิทานใหเด็กปฐมวัยฟใงไมใชเลาเพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดความสนุกและตลกขบขันเทาน้ัน แตความเป็นจริงเด็ก
ปฐมวัยตองการความนาสนใจและประโยชนแที่ไดจากการฟใงนิทานในดานของการสรางสรรคแจินตนาการ  ความคิด  ความเขาใจ  ความฝในและ
การรับรูใหกับเด็กปฐมวัย  ตัวละครแตละตัวในนิทานจะสรางจินตนาการในสมองเด็กปฐมวัย การเลานิทานจึงเป็นกิจกรรมที่มีความจําเป็น
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สําหรับเด็กปฐมวัยในการสรางเสริมเด็กปฐมวัยไดในทุกเรื่องรวมถึงการสรางนิสัยรักการอาน อีกทั้งยังชวยสง  เสริมพัฒนาการตามวัยทั้งทางดาน
รางกาย  อารมณแ  จิตใจ  สังคม และสติปใญญาใหเกิดกับเด็กปฐมวัยไดอีกดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ปใญหาพิเศษฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจากอาจารยแ พวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารยแที่ปรึกษา ซึ่งทานไดใหคําแนะนํา
ปรึกษา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองและขอคิดเห็นตางๆ ดวยความเอาใจใสเป็นอยางย่ิงจนปใญหาพิเศษฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณแ ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

ขอขอบพระคุณ ครูรื่นฤดี  อิทรสาทร ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ที่กรุณาใหคําแนะนําในการทําแบบสังเกตพฤติกรรมกาวราว
ของเด็กปฐมวัย  ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมกาวราวของเด็กปฐมวัย  จนทําใหการศึกษาครั้งน้ีสมบูรณแ และมีคุณคา  

ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิ  หัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  คณะผูดูแลเด็ก  ผูดูแลเด็ก  คณะกรรมการบริหารศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  
ผูปกครองนักเรียนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหขอมูลแกผูวิจัยและเสียเวลาในการใหขอมูลที่ เป็น
ประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

สุดทายน้ี คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนชวยในการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูวิจัยหวังวาการวิจัยทางการศึกษาน้ีคง
จะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เก่ียวของ  และผูสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การสงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

Promotion of classroom research by using the quality cycle of secondary school administrators In 
Mae Hong Son Province Under the Secondary Educational Service Area office  34                                                                  

 

ธีระภัทร ประสมสุข1 และเพ็ญพรรณ  แสงเนตร2 
Thiraphat Prasomsuk and Phenphan Saengnat 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนและปใญหาขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใช
วงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชากร 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 8 คน ครู  259 คน รวม 267 คน รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูล  โดยใชคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษ าในจังหวัดแมฮองสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดานการสงเสริมความรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาดานการสนับสนุนวั สดุ อุปกรณแการทําวิจัยในชั้น
เรียน และดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน อยู
ในลําดับมาก ตามลําดับ 

ปใญหา คือ ครูไมไดเขารับการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณแ การทําวิจัยในชั้นเรียนมีนอย งบประมาณไม
เพียงพอในดําเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานไมเกี่ยวของกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ขอเสนอแนะ คือ ควรใหครูเขารับการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน  ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณแการทําวิจัยในชั้นเรียน ควรจัดสรร
งบประมาณดําเนินการ  ควรประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาผูทําการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ค าส าคัญ : วิจัยในชั้นเรียน, วงจรคุณภาพ, ผูบริหารสถานศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 

Abstract 
             The purpose of this research was to study the promotion of classroom research and recommendations for 
promoting classroom research using the quality cycle of secondary school administrators in Mae Hong Son Province. 
Under the Secondary Educational Service Area office  34, the population consisted of 8 school directors, 259 teachers, 
267 people. data analysis Using frequency, percentage, mean and standard deviation 
             The results of the research showed that the promotion of classroom research using the quality cycle of 
secondary school administrators in Mae Hong Son Province Under the Office of Secondary Educational Service Area 34. 
Overall, the operation is at a high level. When considering each aspect, the average order is ranked in descending order. 
The promotion of knowledge on research in the classroom is at the highest level. Followed by material support 
Classroom research equipment And the support of budget for research in the classroom Promoting progress in the 
positions of teachers who do research in the classroom In very order respectively 
           The problem is that teachers do not attend training in classroom research. There is little support for materials for 
classroom research. Not enough budget to operate Performance evaluation is not related to classroom research. 
           Suggestions are that teachers should be trained in classroom research. Should support research materials in the 
classroom. Should allocate operating budget.  Should evaluate the performance by considering the researcher in the 
classroom 
 

Keywords: classroom research, quality cycle, school administrators, secondary education area office 34 
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1. บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยยุคดิจิตอลกาวสูประเทศไทย 4.00 หัวใจสําคัญคือ การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู  “Value-Based 
Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเปลี่ยนการผลิตสินคาโภคภัณฑแไปสูสินคาเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ             
ดวยอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคแ และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาภาคบริการมาก
ขึ้น (สุวิทยแ เมษินทรียแ, 2559 : 1) ในภาคสวนการศึกษา การพัฒนาการศึกษามุงใหสังคมไทยเป็นสังคมแหงภูมิปใญญาและการเรียนรูที่สราง
โอกาสใหคนไทยทุกคน  คิดเป็น  ทําเป็น  มีเหตุผล  สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูจักใชขอมูลอยางหลากหลาย เพื่อสรางสรรคแความรูและพัฒนา
ตนเอง ซึ่งจะใหเกิดคุณลักษณะดังกลาวได  ตองฝึกใหรูจักใชกระบวนการเรียนรูที่เชื่อถือไดและกระบวนการที่สรางความรูไดอยางเป็นระบบ มี
ระเบียบ ก็คือการวิจัย อันเป็นปใจจัยสําคัญของการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายบรรลุเปูาหมายของไทยโดยการพัฒนาคนใหมีคุณภาพมีความรู 
ความสามารถ มีศักยภาพ มีความคิดสรางสรรคแ สามารถประดิษฐแคิดคนสรางนวัตกรรมเป็นผลผลิตเกิดรายได (อํารุง จันทวานิช, 2553 : 3) 
 การพัฒนาการศึกษาตลอดที่ผานมา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแมบททางการศึกษาไทย 
พิจารณาหลักการในหมวด 4 มาตรา 22ไดกําหนดไวชัดเจนวา   การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและได
ใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไวหลายมาตราที่ชี้ใหเห็นวาการวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการ
ทํางานของผูที่เก่ียวของ กับการศึกษาซึ่งเป็นกลไกที่นําไปสูสังคมแหงภูมิปใญญาและการเรียนรู กลาวคือ มาตรา 24(5) ระบุ  ใหใชการวิจัยเป็น
สวนหน่ึงของ กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถใชการวิจัยเพื่อศึกษาปใญหาหรือ  สิ่งที่ตองการรูคําตอบตองการ พัฒนา หรือแกปใญหาและตาม
ความในมาตรา 30 ไดกําหนดอีกดวย วาใหสถานศึกษา พัฒนา กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
 นอกจากน้ีในหมวด 4 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาใหสถานศึกษามีหนาที่สนับสนุนและ สงเสริมใหครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูน่ันหมายถึงการพัฒนาการศึกษาไมวาในระดับใดก็ตาม ไดเนนใหครูและสถานศึกษาใชกระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทั้งตัว ครูผูสอนและหนวยงานการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเป็นแนวกระบวนการที่ใชเพื่อประเมิน การทํางาน และเป็น
กระบวนการในการคนหาแนวทางการแกไขปใญหาที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 54) 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 “ยึดคนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสําหรับคนไทย  พัฒนาคนใหมีความเป็นคนที่สมบูรณแมีวินัย  ใฝุรูมีความรู  มีทักษะ  มีความคิดสรางสรรคแมีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบตอ
สังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวดังน้ัน  ภายใตวิสัยทัศนแ “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”ของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  ฉบับน้ี  จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรแและวางเปูาหมายที่
สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในดานตางๆคือยุทธศาสตรแที่ 3) ยุทธศาสตรแผลิตและพัฒนากําลังคน  รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ ไดกําหนด 6 กลยุทธแและแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 1) เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาที่จําเป็นตอการ
พัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี แพทยแ และพยาบาล 2) เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3) สงเสริมภาพลักษณแการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียนต้ังแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเน่ืองทุกระดับ  5) เสริมสราง
ความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวางองคแกรภายในและ
ตางประเทศ 6) สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนแไดจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : ก,53) 

สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2558 : 32-34) ไดสรุปประเด็นปใญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยในชั้นเรียนไววา โรงเรียนแตละแหง
ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอนการวิจัย ใน
ชั้นเรียน ตลอดจนผูบริหารไดมอบหมายใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปใญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน แตอยางไรก็ตามการดําเ นินการดังกลาวมี
ผลกระทบตอครูสวนใหญ ซึ่งไมเคยทําวิจัยมากอน จากผลการวิเคราะหแขอมูล พอสรุปไดดังน้ี 1) ครูไมเห็นความสําคัญและประโยชนแของการทํา
วิจัยในชั้นเรียนอยางแทจริง ครูบางคนยังคิดวางานวิจัยในชั้นเรียนแยกสวนออกจากการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานตามปกติของครูและ
เป็นงานที่เพ่ิมภาระใหแกครู 2) ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัยใน  ชั้นเรียนและมีความคิดวาการทําวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่อง
ที่ยาก ครูจึงเกิดความทอถอยและไมสนใจ   ที่จะทําวิจัยเพื่อนําผลมาใชในการแกปใญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 3) ขาดความรู ความเขาใจ
และไมสามารถเขียนรายงานการวิจัยได ครูไมมั่นใจที่จะเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร 4) ขาดผูรู ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยที่จะใหคําปรึกษา 
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แนะนําและชวยเหลือในการทําวิจัยชั้นเรียน 5) มีภาระงานมากนอกเหนือจากงานสอนแลวครูยังมีงานอื่นๆ ที่ตองรับผิดชอบมากจึงไมมีเวลาที่จะ
ทําวิจัย โดยเฉพาะเวลาที่ใชในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน 6) ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัย ครูตองใชทุน
สวนตัวในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทําเอกสาร 7)ขาดตํารา เอกสารสําหรับการศึกษาคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวขอ และขาดแหลงเรียนรู 
(สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558 : 27-29) 

ดังน้ันการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นกระบวนการที่ชวยใหครูสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนแสูงสุดแกผูเรียนทําใหกระบวนการจัด การเรียนรูของครูมีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตรแในวิทยาการของการจัดการเรียนรู
มากขึ้นเพราะการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความถนัดความสนใจ 
และความตองการของผูเรียน โดยกระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดกา รเรียนการรูและเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
สามารถใชกระบวนการวิจัยเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูโรงเรียนตองใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูทําการวิจัยชั้นเรียน เพราะการวิจัยชั้น
เรียน มีผลตอผูเรียนโดยตรง การจัดการศึกษาตองยึดผูเรียนเป็นสําคัญ หรือยึดผูเรียนเป็นศูนยแกลาง (Child-Centered Approach) โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอนในยุคปใจจุบัน การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญมาก นักวิชาการทางการศึกษา และนักวิจัยทางการศึกษามีความเห็น
สอดคลองกัน เชน จรูญ คูณมี,  มณฑา รักธรรม, อรสา โกศลานันทกุล และชะลอ วงศแแสวง เป็นตน ถือวาการวิจัยในชั้นเรียนตองทําควบคูกับ
การเรียนการสอน ถือวาเป็นกระบวนการแกปใญหา พัฒนากระบวนการสอนและการเรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ใหเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและ
ศักยภาพของผูเรียน (จรูญ คูณมี และคณะ, 2554 : 200) 
              สภาพปใจจุบันสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ประกอบดวย 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ผูอาํนวยการโรงเรียน 1 คน ครู 13  คน โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพแ ผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน ครู 13  คน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครู  19  คน โรงเรียนปายวิทยาคาร   ผูอํานวยการโรงเรียน 1 
คน คร ู32  คน โรงเรียนขุนยวมวิทยา  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครู 36  คน ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ   
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครู 38  คน โรงเรียนหองสอนศึกษา  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครู 51  คน โรงเรียนแมสะเรียง"บริพัตรศึกษา"   
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครู 57  คน รวมผูอํานวยการโรงเรียน 8 คน ครู  259 คน รวม 267 คน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34, 2561:ระบบออนไลนแ) 

จากการสัมภาษณแผูบริหารและหัวหนากลุมบริหารวิชาการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ในเรื่อง การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษามัธยมในจังหวัดแมฮองสอน  มีปใญหาที่พบใน
โรงเรียน คือ บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในงานดานการวิจัย ในชั้นเรียนและเห็นวางานวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องยากสําหรับ
ครู รวมทั้ง วัสดุอุปกรณแและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการทําวิจัยไมเพียงพอกับความตองการ สงผลใหการบริหารงานและดําเนิน
งานวิจัยในชั้นเรียนไมบรรลุผลสําเร็จ ประกอบกับครูมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมาก จึงทําใหไมมีเวลาทําวิจัยในชั้นเรียน (ศิริลักษณแ วงคแคํา , 
ศราวุฒิ ขันยา, ปิ่นอารียแ สมเป็ง, เบญญาภา ศิริมุย, 2561:สัมภาษณแ) 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วาการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารเป็น อยางไร 
เพื่อที่จะไดนําไปเป็นแนวทางใหแกผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ไดทราบทิศทางในการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน และใชเป็นแนวทางในการบริหารงานการวิจัยในชั้นเรียนใหเกิดคุณประโยชนแตอการจัดการเรียนรู และการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ 
 
2.วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพของผู บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
แมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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3. กรอบแนวคิดการท าวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษาที่สอนอยูสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34 จํานวนผูอํานวยการโรงเรียน 8 คน ครู  259 คน รวม 267 คน  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือ ดังตอไปนี้ 
 1. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเป็น 3 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
แมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ใน 4 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ดานการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณแการทําวิจัย ดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย และดานการสงเสริมความกาวหนาทางผลงานวิชาการของครู   เป็น
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ใน 4 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมความรูเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณแการทําวิจัย ดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย และดานการสงเสริมความกาวหนาทาง
ผลงานวิชาการของครู   
 4.3 การวิเคราะหแขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีจะประมวลผลในการหาคาการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน 
ไดแก  
1. ดานการสงเสริมความรูเรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียน 
2. ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณแการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน 
3. ดานการสนับสนุนงบประมาณการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน  
4. ดานการสงเสริมความกาวหนาดาน
ผลงานวิชาการของครู 

การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใช

วงจรคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  

สั งกัดสํา นักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
วงจรคุณภาพ  

- P การวางแผน 
- D การลงมือปฏิบัติ 
- C การตรวจสอบ 
- A การดําเนินงาน 
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 4.4.1 วิเคราะหแสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหแโดยใชคาความถี่ และ
คารอยละนําเสนอในรูปแบบตาราง 
 4.4.2 วิเคราะหแการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
แมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยหาคาใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดานเสนอ
ในรูปแบบตารางแลวนําเสนอผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมารคา 5  ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556:121) 

4.4.3 นําผลการวิเคราะหแขอมูลเพื่อสรุปและอธิบายผล 
4.4.4 ปใญหาและขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน

จังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทําการวิเคราะหแโดยการหาความถี่ ทําการสังเคราะหแเน้ือหาจัดทํา
เป็นปใญหาและขอเสนอแนะ 

 
5. ผลการวิจัย 
 การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ  ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมทุกดานพบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( =3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานการสงเสริมความรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน ( =3.86) ดานการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณแการ

ทําวิจัยในชั้นเรียน( =3.73)ดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยในชั้นเรียน( =3.63)และดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการ

งานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน( =3.58) ตามลําดับ 
หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 ดานการสงเสริมความรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมทุกขอพบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( =3.86) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังน้ี จัดใหมีนโยบาย ขอกําหนดเพื่อสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจนมี

คาเฉลี่ยมากที่สุด( =4.25)รองลงมาจัดใหมีการประชุมชี้แจงเพ่ือใหครูทราบนโยบายวัตถุประสงคแ และความตองการของการทําวิจัยในชั้นเรียน

( =4.00)และกําหนดแผนงานโครงการใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลมาใชพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง( 3.92) ตามลําดับ และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย จัดทําแบบประเมินการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนในสถาบันการศึกษาระดับตางๆเพื่อเพิ่มพูนความรู

และประสบการณแ( =3.62) 

 ดานการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณแการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมมีการดําเนินงานระดับมาก ( =3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก พบวา พัฒนา ปรับปรุงระบบอินเตอรแเน็ตความเร็วสูงเพื่อบริการใหครูได ใชเป็นแหลงศึกษา

คนควาหาความรูเก่ียวกับงานวิจัย ในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด( =3.86)รองลงมาพัฒนา มีแบบติดตามการสนับสนุนสงเสริมใหครูมีสวนรวม

ในการผลิตสื่อวัสดุ อุปกรณแที่เป็นประโยชนแตอการทําวิจัยในชั้นเรียน( =3.81) และใหครูไดมีการทดลองใชสื่อ วัสดุ อุปกรณแและ ครุภัณฑแตางๆ

ที่เป็นประโยชนแตอการทําวิจัยในชั้นเรียน( =3.78)และจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องมือและ อุปกรณแที่เหมาะสมในการทําวิจัยใน

ชั้นเรียน( =3.76) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ จัดหาและอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรแ เพื่อใชในการวิเคราะหแขอมูล การวิจัยใน

ชั้นเรียน( =3.63) 

 ดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยโดยรวมมีการดําเนินงานระดับมาก ( =3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกพบวา จัดใหมีการรายงานใชงบประมาณเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนตอตนสังกัดของครูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

( =3.81) รองลงมากําหนดใหครูมีสวนรวมในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชสําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียน( =3.75)และสํารวจสภาพ

ความตองการงบประมาณการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ( =3.68)และจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานดานการวิจัยเพื่อ เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณแเกี่ยวกับการวิจัยใน ชั้นเรียน( =3.68)ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สงเสริมใหครูไดรับทุนการวิจัยในชั้นเรียนจาก

ภายนอก เพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู( =3.48) 
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 ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมมีการดําเนินงานระดับมาก ( =3.58)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกพบวาสนับสนุนใหครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียนไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไป

ปรับปรุงงานในการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( =3.87) รองลงมามอบหมายภาระงานหนาที่ใหครูที่มีผลงานการทําวิจัยในชั้นเรียนได

รับผิดชอบในงานที่ตองการใชความรู ความสามารถสูงขึ้น( =3.75)และใหความสําคญัของการทําวิจยัในชั้นเรียนถือเป็นสวนหน่ึงในการพิจารณา

ความดีความชอบ ( =3.75)และสนับสนุนใหครูผูมีผลงานการทําวิจัยในชั้นเรียนไปเป็นวิทยากร ใหการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนแกครู

โรงเรียนอื่นๆ( =3.62)ตามลําดับและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือใหการยกยองชมเชย โดยการมอบเกียรติบัตร แกครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนตอที่ 

ประชุมในโรงเรียนและหนวยงานอื่นๆ( =3.43) 
 
6. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดาน
การสงเสริมความรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ดานการ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณแการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานอยูในระดับมากเป็นเพราะ มี
การจัดใหมีนโยบาย ขอกําหนดเพื่อสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน จัดใหมีการประชุมชี้แจงเพ่ือใหครูทราบนโยบายวัตถุประสงคแ และ
ความตองการของการทําวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา ปรับปรุงระบบอินเตอรแเน็ตความเร็วสูงเพื่อบริการใหครูได ใชเป็นแหลงศึกษาคนควาหาความรู
เกี่ยวกับงานวิจัยการทําวิจัยในชั้นเรียน มีแบบติดตามการสนับสนุนสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการผลิตสื่อวัสดุ อุปกรณแที่เป็นประโยชนแตอการทํา
วิจัยในชั้นเรียน จัดใหมีการรายงานใชงบประมาณเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนตอตนสังกัดของครู กําหนดใหครูมีสวนรวมในการวางแผนจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใชสําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนใหครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียนไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปปรับปรุงงานในการปฏิบัติ
หนาที่     และมอบหมายภาระงานหนาที่ใหครูที่มีผลงานการทําวิจัยในชั้นเรียนไดรับผิดชอบในงานที่ตองการใชความรู ความสามารถสูงขึ้น เป็น
กระบวนการที่ชวยใหครูสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแสูงสุดแกผูเรียนเพราะการ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน้ันมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความถนัดความสนใจ และความ
ตองการของผูเรียนแตละบุคคลซึ่งสามารถใชกระบวนการวิจัยเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 
การจัดการเรียนการสอนของครูน้ันเมื่อมีปใญหาการเรียนรูหรือมี ปใญหาการเรียนการสอนเกิดขึ้นไมวาจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนหรือเกิดขึ้นกับตัว
ครูเองครูตองหาวิธีและแนวทางในการแกปใญหาน้ันๆโดยใชกระบวนการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นหลักที่สําคัญ ซึ่งผูที่ถือวามีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูคือผูบริหารดังเชน นาตยา อดิศัยนิกร, 2551 : 27-30) กลาวไววา ผูบริหารเป็นบุคคลที่
มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมสนับสนุนครูผูสอนในโรงเรียนใหมีกําลังใจและความสามารถทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ทํานองเดียวกันอุไร
รัตนแ ชนะบํารุง(2557 : 11)ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาถือวามีบทบาทสําคัญย่ิงในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยตองกระตุนใหครูได
ใชงานวิจัยเป็นขอมูลในการพัฒนาผูเรียนนอกจากน้ีผูบริหารจะมีบทบาทในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนคือผูบริหารตองกําหนดเป็น
คุณลักษณะของครูในแตละภาคเรียนวาจะตองมีวิจัยในชั้นเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิรินันทแ สิงทิศ (2550 : 61) ไดศึกษา เรื่อง 
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมากเหมือนกัน  
 ปใญหาแตละดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
 ดานการสงเสริมความรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน คือ จัดสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมและทําความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางตอเน่ืองนอย เป็นเพราะวา ไมมีการจัดใหมีวิทยากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนหรือผูเชี่ยวชาญดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียนมาอบรมใหความรูแกครูและไมสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางแทจริงเต็มใจทําวิจัยใน
ชั้นเรียนดวยความสนใจเพื่อแกไขปใญหาแทนที่จะเป็นเพียงเอกสารวิชาการที่รอการตรวจสอบเทาน้ัน สอดคลองกับ ศักด์ิสิทธิ์ วัชรารัตนแ  (2552 : 
42) วาตองมีการสงเสริมใหมีการประชุมปฏิบัติการทางวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเน่ืองเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแกครูและ
นําผลการวิจัยไปใชประโยชนแจริงจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูและครูเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนทําใหการเรียนการสอนไดรับ
การพัฒนาอยางถูกตองเป็นระบบสําหรับ 
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 ดานการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณแการทําวิจัยในชั้นเรียน พบปใญหาวา ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณแตางๆที่ใชในการทําวิจัยในชั้นเรียน
นอยเพราะบางงานวิจัยตองใชวัสดุอุปกรณแในการดําเนินการวิจัย ไมสํารวจความตองการการใชเครื่องมือและอุปกรณแในการทําวิจัยในชั้นเรียน ไม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องมือและอุปกรณแในการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับอรัญญา พลเจียง  (2555 : 78) ที่ไดศึกษาบทบาท
และแนวทางในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหารโรงเรียนในเขต อําเภอฝางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต3 พบวาไดเสนอแนวทางใน การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนดวยการสํารวจสภาพปใญหาและความตองการของครูผูสอนและ
จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณแตําราและเอกสารความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนใหเพียงพอกับความ ตองการของ 
 ดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย พบปใญหาวา ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณไมเหมาะสมสําหรับจัดหาวัสดุอุปกรณแและ
ดําเนินการ การทําวิจัยในชั้นเรียน ไมสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสมสําหรับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถทักษะและ
ประสบการณแของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนและจัดทําโครงการที่มีการจัดต้ังงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนนอย  
 ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบปใญหาวา จัดใหมีการประเมินความดีความชอบและ
วิทยฐานะแกครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนที่ประสบความสําเร็จจากการพัฒนาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนนอย ไมมีการจัดใหมีการมอบรางวัลให
ครูผูที่มีผลงานวิจัยดีเดนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป ไมมีการพูดยกยองชมเชยครูผูทําวิจัยดีเดนตอ
สาธารณะชน ดังที่ สุวิมล วองวานิช  (2555 : 34) ไดกลาวถึงแนวทางของผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องการสงเสริม
ความกาวหนาคือยกยองใหกําลังใจสิ่งตอบแทนเพื่อการทําวจิัยในชั้นเรียนซึ่งถาผูบริหารไดใหความสําคัญและสงเสริมในเรื่องน้ีก็จะสงผลใหครูเกิด
ขวัญและกําลังใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป 
ขอเสนอแนะแตละดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
 ดานการสงเสริมความรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรจัดสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมและทําความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียนอยางตอเน่ือง เป็นเพราะวา จัดใหมีวิทยากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนหรือ เชี่ยวชาญดานการทําวิจัยในชั้น
เรียนมาอบรมใหความรูแกครูและสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางแทจริงเต็มใจทําวิจัยในชั้นเรียนดวย
ความสนใจเพื่อแกไขปใญหาแทนที่จะเป็นเพียงเอกสารวิชาการที่รอการตรวจสอบเทาน้ัน สอดคลองกับ ศักด์ิสิทธิ์ วัชรารัตนแ  (2552 : 42) วาตอง
มีการสงเสริมใหมีการประชุมปฏิบัติการทางวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเน่ืองเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแกครูและนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนแจริงจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูและครูเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนทําใหการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาอยางถูกตองเป็นระบบสําหรับ 
 ดานการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณแการทําวิจัยในชั้นเรียนพบขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณแตางๆที่ใชในการทําวจิัยใน
ชั้นเรียนเพราะบางงานวิจัยตองใชวัสดุอุปกรณแในการดําเนินการวิจัย สํารวจความตองการการใชเครื่องมือและอุปกรณแในการทําวิจัยในชั้นเรียน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องมือและอุปกรณแในการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับอรัญญา พลเจียง  (2555 : 78) ที่ไดศึกษาบทบาท
และแนวทางในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหารโรงเรียนในเขต อําเภอฝางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต3 พบวาไดเสนอแนวทางใน การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนดวยการสํารวจสภาพปใญหาและความตองการของครูผูสอนและ
จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณแตําราและเอกสารความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนใหเพียงพอกับความ ตองการของ 
 ดานการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย พบขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสมสําหรับจัดหาวัสดุ
อุปกรณแและดําเนินการ การทําวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสมสําหรับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ทักษะและประสบการณแของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนและจัดทําโครงการที่มีการจัดต้ังงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน  
 ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบขอเสนอแนะวา ควรจัดใหมีการประเมินความดี
ความชอบและวิทยฐานะแกครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนที่ประสบความสําเร็จจากการพัฒนาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนจัดใหมีการมอบรางวัล
ใหครูผูที่มีผลงานวิจัยดีเดนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและ แรงจูงใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนตอไปมีการพูดยกยองชมเชยครูผูทําวิจัยดีเดนตอ
สาธารณะชน ดังที่ สุวิมล วองวานิช  (2555 : 34) ไดกลาวถึงแนวทางของผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องการสงเสริม
ความกาวหนาคือยกยองใหกําลังใจสิ่งตอบแทนเพื่อการทําวจิัยในชั้นเรียนซึ่งถาผูบริหารไดใหความสําคัญและสงเสริมในเรื่องน้ีก็จะสงผลใหครูเกิด
ขวัญและกําลังใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป 
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6.3 ขอเสนอแนะ 
 6.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินการทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดหาโปรแกรมการ
วิเคราะหแขอมูลดวยคอมพิวเตอรแ การรวบรวมแหลงสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน และใหการยกยองชมเชยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรจัดทําแผนงาน/โครงการเก่ียวกับการประเมินการทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดหาโปรแกรม
การวิเคราะหแขอมูลดวยคอมพิวเตอรแ การรวบรวมแหลงสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน และใหการยกยองชมเชยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สถานศึกษาควรนําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการประเมินการทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดหาโปรแกรมการวิเคราะหแขอมูลดวย
คอมพิวเตอรแ การรวบรวมแหลงสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน และใหการยกยองชมเชยครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไปสูการปฏิบัติ 
 ครูควรมีสวนรวมดําเนินการเก่ียวกับการประเมินการทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดหาโปรแกรมการวิเคราะหแขอมูลดวยคอมพิวเตอรแ การ
รวบรวมแหลงสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน และใหการยกยองชมเชยครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไปสูการปฏิบัติ 
 6.3.2 ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรวิจัยเรื่องการประเมินผลการทําวิจัยในชั้นเรียน ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 ควรวิจัยเรื่องแหลงสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
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ทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ  
บนถนนสายทาแพ - วิชยานนทแ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

The Attitude of Entrepreneurs towards the Idea of Ecotourism Development  
on the route of Tha Phae – Wichayanon Roads, Muang District, Chiang Mai Province 

 

สุภาภรณแ  ศภุพลกิจ1  สลิลทิพยแ ตียาภรณแ2 และนรพรรณ โพธิพฤกษแ3 
Supaporn  Supaponlakit, Salintip Teeyaporn and Naraphan Potipruek 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ บนถนนสายทา แพ - วิชยานนทแ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแคือ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ บน
ถนนทาแพ-วิชยานนทแ 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบนถนนสายทาแพ-วิชยานนทแ โดยการวิจัยใน
ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือผูประกอบการไดแก ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ที่พัก ขนสง จุดบริการทองเที่ยว 
แหลงทองเท่ียว และ รานอาหาร บนถนนสายทาแพ-วิชยานนทแ  

พบวาผูประกอบการตองการอนุรักษแและพัฒนาทรัพยากรบนถนนทาแพ - วิชยานนทแ ทั้ง 5 ดาน คือดานสิ่งดึงดูดใจ ดาน
กิจกรรม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม และดานที่พัก ในระดับ ตองการอนุรักษแและพัฒนามาก 

ดังน้ันแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบนถนนสายทาแพ - วิชยานนทแ จึงจะมุงเพ่ืออนุรักษแและพัฒนา ทั้ง 5 
ดาน อันนําไปสูการรักษาทรัพยากรทางการทองเท่ียวบนถนนสายทาแพ – วิชยานนทแใหยาวนานที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติของผูประกอบการ แนวทางการพัฒนา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษแ ถนนสายทาแพ – วิชายานนทแ 
 
Abstract  
 The study on the attitude of entrepreneurs towards the idea of ecotourism development on the route 
of Tha Phae – Wichayanon Roads, Muang District, Chiang Mai Province aims 1) To study the attitude of 
entrepreneurs towards Ecotourism on Tha Phae – Witchayanon Roads and 2) To suggest the ways to develop 
Ecotourism on Tha Phae – Witchayanon Roads. This research is a Qualitative Research. The sample group was 
the entrepreneurs included tour operators, accommodation, transport, tourist information center, tourist 
attractions and restaurants on Tha Phae – Witchayanon Roads.   

The Finding indicated that most of the samples wanted to preserve and develop resources on Tha Phae 
– Witchayanon Roads in 5 parts included tourist attractions, activities, facilities, transportations and 
accommodations at a high level. 

Therefore, the idea of ecotourism development on the route of Tha Phae – Wichayanon Roads would 
focus on preserving and developing the resources in 5 parts which would lead to preservation of resources in 
Tourism on the route of Tha Phae – Wichayanon Roads as long as possible. 
 
Keywords : The Attitude of Entrepreneurs, Idea of Development, Ecotourism, the Route of Tha Phae – 
Wichayanon Roads 
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บทน า 
ในปใจจุบันการทองเที่ยวถือเป็นตัวแปรสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจของโลก การพัฒนาการทองเที่ยวทําใหการทองเที่ยวของประเทศ

ตาง ๆ ทั่วโลกเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวงเวลา 3 ทศวรรษที่ผานมา และจะเจริญเติบโตตอไปอยางไมหยุดย้ัง การทองเที่ยวนับเป็น 
อุตสาหกรรมที่สรางรายไดอยางมหาศาลใหแกประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย การทองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดเป็น
จํานวนมากใหกับประเทศ มีรายไดที่เป็นเงินตราตางประเทศจากการทองเที่ยวเป็นอันดับหน่ึง เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว แตการเจริญเติบโต
ของการทองเที่ยวเจริญเติบโตอยางมีขอบเขต เพื่อเป็นหลักประกันวาการทองเที่ยวจะสรางรายได และในขณะเดียวกันก็ชวยอนุรักษแสิ่งแวดลอม
หรือกระทบตอสภาพแวดลอมใหนอยที่สุด มิฉะน้ันการทองเที่ยวก็จะถูกทําลายไมสามารถเป็นอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนอีกตอไป ในปใจจุบันมีกระแส
เรียกรองใหอนุรักษแทรัพยากร การทองเที่ยวอยางตอเน่ือง มีการโจมตีการทองเที่ยววาเป็นอุตสาหกรรมที่กอผลเสียตอสภาพแวดลอมทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแขึ้นมา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแน้ัน มีความแตกตางจากการทองเที่ยวแบบเดิม กลาวคือ 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแจะมีขอบขายในการพิจารณาที่ลึกซึ้งและใหความสําคัญกับการอนุรักษแเป็นหลัก คือ เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและความเขาใจ
ของนักทองเที่ยวในการทําคุณประโยชนแแกสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ และเพิ่มพูนประสบการณแที่มีคุณภาพหรือคุณคาสูงใหแกนักทองเที่ยวหรือผู
มาเยือนแหลงทองเที่ยว อีกทั้งยังปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหลงทองเที่ยวต้ังอยู ตลอดจนเพื่อดูแลรักษาและคงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงทองเที่ยว นอกจากน้ียังมุงเนนการสงเสริมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเป็นอยูที่นาสนใจของชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมด วย 
(พันธิสา สัตยวิวัฎ, 2556) รวมถึงควรกําหนดใหกิจกรรมทองเที่ยวตองมีสวนทําใหเกิดการอนุรักษแความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูชีวิต
ความเป็นอยูของคนทองถิ่นใหดีมากย่ิงขึ้น กอใหเกิดประสบการณแการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางมีจิตสํานึก อยางมีความรับผิดชอบ
ตอสถานที่ทองเที่ยวแกผูมาเยือน โดยที่กิจกรรมทองเที่ยวตางๆ จะตองใชทรัพยากรที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดใหนอยที่สุด และยังตองเปิด
โอกาสใหคนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2561) 

จังหวัดเชียงใหมเป็นเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอยางยาวนานมากกวา 720 ปี (สรางขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1839 
โดยพญามังราย) เป็นเมืองที่ไดรับการสงเสริมใหมี การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแอยางตอเน่ือง เพราะถือเป็นเมืองทางการทองเที่ยวที่มีความสําคัญตอ     
การทองเที่ยวของประเทศ มีสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายและอํานวยความสะดวกทันสมัยสําหรับนักทองเที่ยว 
จึงเป็นจุดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งทํารายไดใหแกประเทศเป็นจํานวนมาก เชียงใหมจึงเป็นเมืองทองเที่ยวที่สําคัญทั้ง
ระดับประเทศและระดับโลก ที่สามารถสะทอนความเป็นเอกลักษณแเชิงวัฒนธรรม ทั้งน้ีเพราะเมืองเชียงใหมเป็นเมืองที่เต็มไปดวยทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย แตปใจจุบันเมืองเชียงใหมไดเจริญเติบโตเป็นเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจและมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหกับลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมของเมือง แตกลับสรางความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลักษณะภูมิทัศนแเมืองและภูมิ
ทัศนแทางโบราณสถานอันเกาแก ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอเอกลักษณแของเมือง (สุปิยา ปใญญาทอง, 2560) จึงเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแอยางตอเน่ืองมาจนถึงปใจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณถนนสายทาแพ-วิชยานนทแ ถนนเสนสําคัญของเชียงใหม ซึ่งมีประวัติศาสตรแต้ังแตอดีตจนถึง
ปใจจุบัน อีกทั้งยังเป็นศูนยแกลางการคาปลีกและคาสงซึ่งควรคาแกการอนุรักษแ ที่เรียกวา “ยานกาดหลวง” ทําใหมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทาง
มาเพื่อเลือกซื้อสินคา ของฝาก และของที่ระลึก อีกทั้งยังสามารถเดินชมวิถีชีวิตของชาวบาน ตลอดจนเดินเย่ียมชมสถาปใตยกรรมจีนผสมไทยตาม
จุดตางๆได เมื่อมีจํานวนนักทองเที่ยวมาก จึงทําใหเกิดความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรทองเที่ยว ทั้งจากตัวชาวบาน แมคา และนักทองเที่ยว ซึ่ง
สงผลกระทบทางลบตอการทองเที่ยว เชน ผลกระทบจากขยะ ผลกระทบจากมลพิษ ผลกระทบจากความแออัดของผูคน เป็นตน  

ดังน้ัน จึงมีการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษแบนถนนสายทาแพ-วิชยานนทแ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ทั้งน้ีเพื่อสรางมุมมองและทัศนคติของผูประกอบการในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแและเป็นแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบน
ถนนสายทาแพ-วิชยานนทแ เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวในรูปแบบที่ไดรับความเพลิดเพลิน ความรู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแไปพรอมๆ กัน  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบนถนนทาแพ - วิชยานนทแ 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบนถนนสายทาแพ-วิชยานนทแ 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
สันตแ สุวัจฉราภินันทแ (2559) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ยอนอานสถาปใตยกรรมตึกแถวในถนนทาแพ : เสนทางของความทันสมัยเมือง

เชียงใหม พบวา ตึกแถวทําหนาที่เป็นภาพตัวแทนของยุคสมัย ซึ่งในปใจจุบันเหมือนเป็นภาพปะติดปะตอเรื่องราวในอดีต ตึกแถวในแตละยุคยังให
ภาพของผูคนที่อาศัยและดําเนินชีวิตในถนนเสนน้ี ซึ่งปใจจุบันภาพตัวแทนเหลาน้ีกําลังเสื่อมถอย ไมไดรับการเหลียวแลและกําลังจะถูกรื้อทิ้งทําลาย 
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วิฑูรยแ เหลียวรุงเรือง และสุจิณณา พานิชกุล (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง เสนทางสถาปใตยกรรมเชิงประวัติศาสตรแ โดยเป็นงานวิจัยที่
จัดรูปแบบเปนการจัดรูปแบบจําลองเสนทางการทองเที่ยว สถาปตยกรรมของเมืองประวัติศาสตรพื้นที่จังหวัดเชียงใหม อันมีการนําเสนออยางมี
ขั้นตอน เน่ืองดวยมีเน้ือหาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมที่มีคุณคา ทั้งน้ีเพื่อสรางความเชื่อมโยงในการทองเที่ยว โดยใชองคความรูทางดานต
างๆ ไดความเพลิดเพลิน ความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษไปพรอมกับนําไปสูการเพิ่มคาทางเศรษฐกิจตอชุมชนทองถิ่น และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษสถาปตยกรรม เปนขอเสนอแนะใหเกิดการใชพื้นที่เมืองประวัติศาสตรในกลุมที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (Niche 
Markets) เชน โบราณสถาน วัด อาคาร สิ่งกอสรางและสถานที่ที่มีคุณคาที่มีอยูในทองถิ่นอยางเต็มศักยภาพ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการอนุรักษ
และบํารุงรักษาทรัพยากร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวโดยการประสานความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย อันนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนสราง
ระบบขอมูลความรูเพื่อเปนประโยชนตอนักทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว และชุมชน 

ชรินทรแพรรณ อะสีติรัตนแ (2553) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแกับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษาตลาดนํ้าอัมพวา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวา กอใหเกิดการสรางงานใน
อาชีพตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของธุรกิจชุมชนจากรายไดของธุรกิจทองเที่ยว  เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมชุมชนไปสูวัฒนธรรมเชิงพาณิชยแ ในอีกดานหน่ึง การทองเที่ยวไดสงผลกระทบใหเกิดปใญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมตางๆ ขึ้นใ น
ชุมชนตามมาดวย เชน ปใญหาในเรื่องของระบบสาธารณูปโภค ปใญหาในเรื่องของความขัดแยง ดานการแบงผลประโยชนแของชุมชน ปใญหาใน
เรื่องของอาชญากรรม ปใญหาในเรื่องของการอพยพยายถิ่นฐาน ปใญหาในเรื่องที่ชุมชนถูกละเมิดสิทธิความเป็นสวนตัว รวมถึงปใญหาทางดาน
มลภาวะและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศวิทยาในชุมชน 

มลฤดี อักษรไทย (2551) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ
ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรม ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยเก็บกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน พบวาสิ่งที่นักทองเที่ยว
ประทับใจมากที่สุด คือ การบริการดานรานอาหาร กิจกรรมที่ตองการเขารวมมากที่สุด คือ การน่ังเรือชมธรรมชาติ การบริการที่ตองการใหมีการ
สงเสริมมากที่สุดไดแก ความสะดวกในการเดินทาง และนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแในเขตบางขุนเทียน อยู
ในระดับปานกลาง 

ภาวิดา รังษี (2550) งานวิจัยเรื่อง ความรวมมือระหวางองคแกรภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
กรณีศึกษาบานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม พบวา ชุมชนเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแดวยการมีสวน
รวมของประชาชนในทุกขั้นตอนภายใตการชี้นําและสรางกระบวนการเรียนรูของผูนําชุมชน โดยมีองคแกรภาครัฐและเอกชนคอยหนุนเสริมเพื่อผลงาน
ของภาครัฐและผลกําไรของภาคเอกชน และการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแของบานแมกําปองมีจุดแข็ง คือ การหนุนเสริมดานการทองเที่ยวของ
หนวยงานภาครัฐที่มีความสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน จุดดอย คือ การมีผลประโยชนแทับซอนของผูนําเชิงเด่ียวที่สงผลตอการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน และปใญหา คือ ชุมชนกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการประสานงานกันเพื่อแกปใญหาของชุมชน 

ธีราภรณแ นกแกว (2555) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ : กรณีศึกษาตลาดนํ้าวัดไทร กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา หากนําหลักการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแมาชวยฟื้นฟูตลาดนํ้า วัดไทรคงจะเป็นไปไดยากเพราะวิถีชีวิตแบบเดิมไดหมดไปแลว 
ไมเหลือใหอนุรักษแไว แตหากจะฟ้ืนฟูใหเป็นแหลงทองเที่ยวซื้อขายสินคาธรรมดาทั่วไป ก็พอจะเป็นไปไดมากกวา เพราะทุกวันน้ีก็มี คนมาเดิน
จับจายใชสอยหรือซื้อของที่ตลาดวัดไทรซึ่งเป็นตลาดบกทั่วไปแลวเป็นจํานวนมาก หรือหากตองการอนุรักษแมรดกวัฒนธรรมชิ้นน้ีเอาไว ก็เสนอให
จัดเป็นงานรําลึกตลาดนํ้าวัดไทรเป็นประจําทุกปี 

ชลธิชา ดิษฐเกษร (2553) งานวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ กรณีศึกษา : 
ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการรานคามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
การมีสวนรวมดานการรับผลประโยชนแอยูในระดับมาก สวนดานการดําเนินการและดานการติดตามประเมินผลอยูในระดับปานกลาง และดานการ
ริเริ่ม และดานการวางแผน อยูในระดับนอย เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของผูประกอบการรานคาที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา ประเภทของสินคาที่ขาย ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ และการไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่แตกตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแน้ันมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมชาติ ศรีสุวรรณ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง เจตคติของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอการดําเนินการดาน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ พบวา เจตคติของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการดําเนินการดานการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแพบวา ผูประกอบการมีเจตคติอยูในระดับเห็นดวย และมีขอเสนอแนะวาการขาดความรู ความเขาใจตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ จึงควรที่
จะสงเสริมการสรางความรูความเขาใจตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ และหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ  
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ไดแก ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว หนวยงานภาครัฐ และชุมชนทองถิ่น มีการวางแผนรวมกันอยางเป็นระบบ โดยมีการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยเป็นผูใหการสนับสนุนดานนโยบาย 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ บนถนนสายทา
แพ - วิชยานนทแ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบนถนนทาแพ – วิชยานนทแ อันจะเป็น
ประโยชนแตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแแหงอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ บนถนนสายทาแพ - วิชยานนทแ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชระเบียบวิธีวิจัย คือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรกลุมตัวอยางในวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ี คือ ผูประกอบธุรกิจบนถนนสาย

ทาแพ-วิชยานนทแ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก ธุรกิจนําเที่ยว ที่พัก ขนสง จุดบริการทัวรแ แหลงทองเที่ยว และรานอาหาร 
1.2 ขอมูลและแหลงขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
1.3 เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือแบบสัมภาษณแ 

 
ผลการวิจัย 

บริบทของถนนทาแพ - วิชยานนทแ  
ถนนทาแพ - วิชยานนทแ เป็นถนนสายทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหมมาทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังเป็นศูนยแกลางการคาขายต้ังแตสมัย

รัชกาลที่ 3 จนถึงปใจจุบัน ถนนทาแพกลายเป็นแหลงเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินคาทีส่ําคญั (สันตแ สุวัจฉราภินันทแ, 2559) นอกจากน้ีถนน 
เสนน้ียังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสําคัญตางๆ ของเชียงใหม อันเน่ืองมาจากการที่ประตูทาแพเป็นประตูหนาของกําแพงเมืองเกา จึงมีความเชื่อใน
การจัดเทศกาลบริเวณน้ีถึงปใจจุบัน และยานน้ี มีสถาปใตยกรรมเกาแกและวัดหลายแหงอันควรคาแกการอนุรักษแ ซึ่งมีประวัติศาสตรแยาวนานกวา 300 
ปี (วริยา ต้ิบดี, 2557) จนปใจจุบันยังคงเป็นศูนยแกลางการคาขาย และของฝากของที่ระลึกที่สําคัญแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม 

ในปใจจุบันยังคงวัฒนธรรมด้ังเดิม เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล ประเพณีสําคัญของเมืองเชียงใหม เชน งานไมดอกไมประดับ ลอย
กระทง ตรุษจีน สงกรานตแ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นตน (วรชาติ มีชูบท, 2551) และมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ควรคาแก การ
อนุรักษแ ไมวาจะเป็นโบราณสถาน อาคาร วัดวาอาราม ตึกแถวเกา สิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม ดังน้ันการหาแนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแจึงจําเป็นอยางย่ิงในการชวยอนุรักษแและพัฒนาถนนเสนน้ี เพื่อคงไวซึ่งทรัพยากรทางการทองเที่ยวสืบไป 

ทัศนคติของผูประกอบการตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบนถนนทาแพ-วิชยานนทแ 
การทองเที่ยวเขามามีผลกระทบดานบวกและดานลบ ในดานบวก คือ สรางรายไดใหกับผูประกอบการจังหวัดเชียงใหมและประเทศ 

ดานลบ คือ ปใญหาที่มาพรอมกับนักทองเที่ยว เชน ความแออัด ขยะ มลพิษ อาชญากรรม เป็นตน โดยผูประกอบการตระหนักถึงผลกระทบของ
การทองเที่ยวเป็นอยางดี และพยายามที่จะชวยอนุรักษแและพัฒนาการทองเที่ยวที่เป็นตัวสรางรายไดหลักใหกับผูประกอบการเสมอมา  

โดยผูประกอบการไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบนถนน ทาแพ - วิชยานนทแ ทั้ง 6 ดาน ดังตอไปนี ้
1. ผลกระทบจากนักทองเที่ยวและการทองเที่ยว ผลกระทบดานบวกคือ การกอใหเกิดรายได แตมีผลเสียที่ทําใหการจราจรติดขัด

และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ไมเหมาะสมสราง ความเดือดรอนแกคนในชุมชน เชน ทิ้งขยะไมเป็นที่ เป็นตน 
2. ทรัพยากรที่ควรไดรับการอนุรักษแบนถนนทาแพ-วิชยานนทแ คือ สถานที่ทองเที่ยว ทางวัฒนธรรม เชน วัด, โบราณสถาน, อาคาร

เกา เป็นตน 
3. ทรัพยากรที่ควรไดรับการดูแลบนถนนทาแพ-วิชยานนทแ คือ การซอมแซม อาคารเกา, วัดโบราณ, ถนน เป็นตน 

 4. ทรัพยากรที่ควรไดรับการฟื้นฟูบนถนนทาแพ-วิชยานนทแ คือตลาดตนลําไย ตลาดวโรรส ซึ่งเป็นศูนยแกลางการคาขาย 
5. การมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ โดยผูประกอบการตองการใหอนุรักษแประเพณี วัฒนธรรม เทศกาล เพราะ

ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามคานิยมของสังคมยุคใหม ไมวาจะเป็นการแตงกาย การใชชีวิต ทําใหวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
ของไทยเริ่มเลือนหายไป 

6. การมีสวนรวมของชุมชนตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ ผูประกอบการตองการใหภาครัฐบาลและภาคเอกชนสนับสนุน
ชุมชน โดยเฉพาะดานงบประมาณ เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมมากกวาเดิม 
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นอกจากน้ีผูประกอบการตองการพัฒนาการทองเที่ยวในดานความพรอมในการใหบริการนักทองเที่ยวในทุกๆ ดาน ไมวาจะเป็น 
แหลงทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร การคมนาคมขนสง  ธุรกิจนําเที่ยว และจุดบริการนักทองเที่ยว เพื่อเพิ่มความไววางใจและสรางความเชื่อมั่นใน
การทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว เพื่องายตอการตัดสินใจมาเที่ยวบนถนนเสนน้ี 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ บนถนนสายทาแพ - วิชยานนทแ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม แบงออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

1. ดานสิ่งดึงดูดใจ 
- แนวทางการสรางภูมิทัศนแที่สวยงามใหกับถนนทาแพ – วิชยานนทแ กลาวคือไมทําสิ่งหน่ึง    สิ่งใดอันกอใหเกิดการบดบังภูมิทัศนแ

บนถนนเสนน้ี เชน ปูายโฆษณา การสรางตึกทรงสูง เป็นตน 
- แนวทางการสรางวัฒนธรรมการแตงกาย โดยใหมีการแตงกายดวยชุดพื้นเมืองในพื้นที่ในวันที่เป็นวันสําคัญของไทย 
- แนวทางการอนุรักษแตึกเกา เพราะบนถนนเสนน้ีมีตึกเกาจํานวนมาก ควรไดรับการอนุรักษแและซอมแซมเพ่ือใหคงอยูนานที่สุด 
- แนวทางการสรางวัฒนธรรมการแตงกาย โดยใหมีการแตงกายดวยชุดพื้นเมืองในพื้นที่ในวันที่เป็นวันสําคัญของไทย 
- แนวทางการบูรณะซอมแซมวัดอยางตอเน่ือง เมื่อเกิดการชํารุด  
2. ดานกิจกรรม  
- แนวทางการฟื้นฟูนํ้าปิง กลาวคือการบําบัดนํ้าเสีย และรณรงคแไมใหทิ้งขยะลงในแมนํ้าปิงเพื่อกิจกรรมเดินชมนํ้าปิง และกิจกรรม

ทางนํ้า 
- แนวทางการสงเสริมการเดินชมตึกเกา และสถาปใตยกรรมบนถนนทาแพ-วิชยานนทแ 
- แนวทางการรณรงคแการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมระหวางภาครัฐ ชุมชน และนักทองเที่ยว 
3. ดานสิ่งอ านวยความสะดวก 
- แนวทางพัฒนาความพรอมในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่จะรองรับการเขามาของนักทองเที่ยว เชน ถังขยะ หองนํ้า 
- แนวทางการแยกขยะ เพื่อลดปใญหาขยะ มลพิษ และนําของมาทําประโยชนแตอไป 
- แนวทางการเพิ่มจุดบริการนักทองเที่ยว เพื่อใหขอมูลการปฎิบัติตนกับนักทองเที่ยว อยางถูกตองและเหมาะสม 
4. ดานคมนาคม 
- แนวทางการแกไขปใญหาดานการจราจร ควรมีการจัดระบบการคมนาคมที่ดีขึ้น เพราะบนถนนเสนน้ีมีการจราจรติดขัดตลอดวัน 
- แนวทางการใหพื้นที่จอดรถแกรถสาธารณะ เพราะในปใจจุบันไมมีพื้นที่ใหรถสาธารณะจอดจึงเป็นปใญหาของการจอดรถสาธารณะ

ในบริเวณถนนใหรถวิ่ง 
- แนวทางการจัดต้ังสมาคมรถสาธารณะ เชน สมาคมรถสามลอ สมาคมรถแดง เป็นตน เพื่อสรางความเป็นเอกภาพและความ

ยุติธรรมในเรื่องอัตราคาบริการรถสาธารณะ 
5. ดานท่ีพัก 
- แนวทางการสรางที่พักที่เป็นสไตลแลานนาหรือไทย เพื่อคงไวซึ่งเอกลักษณแไทย 
- แนวทางการไมสรางตึกที่พัก ที่สูงจนเกินไป ทําใหบดบังทัศนียภาพอ่ืนๆบนถนนทาแพ - วิชยานนทแ 

 
ขอเสนอแนะในการท าวิจัยตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ บนถนนสายทาแพ 
- วิชยานนทแ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเทาน้ัน เพราะฉะน้ันผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแน้ีสามารถนําไปปรับ
ใชไดดีที่สุดกับถนนทาแพ - วิชยานนทแ ซึ่งในถนนเสนอื่น อาจมีแนวทางการพัฒนาที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันหากมีการศึกษาในครั้งถัดไปอาจจะ
เพิ่มพื้นที่กรณีศึกษาอื่นๆ ไปดวย เชน ยานพื้นที่เกาแกดานประวัติศาสตรแของจังหวัดเชียงใหม ชุมชนวัดเกตุการาม ถนนชางมอย ถนนเจริญเมือง 
ถนนวัวลาย เป็นตน จะทําใหผลการศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจํานวน 6 แหง คือ แหลงทองเที่ยว รานอาหาร ขนสง ที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว และ
จุดบริการนักทองเที่ยวอยาง อยางละ 1 แหง ซึ่งหากมีการศึกษาครั้งตอไป อาจมีการเก็บขอมูลจากผูประกอบการรายอื่นเพิ่มมากขึ้น เชน ราน
ขายของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว รานกาแฟและเบเกอรี่ เป็นตน จะทําใหผลการศึกษาเพิ่มขึ้นไปดวย 
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3. ในการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากผูประกอบการเพียงอยางเดียว ซึ่งหากมีการศึกษาครั้งตอไป อาจมีการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากนักทองเที่ยวชาวไทยชาวตางชาติ และคนในชุมชนดวยเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับผูประกอบการวามีปใจจัย
ใดที่แตกตางหรือเหมือนกัน เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนใหตรงกับความตองการในระดับสากล 
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การประเมนิศักยภาพแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยว  
กรณีศึกษา แหลงสถานที่ทองเที่ยวหวยตึงเฒา จังหวัดเชียงใหม 

An Assessment of Potential’s Tourist Attraction towards Tourist’s Perspective:  
A Case Study of Huai tueng thao, Chiang Mai. 

กานดา   ธีรานนทแ1 
Kanda  Teelanont 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยว โดยเลือกแหลงทองเที่ยวคือหวยตึง

เฒา ซึ่งเป็นแหลงสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีไดรับความนิยมของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ี ยวยังจังหวัดเชียงใหมโดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวหวยตึงเฒาในมุมมองนักทองเท่ียว เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน เพื่อประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว 5 ดานไดแก ดานกิจกรรมการทองเท่ียว 
ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ดานท่ีพักแรม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานความสามารถในการเขาถึง  

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 52.8 % สถานภาพโสด 73% ระดับอายุของ
กลุมตัวอยางอยูระหวาง 21-25 ปีมากท่ีสุด 52.3% สวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท 34.3% มีระดับการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 54.3% และมีอาชีพเป็นนักศึกษามากท่ีสุด 57.3% 

จากการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยวพบวาหวยตึงเฒานั้นมีศักยภาพทางการทองเที่ยวในภาพรวม
อยูในระดับสูง โดยมีศักยภาพสูงที่สุดคือดานกิจกรรมการทองเที่ยวมากท่ีสุด รองลงมาคือดานคุณคาและสิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว ดาน
ท่ีพักแรม ดานความสะดวกในการเขาถึง และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ   

สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนกัทองเที่ยวนั้น ในภาพรวมของแหลงทองเที่ยวควร
เนนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมตางๆ ได
ดีย่ิงขึ้นอีกดวย 

 

ค าส าคัญ : หวยตึงเฒา, ศักยภาพแหลงทองเที่ยว, มุมมองของนักทองเที่ยว 
 

Abstract  
 This research is focusing on assessment of Potential‖s Tourist Attraction towards Tourist‖s Perspective of 
Ecotourism destination, Huai tueng thao, Chiang Mai. This place is famous for Thai tourists. The objective of this 
research is an assessment of potential‖s tourist attraction “Huai tueng thao” towards tourist‖s perspective. 
Assessment questionnaire are used for 400 tourists to obtain information of 5 key attraction characteristics.; Activities, 
Attraction, Accommodation, Amenities and Accessibilities. 

The study found that, Thai tourists who travel at Huai tueng thao are Male (52.8%). Single (73%). The most 
sample have aged between 21-25 years old (52.3%). Average revenue per month between 10,000 – 15,000 Bath 
(34.3%)., Have a under graduated (54.3%) and have a career is Student (57.3%).  

An assessment of Potential‖s Tourist Attraction “Huai tueng thao” towards tourist‖s perspective, It has been 
found that Huay Tung Tao has highest potential followed by Activities, Attraction, Accommodation, Accessibilities 
and Amenities respectively.  

The results from this study can be used as a guideline to develop the tourist attraction potential in 
amenities characteristics for tourists and promote them to wider tourism markets. 

 

Key word : Huai tueng thao, Potential‖s Tourist Attraction, Tourist‖s Perspective 
                                                             
1 อาจารยแประจําสาขาการจัดการทองเที่ยว  คณะศิลปศาสตรแ  มหาวทิยาลัยฟารแอีสเทอรแน อีเมลแ Kanda.tee1990@gmail.com โทร. 096-8944594 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็นหนึ่งปใจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วนํารายไดเงินตราเขาสู

ประเทศและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังมีผลตอระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยทําใหเกิดการจางงาน การกระจายรายไดสูภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ นอกจากน้ันยังมีผลตอการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสราง
ระบบการบริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อการรองรับการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี 

จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญมีจํานวนประชากรนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากในแตละปีทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติและคาดวาจะมีจํานวนมากขึ้นทุกปี จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่ไดรับการยกยองวาเป็นเมืองนาเที่ยวอันดับเกาของโลกจากการจัด
อันดับการทองเที่ยวของ World‖s Best Awards 2018 (Travel and leisure, 2019)  จากการเก็บขอมูลสถิตินักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน
จังหวัดเชียงใหมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติต้ังแตปีพ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 น้ันจะพบวา จังหวัดเชียงใหมเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามามากขึ้นทุกปี และมีรายไดจากการทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวชาวไทยสูงขึ้นทุกปีเชนเดียวกัน   
ตารางท่ี1 สถิตินักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมในปี พ.ศ. 2556-2558 

รายการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ชาวไทย ตางชาติ ชาวไทย ตางชาติ ชาวไทย ตางชาติ 

จํานวนนักทองเที่ยว (คน) 3,361,949 2,201,407 4,666,766 2,373,588 4,841,681 2,584,091 
จํานวนรายได (ลานบาท) 32,530.6 21,333.2 49,534.0 25,255.7 53,690.4 28,879.9 

นักทองเที่ยวสวนมากที่เดินทางมาทองเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม เพราะความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณแไมวาจะเป็น
ภูเขา ปุาไม นํ้าตก มีสถานที่ทองเที่ยวที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวมากมายและหลากหลายใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส  หากกลาวถึงสถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดดเดนและไมไกลจากตัวเมืองเชียงใหม น้ันก็คือ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บนํ้าหวยตึงเฒาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือ “หวยตึงเฒา” นับเป็นสถานที่ทองเที่ยวสําหรับการพักผอนหยอนใจใกลเมืองอยาง และเป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่อยูภายใตกํากับดูแลของมณฑลทหารบกที่ 33 สามารถเดินทางเขาถึงไดโดยงาย มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีรานอาหาร และ
บริการที่พักนอนอยางครบครัน  

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินศักยภาพแหลงสถานที่ทองเที่ยวในมุมมองนักทองเที่ยว กรณีศึกษา แหลงสถานที่
ทองเที่ยวหวยตึงเฒา จังหวัดเชียงใหม เพื่อทราบถึงศักยภาพของแหลงสถานที่ทองเที่ยวหวยตึงเฒา อันจะเป็นประโยชนแตอองคแกรที่รับผิดชอบดูแล
สถานที่ทองเที่ยวไดแก มณฑลทหารบกที่ 33 ในการไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการทองเที่ยวการใหบริการใหเหมาะสมสอดคลอง
กับความตองการของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวและสงเสริมประชาสัมพันธแการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวหวยตึงเฒา จังหวัดเชียงใหมตอไป 

 
วัตถุประสงคแงานวิจัย 

เพื่อศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวหวยตึงเฒาในมุมมองนักทองเที่ยว  
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 แนวคิดดานศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว คือ ความพรอมของแหลงทองเที่ยวที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา การปรับปรุง หรือการทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงความนาสนใจของทองถิ่นนันวามีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหตัดสินใจเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวน้ันหรือไม 

วิวัฒนแชัย บุญยภักด์ิ (2529, 40-42) ไดเสนอหลักเกณฑแการพิจารณา และการกําหนดศักยภาพ หรือความสําคัญของแหลงทองเที่ยวไว
ดังน้ี 

1. คุณคาของแหลงทองเที่ยว ไดแก ความสวยงาม ลักษณะเดนในตัว ความเกาแกทางประวัติศาสตรแ ความสําคัญทางลัทธิและศาสนา 
บรรยากาศ สภาพภูมิทัศนแทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต 

2. ความสะดวกในการเขาถึง ไดแก สภาพของเสนทางทองเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหลงทองเที่ยว 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ที่พักแรม รานอาหาร เครื่องด่ืม สถานบริการตางๆ ระบบไฟฟูา ปะปา โทรศัพทแ และการรักษา

ความปลอดภัย 
4. สภาพแวดลอม ไดแก สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืนๆ ของแหลงทองเที่ยว 

https://www.travelandleisure.com/worlds-best/cities%20จากการเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่ปี%202556-2558
https://www.travelandleisure.com/worlds-best/cities%20จากการเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่ปี%202556-2558
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5. ขอจํากัดในการรองรับนักทองเที่ยว ไดแก ขอจํากัดดานพื้นที่ ขอจํากัดทางดานบริการ สาธารณูปโภค ปใญหาความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว 

6. ความมีชื่อเสียงในปใจจุบัน ไดแก ความเป็นที่รูจักของแหลงทองเที่ยว และจํานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 
ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑแการพิจารณาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวโดย วิภา ศรีระทุ, 2551 โดยตองครอบคุมองคแประกอบการ

ทองเที่ยวทั้ง 4 ดาน ดังน้ี 
1. เกณฑแการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบครลุมองคแประกอบดานพื้นที่ คือ การ ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยทรัพยากรทาง

ธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลักษณแประวัติศาสตรแ โบราณวัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีใน
ทองถิ่นรวมทั้งตองมีปใจจัยอื่นที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ ไดแก ลักษณะภูมิทัศนแ ความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
เชน สภาพของเสนทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนยแกลางการทองเที่ยวในพื้นที่ เป็นตน 

2. เกณฑแการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคแประกอบดานการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการทองเที่ยวในพื้นที่ 
และบริเวณใกลเคียง การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึง เชน ถนน ไฟฟูา แหลงนํ้า การจัดการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวในพื้นที่
ทองเที่ยว ไมใหเกินขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการควบคุมกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ 

3. เกณฑแการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคแประกอบดานกิจกรรม และกระบวนการ คือ การพิจารณาถึงความ
หลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ โอกาศในการสรางจิตสํานึก และการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

4. เกณฑแการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคแประกอบดานการมีสวนรวม คือ การพิจารณาวา องคแกรทองถิ่นมีสวน
รวมในการควบคุมดูแลแหลงทองเที่ยวในรูปแบบใดบาง และประชาชนในทองถิ่นมีความพอใจ หรือสนใจที่จะใหแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตน
ไดรับการพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวหรือไม 

ทั้งน้ีในการพิจารณาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งสําคัญอยางหน่ึงในการศึกษาทรัพยากรที่มีอยู กอนที่จะ
วางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริมใดๆ เพ่ือใหการดําเนินงานน้ันบรรลุวัตถุประสงคแ เปูาหมายและไดรับผลประโยชนแตอบแทนอยางมีประสิทธิภาพโดย
ตองพิจารณาจาก 4 ปใจจัยดังตอไปนี้  

1. ปใจจัยจูงใจหลักของการทองเที่ยว สามารถพิจารณาจากสถานที่ต้ังและลักษณะของแหลง ทองเที่ยวน้ันตอความตองการของ
นักทองเที่ยวหลายๆ ดาน เชน ความตองการในดานความสงบในการพักผอน ความสนุกสนาน การหาประสบการณแ ซึ่งปใจจัยจูงใจหลักแบง 3 
ชนิดไดีแก ปใจจัยจูงใจดานธรรมชาติ ปใจจัยจูงในดานประวัติศาสตรแและศาสนา และปใจจัยจูงใจทางดานกิจกรรมที่มนุษยแสรางขึ้น 

2. ปใจจัยประกอบ ไดแก คุณคาดึงดูดใจจากสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ ลักษณะภูมิทัศนแที่เป็นเอกลักษณแ ความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ภัยธรรมชาติ และการเมือง 

3. ปใจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน ดานที่พักและอาหาร การสื่อความหมาย 
ขอมูลขาวสาร การใหขาวสารประชาสัมพันธแ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน รานจําหนายของที่ระลึก เป็นตน 

4. ปใจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม ตองพิจารณาถึงโครงขายการคมนาคมทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ บริการ
สาธารณะ เชน ไฟฟูา นํ้าปะปา การระบายนํ้า การกําจัดขยะ ตลอดจนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหวยตึงเฒา 
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บนํ้าหวยตึงเฒาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือ “หวยตึงเฒา” ต้ังอยูที่ตําบลดอนแกว อําเภอ

แมริม เป็นโครงการหมูบานตัวอยางตามพระราชดําริ และจัดทําเป็นแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตทหาร (มณฑลทหารบกที่ 33) หวยตึงเฒาน้ั น
กอสรางขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแกไขปใญหาการขาดแคลนนํ้าที่ใชในศูนยแเกษตรก รรม
ทหารฯ และราษฎรบริเวณใกลเคียง มีจุดเดนคือทิวทัศนแของอางเก็บนํ้ากวางใหญ ทามกลางธรรมชาติงดงาม บริเวณอางเก็บนํ้ามีหาดทรายคลาย
ชายทะเล สามารถเลนนํ้าได มีบริการหวงยาง เรือพาย จักรยานนํ้าใหเชา สามารถตกปลาไดโดยจะมีซุมแพสําหรับตกปลาบริเวณสันเขื่อน 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมกลางแจงหลากหลายรูปแบบ ไดแก กิจกรรมกระโดดหอ เกมโซน เพนทแบอล รถเอทีวี และเครื่องเลนตางๆ ภายในบริเวณ
อางเก็บนํ้าหวยตึงเฒา  

นอกจากน้ียังสามารถทํากิจกรรมคายพักแรม โดยมีบานพักบริการ รวมถึงพื้นที่สําหรับกางเต็นทแ มีบริการรานอาหาร นวดแผนไทย 
นวดฝุาเทา อางเก็บนํ้าหวยตึงเฒานับเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่อยูคูเชียงใหมมาเป็นเวลานานแลว และในปใจจุบันก็ไดรับความนิ ยมจาก
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากตางจังหวัดมาเย่ียมชมและทํากิจกรรมการทองเที่ยวตางๆมากย่ิงขึ้นอีกดวย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา แหลงสถานที่ทองเที่ยวหวยตึงเฒา จังหวัด
เชียงใหม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนการทําวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ขั้นตอนในการท าวิจัย 
1) ขั้นตอนแรกเป็นการคัดเลือกสถานที่ทองเที่ยวทองเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม โดยหลังจากการ

รวบรวมขอมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลว  
2) ขั้นตอนที่สองจัดทําแบบสอบถามนักทองเที่ยว โดยแบบสอบถามจะแบงออกเป็น  2 ตอนคือ  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ

นักทองเที่ยว มีคําถามทั้งหมด 6 ขอ ตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมนักทองเที่ยว มีคําถามทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับวัตถุประสงคแในการ
เดินทางทองเที่ยว วิธีการเดินทาง ประสบการณแในการทองเที่ยว จํานวนสมาชิกที่รวมเดินทาง ความสัมพันธแของผูรวมเดินทาง และคาใชจ ายใน
การทองเที่ยวในครั้งน้ี  ตอนที่ 3 การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว โดยแบง 5 ดานคือ ดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว ดานคุณคาและความดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ดานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานที่พักที่มีใหบริการใน
สถานที่ทองเที่ยว โดยกําหนดเกณฑแไวเป็นระดับคือ 1 ถึง 5 ซึ่งหมายถึงตองปรับปรุง ถึง สูงที่สุด และ ตอนที่ 4 เป็นขอเสนอแนะและการเสนอ
แนวทางการพัฒนาแหลงสถานที่ทองเที่ยว ในตอนน้ีเป็นลักษณะของคําถามปลายเปิดเพื่อใหนักทองเที่ยวไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเปิดกวาง   

3) ขั้นตอนที่สามประเมินกลุมเปูาหมายจากเน่ืองจากขอมูลการขายบัตรแกนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยว เพื่อ
นํามคํานวนกลุมตัวอยางอยางเหมาะสมพบวาตอปีมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวมากกวา 200,000 คน และใชตารางคํานวณกลุม
ตัวอยางสําเร็จรูปของเครซี่และมอรแแกน (Krejcie and Morgan, 1970  :607-610(  ดังน้ันจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองจัดเก็บในการศึกษาครั้งน้ีจึง
เทากับ 400 คน  

4) ขั้นตอนที่สี่นําผลที่ไดมาวิเคราะหแทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกรอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการท าวิจัย    
การวิจัยในครั้งน้ีมีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีตางๆ เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามนักทองเที่ยวในการ

ประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวทั้ง 5 ดาน โดยคําถามในสวนของความการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวจะเป็นการสอบถามเพื่อ
ประเมินศักยภาพของหวยตึงเฒาทั้ง 5 ดาน จะเป็นคําถามแบบเลือกตอบที่มีมาตรวัดแบบมาตรฐานสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยกําหนดคาคะแนนเป็น 1 ถึง 5 ซึ่งหมายถึง ตองปรับปรุงถึงดีมากตามลําดับ นอกจากน้ีแบบสอบถามในสวนน้ียังมีสวนของคําถามปลายเปิด
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใหความคิดเห็น ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชนแตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตอไป ทั้งน้ีไ ด มีการให
ผูเชี่ยวชาญในสาขาทําการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามและไดทําการแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา   

สําหรับคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอศักยภาพมีเกณฑแประเมินผลและความหมายของระดับคะแนน ดังน้ี 1.00 – 
1.50 หมายถึง ตํ่ามาก 1.51 – 2.50 หมายถึงตํ่า 2.51 – 3.50 หมายถึงปานกลาง 3.51 – 4.50 หมายถึงสูง และ 4.51 – 5.00 หมายถึงสูงมาก 

3. ผลการศึกษา 
จากการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา แหลงสถานที่ทองเที่ยวหวยตึงเฒา จังหวัดเชียงใหม 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การวิเคราะหแแบบประเมินและการสังเกตุของผูวิจัย ไดผลการศึกษาดังน้ี  
1) ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว 
จากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวที่หวยตึงเฒาน้ันสวนมากเป็นเพศชายจํานวน 211 คน (52.8%) เป็นเพศ

หญิงจํานวน 189 คน (47.2%) มีสถานภาพโสดมากที่สุดจํานวน 292 คน (73%) สวนใหญมีอายุระหวาง21 – 25 ปีจํานวน 209 คน (52.1%) มี
ระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 217 คน (54.3%) สวนมากมีอาชีพนักศึกษาจํานวน 229 (57.3%) และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูระหวาง 10,000 – 15,000 มากที่สุดจํานวน 137 คน (34.3%)  

2) ขอมูลพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
จากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวที่หวยตึงเฒา น้ันพบวาสวนมากแลวน้ันเคยมีประสบการณแเดินทางมาเที่ยว

แลวอยางนอย 1 ครั้งจํานวน 212 คน (53%) มีวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุดจํานวน 375 คน (93.75%) 
สวนมากจะมีสมาชิกเดินทางมา 2-3 คน จํานวน 302 (75.5%) มีลักษณะความสัมพันธแเป็นเพื่อนมากที่สุด จํานวน 228 คน (57%) มีคาใชจาย
โดยเฉลี่ย/คน /ครั้งอยูที่ตํ่ากวา 1,000 บาทมากที่สุด จํานวน 296 คน (74%) และทั้งหมดเดินทางมาดวยยานพาหนะสวนตัวคิดเป็น 100%  

3) การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว 
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รายละเอียดผลการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในมุมมองนักทองเที่ยว ที่มีตอแหลงสถานที่ทองเที่ยวหวยตึงเฒาทั้ง 5 น้ัน 
สามารถสรุปไดดังตารางดานลางน้ี 
 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและความหมายของศักยภาพแหลงทองเท่ียวหวยตึงเฒา 

ศักยภาพ คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 4.19 สูง 
2. ดานคุณคาและสิ่งดึงดูดใจของสถานที่ทองเที่ยว 4.12 สูง 
3. ดานความสะดวกในการเขาถึง 3.94 สูง 
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.89 สูง 
5. ดานที่พักแรมในสถานที่ทองเที่ยว 3.94 สูง 
ภาพรวม 4.01 สูง 

จากตารางคาเฉลี่ยและความหมายของศักยภาพแหลงสถานที่หวยตึงเฒาน้ันสามารถกลาวไดวาในการประเมินศักยภาพจากมุมมอง
นักทองเที่ยวน้ันศักยภาพโดยรวมทุกดานของหวยตึงเฒาน้ันอยูในระดับสูง (4.01) ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายดานน้ันจะพบวาศักยภาพในดานของ
กิจกรรมการทองเที่ยวจะอยูในระดับและมีความโดดเดนมากที่สุด (4.19) ซึ่งในหวยตึงเฒาน้ีมีความหลากหลายในดานการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรม
กลางแจง  การรับประทานอาหาร ตลอดจนสามารถทํากิจกรรมรวมกันเป็นหมูคณะได รองลงมาคือดานคุณคาและสิ่งดึงดูดใจของสถานที่
ทองเที่ยวทั้งดานทําเลที่ต้ัง ความปลอดภัยอยูในระดับสูงเชนกัน (4.12) ดานความสะดวกในการเขาถึง การเดินทาง การมีปูายบอกทางและดานที่
พักแรมที่ทางสถานที่ทองเที่ยวมีใหบริการน้ันอยูระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน (3.94) และสุดทายคือดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานที่จอดรถ  
หองนํ้าสาธารณะ  และสุดทายคือดานที่พักบริการนักทองเที่ยว (3.89)  

4) ขอเสนอแนะและการเสนอแนวทางการพัฒนาแหลงสถานที่ทองเที่ยว 
จากจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน มีจํานวนนักทองเที่ยวที่เขียนขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาแหลงสถานที่

ทองเที่ยวจํานวน 208 คน และไมแสดงความคิดเห็นจํานวน 192 คน โดยมีนักทองเที่ยวจํานวน 196 คนที่ใหขอมูลวาอาจจะกลับมาเที่ยวซ้ําอีก 
เพราะสามารถเดินทางงาย มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย บรรยากาศดี สวยงาม อยูใกลตัวเมืองเชียงใหม ในขณะที่นักทองเที่ยวจํานวน 
12 คนใหขอมูลวาจะไมกลับมาทองเที่ยวยังแหลง ทองเที่ยวอีกดวยเหตุผลวา มีปใญหาดานที่จอดรถ ในชวงวันหยุดมีคนเยอะทําใหปใญหาดานการ
รองรับจากการใหบริการของรานอาหาร  ปใญหาดานความสะอาดและความปลอดภัยในพื้นที่  

ขอเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวน้ันพบวาควรเนนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวที่มีในพื้นที่
มากขึ้น อาทิเชน ถังขยะสาธารณะ หองนํ้าสาธารณะ การรักษาความปลอดภัย และตูกดเงินสด (ATM) ควรมีการจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษให
เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ อาทิเชน เทศกาลงานดนตรี เทศกาลอาหารทองถิ่น จะทําใหสถานที่ทองเที่ยวแหงน้ีมีความโดดเดนและเป็นที่
นาจดจํา ดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาเที่ยวมากย่ิงขึ้น 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาขางตนน้ันพบวาการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวมุมมองของนักทองเที่ยว ที่มีตอหวยตึงเฒา ทั้ง 5 ดานอัน
ไดแก 1)ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 2)ดานคุณคาและสิ่งดึงดูดใจของสถานที่ทองเที่ยว 3)ดานความสะดวกในการเขาถึง 4)ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และ 5)ดานที่พักแรมในสถานที่ทองเที่ยวน้ันอยูในระดับสูงทุกดาน แสดงถึงการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวที่ดี นักทองเที่ยวมีความ
ประทับใจและตองการกลับมาเที่ยวซ้ําอีกหากมีโอกาส แตขอสังเกตุคือดานสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเที่ยวน้ันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาแหลงสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดเสนอแนะไว  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา แหลงสถานที่ทองเที่ยวหวยตึง
เฒา จังหวัดเชียงใหม น้ันหนวยงานที่เก่ียวของในการบริหารจัดการพื้นที่อันไดแก มณฑลทหารบกที่ 33 น้ันควรจะใหความสําคัญเพิ่มเ ติมในดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะ ถังขยะสาธารณะ หองนํ้าสาธารณะ การรักษาความปลอดภัย และตูกดเงินสด (ATM) และควรมีการ
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จัดงานหรือกิจกรรมพิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ อาทิเชน เทศกาลงานดนตรี เทศกาลอาหารทองถิ่น เพื่อเป็นการสรางความโดดเดน
ใหกับสถานที่ทองเที่ยวอีกดวย  
 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่เทาน้ัน และศึกษาเฉพาะมุมมองของนักทองเที่ยวเทาน้ัน นับเป็นการศึกษาเพียงอุป
สงคแทางการทองเที่ยว หากมีการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาในฝใ่งของเจาของแหลงสถานที่ทองเที่ยว หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียใหครบ
ทุกภาคสวนดวย อันไดแก เจาหนาที่  ผูประกอบการ  และชุมชนเพื่อทราบถึงอุปทานทางการทองเที่ยวและสามารถนํามาศึกษาวิเคราะหแถึงแนว
ทางการพัฒนาและวางแผนจัดการการทองเที่ยวที่มาจากทุกภาคสวนตอไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งน้ีจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีหากขาดผูที่สนับสนุนอยูเบื้องหลัง ผูวิจัยขอขอบคุณกําลังแรงใจจากทางครอบครัว
ทุกๆทาน  กําลังแรงกายจากนักศึกษาที่ไดชวยเหลือในการลงพื้นที่เก็บขอมูลอยางแข็งขัน และขอบคุณการสนับสนุนการตีพิมพแเผยแพรจาก
งบประมาณของภาควิชาการจัดการการทองเที่ยว  คณะศิลปศาสตรแ  มหาวิทยาลัยฟารแอีสเทอรแนที่ไดใหการสนับสนุนผลงานทางวิชาการของ
ผูวิจัยในครั้งน้ี 
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แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจ าต าบลในอ าเภอเมืองเพชรบรูณแ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณแเขต 1 

Guideline for the Development Information Management systems for Educational of good 
school in Mueang Phetchabun District Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 

 

สุรพงษแ  แสงสีมุข1 
Suraphong  Saengseemuk 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ
เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1จํานวน 265คน แหลงขอมูลที่ใชศึกษาแนวคือ ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 9 คน 
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหแเน้ือหา   
 ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการนําขอมูลไปใช 
รองลงมา คือ ดานการตรวจสอบขอมูล  ดานการรวบรวมขอมูล ดานการวิเคราะหแ ดานการประมวลผลขอมูล และดาน การจัดเก็บขอมูล ตามลําดับ 
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของ โรงเรียนดีประจําตําบล ในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณแเขต 1 คือ ควรประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน มีการตรวจสอบขอมูลอยางสม่ําเสมอเป็นปใจจุบัน การสนับสนุน
งบประมาณ การจัดอบรมทักษะการวิเคราะหแและประมวลผล ขอมู ล ควรมีการผสมผสานการประมวลผลขอมูลทั้งการใชมือและโปรแกรม
คอมพิวเตอรแและควรเตรียมขอมูลใหมีความพรอมเพื่อการนําไปใช  
 

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ, การบริหาร, โรงเรียนดีประจําตําบล 
 
Abstract 
 This research aimed to study the states of development information management systems for educational and 
guideline for the development information management systems for educational of good school in Mueang Phetchabun 
district Phetchabun primary educational service area office 1. The populations were director and teachers for good school 
in Mueang Phetchabun district Phetchabun primary educational service area office 1 were 265 persons and expert 9 
persons. Tools used questionnaire and interview set. The data analysis was processed through cumulative frequency, 
percentage, average, standard division and content analysis. 
 The results showed that the states of development information management systems for educational of good 
school in Mueang Phetchabun district Phetchabun primary educational service area office 1. In a high level sorting in 
descending order is data applying, followed by data inspection, data collection, data analysis, data processing and data 
storage. And guideline for the development information management systems for educational of good school in Mueang 
Phetchabun district Phetchabun primary educational service area office 1. Should clarify the collection of information. 
There is regular checking of current information, budget support, organize skills training for data analysis and processing. 
There should be combination of data processing both using hands and computer program.  And should prepare 
information to be ready for use. 
 

Keyword: Information systems, Management, Good school 
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บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการ
เสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน เรงรัดพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศ เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการตามภารกิจหลัก   ไดกําหนดวิสัยทัศนแ เปูาหมาย และแผนงานหลัก เนนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางความเป็นเลิศในดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเนนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศให
รวดเร็ว ถูกตองทันสมัย ไดประโยชนแอยางแทจริง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  
(Management Information System)  ซึ่ง สอดคลองกับหลักการบริหารแนวใหมจําเป็นอยางย่ิงที่จะตองบริหารและตัดสินใจ โดยอาศัยขอมูล
มากกวาสามัญสํานึก และสืบเน่ืองจากการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษามี
ความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการโดยใช โีรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : 
SBM) ซึ่งเป็นการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง และทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอิสระและมีความเขมแข็ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 1) 
 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับวามีความสําคัญและจําเป็นอยางย่ิงในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานที่ตองการ และครอบคลุมภารกิจ
ดานการบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่นําไปสูคุณภาพของผูเรียน รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกตองสมบูรณแ เป็นปใจจุบันและ สามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลา โดยผูบริหารสถานศึกษา
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554 : 5) ซึ่งปกติสถานศึกษาไดดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศตาง  ๆ เพื่อรายงานใหกลุมนโยบาย
และแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับใชเป็นพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณประจําปี แตสวนใหญยังขาดการวิเคราะหแ เพื่อการ
วางแผนและพัฒนา ถึงแมวาหนวยงานตนสังกัดจะไดกําหนดมาตรฐานดานการบริหารในมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 ที่ กําหนดใหโรงเรียนตอง ใช
แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหครบถวน  ถูกตอง  ตรงกับความตองการ ทันตอ
การใชงาน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงจําเป็นตองมี
การพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของหนวยงาน  ในสถานศึกษามีขอมูลมากมาย กระจัดกระจายอยูในสวน
ตาง ๆ ตามภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ หากไมมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเป็นระบบ
สารสนเทศที่มีความแนนอน ขอมูลที่มีจะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช ซึ่งไมเกิดประโยชนแตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอีกทั้งยัง
ไมมีความเป็นระเบียบแลว จะเกิดความไมสะดวกหรือเกิดความยุงยากในการนําไปใช (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554 : 16) 
 การศึกษารายงานการวิจัยของนิศารัตนแ  เชาวแปรีชา (2556 : 61-66) พบวา ปใญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษามี
ปใญหาทั้งระบบ โดยเฉพาะการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโดยการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการขอมูลเป็นปใญหามากที่สุด ขณะที่ผลการวิจัยของ ณนัฐรักษแ  อรุณทัต (2560 : 93) พบวา ระบบที่โรงเรียนใชเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานขอมูลเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีฟใงคแชั่นไมตรงกับความตองการของผูใชงาน  ไมสามารถแกไขไดทําใหการสงตอขอมูลยังต องใช
กระดาษอยู เกิดความลาชา ผิดพลาดและขอมูลมีความซ้ําซอน รวมถึงผลการศึกษาของ สุ นันทา  หาผลดี (2557 : 204-205) ที่ศึกษาผล
การศึกษาปใญหาของนักการศึกษาหลายทาน  รวมทั้งการสัมภาษณแแบบเจาะลึกผูบริหารสถานศึกษาโดยการวิเคราะหแเน้ือหายังพบวา ปใญหาสวน
ใหญเกิดจากกระบวนการบริหารระบบสารสนเทศที่ไมครบทั้ง 6 ดาน ทําใหไดขอมูลที่ไมตรงกับความตองการ ขอมูลไมครบถวน  มีความซ้ําซอน 
ลาชาผิดพลาดและขาดงบประมาณรวมทั้งบุคลากรที่มีทักษะ ไมมีความรูความสามารถเฉพาะทาง รวมทั้งการใหความสําคัญในการนําขอมูลไปใช
เพื่อวางแผนบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนดีประจําตําบลเป็นโครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเป็นนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพการศึกษาเทาเทียมหรือใกลเคียงกับโรงเรียนยอดนิยม เปูาหมายสําคัญคือการมีโรงเรียนคุณภาพใกลบาน เพิ่มโอกาสใหนักเรียนในชนบท
หางไกลไดเขาถึงและไดรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง โดยคัดเลือกโ ดยการประเมินความพรอมศักยภาพของ
สถานศึกษา วิสัยทัศนแของผูบริหารสถานศึกษารวมทั้งครูผูสอน  โดยรัฐเป็นฝุายจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานศึกษา จัดหา
วัสดุครุภัณฑแและสื่อการสอนที่ทันสมัยใหเทาเทียมกับสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จเป็นตนแบบแลว ตลอดจนเปิดโอกาสใหองคแการบริหาร
สวนตําบล ชุมชนและภาคีเครือขายรวมกันจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม พัฒนาโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีมาตรฐานคุณภาพสูง(โรงเรียน
คุณภาพ) เป็นที่ยอมรับของชุมชน โครงการเริ่มต้ังแตปีงบประมาณ 2553 ปใจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 : 1) มี
โรงเรียนดีประจําตําบลจํานวน 6,357 โรงเรียน ผานการพัฒนาตามยุทธศาสตรแมาแลว 3 ระยะ 
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 การบริหารระบบสารสนเทศมีความจําเป็นและสําคัญตอการบริหารจัดการศึกษาใหสําเร็จและเกิดคุณภาพตามเปูาหมาย รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนแสูงสุด ดังที่กลาวมาแลว แตจากสภาพปใญหารวมทั้งผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนยังพบวาคุณภาพการจัดการศึกษาไมเป็นไปดังเปูาหมาย การศึกษาสภาพการจัดการระบบสารสนเทศจะทําใหไดสภาพ
ปใจจุบันที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ยังประโยชนแตอการบริหารสถานศึกษาในโครงการรวมทั้ง
สถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณแเขต 1  
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 มวีิธีดําเนินการดังน้ี 
 1. การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณแเขต 1 
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1จํานวน 265 คน 
  1.2 เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล เป็นแบบมาตราประมาณคา( rating scale) 5 ระดับตามวิธีของlikert ขอบเขต
ประกอบดวยขั้นตอนในการจัดระบบสารสนเทศ 6 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวม การตรวจสอบ การประมวลผล การจัดเก็บ การวิเคราะหแและ
การนําไปใช แบบสอบถามมี 3 สวนประกอบดวย สถานภาพของผูตอบ ประเด็นและขอคําถาม และความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม 
การสรางแบบสอบถามใชการวิเคราะหแความสอดคลองของประเด็นและขอบขายแลวนําเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดตรวจสอบความ
สอดคลอง ครอบคลุมและใหขอเสนอแนะนํามาปรับแกแลวนําไปทดลองใชกับครูผูสอนจํานวน 30 คนที่ไมใชกลุมประชากรเพื่อหาคาความ
เชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟุาตามวิธีของ Cronbach‖s Alpha Coefficient ไดคาความเชื่อมั่น  เทากับ 0.97 
  1.3 สถิติที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามใชการแจกแจงความถี่และคารอยละสําหรับการวิเคราะหแ
สถานภาพของผูตอบ ประเด็นและขอคําถามวิเคราะหแโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนความคิดเห็นเพิ่มเติมใชการวิเคราะหแ
เน้ือหา 
  1.4 ตัวแปรที่จะศึกษา 
       1.4.1 ตัวแปรตน ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตอการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 
       1.4.2 ตัวแปรตาม สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมือง
เพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1  
 2.  การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 
  2.1 แหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 2 คน คือ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและศึกษานิเทศกแผูรับผิดชอบงาน
โรงเรียนดีประจําตําบล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 และผูมีสวนไดสวนเสียไดแก ผูบริหารและครูวิชาการของ
โรงเรียนดีประจําตําบล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 จํานวน 4 โรงเรียน เลือกจากโรงเรียนขนาดใหญ 1 โรง 
ขนาดกลาง 2 โรง และขนาดเล็ก 1 โรง รวมแหลงขอมูล 10 คน 
  2.2 เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล ใชแบบสัมภาษณแกึ่งโครงสรางประเด็นตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้น ๆละ 3 ขอ โดยเลือกขอ
คําถามที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดในแตละดานจากขอมูลที่ไดในการศึกษาขัน้ที่ 1 มาเป็นแนวสรางขอคําถาม นําแบบสัมภาษณแเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทานตรวจสอบความครอบคลุมและใหขอเสนอแนะ กอนนําไปใช  
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  2.3 สถิติที่ใชในการวิจัย ใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปอุปนัยเป็นความเรียง 
  2.4 ตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรตนคือ ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของแหลงขอมูลที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 1 ตัวแปร
ตาม คือ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 1 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแ ดังน้ี 
 1. การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.28 ) พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ ดานการนําขอมูลไปใช อยูในระดับมาก ( = 4.32)  รองลงมาคือดานการตรวจสอบขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.29) ดานการเก็บ
รวบรวมขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.29) ดานการวิเคราะหแขอมูลและการประมวลผลขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.26) และดานการจัดเก็บ
ขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.09) นอยที่สุดตามลําดับ หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 1.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวมอ ยู ใ นระดับม าก  ( = 4.29) เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มีการแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลภายในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.59) รองลงมา คือ มีการเก็บรวบรวมขอมูลตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาอยูในระดับมาก ( = 4.41) และมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.18)   สวนมีการ
วางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล และมีการจัดสรรงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูล อยูในระดับมากเทากัน ( = 4.12) นอยที่สุดตามลําดับ 
 1.2 ดานการตรวจสอบขอมูล โดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 4.29)  เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ มีการตรวจสอบ
ขอมูลวาครบถวนตรงตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้อยูในระดับมาก ( = 4.47) รองลงมา คือ มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล อยู
ในระดับมาก ( = 4.41) มีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลอยูในระดับมาก ( = 4.35) สวนมีการกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูล 
อยูในระดับมาก ( = 4.12) นอยที่สุดตามลําดับ 
 1.3 ดานการวิเคราะหแขอมูล โดยรวมอยู ในระดับมาก  ( = 4.26) เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ มีการตรวจสอบขอมูล
ครบถวนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ อยูในระดับมาก ( = 4.41) รองลงมา คือ มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบและคํานึงถึงความรูความสามารถ อยูใน
ระดับมาก ( = 4.29) มีการจัดลําดับความสําคัญของขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.26) สวนมีการกําหนดการดําเนินงานในการวิเคราะหแ
ขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.12) นอยที่สุด ตามลําดับ 
 1.4 ดานการประมวลผลขอมูล โดยรวมอ ยู ใ นระดับม าก  ( = 4.26) เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ มีการกําหนด
ระยะเวลาในการประมวลผลขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.47) รองลงมา คือ กําหนดผูมีความรูความสามารถใหรับผิดชอบในการประมวลผล 
อยูในระดับมาก ( = 4.43) และมีงบประมาณในการประมวลผลขอมูล อยูในระดับมาก ( = 4.39) สวนมีการประชุมเพื่อนิเทศและติดตาม
การประมวลผล อยูในระดับปานกลาง ( = 3.39) นอยที่สุด ตามลําดับ 
 1.5 ดานการจัดเก็บขอมูล โดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 4.09)  เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มีการตรวจสอบขอมูลวา
ครบถวนและตรงตามมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.29) รองลงมาคือ มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงานจัดเก็บขอ อยูในระดับมาก (
 = 4.19) และจัดระบบการเก็บรักษาขอมูลเป็นหมวดหมู อยูในระดับมาก ( = 4.12) สวนการจัดใหมีระบบคนหาขอมูล อยูในระดับมาก (
 = 4.06) นอยที่สุด ตามลําดับ 
 1.6 ดานการนําขอมูลไปใช โดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 4.32)  เรียงจากมากไปหานอย ดานการนําขอมูลไปใชในเพื่อ
รองรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก (สมศ.) อยูในระดับมาก ( = 4.41) รองลงมา คือ การนําขอมูลไปใชในการวางแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของสถานศึกษา ( = 4.35) และการนําขอมูลไปใชในการรายงานการประเมินตนเอง อยูในระดับมาก ( = 4.35) สวนการนําขอมูล
ไปใชเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธแสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.18) นอยที่สุด ตามลําดับ 
 2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1ผลการสัมภาษณแสามารถวิเคราะหแเน้ือหาสรุปไดดังน้ี 
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     2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล  สถานศึกษาควรประชุมชีแ้จงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน  จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเป็นคาวัสดุ-ครุภัณฑแ ควรสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและควรจัดอบรมบุคลากรใหมคีวามรูความเขาใจในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 2.2 ดานการตรวจสอบขอมูล ควรมีการตรวจสอบขอมูลอยางสม่าํเสมอเป็นปใจจุบัน และควรมีการวางกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ขอมูลที่ชัดเจน 
 2.3 ดานการวิเคราะหแขอมูล ควรจัดใหบคุลากรไดอบรมทักษะในการวิเคราะหแขอมูลแตงต้ังบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหแขอมลูโดยตรง  และควรมีการตรวจสอบ และนิเทศติดตามการวิเคราะหแผลขอมูลใหถูกตองและเหมาะสม 
 2.4 ดานการประมวลผลขอมูล  ควรมีการผสมผสานการประมวลผลขอมูลทั้งการใชมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรแ  
 2.5 ดานการจัดเก็บขอมูล ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บขอมูล มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดีสะดวกและปลอดภัย 
และควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 
 2.6 ดานการนําขอมูลไปใช ควรเตรียมขอมูลใหมีความพรอมเสมอเพื่อการนําขอมูลไปใช ควรใชระบบการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศทีค่รอบคลุม งายตอการเขาใจ  และควรใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูลที่งายตอสาธารณะ  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเ พชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการนําขอมูลไปใช ดาน
การตรวจสอบขอมูล ดานการรวบรวมขอมูล ดานการวิเคราะหแ ดานการประมวลผลขอมูล และดานการจัดเก็บขอมูล ตามลําดับ   
 2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา ควรมีการประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน มีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางสม่ําเสมอเป็นปใจจุบัน การสนับสนุนงบประมาณ การจัดอบรมทักษะการวิเคราะหแและประมวลผลขอมูล ควรมีการผสมผสาน
การประมวลผลขอมูลทั้งการใชมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรแและควรเตรียมขอมูลใหมีความพรอมเพื่อการนําไปใช 
 อภิปรายผล 
          ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนดี
ประจําตําบลซึ่งเปูาหมายสําคัญคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผูรับบริการ มีความจําเป็นที่ตองนําขอมูลไปใชใน
การบริหารจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจึงใหความสําคัญตอ
การจัดระบบสารสนเทศ อยูในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดของศิรินภา แกวกํามา (2557 : 30) ที่สรุปสาระความสําคัญไววา 
สารสนเทศมีความสําคัญในการกําหนดนโยบาย การวางแผนยุทธศาสตรแ  แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการวางแผนการควบคุมการทํางาน ชวยใน
การติดตามประเมินผล  และประกอบการตัดสินใจอยางถูกตอง นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดและสรางทางเลือกใหม ๆ นอกจากน้ียัง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสภาพการทํางานของผูบริหาร ชวยปรับทิศทางในการดําเนินงานชวยใหองคแการสามารถดําเนินการไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการศึกษาของสุนันทา หาผลดี (2557 : 201) ที่ศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ทีพ่บวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริ คอย
เกษม (2556 : 60) ทีศ่ึกษาการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 พบวา 
 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี ดานการ เก็บรวบรวม
ขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาสถานศึกษามีการแตงต้ังผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําใหสะดวกและสืบคนไดอยาง
รวดเร็วทันเวลาตอการนําไปใช ซึ่งสอดคลองกับ สุนันทา หาผลดี (2557 : 209) ทีศ่ึกษาแลวพบวา ดานการเก็บรวบรวมขอมูล อยูในระดับมาก 
เพราะขอมูลที่เก็บรวบรวมตรงตามความตองการของผูใช  มีการจัดทําปฏิทิน กําหนดวันเก็บรวบรวมขอมูลไวอยางชัดเจน และกําหนดวิธีการ
จัดเก็บ มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเหมาะสม หลากหลาย สอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลงขอมูลที่จะเก็บ 
 ดานการตรวจสอบขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาสถานศึกษามีการตรวจสอบขอมูลวาครบถวนทุกครั้งที่มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล มีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วไลพร คลองแค (2556 : 71) ที่ศึกษาการจัดระบบ
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สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ พบวา ดานการตรวจสอบขอมูลมีการปฏิบัติ
มากที่สุด โดยมีการวางแผนในการตรวจสอบขอมูลที่ไดมาทุกครั้ง ทําใหไดขอมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี และงายตอการนําไปใชประโยชนแ 
 ดานการวิเคราะหแขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาสถานศึกษามีการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ ซึ่งมีการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบและคํานึงถึงความรูความสามารถ เพื่อการวิเคราะหแและประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทนเวลาของการใชงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ศิริ คอยเกษม (2556 : 58) ไดศึกษาเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 พบวา ดานการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ อยูในระดับมาก จะตองมีการกําหนดเกณฑแการตรวจสอบ การตรวจสอบความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศ ตรวจสอบระบบเครือขาย
และความทันสมัยของระบบวัสดุอุปกรณแ เชน คอมพิวเตอรแระบบเครือขาย อยูเป็นประจํา จึงตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเป็น
พิเศษ 
 ดานการประมวลผลขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาใหความสําคัญกับการจัดกระทําขอมูลมีการ
กําหนดระยะเวลาในการประมวลผลขอมูล กําหนดผูมีความรูความสามารถใหรับผิดชอบในการประมวลผล และมีงบประมาณในการประมวลผล
ขอมูล สอดคลองกับผลการศึกษาของศิรินภา แกวกํามา (2557 : 80) ที่พบวาปใญหาการบริหารระบบขอมูลดานการประมวลผลขอมูลอยูในระดับ
ปานกลาง  ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีเครื่องมือในการประมวลผลเพียงพอ ทําใหไดสารสนเทศที่ตรงกับความ
ตองการและจุดมุงหมายในการใชงาน 
 ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา สถานศึกษา มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงานจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ ทําใหการเก็บขอมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู รวมทั้งจัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑแที่ใชเก็บสําหรับจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และจัดใหมีระบบ
คนหาขอมูลสารสนเทศที่งายและสะดวกรวดเร็วตอการนําขอมูลไปประโยชนแตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศิรินภา แกวกํามา (2557 : 
80) ที่พบวาปใญหาการบริหารระบบขอมูลดานการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษา มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงาน
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ทําใหการเก็บขอมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู รวมทั้งจัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑแที่ใชเก็บสําหรับจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและ
กําหนดแหลงการจัดเก็บเป็นสัดสวนชัดเจน 
 ดานการนําขอมูลไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาสถานศึกษามีความตองการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในเพื่อรองรับ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก(สมศ.) อีกทั้งยังนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษา และการรายงาน
การประเมินตนเอง ซึ่งสอดคลองกับสุนันทา หาผลดี (2557 : 209) ที่ศึกษาแลวพบวา  สถานศึกษามีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชวางแผน
บริหารสถานศึกษา เชน กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ เป็นตน  มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ สวนที่เป็นปใญหาคือ  
มีงบประมาณสนับสนุนในการนําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศนอย 
 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมือง
เพชรบูรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1  ผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไววา  
สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน มีการตรวจสอบขอมูลอยางสม่ําเสมอเป็นปใจจุบัน การสนับสนุนงบประมาณ การ
จัดอบรมทักษะการวิเคราะหแและประมวลผลขอมูล ควรมีการผสมผสานการประมวลผลขอมูลทั้งการใชมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรแและควร
เตรียมขอมูลใหมีความพรอมเพื่อการนําไปใช แนวทางเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของศิรินภา แกวกํามา (2557 : 80-91) ที่สรุปไววา  
สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงและอบรมบุคลากรใหมีความเขาใจการเก็บรวบรวมขอมูล  มีทักษะในการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหแขอมูล  
การประมวลผลขอมูล ติดตามกํากับใหมีการตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตอง เป็นปใจจุบัน จัดใหมีสถานที่ในการจัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนงายและ
สะดวกตอการนําไปใช  รวมทั้งใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและสงเสริมใหบุคลากรใชสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน  
 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช 
  ผูวิจัยขอเสนอแนะตอผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลและผูเกีย่วของในการนําผลการวิจัยไปใช ดังน้ี 
   1. การเก็บรวบรวมขอมลู ควรมีการประชุมชีแ้จงสรางความเขาใจแลวกาํหนดผูมีความรูความเขาใจเป็นผูรับผิดชอบ 
กําหนดวธิีการจัดเก็บที่เหมาะสมกับบรบิท สามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดอยาง เหมาะสม หลากหลาย มีคณุภาพนาเชื่อถือ
สอดคลองกับลักษณะของขอมูลที่จะจัดเก็บ 
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    2. การตรวจสอบขอมูล ควรมีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บใหถูกตองตรงกับความตองการ การตรวจสอบควร
ปฏิบัติอยางตอเน่ือง  
  3. การประมวลผลขอมูล เป็นขั้นตอนที่ตองนําขอมูลที่ไดมาแปลงเป็นสารสนเทศจึงควรมีการประชุมสรางความเขาใจการ
ประมวลผล ซึ่งอาจใชวิทยากรจากนอกหนวยงานมาใหความรูดวยก็ได ในขั้นปฏิบัติการผูบริหารหรือผูที่รับผิดชอบควรนิเทศและติดตามเพื่อ
ชี้แนะรวมแกปใญหาจะชวยทําใหไดสารสนเทศที่มคีุณคาตอการใชงาน  
  4. การจัดเก็บขอมูล  ควรมีการกําหนดสถานที่จัดเก็บใหชัดเจน มีการกําหนดหมวดหมูรวมถึงมีคูมือการสืบคนเพื่อสะดวก
ในการคนหา และควรมีหลักฐานการเขาสืบคนเพื่อใชเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีเกิดการสูญหาย  
  5. การวิเคราะหแขอมูล ควรมีการวางแผนการ และกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานใหชัดเจน และมีการควรมีการอบรม
ปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกบุคลากรในดานสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนการออกแบบรายการ   
  6. การนําขอมูลไปใช ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ  ใชวิธีการเผยแพรมูล
สารสนเทศที่หลากหลาย และควรถือเป็นหลักการที่จะตองมีขอมูลสารสนเทศประกอบเหตุผลในการตัดสินใจทุกงาน/กิจกรรม  
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
    1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั้ง 4 ดานของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 1    
     2. ควรศึกษาความตองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 1    
     3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการใชสถิติในการวิเคราะหแและประมวลผลขอมูลของบุคลากรโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 1     
     4. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 1    
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลในอําเภอเมืองเพชรบูรณแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 ประสบผลสําเร็จดวยดีผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ ดร.อํานาจ บุญทรง ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแเขต 1 ที่กรุณาสนับสนุนและอนุญาตใหผูวิจัยเขาเก็บขอมูลในสํานักงานและสถานศึกษาทั้ ง 
16 แหง ขอขอบคุณทานหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและศึกษานิเทศกแที่รับผิดชอบงานพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ทาน
ผูอํานวยการสถานศึกษาและคุณครูผูสอนในโรงเรียนดีประจําตําบลทุกทานทุกโรงเรียนที่กรุณาใหความรวมมือใหขอมูลอยางดีย่ิง ขอขอบพระคุณ
ทานผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาตรวจประเมิน ปรับแกและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยจนมีความสมบูรณแ  ผลการวิจัยคง
จะยังประโยชนแตอการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาในโอกาสตอไป 
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การจัดการความขัดแยงของบคุลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 41 
Conflict management of personnel in high Schools promoting efficiency 

Network in The Secondary Educational Service Area office 41 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาระดบัการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดานการเอาชนะ  ดานการรวมมือ ดานการ
ประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดานการยอมให และเพ่ือศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพ
ของกลุมตัวอยาง และขนาดของสถานศึกษา วิธีการวิจัยแบงเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาระดับความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียน
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดานการเอาชนะ 
ดานความรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดานการยอมให แลวนําขอมูลมาวิเคราะหแระดับความขัดแยงของบุคลากร
ในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยใช
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 614 คน ซึ่งไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของเคซี่และมอรแ
แกน (Krejcie & Morgan) ไดแบบสอบถามกลับคืนมารอยละ 100 2) นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับความขัดแยงในแตละดาน 
จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางและขนาดของสถานศึกษา วิธีการวิเคราะหแขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบวา  

1) ระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครอืขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดานการเอาชนะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.71)  ดานความรวมมือ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.97) ดานการประนีประนอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.93) ดานการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( x = 2.64) และดานการยอมให โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.86) 2) ระดับการจัดการความขัดแยงของ
บุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางและขนาดของสถานศึกษา ดานการเอาชนะ จําแนกตามกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน พบวา 
คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับความขัดแยงไมแตกตางกัน และจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน ดานการรวมมือ จําแนกตามกลุมตัวอยางท่ีแตกตาง
กัน พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับความขัดแยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยคณะกรรมการเครือขายมีระดับการจัดการความขัดแยงมากกวาบุคลากร(ครูผูสอน) และจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยสถานศึกษา
ขนาดใหญมีระดับความขัดแยงมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดานประนีประนอม จําแนกตามกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน 
พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับความขัดแยงไมแตกตางกัน และจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน ดานการหลีกเลี่ยง จําแนกตามกลุม
ตัวอยางท่ีแตกตางกัน พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับความขัดแยงไมแตกตางกัน และ
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน ดานการยอมให 
จําแนกตามกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับความขัดแยงไม
แตกตางกัน  และจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน  มีระดับการจัดการความขัดแยงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัดการความขัดแยงดานการยอมใหมากกวาสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดใหญ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the conflict level of personnel in high schools promoting network 
in The Secondary Educational Service Area office 41 of Overcoming, collaboration, compromise, avoidance and 
permitting and conflict in sample classification and school sizes. 
 The research methodology was divided into  2  steps.  Step one : To study the conflict level of personnel in 
high schools promoting network in The Secondary Educational Service Area office 41 of Overcoming, collaboration, 
compromise, avoidance and permitting. Then analyze the data of the conflict by using Mean and Standard deviation 
(S.D.) of  614  samples and used computer table of Krejcie and  Morgan.  100%  of questionnaires were back.  Step 
two :  Use data from step one to find out the conflict level of each point, sample classification and school sizes. 
Data analysis by using statistics, Mean, Standard deviation (S.D.), t-test and F-test. 
 The findings indicated as follow :  1)  Personnel in high schools promoting network in The Secondary 
Educational Service Area office 41  has got the conflict level as follow : Overcoming was at high level ( x  = 3.71), 
Collaboration was at high level ( x  = 3.97), Compromise was at high level ( x  = 3.93), Avoidance was at average 
level  ( x  = 2.64) and Permitting was at high level ( x  = 3.86).  2) Conflict management of personnel in high schools 
promoting network in The Secondary Educational Service Area office 41.  Sample classification and school size : 
Overcoming divided from different sample classification network board and lecturers (teachers) found no difference 
in conflict management and from school size : school size showed no difference in conflict management also.  
Collaboration divided from different sample classification found that network board and lecturers (teachers) opinions 
were different statistically significant at  0.01. The network board has a higher level of conflict management than the 
lecturers (teachers) and in school size found that school size were different statistically significant at  0.01. The large 
school size has a higher conflict management level than medium and small school size, too. Compromise divided 
from different sample classification network board and lecturers (teachers) found no difference in conflict 
management and from school size : no difference in conflict management also.  Avoidance divided from different 
sample classification found that network board and lecturers (teachers) no difference in conflict management and in 
school size found that school size were different has no difference in conflict management also. Permitting divided 
from different sample classification found that network board and lecturers (teachers) no difference in conflict 
management and from school size : found that school size were different statistically significant at  0.01  that small 
school size has a higher level of conflict permitting than medium and large ones.   
 
Keywords :  Conflict/ Personnel/ Status 
 
บทน า 
   การศึกษาเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ การเพิ่มความเทาเทียมในสังคม 
และเป็นจุดเริ่มตนของการสรางอาชีพ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุงเรืองของประเทศ แตในสภาวการณแปใจจุบันทั่วโลกกําลัง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สงผลใหวิถี ชีวิตของคนที่แตกตางกันมีความ
แตกตางกันมากขึ้น ผูคนจํานวนมากหลากหลายเชื้อชาติยายขามประเทศ ขามภาษาและขามวัฒนธรรม มาอาศัยอยูรวมกันและทํางานรวมกัน 
กอใหเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จําเป็นตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตองวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศให
กาวทันตอกระแสอาชีพในปใจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ความขัดแยง เป็นสิ่งที่ทุกคนไมพึงประสงคแ แตก็แทบเป็นไปไมไดเลยที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแยงไดพน ตราบเมื่อมนุษยแ
ยังคงตองใชชีวิตรวมกันอยูภายใตสังคมเดียวกันกับผูอื่น ดังน้ันเมื่อไมสามารถหลีกหนีความขัดแยงได ก็ควรเรียนรู ทําความเขาใจกับความขัดแยง 
หรือเปลี่ยนแปลงความขัดแยงใหเกิดประโยชนแสูงสุด ความขัดแยง เป็นสถานการณแของกลุมหรือของคนที่เกิดความไมเขาใจกัน มีความรูสึกไมพึง
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พอใจที่จะปฏิบัติงานรวมกัน แตละฝุายมุงหมายที่ไมเป็นไปในทางเดียวกัน มีการรับรู คานิยม ความเชื่อ ความคิดเห็นและการติดตอสื่อสารที่
แตกตางกัน ซึ่งบุคคลสวนมากเมื่อคิดถึงความขัดแยงมักจะคิดไปถึงเรื่องในทางลบ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่เกิดขึ้น หรือปูองกัน
ไมใหเกิดความขัดแยง แตถาไมมาพิจารณาความขัดแยงอยางจริงจังแลว มักจะนําไปสูผลทางลบ และหากปลอยใหเกิดขึ้นในการทํางานอยาง
ตอเน่ือง จะทําใหเกิดความไมสามัคคีขาดความเป็นปึกแผน และขาดประสิทธิภาพของทีมงานได (Sullivan & Decker, 2005 อางใน สุมาลี  
ยุทธวรวิทยแ, 2550, หนา 78)  

จากปใญหาดังกลาวความขัดแยงเป็นสิ่งที่ผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวัน ผูบริหารไมสามารถทําเป็นไมสนใจหรือละเลยเสียได และ
ไมสามารถปลอยใหเกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นไดโดยไมจัดการแกไข  การบริหารความขัดแยงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดอยางหน่ึงของผูบริหาร 
ผูบริหารจําเป็นตองดําเนินการใหองคแการสามารถบรรลุวัตถุประสงคแที่ต้ังไว ผูบริหารตองมีทักษะในการจัดการความขัดแยงซึ่งมีความสําคัญตอ
ผลการปฏิบัติงาน นักทฤษฎีองคแการไดพยายามศึกษาวิจัยปใญหาเรื่องความขัดแยงในหนวยงานมาประยุกตแใชในการบริหารการศึกษา ดวยเห็นวา
หากสามารถควบคุมสาเหตุของความขัดแยง และจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได จะทําใหการปฏิบัติงานดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตองอาศัยความรูความเขาใจในสาเหตุของความขัดแยงและ
ประสบการณแในเรื่องน้ีเป็นอยางดี (ลําจวน  ชื่นธงชัย, 2551, หนา 2–3) 
  สถานศึกษาในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41  เป็นองคแการหน่ึงที่จัดต้ังขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหการศึกษา  และเป็นอีกองคแการหน่ึงเหมือนกันที่หลีกหนีไมพนความขัดแยง
เชนกัน เน่ืองจากมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากมาย ซึ่งในโรงเรียนประกอบไปดวยบุคลากรหลายฝุาย ทั้งผูบริหารสถานศึกษา 
คณะครู ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ตองทํางานรวมกัน เมื่อบุคคลจํานวนมากมาปฏิบัติงานรวมกันยอมเกิดปใญหา ความแตกตางระหวางบุคคลนําไปสู
ปใญหาความขัดแยงได ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในปใญหาความขัดแยงตลอดทั้งมีประสบการณแในการแกไขปใญหาอยางรอบคอบ รูจักการ
ใชภาวะผูนําในการสรางแรงศรัทธาและความไววางใจจากบุคลากร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการความขั ดแยงของบุคลากรในโรงเรียน
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เพื่อเป็นขอมูลให
ผูบริหารสถานศึกษาไดมีแนวทางในการจัดการความขัดแยงอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
        
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการเอาชนะ ดานการรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดาน
การยอมให  

2.  เพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง และขนาดของสถานศึกษา 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1.  ความหมายของความขัดแยง  
Dubrin (2004) กลาวไววา ความขัดแยงเป็นสถานการณแที่บุคคล  2  ฝุาย หรือมากกวา มีเปูาหมาย คานิยม หรือเหตุการณแขัดแยงกัน 

หรือเขากันไมได หรือทําใหแบงเป็น  2  ฝุาย  
Schrmerhorn, Hunt & Osborn (2005) กลาวไววา ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อฝุายตาง ๆ ไมเห็นดวย หรือมีความเห็นไมตรงกันในสิ่งหรือ

ประเด็นสําคัญ หรือเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกระทั้งเป็นปฏิปใกษแ หรือการเกิด การตอตานทางอารมณแ ทําใหเกิดแรงตานระหวางบุคคลหรือกลุม  
สมพร  เอี่ยมสําอางคแ (2543, อางใน จุฑามาศ  รุจิรตานนทแ, 2547, หนา 92) กลาวไววา ความขัดแยงเป็นสภาพการณแความคิดความ

เชื่อของบุคคลที่ไมตรงกับบุคคลอื่น ซึ่งแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่เป็นปฏิปใกษแ เชน ไมใหความรวมมือ น่ิงเฉย และไมสนใจตอบุคคลน้ัน 
บางกรณีถึงขั้นทํารายกัน  

ณรงคแ  กังนอย (2545, อางใน จุฑามาศ  รุจิรตานนทแ, 2547, หนา 46) ไดกลาววา ความขัดแยง เป็นสภาพที่บุคคล กลุมบุคคล
องคแการซึ่งปฏิบัติงานรวมกัน มีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน มีคานิยม เปูาหมายและวิธี การทํางานแตกตางกัน ทําใหเกิดการแขงขันกัน เกิด
ปะทะตอสูกัน เกิดการไมสมปรารถนา ไมสามารถตัดสินใจหรือหาขอตกลงรวมกันได ไมสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่น  

สรุปไดวา ความขัดแยง หมายถึง คนสองคนมีเปูาหมายที่ตางกันและสามารถจัดเป็นเชิงสัมพันธแงานที่มุงเนนหรือผสมรูปแบบที่
แตกตางกันของการจัดการความขัดแยงอยู หลีกเลี่ยง การทํางานรวมกันและการแขงขันแตละแบบมีขอดีและขอเสียทําใหเหมาะสมกับแตละ
สถานการณแ มีแนวคิดที่จะตองปฏิบัติตามเพื่อใหสามารถสงผานความสําเร็จไปได  บุคคลที่จัดการความขัดแยงตาง ๆ ตองมีการสื่อสารที่มี
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ประสิทธิภาพ และยังคงความยืดหยุนในการปรับตัวเพื่อจะชวยใหทีมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันจึงไมจําเป็นตองกลัวหรือหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยง แตตองคํานึงถึงผลสําหรับทีมงานเพื่อปรับปรุงชีวิต การทํางานของพวกเขาและสรางความแข็งแกรง  

2.  รูปแบบของความขัดแยง  
รูปแบบของการจัดการกับความขัดแยงตามแนวคิดของ โธมัสและคิลแมนนแ   (Thoman and Kilmann) ไดแบงวิธีจัดการกับความ

ขัดแยงเป็น  5  แบบ ดังน้ี 
2.1  การเอาชนะ (Competition) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับตํ่า เป็น

พฤติกรรมที่เนนการเอาใจตนเอง มุงชัยชนะของตนเป็นประการสําคัญ โดยไมคํานึงถึงประโยชนแหรือความสูญเสียของผูอื่น  
2.2  การรวมมือ (Collaboration) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับสูงดวย เป็นการ

มุงที่จะเอาชนะ และขณะเดียวกันก็ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการแกปใญหาความขัดแยง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุงจะใหเกิดความพอใจทั้ง
แกตนเองและบุคคลอื่น 

2.3  การประนีประนอม (Compromising) เป็นการแสดงพฤติกรรมทั้งมุงเอาชนะและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับปานกลาง เป็น
จุดยืนระหวางมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผูอื่น เป็นแบบของการเจรจาตอรองที่มุงใหทั้งสองฝุายมีความพอใจบาง เป็นลักษณะที่หากจะ
ไดบางก็ควรจะยอมเสียบาง 

2.4  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับตํ่าและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับตํ่าดวย เป็นการไม
สูปใญหาและไมรวมมือในการแกปใญหา ไมสนใจความตองการของตนเองและความสนใจของผูอื่น แสดงอาการหลีกเลี่ยงปใญหา เฉื่อยชาและไม
สนใจความขัดแยงที่เกิดขึ้น พยายามทําตัวอยูเหนือความขัดแยงโดยเชื่อวาความขัดแยงจะลดลงเมื่อเวลาผานเลยไป  

2.5  การยอมให (Accommodation) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับตํ่าและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับสูง เป็น
พฤติกรรมที่เนนการเอาใจผูอื่น เป็นผูเสียสละ ปลอยใหผูอื่นดําเนินการไปตามที่เขาชอบ แมเราจะไมเห็นดวยก็ตาม การยอมใหเป็นพฤติกรรมที่ตรงกัน
ขามกับการเอาชนะ ผูที่แสดงพฤติกรรมการยอมใหนอกจากจะเป็นผูเสียสละแลว ยังเป็นผูที่ไมตองการใหเกิดการบาดหมางใจระหวางบุคคล  

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ สรุปและนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
จุฑามาศ  รุจิรตานนทแ (2547) ไดศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชวงชั้นที่  1–2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาเลือกใช
วิธีการจัดการกับความขัดแยงอยูในระดับมาก 3 วิธี เรียงตามลําดับคือ วิธีประนีประนอม วิธีไกลเกลี่ย และวิธีเผชิญหนาเลือกใชวิธีการจัดการกับ
ความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง 2 วิธี เรียงตามลําดับ คือ วิธีบังคับและวิธีหลีกเลี่ยง ซึ่งผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการครู มีวิธีการขจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน  

ณรงคแ  กังนอย (2547) ไดวิจัยยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา ใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยง แบบการรวมมือ มากที่สุดรองลงมาคือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง แบบการ
ยอมใหและแบบที่ใชนอยที่สุดคือแบบการเอาชนะ วุฒิทางการบริหารที่แตกตางกัน พบวา ใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน และ 
เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกัน มีวิธีการจัดการความขัดแยง ไมแตกตางกัน  

รนัชญา  แซเลา (2548) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต   1  
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญใชการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอม รองลงไปไดแก การรวมมือ การหลีกเลี่ยงการ
ยอมใหและ การเอาชนะ  

ปรีชา  จาสิงหแ (2549) ไดวิจัยการจัดการความขัดแยง ของผูอํานวยการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน 
เขต  4  พบวา  1)  ขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการสถานศึกษาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยมีผลดังน้ี ดานการรวมมือแกปใญหาการยอมใหการประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ  2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ขาราชการครูเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาที่ วิธีการยอมให การวมมือแกปใญหา การ
ประนีประนอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05สวนดานการยอมให ดานการเอาชนะ และดานการหลีกเลี่ยง ไมแตกตางกัน  
3) ผลการเปรียบเทียบรายคู พบวาขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ  โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ มี
ความเห็นดานการเอาชนะ การยอมใหและการรวมมือแกไขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  แตขาราชการครูในโรงเรียน
ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง ไมแตกตางกัน  
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สยุมพร  ธาวิพัฒนแ (2550) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุทัยธานี พบวา  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ที่มีขนาดแตกตางกันมีปใญหาความขัดแยงระหวางบุคคล ปใญหาความ
ขัดแยงระหวางกลุมงาน ปใญหาความขัดแยงระหวางโรงเรียนกับบุคคลหรือหนวยงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สวน
วิธีการจัดการความขัดแยงพบวาผูบริหารโรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา ที่มีขนาดแตกตางกัน มีวิธีการจัดการความขัดแยงในแตละ
รูปแบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  

 ลําจวน  ชื่นธงชัย (2551) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต  1  
ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือการรวมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให
และ การเอาชนะนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณแการบริหาร  และวุฒิการศึกษาที่ตางกันจะมีพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงสวนใหญเป็นแบบประนีประนอม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  2  ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดานการเอาชนะ ดานการ
เอาชนะ ดานการรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดานการยอมให และตอนที่ 2 ศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงของ
บุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ใน
แตละดาน จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง และขนาดของสถานศึกษา 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) ในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในปีการศึกษา 2561 จํานวน  1,612  คน  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยทั้งสิ้น 310 คน จากจํานวนประชากร โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Stratified Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบไมใสคืน 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบงออกเป็น  3  ตอน คือ ตอนที่  
1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก สถานภาพของกลุมตัวอยาง และ
ขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรเครือขายเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราสวนประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ จําแนกออกเป็น 5 ดาน คือ ดานการเอาชนะ ดานการรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการ
หลีกเลี่ยง และดานการยอมให และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองกับประชากรกลุมตัวอยาง  คือ คณะกรรมการ
เครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) ซึ่งแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น  310  ชุด ไดรับคืนครั้งที่  1  จํานวน  300  ชุด จากน้ันไดจัดสงไปอีกโดย
สงไปทาง EMS จํานวน 10 ชุด พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหแชวยกรอกแบบสอบถาม และไดพูดคุยทางโทรศัพทแ แลวจัดสงไปทาง EMS ดวย
ตนเอง  จากน้ันไดเดินทางไปเก็บแบบสอบถามจนครบตามจํานวนที่สงไปใหม จํานวน 10 ชุด รวมแลวไดรับคืน  310 ชุด คิดเป็นรอยละ  100  
ตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหแและแปลผลขอมูล 
 4.  การวิเคราะหแขอมูล ในการวิจัยน้ีไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหแทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางการ
วิจัยสังคมศาสตรแ มาประมวลผลขอมูลวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency)  คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นสถิติขั้นตอนที่  1  สวนขั้นตอนที่  2  นําขอมูลขั้นตอนที่  1   ใชสถิติอางอิง 
(Inferential Statistics)  ไดแก  การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) หรือการวิเคราะหแความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) เพื่อนําไปวิเคราะหแกับแบบสอบถาม  
 
ผลการวิจัย 
 1.  ระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธ ยม ศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการเอาชนะ ดานการรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดานการ
ยอมให  มีผลการวิเคราะหแดังน้ี 
  1.1  ดานการเอาชนะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =  3.71) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีระดับการจัดการความขัดแยง อยู
ในระดับมากทุกขอ โดยมีขอสังเกตวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่  4  ใชตําแหนงหนาที่ในการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางเครงครัด (
x  =  3.94) ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอที่  1  เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นในสถานศึกษา ทานไดพยายามทําตามวิธีการของตนเองจนบรรลุ
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เปูาหมาย ( x  =  3.51) และจากขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการจัดการความขัดแยง  ดานการเอาชนะที่ไดจากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (open ended) มีขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี  1)  ควรมีการใชหลักธรรมในการแกปใญหา เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นในสถานศึกษา 
(คาความถี่เทากับ  60)  2)  ควรมีการจัดกิจกรรมสัมมนาในเรื่องการพัฒนาองคแกร (คาความถี่เทากับ  50)  และ  3)  ควรใหความสําคัญในการ
แกปใญหาเมื่อเกิดความขัดแยงในสถานศึกษา (คาความถี่เทากับ  26) 

 1.2  ดานการรวมมือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =  3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระดับการจัดการความขัดแยง 
อยูในระดับมากทุกขอ  โดยมีขอสังเกตวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่  13  ใหคูกรณีรวมมือหรือชวยเหลือกันแกปใญหาจนเป็นที่พอใจทั้งสอง
ฝุาย ( x  =  4.15) ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอที่  16  แสวงหาความชวยเหลือจากคนอื่นในการแกไขปใญหาจนเป็นที่พอใจของทุกฝุาย ( x  =  
3.76) และจากขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมดานการรวมมือ ที่ไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอเสนอแนะที่สําคัญ
ดังน้ี  1)  ควรมีการรวมเสนอความคิดเห็นในการแกปใญหาในสถานศึกษา  (คาความถี่เทากับ  53)  2)  จัดทําคูมือแนวการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประยุกตแใชใหเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ (คาความถี่เทากับ  42)  และ  3)  มีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธแภายในองคแกร (คาความถี่
เทากับ  34) 

 1.3  ดานการประนีประนอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =  3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระดับการการจัดการ
ความขัดแยง อยูในระดับมากทุกขอ  โดยมีขอสังเกตวา ขอที่มีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่  17  คํานึงถึงความตองการของผูอื่นในการเจรจา
แกปใญหา ( x  =  4.11) ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอที่  23  ยอมแพในบางประเด็นเพื่อชนะในอีกบางประเด็น ( x  =  3.84) และจาก
ขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมดานการประนีประนอมที่ไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี  1)  
ควรมีการรวมเสนอความคิดเห็นในการแกปใญหาในสถานศึกษา (คาความถี่เทากับ  53)  2)  จัดทําคูมือแนวการปฏิบัติงาน เพื่อประยุกตแใชให
เหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ (คาความถี่เทากับ  42)  และ  3)  มีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธแภายในองคแกร (คาความถี่เทากับ  38) 

 1.4  ดานการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  =  2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระดับการการจัดการ
ความขัดแยง อยูในระดับปานกลางทุกขอ  โดยมีขอสังเกตวา ขอที่มีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่  29  พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่
นําไปสูการโตแยงกัน ( x  =  2.80) ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอที ่ 26  ไมรับรูวามีปใญหาความขัดแยงในองคแการของตน ( x  =  2.56) และจาก
ขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมดานการหลีกเลี่ยง ที่ไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี  1)  มี
กิจกรรมสรางความสัมพันธแภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง (คาความถี่เทากับ  50)  2)  ควรมีการเปิดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นในดาน
ตาง ๆ ของภายในสถานศึกษา (คาความถี่เทากับ  50)  และ  3)  ไมควรหลีกเลี่ยงจากปใญหาที่เกิดขึ้นและควรสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรใน
สถานศึกษา (คาความถี่เทากับ  36) 

 1.5  ดานการยอมให โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =  3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระดับการการจัดการความ
ขัดแยง อยูในระดับมากทุกขอ  โดยมีขอสังเกตวา ขอที่มีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที ่ 33  นึกถึงความประสงคแหรือความพอใจของผูอื่นเมื่อตองมีการ
เจรจาตอรอง ( x  =  4.10) ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอที่ 39 ทําตามความคิดเห็นของผูอื่นถาสามารถทําใหผูอื่นมีความสุขหรือไดประโยชนแ ( x  
=  3.64) และจากขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมดานการยอมใหที่ไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอเสนอแนะที่สําคัญ
ดังน้ี  1)  ผูบริหารควรยอมรับฟใงความคิดเห็นจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และพรอมที่จะรับฟใงปใญหาที่เกิดขึ้น (คาความถี่เทากับ  52)  2)  
ควรมีการหมั่นสรางความสามัคคใีหเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ (คาความถี่เทากับ  43) และ  3)  ไมควรปลอยใหผูอื่นมี
อิทธิพลเหนือตนเองและมีการแกปใญหาอยางสมเหตุสมผล (คาความถี่เทากับ  37) 

2.  ระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง และขนาดของสถานศึกษา มีผลการ
วิเคราะหแดังน้ี 

 2.1  ดานการเอาชนะ จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร 
(ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในดานการเอาชนะ ไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหแระดับการจัดการความขัดแยง 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีระดับการ
จัดการความขัดแยง ดานการเอาชนะ ไมแตกตางกัน 

 2.2  ดานการรวมมือ จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร 
(ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในดานการรวมมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดย
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คณะกรรมการเครือขายมีระดับการจัดการความขัดแยงดานการรวมมือมากกวาครูผูสอน เมื่อวิเคราะหแระดับการจัดการความขัดแยง จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีระดับการจัดการความขัดแยง ดาน
การรวมมือมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

 2.3  ดานประนีประนอม จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร 
(ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในดานการประนีประนอม ไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหแระดับการจัดการความ
ขัดแยง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ พบวา มีระดับการจัดการความขัดแยง ดาน                           
การประนีประนอมไมแตกตางกัน 

 2.4  ดานการหลีกเลี่ยง จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร 
(ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในดานการหลีกเลี่ยง ไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหแระดับการจัดการความขัดแยง 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ พบวา มีระดับการจัดการความขัดแยง ดานการ
หลีกเลี่ยงไมแตกตางกัน 

 2.5  ดานการยอมให จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน  พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร 
(ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในดานการยอมให ไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหแระดับการจัดการความขัดแยง 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็น  3  ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัดการความ
ขัดแยงดาน                การยอมใหมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการเอาชนะ ดานการรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดานการ
ยอมให 
 1.1  ดานการเอาชนะ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา การจัดการความขัดแยงดานการเอาชนะเป็นวิธีที่
ผูบริหารใชในการแกปใญหาเป็นอันดับที่  4  อาจเป็นเพราะวาเป็นพฤติกรรมมุงเอาชนะ เอาใจตนเอง มุงชัยชนะของตนเองเป็นสําคัญ แตถา
ผูบริหารไมกลาที่จะจัดการความขัดแยงแบบเอาชนะเลย  ก็อาจเกิดผลเสียตอการบริหารงานในสถานศึกษาเน่ืองจากบงบอกถึงผูบริหารไมกลาใช
อํานาจในการตัดสินใจสิ่งที่ถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคแ  กังนอย (2545) ไดวิจัยยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียนใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงแบบการรวมมือมากที่สุด 
รองลงมาคือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง แบบการยอมให และแบบที่ใชนอยที่สุด คือ แบบการเอาชนะ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อาวุธ  โอชาพงศแ (2547) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอวิธีการแกปใญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของครูตอวิธีการแกปใญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน แตละดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงตามอันดับจากนอยไปหามาก ไดแก การเอาชนะ การ
รวมมือ การหลีกเลี่ยง การประนีประนอม และการยอมให ซึ่งวิธีการเอาชนะเป็นวิธีที่ใชในการจัดการความขัดแยงเป็นวิธีสุดทาย 

 1.2  ดานการรวมมือ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา การจัดการความขัดแยง ดานการรวมมือของ
ผูบริหารเป็นผลดีกับสถานศึกษาเพราะเป็นวิธีการที่ทุกคนจะไดรับประโยชนแในการไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและทุกฝุายยอมรับ เป็น
วิธีที่ทั้งสองฝุายไดมีสวนรวมในการแกไขหรือหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมเกียรติ  
สิงหแกูล (2547) ไดกลาวถึง การรวมมือเป็นวิธีการที่บุคคลมุงที่เปูาหมายตนเองและใหความรวมมือตอการแกปใญหา  โดยทุกฝุายที่เกี่ยวของกับ
ความขัดแยงตางพยายามตอบสนองความตองการของทุกฝุายใหไดมากที่สุด การผอนปรนเป็นวิธีที่ใหทุกฝุายแกปใญหาดวย การมองหาจุดตาง
มากกวาการเปลี่ยนประเด็นหลักที่เป็นเปูาหมายของแตละฝุาย ซึ่งไดแก การหาขอยุติที่ทุกฝุายเป็นผูชนะ สามารถบรรลุเปูาหมายของตนเองและ
ทั้งเป็นที่ยอมรับเชิงเหตุผลทั้งสองฝุาย  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ไพฑูรยแ  นามบุญลือ (2544) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียน



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   766 

ประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียน จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีการรวมมือในการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเป็น
อันดับแรก รองลงมาเป็นวิธีการหลีกเลี่ยง ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีการเอาชนะเป็นลําดับสุดทาย   

 1.3  ดานการประนีประนอม โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารใชวิธี การจัดการความขัดแยงแบบการ
ประนีประนอมมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาสภาพของคนในสังคมไทยเป็นคนออนนอมถอมตน ถอยทีถอยอาศัย และมีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น ไมชอบวิธีการที่รุนแรง การปฏิบัติงานในสถานศึกษาตองพึ่งพาอาศัยกันและคอยชวยเหลือกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรคแ  
เหมันตแ (2546) กลาวถึง การประนีประนอม คือ การใชวิธีเจรจาตอรองเปลี่ยนความยินยอม ถอยทีถอยอาศัย คูกรณีแตละฝุายก็ไดประโยชนแและ
ตองยอมเสียสละประโยชนแบาง  มิใชฝุายหน่ึงไดหรือเสียแตอยางเดียวตลอด  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา  เสี่ยงเทียนชัย (2546) ได
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะและวิธีการบริหาร ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวน
ใหญใชวิธีการบริหารความขัดแยงวิธีประนีประนอม แตก็ยังมีผูบริหารโรงเรียนอีกจํานวนมากที่ใชวิธี การบริหารความขัดแยงในวิธีการหลีกเลี่ยง 
และวิธีการยอมให 

 1.4  ดานการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารใชวิธีการจัดการความขัดแยงดานการ
หลีกเลี่ยงนอยที่สุด  อาจเน่ืองมาจากบุคลากรในโรงเรียนไมตองการมีสวนรวมใน การจัดการความขัดแยง หรือไมยอมรับวามีความขัดแยงเกิดขึ้น 
และผูบริหารอาจเชื่อวาหากไมใหความสนใจกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นปลอยเวลาใหผานไปความขดัแยงอาจลดไปเองได  แตความเป็นจริงแลวการ
ใชการจัดการความขัดแยงดานการหลีกเลี่ยงน้ี หากปใญหาความขัดแยงน้ันไมไดรับการแกไขหรือทําใหยุติ  อาจทําใหความขัดแยงทวีความรุนแรง
จนเป็นผลเสียตอสถานศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลําจวน  ชื่นธงชัย (2551) ที่กลาวถึง วิธีการจัดการความขัดแยงดานการหลีกเลี่ยง 
วาเป็นวิธีแกไขความขัดแยงดวยการปฏิเสธวาไมมีความขัดแยงเกิดขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ ความรูสึกอีกฝุายหน่ึงชนะอีกฝุายหน่ึงแพ วิธีน้ีเหมาะสม
เมื่อปใญหาน้ันไมสําคัญเทาไร หรือเวลายังไมเหมาะสม ถาปลอยเวลาไปใหสงบลงเสียกอนจะเหมาะสมกวาและควรใชในระยะสั้น  แตวิธีน้ีไม
เหมาะสมเมื่อปใญหาน้ันไมหมดไป แตยังคงอยูหรือจะลุกลามตอไป  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รนัชญา  แซเลา (2548) ที่พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต  1  ใชวิธีการจัดการความขัดแยงแบบการหลีกเลี่ยงมากเป็นลําดับสามเชนเดียวกัน 

 1.5  ดานการยอมให โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูบริหารตองการลดความขัดแยงในสถานศึกษา
เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาอยูอยางสงบ ไมตองการใหคูกรณีที่มีความขัดแยงเกิด การบาดหมางใจระหวางกันและเห็นวาการยอมใหเป็นสิ่งที่ดี 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา  จาสิงหแ (2549) ไดวิจัยการจัดการความขัดแยง ของผูอํานวยการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต  4  พบวา  ขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการสถานศึกษาเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยมีผลดังน้ี ดานการรวมมือ การยอมให การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ จะเห็นระดับความคิดเห็นดานยอม
ใหอยูในระดับมากเชนกัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา  พรหมคุณ (2549) พบวา การแกปใญหาความขัดแยงในโรงเรียนของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3  จําแนกตามประสบการณแในตําแหนงของผูบริหารและขนาดของโรงเรียน 
ดังน้ี ดานการเอาชนะอยูในระดับตํ่า ดานรวมมือ ดานการประนีประนอมและดานหลีกเลี่ยง อยูในระดับปานกลาง สวนดานการยอมใหอยูใน
ระดับสูง  

2.  ระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง และขนาดของสถานศึกษา 

    2.1  ระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางดังน้ี 

       2.1.1)  ดานการเอาชนะ พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความ
ขัดแยง ดานการเอาชนะ ไมแตกตางกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูบริหารและครูผูสอนตางมีบทบาทในการจัดการความขัดแยงดานการเอาชนะ จึง
ทําใหความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) ดานการเอาชนะ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา  จา
สิงหแ (2549) ไดกลาววา การเอาชนะ หมายถึง การที่ผูบริหารจัดการความขัดแยง โดยใหผูอื่นปฏิบัติตามวิธีการหรือคําสั่งที่ผูบริหารคิดและ เป็น
การใชอํานาจแบบที่มุงตนเองในระดับสูง แตมุงผูอื่นในระดับตํ่า เป็นการแกปใญหาแบบแพ–ชนะ โดยใชอํานาจหรือกําลังเพื่อการมีชัย โดยไม
สนใจความตองการหรือความคาดหวังของผูอื่น การจัดการความขัดแยงตามแบบน้ีเหมาะกับความขัดแยงที่ไมใชเรื่องสําคัญหรือตองรีบตัดสินใจ
อยางรีบดวน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลําจวน  ชื่นธงชัย (2551) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต  1  ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการเอาชนะนอยที่สุด 

       2.1.2)  ดานการรวมมือ พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความ
ขัดแยง ดานการรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยคณะกรรมการเครือขายมีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความ
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ขัดแยงดานการรวมมือมากกวาบุคลากร (ครูผูสอน) อาจเน่ืองมาจากผูบริหารและครูผูสอนเลือกใชสถานการณแใหเหมาะสมในการแกปใญหาความ
ขัดแยง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา  จาสิงหแ (2549) ไดวิจัย การจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต  4  พบวา  ขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการสถานศึกษาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยมีผลดังน้ี ดานการรวมมือ การยอมให การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการเอาชนะ  และผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของขาราชการครูเก่ียวกับการจัดการความขดัแยงของผูอํานวยการสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาที่ ดานการยอมให ดานการ
รวมมือ ดานการประนีประนอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และสอดคลองกับงานวิจัยของ รนัชญา  แซเลา (2548) ได
ศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต  1  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใช
การจัดการความขัดแยงแบบการรวมมือเป็นอันดับที่  2   

       2.1.3)  ดานการประนีประนอม พบวา  คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการ
ความขัดแยงของบุคลากร ดานการประนีประนอมไมแตกตางกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) เห็นวา
การใชวิธีการประนีประนอม เป็นวิธีที่มีเหตุผล เป็นประชาธิปไตย โดยเมื่อมีความขัดแยงขึ้นผูโดยใชทางสายกลาง ไมเขาฝุายใด ฝุายหน่ึง แสดง
ใหเห็นวาผูบริหารมีความยุติธรรมและมีเหตุผล  แกปใญหาและลดความรุนแรง มีการเจรจาตอรอง หรือปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม อาจตองแยกคูกรณีออกจากกันหรือยายคนละที่  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรพล  มนตรีภักดี (2550) ไดศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  1  ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี โดยภาพรวมผูบริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงมากที่สุดเป็นแบบ การประนีประนอม รองลงมาเป็นแบบการรวมมือ กลาวโดยสรุปวาการ
แกปใญหาความขัดแยงดวยวิธีการประนีประนอม เป็นแบบที่ทั้งสองฝุายใชวิธีผอนปรนเขาหากันมากกวาที่จะเผชิญหนากัน โดยตอรองไกลเกลี่ย
ใหทั้งสองฝุายตองยอมรับในเหตุผลซึ่งกันและกันในลักษณะพบกันครึ่งทาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สยุมพร ธาวิพัฒนแ (2550) ไดศึกษา
การจัดการความขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี พบวา  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุทัยธานี มีความขัดแยงอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีปใญหาความขัดแยงระหวางโรงเรียนกับบุคคลหรือหนวยงานมากที่สุด
รองลงมา คือปใญหาความขัดแยงระหวางกลุมงานและปใญหาความขัดแยงระหวางบุคคล  สวนวิธีการจัดการกับความขัดแยง พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนใชวิธีการจัดการความขัดแยงแบบประนีประนอม   

       2.1.4)  ดานการหลีกเลี่ยง พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความ
ขัดแยง ดานการหลีกเลี่ยง ไมแตกตางกัน  ทั้งน้ีการเป็นเพราะวาผูบริหารที่เลือกใชวิธี การจัดการความขัดแยง ไมไดมีผลตอการตัดสินใจเลือก
วิธีการจัดการความขัดแยงแตอยางใด อาจเป็นเพราะผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญน้ันอยูในสภาพแวดลอมและบริบทที่ไมแตกตางกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรีชา จาสิงหแ (2549) ไดวิจัยการจัดการความขัดแยง ของผูอํานวยการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต  4  พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต  4  จําแนกตามตําแหนงหนาที่ วิธีการยอมให การวมมือแกปใญหา การ
ประนีประนอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สวนดานการเอาชนะ และดานการหลีกเลี่ยง ไมแตกตางกัน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ลําจวน  ชื่นธงชัย (2551) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน 
เขต  1  ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอมมากที่สุดรองลงมาคือการรวมมือ  การหลีกเลี่ยง 
การยอมใหและการเอาชนะนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณแการบริหาร  และวุฒิการศึกษาที่ตางกันจะมี
พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน 

       2.1.5)  ดานการยอมให พบวา คณะกรรมการเครือขายและบุคลากร (ครูผูสอน) มีความคิดเห็น ดานการยอมให ไมแตกตาง
กัน  ที่เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารและครูผูสอนเห็นวาเป็นวิธีการจัดการความขัดแยงที่มีเหตุผล  และมีหลักการเป็นประชาธิปไตย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ  รุจิรตานนทแ (2547) ไดศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่  1–2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู มีวิธีการขจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน 

    2.2  ระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาดังน้ี 

       2.2.1)  ดานการเอาชนะ พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียน
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการเอาชนะ ไม
แตกตางกัน  ที่เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาที่เลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงไมไดมีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการ
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ความขัดแยงแตอยางใด อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร 
สวนใหญน้ันอยูในสภาพแวดลอมและบริบทที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคแ  กังนอย (2547) ไดวิจัยยุทธวิธีการจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน และ
เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกัน มีวิธีการจัดการความขัดแยงดานการเอาชนะ ไมแตกตางกัน  

       2.2.2)  ดานการรวมมือ พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียน
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการรวมมือ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีระดับการจัดการความขัดแยง ดานการรวมมือ มากกวา
สถานศึกษาขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีประสบการณแในการทํางาน
นอยกวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ สงผลใหการจัดการความขัดแยงแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา  จาสิงหแ (2549) ไดวิจัย
การจัดการความขัดแยง ของผูอํานวยการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต  4  พบวา  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต  4  
จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานการรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  

       2.2.3)  ดานการประนีประนอม พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรใน
โรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการ
ประนีประนอม ไมแตกตางกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และไดรับการฝึกอบรม และมีวิธี
แกปใญหาความขัดแยงดานประนีประนอมไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา  พรหมคุณ (2549) ไดศึกษา                      
การแกปใญหาความขัดแยง ในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3  พบวา  การแกปใญหาความ
ขัดแยงในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จําแนกตามจําแนกตามขนาดโรงเรียนระหวาง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ โดยรวมรายดานไมแตกตางกัน  

        2.2.4)  ดานการหลีกเลี่ยง พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียน
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการหลีกเลี่ยง ไม
แตกตางกัน  ที่เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะวาผูบริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นในการจัดการความขัดแยงดานการหลีกเลี่ยง  ที่
คลายคลึงกันหรือเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคแ  กังนอย (2547) ไดวิจัยยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน และเปรียบเทียบตามขนาดของ
สถานศึกษาที่แตกตางกัน มีวิธีการจัดการความขัดแยงดานการหลีกเลี่ยง ไมแตกตางกัน 
       2.2.5)  ดานการยอมให พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีระดับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียน
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ดานการยอมให 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัดการความขัดแยงดานการยอมใหมากกวา
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ  ที่เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะวา บุคลากรในโรงเรียนเครือขายที่มีขนาดตางกันมีความทักษะและมีวิธีการ
จัดการความขัดแยงดานการยอมใหไมเหมือนกัน อาจเน่ืองมาจากประสบการณแในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา  จาสิงหแ 
(2549) ไดวิจัยการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต  4  พบวา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กา รศึกษา
ขอนแกน เขต  4  จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานการเอาชนะ การยอมให และการรวมมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
และผลการเปรียบเทียบรายคู พบวาขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ  มี
ความเห็นดานการเอาชนะ  การยอมใหและการรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช 

จากขอคนพบจากงานวิจัยการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงของบุคลากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําไปใชดังน้ี 
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1.  ผูบริหารสถานศึกษาในเครือขาย ควรมีการปรับปรุงและใชวิธีการจัดการความขัดแยงดานการรวมมือแกปใญหาและการ
ประนีประนอม เพื่อใหการทํางานขององคแการสําเร็จลุลวงไปดวยดี ควรมีการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม และควรนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในการบริหารสถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาควรมีการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายไดมีโอกาสศึกษาตอ  เพื่อเพิ่มพูนและ
สงเสริมใหผูบริหารมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาอันสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษาในที่สุด ตลอดจนการไดรับการฝึกอบรม สัมมนา 

3.  ผูมีสวนรวมเกี่ยวของการบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาโดยการไปศึกษาดูงานองคแการที่ประสบความสําเร็จ  เพื่อนําผลที่
ไดมาประยุกตแใชเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการความขัดแยง  ใหเหมาะสมกับสถานการณแใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่ดีย่ิงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบคุณเป็นอยางสูงในความกรุณาของผูอํานวยการสถานศึกษาที่เป็นประธานกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร ทั้ง 62 โรงเรียน และคณะบุคลากรที่ไดสละเวลาอันมีคาที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง พรอมทั้งใหคําแนะนําตลอดเวลาในการจัดทําวิจัยฉบับน้ี รวมทั้งแกไขขอบกพรองงานวิจัยดวยความเอาใจใสจน
ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณผูทรงวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามทุกทานและใหกําลังใจระหวางทําวิจัยทุกขั้นตอนของการวิจัย 
 คุณคาและคุณประโยชนแอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบใหแก บิดา มารดา ผูลวงลับและผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน ผูวิจัยหวัง
เป็นอยางย่ิงวางานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชนแตอการจัดการความขัดแยงของบุคล ากรในโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไมมากก็นอย 
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การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

Administration of information technology system in Kosampheewittaya school under the 
secondary educational service area office 41 

 
ศักดิ์สิทธิ์ ถาวร1 สุเนตร ทองค าพงษแ2 และ นลธวัช ยุทธวงศแ3 

Sacksit Thaworn  Sunate Tongkumpong  and Nontawat yuttawong 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเน้ือหา ผลการศึกษา  
 การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยรวมอยู
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ระบบสารสนเทศการบริหาร
วิชาการ  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือ  สถานศึกษาควรนําผลการนิเทศ แจงใหครูและบุคลากรทราบ ถึงจุดเดน จุดดอย เพ่ือปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาตอไป  และสถานศึกษาควรมีการกํากับติดตาม การปรับปรุงแกไข หรือสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ค าส าคัญ:  การบริหารระบบสารสนเทศ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the Administration Of Information Technology System In 
Kosamphee Wittaya School Under The Secondary Educational Service Area Office 41. Population is 
administrators and teachers who were in charge of managing the information systems in school total 36 people. 
Questionnaires and review form were used as a tool for collecting data, and data were analyzed by frequency 
analysis, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The result of the Administration Of Information Technology System In Kosamphee Wittaya School 
Under The Secondary Educational Service Area Office 41 collected information at a high level. Consisting all of 
procedures were a high level. Arranging from a first high level to a final level were academic information system, 
learners information system, school information system, report information system and management information 
system. 
 The results suggest two alternatives for developing this school management information systems 
which are 1) School should inform the supervision report including the strengths and weaknesses to teachers for 
planning, solving and developing in the school.  2) School should follow up the solving process or support for 
development. 
Keywords : the Administration Of Information Technology System. 
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บทน า 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 ความวา ผูบริหารสถานศึกษา
จําเป็นตองมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา ใหบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่ตองการ และครอบคลุมภารกิจดานการบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาตองมีระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา ที่นําไปสูคุณภาพของผูเรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกตอง สมบูรณแ เป็นปใจจุบัน และ
สามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลา โดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตางๆ ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของควรศึกษาแนวคิดและ
ดําเนินการทั้งสองสวนควบคูกันไปในขณะเดียวกัน เพื่อใหมีความสอดคลองและเกิดประโยชนแสูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา ดังน้ัน 
การที่สถานศึกษาจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดน้ัน จะตองอาศัยระบบสารสนเทศที่ดี เหมาะสม และอยูภายใตวัฒนธรรมแหงปใญญา 
จึงจะทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางราบรื่น และสถานศึกษาถือเป็นแหลงขอมูลปฐมภูมิ หรือแหลงขอมูล
เบื้องตน ซึ่งเป็นขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาที่สําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ ที่จะตองนําขอมูลจากสถานศึกษาไปใชเพื่อก ารวาง
แผนการบริหาร หรือการปฏิบัติการในการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หากสถานศึกษาซึ่งเป็นแหลงขอมูล
ดังกลาวไมไดจัดเก็บขอมูลไวอยางเป็นระบบ ประสิทธิภาพของการใชขอมูลของสถานศึกษาเองก็ยอมลดนอยลงไป ทั้งยังมีผลกระทบกับ
หนวยงาน ทั้งระดับเหนือ และหนวยงานที่เก่ียวของ น่ันคือการไดขอมูลที่ไมถูกตอง ไมทันกับเหตุการณแ และเพียงพอตอการใช ซึ่งจะสงผลใหการ
บริหาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลาน้ีลดประสิทธิภาพลงไปดวย   
 ผลการศึกษาของ หทัยชนก มาตยแแสง, ประยูร แสงใส และวิทยา ทองดี (2556 : 22-23) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงานระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา  ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 
4 โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก และขอเสนอแนะที่ไดรับจากการศึกษาการบริหารงานระบบสารสนเทศ คือ ควรมีการวางแผนและ
กําหนดนโยบายในการสงเสริมการใชระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอยางชัดเจน ควรมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาใหบุคลากรไดมีความรู
ความสามารถ มีทักษะอยางตอเน่ืองในการใชงานดานระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ควรไดรับการสนับสนุนอุปกรณแเครื่องมือที่เหมาะสมและ
พอเพียงตอการใชงานดานระบบสารสนเทศจากหนวยงานตนสังกัดควรจัดใหมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหความ
ชวยเหลือ และแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ และผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอนควรเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนแที่ไดรับจากการ
นําระบบสารสนเทศเขามาใชในสถานศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุธาเทพ พันธแรัตนแ (2553 : 85 -86) ซึ่งไดทําการศึกษาการบริหาร
ระบบสารสนเทศที่จําเป็นตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหแบุรี และอางทอง 
พบวา การบริหารระบบสารสนเทศทั้ง 5 ดาน ไดแก สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ และสารสนเทศเพื่อการรายงาน มีความจําเป็นระดับมากตอการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหแบุรี และอางทอง โดยสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน มีความจําเป็นตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการายงาน สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการ และสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษามีความจําเป็นอันดับสุดทาย 
 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เป็นโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไดมีการนําเอาระบบสารสนเทศเขามา
บริหารในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามผูศึกษาซึ่งเป็นครูผูสอนในโรงเรียนโกสัมพี
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ก็ไดพบวาขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีจุดที่ควรพัฒนา คือ “พัฒนาครูผูสอนเพื่อใหเกิดความหลากหลายและ
ความนาสนใจในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญมีการบันทึกหลังสอนที่ชัดเจน สงเสริมการวิจัยการเรียนรูของผูเรียน และนําผลเพื่อไป
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการติดตามประเมินทุกกลุมสาระเรียนรูทา
การวิเคราะหแศักยภาพของผูเรียน และใชการประเมินดานทักษะกระบวนการใหมากขึ้น” ผูศึกษาเห็นวาโรงเรียนโกสัมพีวิทยาอาจมีการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะน้ันแลว แตเกิดจากการมีขอมูลสารสนเทศที่ไมครบถวน หรือการจัดการบริหารระบบสารสนเทศขาดความพรอม จึงรายงานผลไมครบ
ตามเกณฑแการประเมิน  จากขอคนพบดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารระบบสารสถานสนเทศในสถานศึกษา เพื่อศึกษาการ
บริหารและขอเสนอแนะการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน การวางแผน
การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร และผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตอไป 
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จุดประสงคแของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 27 คน ของ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน 

2. แหลงขอมูลสําหรับการสัมภาษณแ เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 3 คน ตัวแทนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑแที่กําหนด 

3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน โกสัมพีวิทยาสังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งมีเน้ือหาและรูปแบบ  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสั มพีวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ในประเด็น  ดังน้ี 
 1.  ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 
 3.  ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ 
 4.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 5.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)   5  ระดับ 
 3.2 แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน  โกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured  Interviews) เป็นประเด็นสัมภาษณแที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
มากําหนดประเด็นในการสัมภาษณแเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.  การวิเคราะหแขอมูล 
 4.1 การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน  โกสัมพีวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย

การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 

 4.2  วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยรวม
อยูในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา คาเฉลี่ยอยู ใน
ระดับมาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี  
 ดานระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดทํา
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สารสนเทศประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาที่ถูกตองชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และการจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพการบริหาร 
โครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับเกียรติยศ
ชื่อเสียง/ผลงาน/โครงการดีเดนของสถานศึกษาครบถวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 ดานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สอดคลองสภาพปใญหา ความตองการ และความสนใจของผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา 
คือ การจัดเก็บขอมูลทะเบียนนักเรียนมีความถูกตอง เป็นปใจจุบันสามารถเรียกใชไดรวดเร็ว อยูในระดับมาก การจัดเก็บขอผลสัมฤทธิ์ท างการ
เรียน คุณลักษะอันพึงประสงคแ และสมรรถนะของนักเรียนที่เป็นปใจจุบัน อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย การจัดเก็บ
ผลงานของนักเรียนที่เป็นระบบและพรอมตอการใชงาน อยูในระดับดี  
 ดานระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด การจัดเก็บผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่เป็นปใจจุบัน อยูในระดับมาก และการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เป็นปใจจุบันอยูในระดับมาก 
เป็นลําดับที่ 3 และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การรวบรวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นระบบพรอมใชงาน อยูในระดับมาก  
 ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรก คือ การวางแผนรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝุายในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นปใจจุบัน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
การกําหนดเปูาหมายในการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในสวนการพัฒนาการศึกษาอยางชัดเจน อยูในระดับมาก การนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
ระบบสารสนเทศจากผูเกี่ยวของทุกฝุาย อยูในระดับมาก  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การนําผลการนิเทศ ติดตาม มาใชใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก  
 ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ลําดับแรก คือ การรายงานขอมูลสารสนเทศดานผูเรียนอยางครบถวน เป็นปใจจุบัน อยูในระดับมาก และการรายงานขอมูลสารสนเทศดาน
การจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน เป็นปใจจุบันอยูในระดับมาก ลําดับที่สอบ คือ การรายงานขอมูลสารสนเทศดานบริหารจัดการอยาง
ครบถวน เป็นปใจจุบัน อยูในระดับมาก และการรายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาชุมชุนแหงการเรียนรูอยางครบถวน เป็นปใจจุบันอยูในระดับมาก 
และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย การนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับมาก  
 2. ขอเสนอแนะเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไดแก 
 ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด คือ สถานศึกษาควรมีเจาหนาที่เก็บรวบรวมสารสนเทศที่
เกี่ยวกับผลงาน/โครงการดีเดนของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ เป็นปใจจุบันตลอดปี รองลงมา คือ สถานศึกษาควรสร างเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมสารสนเทศที่เก่ียวกับผลงาน/โครงการดีเดนของสถานศึกษาใหมีความสะดวกในการเก็บรวบรวม และสถานศึกษาควรแตงต้ังเจาหนาที่
หรือบุคลากรที่มีความรูความความสารมารถ เขาใจในการเก็บรวบรวมสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา และควรจัดอบรมใหบุคลากรมีความรู
ความในการรวบรวมสารสนเทศ ตามลําดับ 
 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด คือ สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ และสมรรถนะของนักเรียนที่เป็นครบถวน และนํามาวิเคราะหแ เปรียบเทียบผลกับปีกอ น เพื่อใหเกิดการพัฒนา
นักเรียนตอไป รองลงมา คือ สถานศึกษาควรกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคแ และ
สมรรถนะของนักเรียนใหสม่ําเสมอเป็นปใจจุบัน และสถานศึกษาควรเก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนใหสม่ําเสมอเป็นปใจจุบัน ตามลําดับ 
 ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่ คือ สถานศึกษาควรมีจุดรวบรวม และเผยแพรสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เชน หองเก็บรวมรวมสื่อการสอน เว็บไซตแ เพื่อใหครูไดใชสื่อการสอนรวมกันหรือบูรณาการกันได และ
สถานศึกษาควรควรแตงต้ังเจาหนาที่หรือบุคลากรที่มีความรูความความสารมารถ เขาใจในการเก็บรวบรวมเพื่อใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชงานงาย และครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามลําดับ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด คือ สถานศึกษาควรนําผลการนิเทศ แจงใหครูและบุคลากร
ทราบ ถึงจุดเดน จุดดอย เพื่อปรับปรุงแกไข และพัฒนาตอไป และสถานศึกษาควรมีการกํากับติดตาม การปรับปรุงแกไข หรือสงเสริมใหมีกา ร
พัฒนาอยางตอเน่ือง ตามลําดับ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด คือ สถานศึกษาควรมีการนําขอมูลสารสนเทศมาจัดการใหเป็น
ระบบ แลวนํามาวิเคราะหแ จัดทําเป็นรายงานใหสอดคลองตอการประเมินหรือประโยชนแอื่นๆ รองลงมา คือ สถานศึกษาควรประชุมกลุมงานฯ 
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กลุมสาระการเรียนรู เรื่องการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเพื่อการรายงานที่พรอมนําเสนอหรือรับการประเมินอยางครบถวน ถูกตองตามเกณฑแ
ที่เกี่ยวของ และสถานศึกษาควรใหครูและบุคลากรนําเสนอสารสนเทศงานที่ตนรับผิดชอบ แลวรวมกันเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การอภิปรายการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ดําเนินการดังน้ี 

การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เป็นเพราะวาโรงเรียนโกสัมพีวิทยามีการบริหารระบบสารสนเทศอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ ดานระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน ดานระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน และระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ หทัยชนก มาตยแแสง, ประยูร แสงใส และวิทยา ทองดี (2557 : 22-23)ไดทําการศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา  ผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ปดิวรดา ถาดไธสง (2554 : 204-208) ไดทําการศึกษา
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยแ เขต 4 ความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานวิชาการ เกี่ยวกับสภาพ การดําเนินงานการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยแ เขต 4 โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ พระสุทิศ เตชธมฺโม (2552 : 88-91) ได
ทําการศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา การบริหารระบบสารสนเทศ
โรงเรียนทั้ง 5 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากมีความสอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวแลว ยังพบวาสอดคลองกับแนวคิดของ ไพรวัลยแ พิทักษแสาลี 
(2560 : 23-25)  กลาววา สถานศึกษาอาจมีแนวดําเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศดังน้ี 1) จัดโครงสรางหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษา
ที่เอื้อตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  2) กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเป็นหมวดหมู ครอบคลุม เป็น
ปใจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ 3) นําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนแในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะดานระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีเจาหนาที่เก็บรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลงาน/
โครงการดีเดนของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ เป็นปใจจุบันตลอดปี เป็นเพราะวาโรงเรียนโกสัมพีวิทยายังขาดการจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับ
เกียรติยศชื่อเสียง/ผลงาน/โครงการดีเดนของสถานศึกษาครบถวน สอดคลองกับ แนวคิดของ ไพรวัลยแ พิทักษแสาลี (2560 : 23 -25) กําหนด
ผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเป็นหมวดหมู ครอบคลุม เป็นปใจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ 

ขอเสนอแนะดานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ และสมรรถนะของนักเรียนที่เป็นครบถวน และนํามาวิเคราะหแ เปรี ยบเทียบผลกับปีกอน เพื่อใหเกิดการพัฒนานักเรียนตอไป เป็น
เพราะวา โรงเรียนโกสัมพีวิทยายังขาดการจัดเก็บผลงานของนักเรียนที่เป็นระบบและพรอมตอการใชงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุธา
เทพ พันธแรัตนแ (2553 : 85-86) ไดทําการศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเป็นตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหแบุรี และอางทอง พบวา การบริหารระบบสารสนเทศทั้ง 5 ดาน ไดแก สารสนเทศพื้นฐานของ
สถานศึกษา สารสนเทศที่เก่ียวกับผูเรียน สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ และสารสนเทศเพื่อการ โดย
สารสนเทศที่เก่ียวกับผูเรียน มีความจําเป็นตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับแรก 

ขอเสนอแนะดานระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ สถานศึกษาควรมีจุดรวบรวม และเผยแพรสารสนเทศที่เกี่ยวกับสื่อการสอน 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เชน หองเก็บรวมรวมสื่อการสอน เว็บไซตแ เพื่อใหครูไดใชสื่อการสอนรวมกันหรือบูรณาการกันได เป็นเพราะวา 
โรงเรียนโกสัมพีวิทยายังขาดการรวบรวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นระบบพรอมใชงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ พระ
สุทิศ เตชธมฺโม (2552 : 88-91) ไดทําการศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
พบวา ผูบริหารและครูสวนใหญใหความสําคัญระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรนําผลการนิเทศ แจงใหครูและบุคลากรทราบ ถึงจุดเดน 
จุดดอย เพื่อปรับปรุงแกไข และพัฒนาตอไป เป็นเพราะวาโรงเรียนโกสัมพีวิยายังขาดการนําผลการนิเทศ ติดตาม มาใชในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) การจัดการอยางมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ดําเนินการตอเน่ือง
เพือ่ใหเกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan) การดําเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
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ปรับปรุงแกไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลลัพธแที่ได และหากไมไดผลลัพธแตามที่คาดหมายไว จะตองทํา
การทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมและทําตามวงจรคุณภาพซ้ําอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ําไปเรื่อย ๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและระดับ
ผลลัพธแที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลักการดังกลาวหากนํามาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาจะชวยพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีคุณภาพ 

ขอเสนอแนะดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน สถานศึกษาควรมีการนําขอมูลสารสนเทศมาจัดการใหเป็นระบบ แลวนํามา
วิเคราะหแ จัดทําเป็นรายงานใหสอดคลองตอการประเมินหรือประโยชนแอื่นๆ เป็นเพราะวา โรงเรียนโกสัมพีวิทยายังขาดการนําขอมูลสารสนเทศ
มาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับผลการศึกษาของ หทัยชนก มาตยแแสง, ประยูร แสงใส และวิทยา ทองดี (2557 : 
22-23) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 
เขต 4 พบวาผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน ใหความสําคัญในดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลงาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ควรศึกษา เรื่อง แนวทางในการจัดเก็บผลงานของนักเรียนที่ของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
ควรศึกษา เรื่อง แนวทางในการรวบรวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรง เรียนโกสัมพีวิทยา สํานักเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
ควรศึกษา เรื่อง แนวทางในการนําผลการนิเทศ ติดตาม มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สํานักเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
ควรศึกษา เรื่อง แนวทางในการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สํานักเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุเนตร ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.นลธวัช ยุทธ
วงศแ กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยาง
สูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการ
ใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การบริหารหลกัสตูรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎรีะบบโรงเรียนวัชรวิทยา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 41 
The management of the gement of the enrichment classroom using system theory of 

Watcharawittaya School under the secondary educational service area office 41 
 

สุรศักดิ์ โพธิบ์ัลลังคแ1 นลธวัช ยุทธวงศแ2  และสุรพงษแ  แสงสีมุข3 
Surasak Pobanlang  Nontawat yuttawong  and Suraphong Saengseemuk 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผูสอน จํานวน 86 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูแทนครู) ของโรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 104 คน 
 ผลการศึกษา พบวา สภาพการการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานงบประมาณ อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ดานบุคคล อยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดการ อยูในระดับมาก ดานกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก ดานวัสดุสิ่งของ อยูใน
ระดับมาก ดานการบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก ดานขอมูลยอนกลับ อยูในระดับมาก ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก ดานเจตคติ 
อยูในระดับมาก ดานความรู อยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับมาก และ ดานทักษะ อยูในระดับมาก ตามลําดับ  
 ขอเสนอแนะ คือ ควรใหครูผูสอนรายงานผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณแ เพื่อขยายผลความรูที่ไดรับ ควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของครูและบุคลากรตามสาขาวิชาอยางเพียงพอ ควรจัด
สภาพสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  
ค าส าคัญ:  การบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษ, ทฤษฎีระบบ 
 

ABSTRACT 
 The objective of the study the management of the enrichment classroom curriculum using system theory in 
Watcharawittaya School under the Secondary Educational Service Area Office 41 was to find out the states and 
recommendations from the management of the enrichment classroom curriculum using system theory in 
Watcharawittaya School under the Secondary Educational Service Area Office 41. The population of this study consisted 
of 1 principal, 4 deputy directors, 86 teachers and 13 committees of basic educational school (excluding principals and 
the representatives of teachers) of Watcharawittaya School under the Secondary Educational Service Area Office 41 in 
academic year 2561 (2018). The total was 104 people. 
 The results of the research were as follow: The states of the management of the enrichment classroom 
curriculum using system theory in Watcharawittaya School under the Secondary Educational Service Area Office 41 as a 
whole were at a high level, when considering on each aspect and ranking by the mean scores from high to low as follow: 
budget was in the highest level, followed by personnel was in the highest level. Management, learning process, materials, 
curriculum management, feedback, measurement and evaluation, attitude, knowledge, community participation and skill 
were in high levels. 
 The recommendations were to encourage the teachers report the feedback of knowledge sharing activities 
and experiences for building on knowledge, considering the distribution of budgetary for campaign against knowledge and 
competency development of teachers and personnel according to each subject field, environmental management 
contributed to learning and motivating students attend to join learning activities,  
Keywords : the management of the enrichment classroom curriculum using , system theory. 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหความสําคัญกับแนวการจัดการศึกษา 
โดยระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถื อวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546 : 13)   
 การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคนมุงเนนการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ในแตละชวงวัยเพื่อวางรากฐานใหเป็นคนมี
คุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการ ในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนใน
แตละชวงวัย ตามความเหมาะสม การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ การเรียนรู โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการ
เตรียมคนที่มีทักษะ ใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากน้ีตองใหความสําคัญกับการสรางปใจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งสื่อการ
เรียนรู และ แหลงเรียนรูที่หลากหลาย (สํานักคณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559 : 16) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกําหนดจุดมุงหมาย  เพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังของชาติ 
ใหเป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โครงการ
หองเรียนพิเศษเป็นโครงการสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมุงหวังใหนักเรียนมีโอกาส และความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาตามศักยภาพ
ความสนใจ และความถนัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดปรับปรุงแนวทางการเปิดหองเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ ความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ
สถานศึกษา ตลอดจนใหผูเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ สามารถดําเนินการเปิดหองเรียนพิเศษ ที่มุงเนนการจัดการเรียน การสอน สงเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มีความพิเศษ ดานวิชาการและดานอื่น ๆ ไดอยางถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 5) 
 จากความสําคัญดังกลาวทําใหโรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จําเป็นอยางย่ิงที่ตองมีการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษ การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเป็นประโยชนตอ
ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษ สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถบริหาร
หลักสูตรหองเรียนพิเศษไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังนโยบาย ปีงบประมาณ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดานหลักสูตร หลักสูตรใหมควรพัฒนาในสวนของความสอดคลองเชิงทฤษฎี ตระหนักถึง การออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานของความ
เขาใจ ชัดเจนตรงกับการเรียนรู มีความสอดคลองตอเน่ือง และชี้ชัดของหลักการ สอดคลองกับมาตรฐานระดับสากล มีคําแนะนําที่ชัดเจนกับ
ครูผูสอน การจัดทําหลักสูตรควรอยู  บนพื้นฐานของการรับฟใงคําแนะนําจากผูมีสวนเกี่ยวของ และพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจในการศึกษา เรื่อง การบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัช
รวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 เพื่อประโยชนแในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตร
หองเรียนพิเศษ การจัดทําหลักสูตรหองเรียนพิเศษ การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล ซี่งเป็นสวนที่เกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรงเป็นกลไก
และกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งในการนําหลักสูตรสูการเรียนการสอนไดตรงตามเปูาหมายของการจัดการศึกษา และเกิดประโยชนแสูงสุดแก
ผูเรียน รวมทั้ง สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 และแนวทางการ
เปิดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอไป 
 
จุดประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คือ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษ 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษ 
     3. ขอมูลสภาพทัว่ไปของโรงเรียนวัชรวิทยา 
 4. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผูสอน 
จํานวน 86 คน (ไมรวมผูศึกษา) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษา และผูแทนครู) ของ
โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 104 คน 

2. แหลงขอมูลสําหรับการสัมภาษณแ เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิ
ทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไดแก  

 2.1 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  คือ อาจารยแ  ดร.สุบัน  พรเวียง  อาจารยแพิเศษวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 
 2.2 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน คือ ดร.ไพชยนตแ  ศรีมวง ผูอํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา 
 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน คือ นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และ นายพิวัฒนแวงศแ  สังคง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.4 ครูผูสอน ซึ่งทําหนาที่หัวหนางาน จํานวน 2 คน คือ นางอรษา  อภิรมยแวิไลชัย หัวหนากลุมงานโครงการหองเรียนพิเศษ

โรงเรียนวัชรวิทยา และ นางสาวมาลัย ฟองน้ิว หัวหนางานโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตรแ - คณิตศาสตรแ - ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (E-SMAT)  โรงเรียนวัชรวิทยา 

 2.5 ศึกษานิเทศกแ จํานวน 1 คน คือ ดร.พิมพแทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศกแชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น โดยอาศัยการศึกษาจากตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเป็น
ฐานขอมูลเบื้องตน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีมี  3  ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษ โดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5  ระดับ  
 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
3.2  แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured  Interviews) เป็นประเด็นสัมภาษณแที่ไดจากการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามมากําหนดประเด็นในการสัมภาษณแเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา กรรมสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครูผูสอน และศึกษานิเทศกแ 

4. การวิเคราะหแขอมูล 
 4.1 การบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

41 โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของ
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 

 4.2  วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   780 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานงบประมาณ อยูในระดับ มากที่สุด 
รองลงมา ดานบุคคล อยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดการ อยูในระดับมาก ดานกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก ดานวัสดุสิ่งของ อยู ใน
ระดับมาก ดานการบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก ดานขอมูลยอนกลับ อยูในระดับมาก ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก ดานเจต
คติ อยูในระดับมาก  ดานความรู อยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับมาก  และ ดานทักษะ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 2. ขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ไดแก 
  ดานบุคคล คือ ควรใหครูผูสอนรายงานผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณแ เพื่อขยายผลความรูที่ไดรับ 
  ดานงบประมาณ คือ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของครูและ
บุคลากรตามสาขาวิชาอยางเพียงพอ 
  ดานวัสดุสิ่งของ คือ ควรจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู 
  ดานการจัดการ คือ ควรเปิดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการปฏิบัติที่เนนภาษาอังกฤษ 
หรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยี  
  ดานการบริหารหลักสูตร คือ ควรจัดอบรมสัมมนาการปฏิบัติการสอน ตามคูมือหลักสูตรหองเรียนพิเศษแกครูผูสอน 
  ดานกระบวนการเรียนรู คือ ควรสงเสริมใหนักเรียนทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ หรือดานคณิตศาสตรแ 
วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยี กับหนวยงานระดับสากล 
  ดานการวัดและประเมินผล คือ ควรมีการประเมินดานการรวมกิจกรรมที่มีสวนแกไขปใญหาหรือเป็นประโยชนแตอชุมชนและ
สังคมโลก 
  ดานการมีสวนรวมของชุมชน คือ ควรประสานความรวมมือกับวิทยากร ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู ดาน
ภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยี 
  ดานความรู คือ ควรใชเทคนิคการสอนแบบเนนกระบวนการคิดที่สามารถทําใหนักเรียน เรียนรูความรูโดยผานกระบวนการคิด
ของตนเองเป็นสําคัญ 
  ดานทักษะ คือ ควรใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกวัน หรือฝึกปฏิบัติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ 
และเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง 
  ดานเจตคติ คือ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยูตลอดเวลา 
  ดานขอมูลยอนกลับ คือ ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรหองเรียนพิเศษอยางเป็นระบบ 
  
สรุปและอภิปรายผล 

การอภิปรายการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ดําเนินการดังน้ี 

การบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษ โดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา มีการวิเคราะหแหลักสูตร และวิเคราะหแนักเรียนกอนนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มี
งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหองเรียนพิเศษอยางเพียงพอ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณแ และเทคโนโลยีที่ใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเหมาะสมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู จัดใหมีการรายงานผลการจัดการเรียนรูใหนักเรียน ผูปกครอง ทราบอยางสม่ําเสมอ สงเสริมให
ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนนักเรียนเป็นสําคัญ และมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ดานวิชาการ และทักษะทางดานภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยี ในระดับชาติ มีการวัดผลและประเมินผลอยาง
ตอเน่ือง ควบคูไปกับการเรียนการสอน สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียน นักเรียนสามารถนํา
ความรูประสบการณแไปใชในการแกปใญหาในสถานการณแ  ตาง ๆ ได สามารถฝึกปฏิบัติ การสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจ หรือสามารถปฏิบัติงานไดตามขอแนะนํา สามารถตอบสนองการ
กระทําที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจตอสิ่งเราน้ัน มีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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หลักสูตรหองเรียนพิเศษ สอดคลองกับผลการวิจัยของ อดิศักด์ิ  มุงชู (2555 : 193 -195) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนา
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี ประกอบดวย องคแประกอบสําคัญ คือ 1) รูปแบบกาพัฒนาดานการบริหาร โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศนแในการบริหาร และจัดทํา
ขอมูลของครูเพื่อเตรียมการพัฒนาศักยภาพครู โดยกําหนดใหมีโครงสรางและคําสั่ งการบริหารงานหองเรียนพิเศษที่ชัดเจน จนสามารถนํา
โรงเรียนสูความเป็นเลิศดานตาง ๆ ไดเป็นอยางดี 2) รูปแบบการพัฒนาดานวิชาการ โรงเรียนไดมีการวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้ นฐาน 
พ.ศ. 2551 เพื่อจัดทําหลักสูตรหองเรียนพิเศษที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลที่จะสงเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองตอความถนัด ตาม
ศักยภาพและความตองการของผูเรียนดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 3) รูปแบบการพัฒนาดานบุคลากร โรงเรียน สนับสนุนใหครูไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง และสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  มีการวัดผลประเมินผล และก ารเผยแพรผลงานจนสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร และการจัดการเรียนการสอนสามารถใชสื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง มีประสบการณแในการ
อบรม การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษากับนานาชาติ และ 4) รูปแบบการพัฒนาดานปใจจัยเอื้อตอการ เรียนการสอน 
โรงเรียนมีการจัดครูที่มีความรูความสามารถตรงสาขาวิชาที่สอนอยางเพียงพอ และจัดใหมีหนังสือ/ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
เพื่อใหนักเรียนไดใชประกอบการเรียนอยาง โดยรวมทุกดานสอดคลองกันในระดับมาก และยังสอดคลองกับ ประมวลศิลป  วิทยา (2557 : 99-
100 ) เรื่อง การประเมินโครงการหองเรียนพิเศษนํารอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก CIPP MODEL พบวา โครงการวัตถุประสงคแของ
โครงการสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  โครงการมีความจําเป็นตอการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของโรงเรียน การจัดโครงการสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
แหลงเรียนรูสนับสนุนโครงการ เชน หองสมุดมุมอาน หนังสือปูายนิเทศ มีความเหมาะสมและเพียงพอ บุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
เพียงพอ บุคลากรรับผิดชอบโครงการ มีความรับผิดชอบตองานหนาที่ที่ไดรับและมีความรูความเขาใจในการดําเนินโครงการ มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารงานและปฏิบัติงานอยางชัดเจน โครงการมีการจัดใหมีการประชุม และแสดงความคิดเห็นรวมกันระหวาง
ผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของ มีการพัฒนาครูและบุคลากร ในโครงการอยางตอเน่ือง นักเรียนไดรับความชวยเหลือทั้งดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ จากโครงการ มีการประชาสัมพันธแกิจกรรมของนักเรียนใหชุมชนไดรับทราบ และนักเรียนมีการพัฒนาในโครงการทุก ๆ ดาน โดยรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ กบินทรแ เตชวงศแ (2560 : 124-130) เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร
หองเรียนพิเศษ : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย  พบวา บุคลากรนับเป็นปใจจัยสําคัญที่สุด เพราะเป็นผูดําเนินการทุกอยาง เป็นผูคิด 
เป็นผูกระทํา ครูผูสอนมีสวนรวมทุมเทเอาใจใสตอการพัฒนาผูเรียน มาตรฐานดานการรับนักเรียน ควรมีแผน การจัดจํานวนนักเรียนในแตละ
หองตามหลักเกณฑแที่กําหนด ดําเนินการรับนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ดานงบประมาณการ
ขับเคลื่อนใด ๆ เงินนับเป็นปใจจัยสําคัญ  เป็นสิ่งหลอเลี้ยงใหคน งาน บริบทตาง ๆ ดําเนินงานไปไดอยางราบรื่นในแงของปใจจัยสนับสนุน แตควร
ดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โรงเรียนมีแผนการใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/บริการสงเสริมที่นอกเหนือ จากการเรียนการสอน
ปกติใหแกนักเรียนเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการเปิดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานวัสดุอุปกรณแ
นับเป็นปใจจัยชี้วัดความสําเร็จของงานได ซี่งพบวา สภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในโรงเรียนมีสวนสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการของ
โครงการ และดานการจัดการเป็นปใจจัยในแงของนามธรรม แตเป็นกระบวนการที่ผูบริหารควรใหความสําคัญ โดยสนับสนุนและรวมมือจาก
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน โดยรวมอยูในระดับดี 

การอภิปรายขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรหองเรียนพิเศษโดยใชทฤษฎีระบบ โรงเรียนวัชรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เฉพาะดานที่สําคัญ ไดแก ดานบุคคล คือ ควรใหครูผูสอนรายงานผล จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ประสบการณแ เพื่อขยายผลความรูที่ไดรับ สอดคลองกับแนวคิดของสงกรานตแ  เรืองประทีป (2559) พบวา  หลังจากครูเขารวมกิจกรรมอบรม  
ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูตางๆ แลวมีการเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม  อบรม สัมมนา น้ัน ๆ ทําใหครูไดฝึก การพัฒนา
ตนเองและนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนแตอไป ดานงบประมาณ คือ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถของครูและบุคลากรตามสาขาวิชาอยางเพียงพอ สอดคลองกับแนวคิดของวีรวัฒนแ  จันทรัตนะ  (2556 : 172)  เรื่อง การ
ประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
พบวา สวนปใจจัยนําเขา ดานงบประมาณในการดําเนินงาน ทางโรงเรียนหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดงบประมาณเพิ่มเติมใหเป็น
พิเศษ เพื่อสนับสนุน การดําเนินโครงการใหเป็นไปอยางตอเน่ือง ดานวัสดุสิ่งของ คือ ควรจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอื้อต อการ
เรียนรู กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของอดิศักด์ิ  มุงชู (2555: 204) เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี พบวา ตองมีวัสดุอุปกรณแที่เหมาะกับความตองการของ
แผนงานและโครงการ และตองมีระบบจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประโยชนแสูงสุด 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณแกับครูผูสอนหลักสูตรหองเรียนปกติในโรงเรียนวัชรวิ

ทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาความรูความสามารถของครูและบุคลากรใน

โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรู โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.นลธวัช ยุทธวงศแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสี
มุข กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยาง
สูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการ ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแ
ตอหนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
Library Administration Of Mubantuayang School Tak Primary Education Office Area 1. 

 

วิศวแ  วัตถพาณิชยแ1 นลธวัช ยุทธวงศแ2 และ ธนกฤต สิทธิราช3 
Wis Wathaphanich  Nontawat yuttawong  and Thanakrit  Sittirach 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุมตัวอยาง และแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน  
ครูผูสอนจํานวน 14 คน (ไมรวมผูศึกษา) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) 
กรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จํานวน 9 คน และ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ของโรงเรียนหมูบาน
ตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2561ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection)  รวมทั้งสิ้น จํานวน 32 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณแใชการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
ดานครู อยูในระดับมาก ดานผูเรียน อยูในระดับปานกลาง และดานทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  ขอเสนอแนะ คือ 
ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน โดยการจัดหางบประมาณมาพัฒนาหองสมุดโรงเรียน และใหชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนา ครูควรนํานักเรียนไปใชหองสมุดเป็นแหลงศึกษาคนควาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนควรหมั่นฝึกฝนในการศึกษา
คนควาดวยตนเอง การสรางนิสัยรักการอาน และการใชหองสมุดโรงเรียนอยางมีคุณภาพ และหองสมุดควรจัดสื่อ วัสดุ และอิเล็กทรอนิกสแตางๆ 
ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะการจัดระบบอินเตอรแเน็ตในหองสมุดที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ 
 

ค าส าคัญ:  การบริหารงานหองสมุด 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study Library Administration Of Mubantuayang School Tak Primary Education 
Office Area 1. Population is administrators and teachers who study Library Administration in school total 32 people. 
Questionnaires and review form were used as a tool for collecting data, and data were analyzed by frequency analysis, 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The result of the study Library Administration Of Mubantuayang School Tak Primary Education Office Area 1 
When considering each aspect Sort the average from descending to the executive side. At the high level, followed by the 
teachers in the high level, the students were at a moderate level. And information resources At a moderate level 
 The results suggest two alternatives for developing to study Library Administration which are Administrators 
should promote and support the operation of school libraries. By providing budget to develop school libraries and allow 
the community to participate in the development, Teachers should bring students to use the library as a source of 
research and organize teaching and learning activities., students should keep practicing in self-study. Creating reading 
habits and the use of quality school libraries And the library should organize various materials and electronic media In 
the right amount, especially the internet system in the library that is suitable for the needs of the users. 
 

Keywords : Library Administration. 
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บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีวิสัยทัศนแ คือ คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยต้ังเปูาหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเป็นระบบ โดยเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1)  การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษาการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรูสภาพแวดลอม หลักสูตร
และเน้ือหา พัฒนาวิชาชีพครูใหเป็นวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดีและใจรักมาเป็นครูคณาจารยแไดอยางย่ังยืน ภ ายใตระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข าถึง
การศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึ กษา โดยเพิ่ม
บทบาทของผูอยูภายนอกระบบการศึกษาดวย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2552 : 1) โดยต้ังกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูอยางเป็นระบบ มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัยใฝุเรียนรูต้ังแตปฐมวัย สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ
แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่สําคัญที่จะขาดไมได คือ หองสมุด เพราะหองสมุดเป็นแหลงกลางรวบรวมความรูทั้งหลายที่สมาชิกใน
โรงเรียน อันไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน ใชเป็นแหลงคนควาประกอบการเรียนการสอนและใชเป็นแหลงปลูกฝใงสงเสริมนิสัยรักการอาน ใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียน ใหรูจักคนควาดวยตนเองตามความสนใจ เป็นรากฐานสําคัญที่จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนรูตลอดชีวิต หองสมุดโรงเรียนจึ งมี
ความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอยางย่ิง หองสมุดโรงเรียนจึงจัดเป็ นสถานศึกษาที่เก็บรวบรวมสรรพวิทยาที่เป็นสื่อ
ความรู ความคิดตลอดจนขาวสารตาง ๆ ไวอยางเป็นระบบ และจัดระเบียบใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใช (นพรัตนแ  สมมุติรัมยแ, 2552 
: 43) หองสมุดเป็นแหลงเรียนรูที่สําคัญที่สุดในโรงเรียนและเป็นกลไกสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ เพราะเป็นสถานที่
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการศึกษารูปแบบตาง ๆ มีการบริหารจัดการที่มีระบบ จัดบริการและกิจกรรมตามหลักวิชาบรรณารักษแศาสตรแ
และสารสนเทศศาสตรแเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดก ารเรียนการสอนและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพหองสมุดจึงเป็นดัชนีบงชี้คุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 21) 
 หองสมุดในโรงเรียนเป็นสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนดังกลาว คือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ ซึ่งจะทําใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนรูที่ทํา ใหจดจําไดนานและใช
ประโยชนแในชีวิตจริงได การเปิดโอกาสใหนักเรียนไดคนควาวิชาการเพิ่มเติมจากคําสอนของครู ทําใหนักเรียนมีความรูกวางขวางขึ้นการจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดถือเป็นการปลูกฝใงนิสัยรักการอาน รักการคนควา และถือเป็นการสงเสริม
การใชหองสมุดดวยซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคแของหองสมุดโรงเรียน คือ เป็นการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพ (กุหลาบ ปใ้นลายนาค, 2550 : 13) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 ขอ 3 ที่กลาววา
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติใหทําได คิดเป็น ทําเป็น รักการอานและเกิดการใฝุรูอยางตอเน่ือง หองสมุดจึง
เป็นศูนยแการเรียนรูที่จะชวยพัฒนาการสอนของครู ตลอดจนปลูกฝใงนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควาใหแกนักเรียน ดังน้ัน หองสมุดจึงเป็น
หัวใจสําคัญของการเรียนการสอนที่ทุกโรงเรียนตองจัดใหมีขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งมุงเนนปลูกฝใงใหนัก เรียนมีนิสัย 
รักการอาน รูจักใชเวลาวางในการศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะหองสมุด ซึ่งเป็นแหลงรวมวัสดุ สารนิเทศ
ทุกแขนง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของหองสมุดอันเป็นแหลงในการศึกษา หาความรูของ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน จึงไดเริ่มดําเนินการโครงการจัดมุมหนังสือและหองสมุดโรงเรียนต้ังแตปีงบประมาณ 2525 เป็นตนมา 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพราะกิจกรรมหองสมุดน้ันสําคัญมาก คือ สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และหองสมุดตอง
ตอบสนองความตองการดานการอาน และการเรียนรูของผูใชบริการทั้งนักเรียน ครู ผูบริหาร รวมทั้งผูปกครอง และคนในชุมชนอีกดวย หองสมุด
นอกจากจะเป็นแหลงเรียนรูที่สําคัญแลว หองสมุดยังสงผลใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะหองสมุดตางจากหองเรียนตรงที่หองสมุดสามารถ
เขาใชบริการไดทุกเพศทุกวัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 3) 
 การบริหารงานหองสมุดโรงเรียนใหไดมาตรฐาน ก็มีความสําคัญอยางย่ิงเชนกันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาหองสมุดและสงเสริมการอาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงหองสมุดโรงเรียนอันเป็น
แหลงเรียนรูสําคัญในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนสามารถพัฒนาใหเป็นแหลงเรียนรูชุมชนไดอีกดวย 
ดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทํามาตรฐานหองสมุดโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางสาหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได
รวมมือกันดาเนินงานตามเกณฑแที่กําหนด โดยใชผลจากการสํารวจขอมูลการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใน พ.ศ. 2552 ขอมูลจากงานวิจัยรวมกับองคแการการศึกษาวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เรื่องรายงาน
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ผลการสํารวจขอมูลการเรียนรูขาวสารผานทางหองสมุดโรงเรียนปี พ.ศ. 2549 และเกณฑแการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นแนวทางในการจัดทํา และเพื่อประโยชนแในการดําเนินงานพัฒนา ตลอดจนสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังน้ันมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน จึงมี 4 หมวด (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 5) คือ หมวดที่ 1 มาตรฐานดานผูบริหาร หมวดที่ 2 มาตรฐานดานครู หมวดที่ 3 มาตรฐานดานผูเรียน และหมวด
ที่ 4 มาตรฐานดานทรัพยากรสารสนเทศ 
 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดโรงเรียนและ การพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐาน ที่จะชวยใหผูเรียนได
ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองเพื่อเสริมสรางสติปใญญาใหเฉลียวฉลาดทันตอเหตุการณแและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปใจจุบันอีก
ทั้งเป็นการฝึกนิสัยใหเป็นคนใฝุศึกษาและรักการอานเพื่อพัฒนาความคิดรูจักแกปใญหาของตนเอง หองสมุดโรงเรียนจึงเป็นสวนหน่ึงที่โรงเรียนจะ
ขาดไมได และตองพัฒนา ใหไดมาตรฐานที่กําหนด เทาที่ผานมาพบวาหองสมุดแตละโรงเรียนยังมีปใญหาในหลายดานและการบริหารงาน
หองสมุดโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพตามเกณฑแที่กําหนด 
 หองสมุดโรงเรียนหมูบานตัวอยาง อําเภอสามเงา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นหองสมุดที่เปิดใหบริการ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งหองสมุดเป็นอาคารหลังเกา ไมกวางขวางมากนัก ทําใหกิจกรรมในการสืบคนหาขอมูล
คนควาหาความรูของนักเรียนไมเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่วางไว โรงเรียนหมูบานตัวอยาง อําเภอสามเงา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 มีความตองการทราบผลการปรับปรุงหองสมุด เพื่อนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ  
 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  เพื่อผลการศึกษาขอมูลจะนําไปใชเป็นสารสนเทศในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร งาน
หองสมุดสําหรับผูบริหาร ครูบรรณารักษแ หรือผูที่ทําหนาที่ในงานหองสมุดในโรงเรียนและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ ใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอไป 
 
จุดประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 1 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 14 คน (ไมรวมผูศึกษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) และผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 จํานวน 39 คน ของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 61 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 14 คน (ไมรวมผูศึกษา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) และตัวแทนกรรมการเครือขายผูปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จํานวน 9 คน ของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ในปีการศึกษา 2561 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  รวมทั้งสิ้น จํานวน 31 คน 

2. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 1 คน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน และประธานเครือขายตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จํานวน 3 คน 
ของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 รวม ทั้งสิ้น จํานวน 7 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑแที่กําหนดไว 

3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซึ่งมีเน้ือหาและรูปแบบ ดังน้ี 
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 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 

 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เป็นแบบปลายเปิด (Open - ended Form) 
3.2 แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นแบบกึ่งโครงสราง (Semi - Structured  Interviews)  เป็นประเด็นสัมภาษณแที่ไดจากการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามมากําหนดประเด็นในการสัมภาษณแเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 

4.  การวิเคราะหแขอมูล 
4.1 การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยการหา

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 

4.2  วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 การ
บริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานครู อยูในระดับมาก ดาน
ผูเรียน อยูในระดับปานกลาง และดานทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  
 2. ขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดแก 
 ดานผูบริหาร ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน โดยการ
จัดหางบประมาณมาพัฒนาหองสมุดโรงเรียน และใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา รองลงมา คือ ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย แผน และ
โครงสรางการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน รวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรหองสมุดโรงเรียน และ ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนอยางเป็นระบบ ตามลําดับ 
 ดานครู ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ครูนํานักเรียนไปใชหองสมุดเป็นแหลงศึกษาคนควาและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน รองลงมา คือครูควรไดรับการอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน และ ครูควรเป็นแบบอยางที่ดีใน
การศึกษาคนควาดวยตนเองและการสรางนิสัยรักการอาน ตามลําดับ 
 ดานผูเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ นักเรียนควรหมั่นฝึกฝนในการศึกษาคนควาดวยตนเอง การสรางนิสัยรัก
การอาน และการใชหองสมุดโรงเรียนอยางมีคุณภาพ รองลงมา นักเรียนควรมีประสบการณแในการใชอินเตอรแเน็ตในการสืบหาข อมูล และสรุป
เป็นองคแความรูได และ โรงเรียนควรจัดอบรมนักเรียนหรือจัดหลักสูตรการใชหองสมุด ตามลําดับ 
 ดานทรัพยากรสารสนเทศ ขอเสนอแนะ คือ หองสมุดควรจัดสื่อ วัสดุ และอิเล็กทรอนิกสแตางๆ ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะการ
จัดระบบอินเตอรแเน็ตในหองสมุดที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ รองลงมา หองสมุดควรจัดระบบอินเตอรแเน็ตใหเพียงพอตอความ
ตองการของผูใชบริการ และหองสมุดควรมีบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ 
 สรุปขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุดในแตละดานดังน้ี 
 ดานผูบริหาร คือ ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน โดยการจัดหางบประมาณมาพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 
และใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา ดานครู คือ ครูนํานักเรียนไปใชหองสมุดเป็นแหลงศึกษาคนควาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ดานผูเรียน คือ นักเรียนควรหมั่นฝึกฝนในการศึกษาคนควาดวยตนเอง การสรางนิสัยรักการอาน และการใชหองสมุดโรงเรียนอยางมี
คุณภาพ ดานทรัพยากรสารสนเทศ คือ หองสมุดควรจัดสื่อ วัสดุ และอิเล็กทรอนิกสแตางๆ ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะการจัดระบบ
อินเตอรแเน็ตในหองสมุดที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ  
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สรุปและอภิปรายผล 
การอภิปรายการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  

ดําเนินการดังน้ี 
การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เป็นเพราะวา มีการจัดใหชุมชนมาใชบริการหองสมุดแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองนอย ยังไมคอยมีการใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
และสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การมีสวนรวมของนักเรียน ในการวางแผนสําหรับการใหบริการในหองสมุดยังมีนอยและหองสมุดยัง ไมคอยมี
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแในปริมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา  ชมพู
พื้น (2550 : 131-149) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานหองสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุรินทรแ ผลการศึกษาพบวา การ
บริหารงานหองสมุดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ  พุฒิเนาวรัตนแ (2550 : 70-85) ไดศึกษาเรื่อง การ
จัดการหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อสนองตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญในเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 2  ผลการศึกษา
พบวา สภาพการจัดการหองสมุด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวลักษณแ  มุงดําเนินกิจ (2552 : 75 -85) ไดศึกษา
เรื่อง ปใญหาการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานงานบริหาร ดานงานเทคนิค ดานง าน
บริการ และดานการจัดกิจกรรม ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดาน มีปใญหาอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ไดแก  ดานงานเทคนิค ดานงานบริหาร ดานงานบริการ และดานการจัดกิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย  แพนแกว (2556 : 99) ได
ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 4 ผลการศึกษาพบวา 1)  สภาพ
การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดาน
ผูบริหารและดานครูอยูในระดับมาก สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง 

ขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดแก 
ดานผูบริหาร ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน โดยการจัดหางบประมาณมาพัฒนาหองสมุดโรงเรียน และให

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา เป็นเพราะวา นโยบายของกระทรงศึกษาธิการ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง โครงการพัฒนาหองสมุดใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพหองสมุดโรงเรียน โดยจัดใหมีหนังสือและสื่อ สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการอานและการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย  แพนแกว (2556 : 99) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานหองสมุดโ รงเรียนตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 4 ที่มีจํานวนมากที่สุดในแตละดาน มีดังน้ี  ดาน
ผูบริหาร โรงเรียนควรไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณแ ครุภัณฑแหองสมุด และทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ 

ดานครู คือ ครูนํานักเรียนไปใชหองสมุดเป็นแหลงศึกษาคนควาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นเพราะวา นักเรียนจะไดมีโอกาส
ที่จะศึกษาคนควาไดดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ  พุฒิเนาวรัตนแ (2550 : 70-85) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการหองสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อสนองตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญในเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนซึ่งเป็นผูที่ใช
หองสมุดสวนใหญไมไดใชตามความสนใจของนักเรียนเอง  ขาดการพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรคแดวยการปฏิบัติคนควาดวยตนเอง 

ดานผูเรียน คือ นักเรียนควรหมั่นฝึกฝนในการศึกษาคนควาดวยตนเอง การสรางนิสัยรักการอาน และการใชหองสมุดโรงเรียนอยางมี
คุณภาพ เป็นเพราะวา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหมีการจัดกิจกรรมหองสมุดและกิจกรรมรักการอาน และไดคาดหวังถึงผลที่จะไดรับ
เกี่ยวกับการอานและการเรียนรูของนักเรียนวาเมื่อโรงเรียนมีหองสมุดที่มีมาตรฐาน จะสงผลใหเด็กไทยรักการอาน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
จินตนา บุญเรือง (2552 : 79-83) ไดศึกษาเรื่อง ปใญหาและแนวทางแกไขปใญหาการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนของครูบรรณารักษแ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ผลการศึกษาพบวา ดานบริการและกิจกรรม มีปใญหาการจัดกิจกรรมอาน
หนังสือใหนักเรียนขณะเขาแถวตอนเชาทั้งน้ีเพราะการเขาแถวของนักเรียนในตอนเชาเกี่ยวของกับสภาพอากาศและครูไมคอยมีเวลาวางฝึกสอน
ใหนักเรียนประดิษฐแหรือทําเป็นชิ้นโครงงานตาง ๆ เพื่อแสดงผลงานนักเรียนโดยมีแนวทางการแกไขปใญหาการดําเนินงานหองสมุด ดานบริหาร 
ควรบรรจุแตงต้ังเจาหนาที่บรรณารักษแที่จบทางดานบรรณารักษศาสตรแหรือสารนิเทศศาสตรแ ดานงานเทคนิค ควรจัดหาหนังสือใหม วารสาร จุล
สาร สิ่งพิมพแตาง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุที่ทันสมัย ดานงานบริการและกิจกรรม ควรใหครูบรรณารักษแประจําหองสมุดตลอดทั้งวันทําการ 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ คือ หองสมุดควรจัดสื่อ วัสดุ และอิเล็กทรอนิกสแตางๆ ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะการจัดระบบ
อินเตอรแเน็ตในหองสมุดที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ เป็นเพราะวา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตองการใหมีหนังสือและสื่อ
การเรียนรูที่มีคุณภาพเพียงพอตอความตองการของครู ผูบริหาร และชุมชนสอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวลักษณแ  มุงดําเนินกิจ (2552 : 75-85) 
ไดศึกษาเรื่อง ปใญหาการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา มีปใญหางบประมาณในการดําเนินงานหองสมุด การ
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จัดซื้อหนังสือใหมีความพอเพียงกับจํานวนผูใชบริการ และการจัดซื้อหนังสือ สื่อ / วัสดุสิ่งพิมพแที่ทันสมัยเป็นประจําทุกปี ทั้งน้ี เน่ืองมาจากในการ
บริหารงานหองสมุดโรงเรียนใหสามารถดําเนินลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงคแน้ันตองอาศัยองคแประกอบสําคัญเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ครุภัณฑแ 
วัสดุสารสนเทศ บุคลากร การเงินและอื่น ๆ องคแประกอบดังกลาวจําเป็นตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน งานดานเทคนิค มีการคัดเลือกและ
จัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุสิ่งพิมพแ การจัดทําดรรชนีวารสาร และการจัดทํากฤตภาค ดานงานบริการ การเปิดใหบริการหองสมุดในการอานอยางเสรี 
การบริการชวยเหลือในการอานและการสืบคน และทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร ฯลฯ ที่บริการตรงกับความตองการของผูรับบริการ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ควรวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 1 
ควรวิจัยเรื่อง สภาพการใชบริการและความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดบริการหองสมุดโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ควรวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการหองสมุดของโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.นลธวัช ยุทธวงศแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.ธนกฤต  สิทธิ
ราช กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยาง
สูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนหมูบานตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกทานที่
เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การด าเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
5s Activitie Of Tanpuyingwilai School Under Tak Primary Educational Service Office Area 2. 

 

ชูเกียรติ  จิรัชยาธิน1  สุเนตร ทองค าพงษแ2  และ สมชาย อังสุโชติเมธี3 
Chukiad  Jiratchayathin  Sunate Tongkumpong  and Somchai Angsuchotmetee 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อ มาตยกุล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 รวมทั้งสิ้น 262 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา  พบวา การดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการสราง
ความเขาใจกิจกรรม 5ส อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการกําหนดมาตรฐานกิจกรรม 5ส อยูในระดับมาก ดานการกระตุนสงเสริม อยูในระดับ
มาก ดานการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก และดานการจัดกิจกรรม 5ส คูกิจกรรมอื่น อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ใหชัดเจน ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส ควรหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อใชแกปใญหาการดําเนินกิจกรรม 5ส ควรมีการเปรียบเทียบการดําเนินกิจกรรมแตละระยะ และ
ควรมีการนําเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลายมาประยุกตแใชรวมกับกิจกรรม 5ส 
 

ค าส าคัญ :  การดําเนินกิจกรรม 5ส 
 
ABSTRACT 
 The purposes of the research were to study the management of 5s activitie of Tanpuyingwilai school under Tak 
primary educational service office area  2. seemed to investigate the conditions and the approaches to the academic 
administration of Northern College Tak. The participants of the research were administrators, and teachers of 
Tanpuyingwilai in school total 262 people. Questionnaires and review form were used as a tool for collecting data, and 
data were analyzed by frequency analysis, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; on the whole, the conditions and the approaches to the academic 
administration of Northern College Tak 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. The highest mean score 
seemed to be the side of the educational supervision. In addition, the inferior mean scores seemed to be the side of the 
development of the learning process, the educational measurement and evaluation, and the curriculum development 
respectively.  
 In terms of the approaches to the academic administration of Northern College Tak ; in terms of the curriculum 
development, the school should design the structures of the curriculums. In the side of the development of the learning 
process, the school should have the analysis for the individual students to receive the various data.  Moreover; in the 
side of the educational measurement and evaluation, it should be evaluated as is. In terms of the educational 
supervision, the evaluation system and the process of the educational supervision inside the school should be provided. 
Results of the evaluation of the academic management of the seemed to be the hight level. 
 

Keywords : the management of 5s activitie. 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอแทเทิรแน 
2 ดร., อาจารยแประจําสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอแทเทิรแน 
3 ดร., อาจารยแประจําสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ วิทยาลัยนอแทเทิรแน 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยไดจัดโดยยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ซึ่งในหมวด 1 มาตรา  6  กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปใญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และในหมวด 6 
มาตรา 47 กลาววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑแ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมยแเขต 1  (2556) กลาววา 
คุณภาพของคน เป็นปใจจัยหลักสูความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ และการศึกษา เป็นปใจจัยสําคัญของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอยางย่ิง 
 กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมที่ทําใหเกิดประโยชนแตอการบริหารงาน หรือการทํางานไมวาทั้งภาครัฐและเอกชน ถือไดวาเป็นกิจกรรมใน
การพัฒนางานที่ควรศึกษา และใหความสนใจเป็นอยางย่ิง  เริ่มตนจากการทํากิจกรรม 5ส แลวพัฒนาไปสูการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งน้ี เพราะ
การดําเนินตามกิจกรรม 5ส จะชวยในการพัฒนาคน เครื่องจักร อุปกรณแ  สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐาน  โดยการปรับปรุงจากสถานที่ทํางานไมดี 
ใหเป็นสถานที่ทํางานที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป โดย รัตนแ  ใบกระเบา (2552 : 13) ไดสรุปเน้ือหาเกี่ยวกับ 5ส วาเป็นคํายอของ
กิจกรรม 5 ประเภท ที่มาจาก “5S” ในภาษาญี่ปุุน อันไดแก สะสาง(SEIRI)  สะดวก(SEITON) สะอาด(SEISO) สุขลักษณะ(SEIKETSU) และสราง
นิสัย (SHITSUKE) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากรและองคแกรพรอม ๆ กัน เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ 
และมาตรฐานโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและผูเรียนใหมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดดวยการนํากิจกรรม 5ส มาปรับใช
กับการบริหารงานตางๆ ในโรงเรียน  ปรับใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนการบริการชุมชน ตลอดจนการบริการทางดานการศึกษาเพื่อใหเกิด
ประโยชนแสูงสุดตอการศึกษา โดยเฉพาะกลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติ หนาที่ในโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการนํา
กิจกรรม5ส มาปฏิบัติในงานโดยตรง ซึ่งควรจะเป็นไปตามผลการศึกษาของชาตรี  นราจันทรแ (2553 : 46-49) ที่ไดศึกษาพบวาการดําเนิน
กิจกรรม 5ส ในโรงเรียนน้ัน จะแตกตางกันออกไปจากการดําเนินกิจกรรม 5ส ในสํานักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมบาง ทั้งน้ีเน่ืองจากในโรงเรียน
สมาชิกพื้นที่ 5ส สวนใหญจะเป็นเด็กนักเรียน ในโรงเรียนจึงขึ้นอยูกับครูประจําชั้น หรือครูที่ถูกกําหนดใหเป็นที่ปรึกษาประจําพื้นที่ 5ส ผูบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่คอยกระตุน  และสงเสริมใหครูประจําชั้นแตละชั้นมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรม 5ส รวมทั้ง
ตองใหความรู 5ส ที่ถูกตองแกคณะครูที่ปรึกษาดวย 
 ดังน้ันขาพเจาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อทราบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 ที่มีตอการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส และขอเสนอแนะอันเป็นแนวทางเพื่อใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน กิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตย
กุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ตอไป 
 
จุดประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2    
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
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1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน  ครูผูสอน  จํานวน 48 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) และผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3  จํานวน 189  คน ของ
โรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2558  รวมทั้งสิ้น 251 คน 

2. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอนจํานวน 4 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน และผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จํานวน 3 คน ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล 
อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  
Selection) ตามเกณฑแที่กําหนดไว  รวมทั้งสิ้น 11 คน 

3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โรงเรียนทานผูหญิงวิไ ล  อมาตยกุล  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2  ซึ่งมีเน้ือหาและรูปแบบ  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 ในประเด็น  ดังน้ี 
 1.  การสรางความเขาใจกิจกรรม 5ส 
 2.  การกําหนดมาตรฐานกิจกรรม 5ส 
 3.  การติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 4.  การกระตุนสงเสริม 
 5.  การจัดกิจกรรม 5ส คูกิจกรรมอื่น 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เป็นแบบปลายเปิด  
 3.2 แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured  Interviews)  เป็นประเด็นสัมภาษณแที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถามมากําหนดประเด็นในการสัมภาษณแเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

4.  การวิเคราะหแขอมูล 
 4.1 การดําเนินงานกิจกรรม 5ส โรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของ
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 

 4.2  วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการดําเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการสรางความเขาใจ
กิจกรรม 5ส อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการกําหนดมาตรฐานกิจกรรม 5ส อยูในระดับมาก ดานการกระตุนสงเสริม อยู ในระดับมาก ดาน
การติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก และดานการจัดกิจกรรม 5ส คูกิจกรรมอื่น อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 2. ขอเสนอแนะการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ไดแก 
 ดานการสรางความเขาใจกิจกรรม 5ส ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  โรงเรียนควรมีการกําหนดปฏิทินการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส ใหชัดเจน รองลงมา คือ ควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม 5ส แกบุคลากรในโรงเรียน
ทุกคน และควรมีการประกาศนโยบายในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ใหทุกคนไดรับทราบ ตามลําดับ 
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 ดานการกําหนดมาตรฐานกิจกรรม 5ส ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส รองลงมา คือ ควรแตงต้ังกรรมการติดตามผลเพื่อรักษามาตรฐานกิจกรรมตอเน่ือง และควรมีการกําหนดเวลาแนนอนใน
การตรวจสอบ ประเมินผล  และแกไข ตามลําดับ 
 ดานการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อใชแกปใญหา
การดําเนินกิจกรรม 5ส รองลงมา คือ ควรมีการประเมินความคืบหนาของการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และควรนําวงจรเดมมิ่ง (PDCA) มาใชเพื่อ
ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง ตามลําดับ 
 ดานการกระตุนสงเสริม  ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรมีการเปรียบเทียบการดําเนินกิจกรรมแตละ
ระยะ รองลงมา คือ ควรรณรงคแสงเสริมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส  อยางตอเน่ือง และควรมีการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส  ให
ผูเกี่ยวของทุกฝุายไดรับทราบ ตามลําดับ 
 ดานการจัดกิจกรรม 5ส คูกิจกรรมอื่น  ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  ควรมีการนําเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลายมาประยุกตแใชรวมกับกิจกรรม 5ส รองลงมา คือควรสํารวจกอนใชเทคนิคงานคุณภาพอ่ืนมารวมกับกิจกรรม 5ส และควรใชกิจกรรม 
5ส คูกับโครงการตางๆ ของโรงเรียน เชน การจัดคายพักแรม ธนาคารขยะ ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การอภิปรายการดําเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ดําเนินการดังน้ี 

การดําเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
อยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนไดมีการกําหนดพื้นที่ในการดําเนินงานกิจกรรม  5ส และมีผูรับผิดชอบชัดเจน กําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
และเกณฑแประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยผูบริหารโรงเรียนจะตรวจติดตามอยางสม่ําเสมอ รณรงคแใหครู นักเรียนเขาใจและรวมมือใน
การดําเนินงานกิจกรรม 5ส และประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดทํารวมกับกิจกรรม 5ส สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพงษแ  ลดาวัลยแ ณ อยุธยา 
(2550 : 39) ไดกลาววากิจกรรม 5ส เป็นปใจจัยในการบริหารคุณภาพ เป็นเทคนิคและกิจกรรมหน่ึงที่ทําไดไมยาก แตสามารถเอื้ออํานวยใหเกิด
ประสิทธิภาพการทํางาน  มีความเป็นระเบียบเรียบรอย  มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีการใชทรัพยากรบริหารไดอยางคุมคา สามารถสราง
ผลผลิต และบริการที่ดีมีคุณภาพ กอใหเกิดการทํางานเป็นทีม มีความสามัคคีในหนวยงาน  รูจักการทํางานรวมกันเป็นทีม ผูปฏิบัติงานมี
ความรูสึกมีสวนรวมภูมิใจในหนวยงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถสรางลักษณะนิสัยที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบรอย มีวินัยในการ
ทํางานใหเกิดขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี นราจันทรแ (2553 : 49-56) ไดศึกษาการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ในการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนที่เปิดสอนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 พบวา โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  ทุกดานมีการปฏิบัติในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียนเป็นรายดานพบวา ขั้น
ประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

นอกจากน้ีกิจกรรม  5ส  ที่มีการจัดในโรงเรียนสงผลทําใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการไดเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติที่
ดีขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลศิลป ชารีเครือ (2554 : 48-55)  เรืองประสิทธิผลในการปฏิบัติตามกิจกรรม  5ส  ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูโรงเรียนเครือขายสมปุอย-บัวบาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  พบวาระดับความคิดเห็นของขาราชการครูตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติตามกิจกรรม  5ส  ในโรงเรียนเครือขายสมปุอย-บัวบาน  สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือดานการดําเนินการกิจกรรมสุขลักษณะ  รองลงมา  ไดแก  ดานการดําเนินการกิจกรรม
สะดวก  และดานการดําเนินการกิจกรรมสะอาด  ตามลําดับ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิต  คงตระกูล (2553 : 106-111) ศึกษาเรื่อง 
การบริหารงานกิจกรรม 5ส  ของศูนยแไปรษณียแดวนพิเศษกรุงเทพฯ ผลการวิจัย  พบวา 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจกรรม 5ส ของศูนยแไปรษณียแดวนพิเศษกรุงเทพฯ  ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา  พนักงานมีความ
คิดเห็นโดยรวมคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน  เรียงลําดับจากคามากที่สุดคือ  เกี่ยวกับดานสะสาง ดานความสะอาด ดานสุขลักษณะ 
ดานสรางนิสัย  และดานสะดวก   

ขอเสนอแนะการดําเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี   

ดานการสรางความเขาใจกิจกรรม 5ส คือ โรงเรียนควรมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส เป็นไปตามแผนที่วางไว งายตอการติดตาม แกไข  และประเมินผล  สอดคลองกับความคิดของ จุรีรัตนแ อวนพรหมมา (2553 : 40) 
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เรื่องการดําเนินกิจกรรม 5ส จะประสบความสําเร็จอยางสมบูรณแ  ถามีการนําหลักการบริหารจัดการแบบตอเน่ืองตามวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) 
มาประยุกตแ  เพื่อทําใหการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  มีการตรวจสอบแกไข  ปรับปรุงตอเน่ืองไมสิ้นสุด ซึ่ง
ขั้นตอนแรกของการดําเนินกิจกรรม คือ การวางแผน(plan) ตองมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ผังการแบงพื้นที่ สํารวจพื้นที่  กําหนดมาตรฐาน
การดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจนเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมมีทิศทาง แนวทางที่ชัดเจน งายตอการตรวจติดตาม แกไข ประเมินผล  ตามวงจรเดมมิ่ง 

ดานการกําหนดมาตรฐานกิจกรรม 5ส คือ ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส การสรุปผลการดําเนินงานเป็น
ระยะๆ การศึกษาดูงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรม 5ส ในระยะตอไปมีขอมูลในการดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา  ราชกรม (2552 
: 91-93) ที่ศึกษาสภาพและปใญหาการดําเนินงานบริหารทั่วไป  โดยใชกิจกรรม 5ส และการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนากิจกรรม 5ส แบบมีสวน
รวมงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนบานโนนกุง  อําเภอโพนนาแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวาการดําเนินการพัฒนา โดย
การใหความรูกับกลุมผูรวมวิจัย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรม 5ส และพาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบกิจกรรม 5ส  แลวกลับมา
ระดมความรวมมือ ปฏิบัติกิจกรรม 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด  สุขลักษณะ และสรางนิสัย  จากน้ันไดจัดประกวดบุคลากร 5ส ดีเดน เพื่อเป็นแรง
กระตุนการดําเนินกิจกรรม 5ส ใหดีขึ้น โดยมีการนิเทศติดตามผลแบบมีสวนรวมของกลุมผูรวมวิจัย  ทําใหพฤติกรรมการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปดีขึ้น 
และโรงเรียนมีการจัดประกวดพื้นที่การดําเนินกิจกรรม 5ส และมีการใหรางวัล โดยผลการดําเนินกิจกรรม อยูในระดับมาก 

ดานการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง คือ ควรหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อใชแกปใญหาการดําเนินกิจกรรม 5ส สอดคลองกับแนวคิด
ของ วีรพจนแ ลือประสิทธิสกุล (2540 : 211)ดานการบริหารตามวงลอคุณภาพ PDCA เป็นวงจรที่ทําใหเกิดการตรวจสอบหาขอบกพรอง ทําการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง  ถายังมีขอบกพรองอยูก็ทําการแกไขอีก  ถาดีแลวก็หาทางรักษา กํากับควบคุมคุณภาพที่ดีไว และพยายามหาทาง
ปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นอยูตลอดเวลาการบริหารคุณภาพตามวงลอ PDCA สามารถนํามาปรับใชเป็น
ขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม 5ส ไดทุกขั้นตอน 

ดานการกระตุนสงเสริม คือ โรงเรียนควรมีการเปรียบเทียบการดําเนินกิจกรรมแตละระยะวาการดําเนินกิจกรรม 5ส ในแตละชวงมีผล
การดําเนินงานเป็นอยางไร มีความเปลี่ยนแปลงอยางไร  มีปใญหา อุปสรรคตรงไหน อยางไรสอดคลองกับแนวคิดของ วีรพจนแ ลือประสิทธิสกุล 
(2540 : 211) ขั้นตอนการตรวจสอบกิจกรรม 5ส  หลังจากมีการทํากิจกรรม 5ส เสร็จสิ้นแลว นอกจากมีการตรวจสอบประเมินผลภายใน
หนวยงาน โดยหัวหนางานและผูปฏิบัติงานแลว ยังตองมีการตรวจสอบประเมินผลจากภายนอกหนวยงาน คือ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง
มาทําการตรวจสอบใหคะแนนการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหนวยงานแตละแหง โดยมีการวางแผนการตรวจสอบ นําผลการดําเนินกิจกรรมมา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือสรุปผลการดําเนินกิจกรรมประจําปี  และนําผลสรุปการตรวจสอบเสนอตอที่ประชุมผูบริหาร มีการมอบ
รางวัลใหหนวยงานที่มีผลการดําเนินกิจกรรมดี  สําหรับหนวยงานหรือพื้นที่ที่ยังมีผลการดําเนินกิจกรรมไมดีพยายามที่จะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
หลังจากน้ันมีการดําเนินวันกิจกรรม วันตรวจสอบครั้งตอไปไวใหทราบดวย 

ดานการจัดกิจกรรม 5ส คูกิจกรรมอื่น  คือ ควรมีการนําเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลายมาประยุกตแใชรวมกับกิจกรรม 5ส 
สอดคลองกับแนวคิดของ จุรีรัตนแ อวนพรหมมา (2553 : 40) การดําเนินกิจกรรม 5ส จะประสบความสําเร็จอยางสมบูรณแ ถามีการนําหลักการ
บริหารจัดการแบบตอเน่ืองตามวงจรเดมมิ่ง(Deming cycle) มาประยุกตแ  เพื่อทําใหการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบแกไข ปรับปรุงตอเน่ืองไมสิ้นสุด และสอดคลองกับแนวคิดของ วีรพจนแ  ลือประสิทธิกุล (2540) ไดใหความหมาย
ไววากิจกรรม 5ส เป็นรากฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของระบบบริหารคุณภาพแบบมุงทั้งองคแการ (Total Quality Management :TQM)  ถาสมมติ
วาระบบ TQM เป็นตนไม กิจกรรม 5ส ก็เปรียบเสมือนรากของตนไมที่ทําหนาที่ยึดลําตนและดูดแรธาตุไปหลอเลี้ยงลําตน โดยมีระบบมาตรฐาน 
ISO9000 เป็นเสมือนกิ่งกานและใบสีเขียวที่ทําหนาที่สังเคราะหแแสงและทําใหตนไมเจริญเติบโต ดังน้ันกิจกรรม 5ส จึงเป็นจุดเริ่มตนของ การ
บริหารงานที่มีคุณภาพ  ถาเป็นหนวยงานราชการกิจกรรม 5ส จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  ผูรับบริการและประชาชนมีความพึงพอใจ  
เป็นเกราะปูองกันความลมสลายของระบบราชการหรือหนวยงานน้ัน ๆ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ควรศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบปฏิทินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ควรศึกษา เรื่อง การจัดทําระบบฐานขอมูลและการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ควรศึกษา เรื่อง ปใจจัยที่สงเสริมใหมีวิธีที่เหมาะสมเพื่อใชแกปใญหาการดําเนินกิจกรรม    5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ควรศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบการดําเนินกิจกรรม 5ส แตละระยะของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ควรศึกษา เรื่อง การนําเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลายมาประยุกตแใชรวมกับกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุเนตร ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สมชาย  อังสุ
โชติเมธี กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็น
อยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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ปใจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจเลอืกศกึษาตอในระดบัอดุมศกึษา ของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 สังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 38 

Factors Influencing the Decision  to Further Study at a Higher Education Level Of 
Mathayom Suksa 6 students under the Office of Secondary Educational Service Area 38 

วลัยลักษณแ  พันธุรี1  สังสิทธิ์  แสนฤทธิ์2 และ จันทรแ  โกศล3 
Walailak  Panturee  Sungsith Saenrith and Chan  Koson 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคแคือ 1. เพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และ2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 361 คน ไดมาโดยวิธีการเปิดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & 
Morgan) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ เป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถี่ ( frequency)  คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวา  

ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน
ภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ความตอ งการ
เก่ียวกับงบประมาณเพื่อการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความตองการเก่ียวกับเวลาเรียน อยูในระดับมากที่สุด และความตองการ
เก่ียวกับการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ระดับความสําคัญปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมและรายดาน 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดบัจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ปใจจัยทางดานครอบครัว อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ปใจจัยทางดานการเงิน อยูในระดับมากที่สุด และปใจจัยทางดานสถาบันการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 
ค าส าคัญ : ปใจจัยที่สงผล, การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ, ระดับอุดมศึกษา, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to (1) To study the requirement for further study at a Higher Education Level 

Of Mathayom Suksa 6 students under the Office of Secondary Educational Service Area 38, and (2) To study the factors 
Influencing the Decision  to Further Study at a Higher Education Level Of Mathayom Suksa 6 students under the Office of 
Secondary Educational Service Area 38. The samples of the research were in Mathayom Suksa 6 students under the Office of 
Secondary Educational Service Area 38 Academic Year 2018 the samples seemed to be 361 consumers, Acquired by means of 
opening the sample size table of Krejcie & Morgan. The research instrument was questionnaires, and  The collected data were 
analyzed by frequency, percentages, means, and standard deviation. The findings of the research indicated that; 

The requirement for further study at a Higher Education Level Of Mathayom Suksa 6 students under the Office of 
Secondary Educational Service Area 38 they seemed to be at the highest level. When each side was considered that 
arithmetic means were arranged in descending order, it was found that requirement for about the budget for education of 
them were at the highest level. Moreover, requirement for study time of them were at the highest level and Requirements for 
educational management of them were at the high level respectively. 

The factors Influencing the Decision  to Further Study at a Higher Education Level Of Mathayom Suksa 6 students under 
the Office of Secondary Educational Service Area 38 seemed to be at the highest level, When each side was considered that 
arithmetic means were arranged in descending order; that is,  it was found that family factors of them were at the highest level; 
Moreover, financial factors of them were at the highest level and educational institution factors of them were at the highest level 
respectively. 
Keyword: factors Influencing, the Decision  to Further Study, Higher Education Level, Mathayom Suksa 6 students 
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บทน า 
 การศึกษาถือเป็นสวนหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแของการดําเนินชีวิตมนุษยแ ประชาชนสวนใหญใหความสํา คัญและใหความ
สนใจในการศึกษาเป็นอยางมาก รวมถึงรัฐบาลไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกคนหันมาใสใจในเรื่องน้ีเพราะถือเป็ นพื้นฐานแหง
ความสําเร็จในชีวิตและสามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดในอนาคต 
 ในปใจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนมากถึง 156 แหง โดยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 19 แหง เป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 62แหง (รัฐ 15, ราชภัฏ 38 แหง, ราชมงคล 9 แหง)มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 43 แหง กับ 12 สถาบัน และ
วิทยาลัยเอกชน จํานวน 20แหง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558) จากจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีจํานวนมาก พบวา
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงประสบปใญหาในเรื่องจํานวนนิสิต/นักศึกษานอยลงในบางหลักสูตร ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรที่ ให
ผูเรียนไดเลือกเรียนมากขึ้น ทําใหการรับนิสิต/นักศึกษาไมเป็นไปตามเปูาหมายในแตละปี เพราะนิสิต/นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น 
การที่นักเรียนจะศึกษาตอหลักสูตรใด สาขาใด สถาบันการศึกษาแหงใด ขึ้นอยูกับ 
วาสถาบันการศึกษาใด สามารถตอบสนองความตองการของผูศึกษาไดมากนอยเพียงใด 
 จากสภาพปใญหาการรับนักศึกษาที่ไมเป็นไปตามเปูาหมายในแตละปี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งน้ีจะนํามาเป็นแนวทางในการแนะแนวเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาตามที่
คาดหวังตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ปใจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
1 . ปใจจัยทางดานการเงิน 
2 . ปใจจัยทางดานครอบครัว 
3 . ปใจจัยทางดานสังคม 
4 . ปใจจัยทางดานสถาบันการศึกษา 

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
1 . ความตองการเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
2 . ความตองการเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา 
3 . ความตองการเก่ียวกับงบประมาณเพื่อการศึกษา  
4 . ความตองการเก่ียวกับเวลาเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประจําปี
การศึกษา 2561 จํานวน 5,039 คน (ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัด สพม.38, 2561) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 361 คน ไดมาโดยวิธีการเปิดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan) 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการและปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยแบงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ   
 ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ   

การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ  
 ผูวิจัยศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับความตองการศึกษาตอ และปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคแของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามใหสอดคลอง และครอบคลุมตามตัวแปรที่กําหนด เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแกไขใหมีความตรงและความสมบูรณแของ
เน้ือหาของเครื่องมือ แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความสอดคลอง  Index of Item-Objective Congruence (IOC) โดยพิจารณาขอที่มี
ความสอดคลองต้ังแต 0.60 เป็นตนไป และนําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณแแลวไปทดลองใช  (Try – Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 ราย นํามาวิเคราะหแหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟุาตามวิธี Cronbach‖s Alpha 
Coefficient  ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น  .917 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามจํานวน 361 ชุด ไปเก็บกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ในจังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ไดจากการสุมรายชื่อตาม
สัดสวนที่ไดกําหนดไวในการแบงกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางตามรายชื่อที่ถูกสุมไวและรอเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมดคืนดวยตัวเอง 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก 
คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง 

2.  วิเคราะหแขอมูลความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 โดยวิเคราะหแหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.  วิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยวิเคราะหแหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเป็นรอยละ 50.42 สถานภาพสมรสของบิดามารดาสวนใหญมี

สถานภาพสมรส จํานวน 226 คน คิดเป็นรอยละ 62.60 ระดับการศึกษาของบิดามารดาชั้น32.13 
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ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.= .19) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย คือ ความตองการเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D.= .21) รองลงมาคือ ความตองการ
เกี่ยวกับเวลาเรียน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D.= .34) และความตองการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ( X = 4.48, 
S.D.= .23)  ตามลําดับ 

ความตองการเก่ียวกับการจัดการศึกษา พบวา ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานความตองการเก่ียวกับการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.48, S.D.= .23)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ จัดการศึกษาดวยระบบทางไกล รวมกับการสัมนาสรุปบทเรียน 
อยูในระดับมากที่สุด  ( X =4.83, S.D.= .55) รองลงมา คือ จัดการศึกษาโดยอาจารยแพิเศษจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาชีพจากตางประเทศ
มาสอน หรือรวมสอน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= .62) และจัดการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในตางประเทศ 
และบางสวนเรียนที่มหาวิทยาลัยตางประเทศตามความตกลงรวมมือ อยูในระดับมาก ( X =4.48, S.D.= .42)  ตามลําดับ 

ความตองการเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา พบวา ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานความตองการเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 
4.36, S.D.= .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ใชวิธีการสัมภาษณแเพื่อประเมินพื้นฐานความรู 
อยูในระดับมากที่สุด  ( X =4.58, S.D.= .48) รองลงมา คือ ใชวิธีสอบเพื่อวัดระดับความรู อยูในระดับมาก ( X = 4.32, S.D.= .55) และใชวิธี
พิจารณารับเขาเรียนจากประสบการณแการทํางาน อยูในระดับมาก ( X =4.18, S.D.= .62)  ตามลําดับ 

ความตองการเก่ียวกับงบประมาณเพื่อการศึกษา พบวา ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานความตองการเก่ียวกับงบประมาณเพื่อการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.61, S.D.= .21) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ทุนการศึกษาเพื่อเป็นคาใชจายตลอดหลักสูตร 
อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.86, S.D.= .54) รองลงมา คือ จายคาธรรมเนียมแบบแบงจายเป็นรายงวด อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82, S.D.= 
.62) และจายคาธรรมเนียมเรียกเก็บเหมาจายตลอดหลักสูตร อยูในระดับมาก ( X =4.16, S.D.= .48)  ตามลําดับ 

ความตองการเก่ียวกับเวลาเรียน พบวา ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานความตองการเก่ียวกับเวลาเรียน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D.= .34) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (จันทรแ-ศุกรแ) อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.59, 
S.D.= .54) รองลงมา คือ จัดการศึกษาในวันเสารแ-อาทิตยแ อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.582, S.D.= .55) และจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
(จันทรแ-ศุกรแ) อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.52, S.D.= .51)  ตามลําดับ 

ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ระดับความสําคัญปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.= .18) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน 
โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ปใจจัยทางดานครอบครัว  อยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.55, S.D.= .25) รองลงมาคือ 
ปใจจัยทางดานการเงิน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D.= .27) และปใจจัยทางดานสถาบันการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, 
S.D.= .29)  ตามลําดับ 

ปใจจัยทางดานการเงิน พบวา ระดับความสําคัญปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ปใจจัยทางดานการเงิน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด    ) X = 4.53, 
S.D.=  . 27( เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ คาหนวยกิตและคาลงทะเบียน  อยูในระดับมากที่สุด ( X
= 4.68, S.D.=  . 63  (รองลงมา คือ คาบํารุงการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= .78(  และคาใชจายอื่นๆ เชน คาพาหนะเดินทาง 
และอื่น เป็นตน อยูในระดับมากที่สุด (X = 4.50, S.D.= .77  (ตามลําดับ   

ปใจจัยทางดานครอบครัว พบวา ระดับความสําคัญปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปใจจัยทางดานครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, 
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S.D.= .25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรกคือ รายไดของครอบครัวตอเดือน อยูในระดับมากที่สุด  
( X =4.69, S.D.= .65)  รองลงมา คือ การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาจากครอบครัว อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.65, S.D.= .62) และ
คาใชจายภายในครอบครัวที่ทานจะแบกรับภาระ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.50, S.D.= .77)  ตามลําดับ 

ปใจจัยทางดานสังคม พบวา ระดับความสําคัญปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปใจจัยทางดานสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.40, S.D.=.32)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การไดรับความรูเพิ่ม อยูในระดับมากที่สุด  ( X =4.68, S.D.= 
.63)  รองลงมา คือ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58, S.D.= .48) และการเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.56, S.D.= .50)  ตามลําดับ 

ปใจจัยทางดานสถาบันการศึกษา พบวา ระดับความสําคัญปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปใจจัยทางดานสถาบันการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  
= 4.52, S.D.= .29)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.82, S.D.= .52)  รองลงมา คือ ชื่อเสียงและความรูความสามารถของคณาจารยแ อยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.78, S.D.= 
.45)  และหลักสูตรที่เปิดสอน เชน วิชาที่เปิดสอนตรงตามความตองการที่จะเรียน หรือสอนเป็นภาษาตางประเทศ อยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.54, S.D.= .61) ตามลําดับ   
 
สรุปและอภิปรายผล 

ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ความ
ตองการเก่ียวกับงบประมาณเพื่อการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความตองการเกี่ยวกับเวลาเรียน อยูในระดับมากที่สุด และความ
ตองการเก่ียวกับการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลองกับ กนกกาญจนแ เสนหแ  นมะหุต (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา
สวนประสมทางการตลาดและปใจจัยที่มีผลตอความตองการและแรงจูงใจในการศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA) ในเขต
ภาคเหนือตอนลาง พบวา ดานราคา จากขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใหความสําคัญกับคาเรียนตอหลักสูตรใกลเคียงกับ
หลักสูตรสถาบันอื่นๆ มากกวาใหความสําคัญเรื่องคาเรียนตอหลักสูตรตํ่ากวาสถาบันอื่นๆ สวนเหตุผลเพิ่มเติมจากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามอยากใหมีทุนการศึกาใหแกผูเรียนที่เรียนดีแตไมมีทุนทรัพยแเพียงพอ ที่เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะวา รายไดของผูปกครองน้ันถือวามี
ความสําคัญในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเมื่อคาใชจายแพง ปใจจุบันจึงมีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลไดเปิดโอกาสให
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยแในการศึกษา ไดมีโอกาสในการเขาศึกษาตอโดยสามารถผอนคาเลาเรียนได 
 ระดับความสําคัญปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดาน
ที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ปใจจัยทางดานครอบครัว อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปใจจัยทางดานการเงิน อยูในระดับมากที่สุด  และ
ปใจจัยทางดานสถาบันการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการ
เลือกเรียนศึกษาตอระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมเป็นอันดับหน่ึงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยทางดานการผลิตบัณฑิตจํานวนมากที่ความสําคัญ  ในระดับมากตอการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
รองลงมาคือ จบจากสถาบันน้ีแลวจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพสูงกวาสถาบันอ่ืน สําหรับปใจจัยทางดานราคาถือเป็นปใจจัยที่มีความสําคัญกับ
การเลือกศึกษาในระดับมากที่สุด ปใจจัยทางดานสถานที่คือ ปใจจัยเรื่องมหาวิทยาลัยใกลภูมิลําเนาเป็นปใจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดในทุกๆ ดาน 
รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยแกการเรียน ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ มีคณะใหเลือกศึกษา
จํานวนมาก รองลงมาคือ มีโควตาแลโครงการจํานวนมากสําหรับนักเรียนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตอมาคือ มีเครื่องมือเครื่องใช
ที่ทันสมัย สวนปใจจัยดานสวนบุคคลมีความสําคัญในระดับ คือ ประสิทธิภาพของ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ อาจารยแในมหาวิทยาลัย
มีความหนาเชื่อถือ ปใจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปใจจัยทีมีอิทธิพลมากที่สุด คือ การมีบริการทางการศึกษาที่รวดเร็วและถูกตองแมนยํา และ
ปใจจัย ทางดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ การที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับประเทศ รองลงมา คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
การประชาสัมพันธแไดทั่วถึง นอกจากน้ียังมีปใจจัยดานอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอ การเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหมเป็นอันดับหน่ึงอีก คือ เพื่อน การเลือก
ศึกษาตอตามเพื่อนมีอิทธิพลกับกลุมตัวอยางสูงมาก รองลงมาคือ รุนพี่ และการมีมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในฝใน เป็นมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสมกับตัวเอง เลือกตามความตองการของผูปกครอง และเลือกตามคําโฆษณา ประชาสัมพันธแหรือ ประกาศ ตามลําดับ และยังสอดคลอง
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กับ เมธาวี สุขปาน (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
นักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รวมทั้ง ศึกษาวิเคราะหแความสําคัญของปใจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยตัวอยางเก็บจากนักเรียนที่ศึกษาในปีสุดทายของระดับการศึกษาระดับวิชาชีพ  (ปวช.) ของวิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี จํานวน 400 คน วิธีการวิจัยน้ีเป็นวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเก็บ
ขอมูล สามารถเก็บขอมูลที่มีคุณภาพจากนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แบบสอบถามที่ใช
วิเคราะหแ จํานวน 400 ชุด โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานดวย แบบจําลองโลจิท ผลการศึกษา
พบวา คะแนนของความสําคัญทางดานความพึงพอใจกับตนทุนมี ความสัมพันธแเชิงบวกกับโอกาสในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญของปใจจัยทั้งสองดานพบวา  นักเรียนให
ความสําคัญกับปใจจัยทางดานความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ชื่อเสียงของสถานศึกษาที่เป็นที่รูจักมาอยางยาวนานและเป็นของรัฐบาล รองลงมา
ไดแก ความชอบและความถนัดสวนตัว รวมทั้งการชักชวน จากเพื่อนตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. คณาจารยแผูสอนควรไดรับการฝึกอบรม เสริมสรางและพัฒนา และสนับสนุนใหเผยแพรผลงานในระดับประเทศและตางประเทศ 
เพื่อสรางความนาเชื่อถือมากขึ้น  
 2. ควรมีการสงเสริมการตลาดเพื่อใหเขาถึงกลุมเปูาหมายใหไดมากที่สุด ไมวาจะเป็นการแนะแนวประชาสัมพันธแตามโรงเรียน รวมทั้ง
โปรโมชั่นตางๆที่สถาบันไดจัดขึ้น 

ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรทําวิจัยในเชิงคุณภาพดานแรงจูงใจโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและไดคําตอบเพิ่มเติมในสวนที่เชิ ง

ปริมาณไมสามารถทําไดชัดเจน เชนความรูสึกขณะประเมินทางเลือก และการตัดสินใจที่จะเลือกเรียน 
2. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญยาตรีในกลุมเปูาหมายนักศึกษาตางชาติ เพื่อกําหนด

กลยุทธแทางการตลาดในการประชาสัมพันธแกับประเทศอื่น 
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รูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

The model of teachers develop in basic school on remotearea under MOE. 
 

สมชาย อังสุโชติเมธี1  สรวิชญแ  เรือนแกว2 และ ศิรภัสสร ชุมภูเทพ3 
Somchai Angsuchotmetee Sorawith  Rueankaew  and Siraphassorn  Chumphootep 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ  เพ่ือศึกษาองคแประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
สูง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหรือใชแบบสอบถาม การ
สัมภาษณแ  วิเคราะหแขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา  
  ผลการศึกษาองคแประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูผู สอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 1. ผลการศึกษาสภาพและความตองการจําเป็น การพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ดานวิชาการ 1) ควรปรับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาเขตพ้ืนที่สูง ใหสอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ินครูผูสอนขาดประสบการณแ ครูมีจํานวนนอย ครูไมครบชั้น ครูมีภาระงานมาก ความยากลําบากในการเดินทางและการ
ติดตอสื่อสาร กอใหเกิดอุปสรรคในการติดตอประสานงาน การนิเทศ ติดตามจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกทั้งควรพัฒนา
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี 2) กระบวนการจัดการเรียนรูครูผูสอนในเขตพ้ืนที่สูงมีการจัดการเรียนรูตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 3) การวัดและประเมินผลครูผูสอนในเขตพ้ืนที่สูงมี
การวัดและประเมินผลทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังการเรียนรู มีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 ดานคุณลักษณะของครูที่ดีของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูง1) การปฏิบัติตนของครูผูสอนในเขตพ้ืนที่สูงครูผูสอนในเขต
พ้ืนที่สูงมีความมุงมั่นในการทํางาน ขยัน อดทน และอุทิศเวลา เป็นแบบอยางที่ดี สามารถปรับตัวเขากับชุมชนและสภาพแวดลอม 2) 
คุณธรรมจริยธรรมของครูผูสอนในเขตพ้ืนที่สูง ครูผูสอนมีความเสียสละ มีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก 
เมตตา กรุณา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและเป็นแบบอยางที่ดี 3) ความรักและศรัทธาตอวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่
สูง ครูผูสอนมีความภูมิใจในความเป็นครูในเขตพ้ืนที่สูง ใหความชวยเหลือตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ รักและศรัทธาตอวิชาชีพครู เสียสละตนใน
การปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูง  
 2. ผลการศึกษาองคแประกอบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบวารูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง มี 4 
องคแประกอบ ดังน้ี 1) ปใจจัยนําเขา 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ปใจจัยแหงความสําเร็จ 
 
ค าส าคัญ :  รูปแบบการพัฒนา/ ครูผูสอน/ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research: to study The model of teachers develop in basic school on remote area 
under MOE. The research collected data by an interview. The statistics analysis  for data were mean and 
standard deviation. The research founds. 
 The studied of components of the model of teachers develop in basic school on remote area under MOE. 
 1.  The studied of status and needs to develop teachers in basic school on remote area under MOE. 
  Academic part 1) need to improve an curriculum and the way to manage  curriculum in basic 
school on remote area for combining with area, less experiences of teacher, less number of teacher, too many 
tasks for teacher, transportation and communication are too difficult, need to improve both. 2) the teaching 
techniques, the  teachers on remote area have followed the government steps by adapted into appropriated  
area. 3) assessment and evaluation, the teachers on remote area have pre-post, mid and final assessments by 
theories and doing.   
  The good attributed of teacher 1) Working, the teachers on remote area should be patented good 
appearance adaptable to community 2) moral of teachers on  remote area should be sacrificed, helping each 
other, please, merciful, acting as good as teacher should be. 3) love and believe in carrier helping each other, 
please, merciful. 
 2. The studied of components of model of teachers develop in basic school on remote area under 
MOE. Found that there are 4 components as 1) input 2) process 3) output 4) success factor. 
 
Keywords : Model of develop/ teacher/ Basic school on remote area. 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาของรัฐที่ผานมายังไมสามารถจัดการศึกษาใหเทาเทียมกัน อยางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
สูงและถิ่นทุรกันดาร เน่ืองมาจากสภาพบริบทของชุมชนมีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรม ความเชื่อ และการดํารงชีวิต การใชภาษาไทยใน
การติดตอสื่อสาร การเดินทางคอนขางลําบาก ชุมชนและผูปกครองมีฐานะยากจน ผูปกครองไมใหความสําคัญกับการศึกษา มีการอพยพ
เคลื่อนยายผูเรียนติดตามผูปกครองไปประกอบอาชีพรับจางตางพื้นที่ จึงทําใหมีเด็กดอยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร บางสวนตองออก
จากโรงเรียนกลางคัน ไมไดเขาเรียน นําไปสูความไมเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา เกิดความเหลื่อมล้ําระหวางในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
กับพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรแบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่มีแนวตะเข็บชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ มีลักษณะ
ภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขาสูง เป็นพื้นที่ปุาไม ตนนํ้า  ลําธาร ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณน้ี มีความหลากหลายทางชาติพันธุแ ไดแก ชาวไทย
พื้นราบ   ชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ เชน กะเหรี่ยง มง เมี่ยน ลั๊วะ ถิ่น ไทลื้อ ไทยใหญ จีนฮอ มูเซอ  เป็นตน การต้ังถิ่นฐานบานเรือน
ของประชาชนจะต้ังอยูกระจัดกระจายเป็นหยอมบาน ตามที่ราบเชิงเขา หุบเขา บนภูเขาสูงและการคมนาคมไมสะดวก มีความยากลําบาก ตลอดจน มี
วัฒนธรรมและความเชื่อ ที่แตกตางกัน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําไร บุกรุกถางปุา รับจาง หาของปุา มีฐานะยากจน ดังน้ันผูปกครองจึงให
ความสําคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกวาที่จะใหบุตรหลานรับการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาสําหรับกลุมคนน้ีนอกจากจะขาดโอกาสทางการศึกษา
เน่ืองจากสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แตกตางไปจากคนกลุมใหญของประเทศ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําใหการพัฒนาไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร และถึงแมไดรับการศึกษา คุณภาพการศึกษาก็ยังอยู ในระดับตํ่า ซึ่งสงผลไปถึงคุณภาพของชีวิตผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่สูงจะตองมีความมุงมั่น เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีความเขาใจในสภาพบริบท วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เป็นนักประสานงานกับหนวยงาน  องคแกร เครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะ
พบวา ครูที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่สูงยังขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่เพิ่มขึ้นจากบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา2)  
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 สภาพการณแทางการจัดการเรียนรูที่ผานมาพบวาการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูยังเป็น สิ่งที่ตองมีการพัฒนาคอนขางมาก (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 
2553, หนา 3) กลาวไดวาการพัฒนาครูน้ันนอกจาก จะพิจารณาบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงแลวจะตองมีการพัฒนาสมรรถนะครูดวย สภาพสังคม ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปใจจุบัน ทําใหครูจําเป็นตองพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะทางการสอน   ที่สูงขึ้นแตการพัฒนาครูที่ผานมาประเทศไทย
ยังประสบปใญหาในดานการพัฒนาครูบางประการจากผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันวา การพัฒนาครูยังขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพราะงบประมาณ
จํากัด ไมตรงกับความตองการของครู และขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนา และยังพบวาการพัฒนาครู  ในปใจจุบันยังไมมีเอกภาพดานนโยบาย
และมาตรฐานที่ชัดเจน แมวาหนวยงานตางๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเป็นจํานวนมาก แตก็ยังซ้ําซอน ไมเป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาดความ
ตอเน่ืองและไมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่สูง ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูผูสอน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใช
เป็นขอมูลเพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงใหสถานศึกษานําไปกําหนดนโยบาย 
การวางแผนของการพัฒนาเครือขาย การมีสวนรวม ระหวางชุมชนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง 
 
จุดประสงคแของการวิจัย 

เพื่อศึกษาองคแประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยในครั้งน้ี  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนโรงเรียน 2,145 โรงเรียน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหาร และครูผูสอน ของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดจากการใชตารางของเครจซีและมอรแแกน สุมโรงเรียน ไดจํานวน 192 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน กลุมตัวอยางทั้งหมด 384 คน  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 192  คน และครูผูสอน จํานวน 192 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน  ดังน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เป็นแบบกําหนดคําตอบใหเลือก  (Multiple Choices) 
ตอนที่ 2 สภาพการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  
ตอนที่ 3  ความตองการจําเป็นการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังน้ี 
1.  คณะผูวิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก

เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหแผูอํานวยการสถานศึกษากลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. คณะผูวิจัยสงแบบสอบถามและซองเปลาติดแสตมป  จาหนาซองถึงผูวิจัย  ไปถึงผูอํานวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางในการ

เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือขอความอนุเคราะหแใหดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับผูใหขอมูลและเก็บรวบรวมสงคืนผูวิจัยทางไปรษณียแ 
3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนกลับทางไปรษณียแ   
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของการตอบ เพื่อนําไปวิเคราะหแขอมูลตอไป 
การวิเคราะหแขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลดังน้ี 
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะหแโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาองคแประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ผลการศึกษาสภาพและความตองการจําเป็น การพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพบวา 

ดานวิชาการ 1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง สถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นแตมีสถานศึกษาบางแหงที่ไมไดจัดทํา ครูผูสอนขาดประสบการณแ ครูมีจํานวนนอย ครูไมครบชั้น  ครูมีภ าระ
งานมาก  ความยากลําบากในการเดินทาง และการติดตอสื่อสาร กอใหเกิดอุปสรรคในการติดตอประสานงาน การนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่โดย
มีความตองการที่จะพัฒนาความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา โดยเนนใหไดฝึก
ปฏิบัติการจริงในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทําหลักสูตรแกนกลางสําหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงโดยเฉพาะ มีการกํากับ  
นิเทศ  ติดตาม  การปรับปรุงหลักสูตรจากเขตพื้นที่อยางตอเน่ือง อีกทั้งควรพัฒนาเครื่องมือในการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี 2) กระบวนการ
จัดการเรียนรูครูผูสอนในเขตพื้นที่สูง มีการจัดการเรียนรูตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน มีการนําสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู แตครูบางสวนไมดําเนินการ
สอนใหเป็นไปตามตัวชี้วัด การสอนจัดตามบริบทและความตองการชุมชน แตการประเมินจะตองประเมินในระดับชาติ ครูที่สอนในเขตพื้นที่สูง
สวนใหญไมมีวุฒิทางการศึกษา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยมีความตองการพัฒนาในดานการผลิตและ
เลือกใชสื่อการสอนที่สอดคลองกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา เทคนิคการสอน  การจัดกระบวนการเรียนรู  การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนา
ครูใหมีความพรอมที่จะสอนคละชั้น นอกจากน้ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหเพียงพอ และมีการกําหนด
เกณฑแการประเมินผูเรียนแยกสวนกับโรงเรียนในพื้นที่ปกติ 3) การวัดและประเมินผลครูผูสอนในเขตพื้นที่สูงมีการวัดและประเมินผลทั้งกอนเรียน 
ระหวางเรียน และหลังการเรียนรู มีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตมีการใชเครื่องมือการวัดที่ไมหลากหลาย เกณฑแในการ
ประเมินผลไมเป็นรูปธรรม ขาดการหาคุณภาพของเครื่ องมือกอนนํามาใชจริง โดยความตองการในการพัฒนาครูใหมีความรูใ นการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใช 

ดานคุณลักษณะของครูที่ดีเขตพื้นที่สูง 1) การปฏิบัติตนของครูผูสอนในเขตพื้นที่สูง ครูผูสอนในเขตพื้นที่สูงมีความมุงมั่นในการทํางาน 
ขยัน อดทน และอุทิศเวลา เป็นแบบอยางที่ดี สามารถปรับตัวเขากับชุมชนและสภาพแวดลอม แตพบปใญหาการสื่อสารกับผูปกครองที่สวนใหญ
ใชภาษาถิ่นมีความยากลําบาก  ครูสวนใหญมีประสบการณแในการทํางานนอย และมีการยายบอยทํา ใหการจัดการเรียนการสอนไมตอเน่ือง มี
ความตองการพัฒนา ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการแกปใญหาเฉพาะหนาในบริบทของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงได ไดแก ทักษะการใช
รถจักรยานยนตแในเสนทางวิบาก  การซอมแซมอาคารและอาคารประกอบดวยวัสดุในทองถิ่น การใชและการซอมแซมอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตาง 
ๆ  หรือการประกอบอาหารในกรณีที่ไมมีไฟฟูา ภาษาถิ่นเพื่อการติดตอสื่อสาร  สวัสดิการพิเศษในการปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลําบาก และความ
มั่นคง กาวหนาในวิชาชีพ 2) คุณธรรมจริยธรรมของครูผูสอนในเขตพื้นที่สูงครูผูสอนมีความเสียสละ  มีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความรัก เมตตา กรุณา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและเป็นแบบอยางที่ดี โดยมีความตองการในการพัฒนา 
เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู  คุณธรรมจริยธรรมและสรางเครือขายครูผูสอนในเขตพื้นที่สูง 3) ความรักและศรัทธาตอวิชาชีพครูในเขตพื้นที่สูง
ครูผูสอน มีความภูมิใจในความเป็นครูในเขตพื้นที่สูง ใหความชวยเหลือตอเพื่อนรวมวิชาชีพ  รักและศรัทธาตอวิชาชีพครู  เสียสละตนในการ
ปฏิบัติหนาที่ครูในเขตพื้นที่สูง แตมีครูบางสวนที่มาปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่สูงจากการบรรจุแตงต้ังไมไดทุมเทกับการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง 
รวมถึงการเห็นแกประโยชนแสวนตนเป็นหลัก โดยมีความตองการพัฒนาในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูผูสอนในเขตพื้นที่สูง ประสานความ
รวมมือกับองคแกรภายในและภายนอก ในการมอบรางวัลในการทําความดีดานตาง ๆ ใหแกครูและสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาชีพครู  

2. ผลการศึกษาองคแประกอบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบวารูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง มี 4 องคแประกอบ ดังน้ี 1)ปใจจัย
นําเขา ประกอบดวย ครูบรรจุใหม (ครูผูชวย)หลักสูตรการอบรมงบประมาณ และวิทยากร 2) กระบวนการ ประกอบดวย ดานวิชาการหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกระบวนการจัดการเรียนรู และ การวัดและประเมินผลดานดานคุณลักษณะของครูที่ ดีเขต
พื้นที่สูงการปฏิบัติตนของครูผูสอนในเขตพื้นที่สูงคุณธรรมจริยธรรมของครูผูสอนในเขตพื้นที่สูงและความรักและศรัทธาตอวิชาชีพครูในเขตพื้นที่
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สูง 3)ผลผลิตคือ ครูที่ผานการอบรมมีทักษะในการจัดการและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูการวัดผลและประเมินผล
การปฏิบัติตนมีคุณธรรมจริยธรรมของครูที่ดี รักและศรัทธาตอวิชาชีพครูมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูในเขตพื้นที่สูง 4)ปใจจัยแหง
ความสําเร็จประกอบดวย การบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพและสื่อ อุปกรณแ เทคโนโลยี มีความเพียงพอและเหมาะสม  
 
อภิปรายผล 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นแตมีบางแหงที่ไมไดจัดทํา ครูผูสอนขาด
ประสบการณแ ครูมีจํานวนนอย ครูไมครบชั้น ครูมีภาระงานมาก ความยากลําบากในการเดินทาง และการติดตอสื่อสาร กอใหเกิดอุปสรรคในการ
ติดตอประสานงาน การนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่ มีการจัดการเรียนรูตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 
มีการนําสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู แตครูบางสวนไมตระหนักการสอนให
เป็นไปตามตัวชี้วัด การสอนจัดตามบริบทและความตองการชุมชน แตการประเมินจะตองประเมินในระดับชาติ ครูที่สอนในเขตพื้นที่สูงสวนใหญ
ไมมีวุฒิทางการศึกษา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตมีการใช
เครื่องมือการวัดที่ไมหลากหลาย เกณฑแในการประเมินผลไมเป็นรูปธรรม ขาดการหาคุณภาพของเครื่องมือกอนนํามาใชจริง สอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 พบวา ปใจจัยที่ไมเอื้อตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงและทุรกันดาร  ไดแก 1) 
ดานสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรแที่เป็นภูเขาสูง อยูหางไกล การต้ังถิ่นฐานบานเรือนกระจัดกระจายเป็นหยอมบาน ตามที่ราบเชิงเขา หุบเขา บนเขาที่
มีความยากลําบากในการคมนาคมมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุแ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพ ฐานะ
คอนขางยากจน การสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษามีนอยดังน้ันจึงมีจํานวนนักเรียนตกหลนและออกกลางคันเป็นจํานวนมาก  2) 
ดานคุณภาพการศึกษานักเรียนสวนใหญใชภาษาถิ่นในการสื่อสาร การเรียนรูภาษาไทยซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานเป็นไปไดชา จึงทําใหการเรียนรูใน
รายวิชาอื่นเป็นไปไดชา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเชน ผลการสอบ NT, O-Net ไมเป็นที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของระบบการ
ทดสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา ไมสอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร 
เน่ืองจากการประเมินโรงเรียนในทุกขนาด ในทุกสภาพพื้นที่โดยใชเกณฑแเดียวกันทั่วไประเทศ แมวาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามจะมี
การประเมินดานอัตลักษณแของสถานศึกษาแตคานํ้าหนักคะแนนยังคงนอยมากเมื่อเทียบกับคะแนนดานผลสัมฤทธิ์หลักสูตรในการจัดการเรียน
การสอนไมยืดหยุนและไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความตองการและความจําเป็นของเด็กและชุมชน โดยใชหลักสูตรแกนกลางที่มีขอจํากัดเรื่องเวลา 
และเน้ือหาที่ไมเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ 3) ดานบุคลากรการขาดแคลนครู โรงเรียนสวนใหญมีครูไมครบชั้น ครูยายบอยเน่ืองจากสวนใหญ
เป็นคนตางถิ่น จึงมีปใญหาการยายครูในระหวางปีการศึกษา และทางเขตพื้นที่ไมสามารถบรรจุครูไดทันทวงที จึงทําใหเกิดปใญหาในการจั ดการ
เรียนการสอนระบบสวัสดิการ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของครูมีนอย เน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ภูเขาสูงและทุรกันดารมีความ
ยากลําบาก แตระบบสวัสดิการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน วิทยฐานะใชระบบเดียวกันทําใหครูขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงครูผูดูแลนักเรียนในหอพักไมมีคาตอบแทนและสวัสดิการอื่น 4) ดานงบประมาณระบบการจัดสรรงบประมาณในตามรายหัวเหมือนกันหมด
ทุกพื้นที่ แตบริบทและความขาดแคลนของโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารมีมากกวา ดังน้ันจึงเกิดความไมเสมอภาคและสวนใหญเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณรายหัวที่ไดรับจัดสรรจึงมีนอยไมเพียงพอตอการบริหาร ขาดความพรอมดานสื่อ วัสดุ อุปกรณแ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ชวยแบงเบาภาระผูปกครองไดบางแตยังไมเพียงพอสําหรับความขาดแคลนยังมีคาใชจายอื่น
นอกเหนือจากที่รัฐบาลสนับสนุน เชน คาใชจายดานการเดินทาง คาใชจายในชีวิตประจําวัน ที่เป็นภาระหนักมาก ดังน้ันผูปกครองจึงมักสงบุตร หลาน 
ไดเรียนระดับประถมศึกษาในหมูบาน และหากไดเรียนตอมักออกกลางคันการจัดสรรงบประมาณใหนักเรียนพักนอน ซึ่งมีการกําหนดเกณฑแการ
พิจารณาโดยใชจํานวนนักเรียน หากจํานวนนักเรียนไมถึงเกณฑแที่กําหนดจะไดรับจัดสรรใหคาอาหาร 3 มื้อเฉพาะในวันจันทรแถึงวันศุกรแ ไมจัดสรรให
นักเรียนในวันหยุด เสารแ อาทิตยแ ซึ่งนักเรียนทุกคนก็ยังคงตองรับประทานอาหารทุกวันไมไดเดินทางกลับบานเน่ืองจากสภาพพื้นที่อยูหางไกล จึงเป็น
ปใญหาการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียน 5) ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารยังมีสวนรวมในระดับนอย เป็นเพียงการรวมรูและสนับสนุนในรูปแบบของแรงงานเทาน้ันยังไมสามารถรวมคิด รวม
ทํา รวมรับผิดชอบหรือรวมประเมินการจัดการศึกษาได ในดานคุณลักษณะของครูที่ดีเขตพื้นที่สูง พบวา ครูผูสอนในเขตพื้นที่สูงมีความมุงมั่นใน
การทํางาน ขยัน อดทน และอุทิศเวลา เป็นแบบอยาง ที่ดี สามารถปรับตัวเขากับชุมชนและสภาพแวดลอม แตพบปใญหาการสื่อสารกับ
ผูปกครองที่สวนใหญใชภาษาถิ่นมีความยากลําบาก  ครูสวนใหญมีประสบการณแในการทํางานมีนอย และมีการยายบอยทําใหการจัดการเรียน
การสอนไมตอเน่ือง โดยมีความตองการพัฒนา ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการแกปใญหาเฉพาะหนาในบริบทของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
สูงได ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการ คุรุสภา(2549: 39) ที่ไดศึกษาถึงลักษณะของครูที่ดีในมุมมองของครูและนักเรียน ที่พบวา 1) ตองมี
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ความรักและเขาใจเด็ก มีความเมตตา ปรารถนาดี  รักเด็ก 2) ย้ิมแยมแจมใส นาศรัทธา มองโลกในแงดี 3)เสียสละ อุทิศเวลา เป็นผูใหมากกวา
ผูรับ เห็นแกประโยชนแสวนรวมและประโยชนแที่จะเกิดกับตัวเด็กมากกวาประโยชนแสวนตน 4) พัฒนาตนเองเสมอ ใฝุรูใฝุเรียน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแ ไมหยุดน่ิง 5) มีมนุษยสัมพันธแดี อยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข  6) ซื่อสัตยแ อดทน ขยันหมั่นเพียร จริงใจ ต้ังใจคนหา
ศักยภาพของเด็ก 7) ต้ังใจสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน พัฒนาผลงานอยางตอเน่ือง 8) มีวิสัยทัศนแกวางไกล สามารถวิเคราะหแ
หลักสูตรเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงและการจัดการเรียนการสอน 9) ตรงตอเวลา จัดสรรเวลาและกิจกรรมอยางเป็นระบบ  10) มีความ
รับผิดชอบ มุงมั่นแกปใญหาใหนักเรียนรายบุคคล 11) รักและศรัทธา ในวิชาชีพครู 12) ประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี แตงกายและวางตน
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและนาศรัทธา 13) ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น 14) ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และมีความ
เชื่อวาเด็ก ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูได 15) เป็นนักประสานและรวมมือกับบานและชุมชนอยางสรางสรรคแ และสอดคลองกับที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547, หนา 1-8) เสนอคุณลักษณะของครูที่ดีไว ดังน้ี 1) มีอุดมการณแและจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู 2) ต้ังใจปฏิบัติงานหนาที่ครูโดยสมบูรณแดวยหลักธรรมและหลักวิชาชีพครู  3) เพียรพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ทั้งทางคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ทางวิชาการและทางวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ และการดําเนินชีวิตใหสมกับการเป็น
ปูชนียบุคคลของสังคม   4) เป็นพลังสําคัญของชุมชนในการแกปใญหาและพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจสังคมของชุมชนชาติบานเมือง 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงไดนํารูปแบบการพัฒนาครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปกําหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาครูสอนที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหม (ครู
ผูชวย) ซึ่งตองไปปฏิบัติหนาที่ยังสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่สูง 

ขอเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการนํารูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ไดจากการวิจัยไปทดลองใชขับเคลื่อนการพัฒนาครูผูสอนอยางเต็มรูปแบบ 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในเขตพื้นที่สูง ใหสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางตอเน่ืองเพื่อ

นําไปสูการปรับแกไข กฎ ระเบียบที่ไมเอื้อตอ การพัฒนาบุคลากรและการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 รูปแบบการพัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการสนุนสนุนจาก นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารและครูผูสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะผูวิจัยและผูชวยวิจัยทุกทานมา ณ โอกาสน้ี และหวังเป็นอยางย่ิงวา งานวิจัยน้ีจะบรรลุวัตถุประสงคแตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมุงหวัง และกอใหเกิดประโยชนแตอสถานศึกษาและผูเรียนในเขตพื้นที่สูงในอนาคตตอไป 
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รูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา (STEAM Education) 
ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแเด็กปฐมวัยของโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 

The Model of Experience Management for Integrating Steam Education In the Development 
of Early Childhood Creativity of Donchedipitthayakhom School. 

 
จิรฐา  จรวงษแ1 

Jiratha  Jornrawong 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา (STEAM Education) 

ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม กลุมเปูาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย
ทั้งชายและหญิงกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปีที่1- 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม จํานวน 144 
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แผนการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา (STEAM Education)  โดยใชโครงการ
เรียนรูเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย  และ แบบประเมินความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย  

ผลการศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยที่ไดรับจากการจัดประสบการณแบูรณาการ การ เรียนรูสตีมศึกษา

(STEAM Education) โดยการใชโดยใชโครงการเรียนรูเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคแทุกชั้นอยูในระดับมาก (μ=2.79) 
 
ค าส าคัญ: สตีมศึกษา  ความคิดสรางสรรคแ  เด็กปฐมวัย 
 
 Abstract  

The objective is to develop an experience model for integrating Steam Education in the development of 
early childhood creativity of Donchedipitthayakhom School. The target groups in this study were 144 boy and girl 
preschool children studying at the Kindergarten 1- 3 semester 1, 2018 in Donchedipitthayakhom School. The 
instruments used in the study  were the integrated STEAM learning experience provision by using Project 
Approach based and  the creativity assessment form.  

The results of this study showed that creative thinking of preschool children by using integrated STEAM 
education to learning experience provision by using Project Approach based had  Preschool children had increase 
creativity thinking on designing and creating art works.  

 
Keywords:  Steam Education, Creative Thinking, Preschool Children 
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บทน า 
ประเทศไทยใหความสําคัญตอการพัฒนาคนใหกาวเขาสูศตวรรษที่21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วในดานตางๆ คนยุคใหมจึงตองมีทักษะที่สูงในการเรียนรูและปรับตัว ครูเพื่อศิษยแตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะของ การเรียนรูดวย และใน
ขณะเดียวกันตองมีทักษะในการทําหนาที่ครูในศตวรรษที่ 21 (วิจารณแ พานิช, 2555: 11) ซึ่งสอดคลองกับสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชยแ (2556 :13) ได
กลาวถึงทักษะและความรูที่จําเป็นตอการเป็นพลเมือง และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะ 4C คือความคิดสรางสรรคแ (Creativity) การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communnication) และการทํางานเป็นทีม (Collaboration) เป็นตน และทวี
ความสําคัญมากย่ิงขึ้นจนกลายเป็น สิ่งที่ “ตอง” มีมากกวา “นาจะ” มีขณะที่บางทักษะถือ เป็นทักษะชุดใหมที่จําเป็นในบริบทของศตวรรษใหม 
เชน ทักษะดานสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies ICTs)  อันสืบเน่ืองมาจากรูปแบบเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนไป การพึ่งพาอาศัยในระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้นและภูมิทัศนแในการเรียนรูที่เปลี่ยนไป 

การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ของกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 
และมีจิตวิญญาณของ ความเป็นครูโดยเนนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่เหมาะสมมา
ใชในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือชวยครู หรือ พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหครูทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถ
ใช เทคโนโลยีเพื่อการสอนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของผูเรียนได  ดังน้ันจึงตองมีการยกระดับและพัฒนาครู
ไทยใหทันตอสถานการณแและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

โรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม ซึ่งจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแตปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน เห็นความสําคัญ
ตอการพัฒนาคนใหมีทักษะของคนในศตวรรษที่21 จึงไดกําหนดเป็นหน่ึงในยุทธศาสตรแของการพัฒนาสถานศึกษา โดยการเริ่มตนที่ระดับปฐมวัย
ดวยการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมใหเป็นผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามวัย  ซึ่งเด็กปฐมวัยอยูในระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทาง 
ดานรางกาย อารมณแ สังคมและสติปใญญาเป็นชวงวัยแหงพลังการเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิตที่เหมาะแกการพัฒนาและใหความสําคัญในหลาย ๆ 
ดาน และหน่ึงในทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ตองพัฒนาและสงเสริมใหเด็กปฐมวัย คือ ความคิดสรางสรรคแเป็นที่ยอมรับกันวา หกขวบแรกของ
ชีวิตเป็นชวงที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเด็กพัฒนาทุกดานไดรวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะสมอง คุณภาพของการพัฒนาเด็กจะมีผลตอชีวิตในระยะยาว
ตราบจนถึงวัยผูใหญ จึงไดระดมความคิดจากคณะครูผูสอนในระดับปฐมวัย เพื่อหารูปแบบการวิธีการสอนที่มีอยูหลากหลาย และพบวาการศึกษา
แนวคิดการจัด ประสบการณแการเรียนรูสตีมศึกษา (STEAM Education) เป็นรูปแบบการสอนที่นาสนใจและเหมาะที่จะนํามาพัฒนาความคิดสรางสรรคแ
ใหกับเด็กมีกระบวนการสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงการที่มุงแกไขปใญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสรางเสริมประสบการณแ ทักษะชีวิต 
ความคิดสรางสรรคแ นําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมในการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยสอดคลองกับ ฉัตรทราวดี บุญถนอม( 2560 :187) ที่
กลาววา สตีมศึกษา (STEAM Education) เป็นรูปแบบการเรียนรูในลักษณะของ การบูรณาการการเรียนรู 5 ศาสตรแวิชาหลักเขาไวดวยกัน ไดแก 
วิทยาศาสตรแ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตรแ (E) ศิลปะ (A) ทั้งหมดอยูในองคแประกอบทางคณิตศาสตรแ (M) ทั้งน้ีเนนจุดเดนของธรรมชาติ
ตลอดจนวิธีการสอนของแตละ สาขาวิชา  มาผสมผสานกันอยางลงตัว   

ดังน้ันผูวิจัยในฐานะผูบริหารโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม  จึงไดสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูแบบ
สตีมศึกษา(STEAM Education) เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแของโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม โดยเริ่ม ที่ระดับปฐมวัย ซึ่งเมื่อพิจารณาในการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัยแลวพบวา ทั้ง 5 ศาสตรแ ที่กลาวมาน้ันไดมีการสงเสริมสาระและทักษะพื้นฐานตางๆ ใหกับเด็กปฐมวัยอยูแลว แต
กระบวนการที่ปฏิบัติการสอนในกิจกรรมประจําวันอยูน้ัน แตยังไมไดจัดระบบ การเรียนรูแบบสตีมศึกษา(STEAM Education)  ชวยทําใหเด็ก
อยากเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูแบบลงมือทําปฏิบัติจริง ทดลอง สืบคน และใชวัสดุอุปกรณแ ทําใหเด็กไดใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ 
ไดรับความสนุกสนาน จึงสนใจวาที่จะนํามาพัฒนาความคิดสรางสรรคแใหกับเด็ก ภายใตการขับเคลื่อนผานกระบวนการวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตรแ เป็นองคแประกอบสําคัญ 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ใน การพัฒนาความคิดสรางสรรคแ
ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 

2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education)  ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแ
ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 1.ประชากรกลุมเปูาหมายในการวิจัย  

     กลุมเปูาหมายในการวจิัยครั้งน้ี คือ เด็กชายและหญิง ที่กาํลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที1่- 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2561 
โรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม จํานวน 144 คน 
 2. กรอบแนวคิดการศึกษา 

 2.1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก รูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการ การเรียนรูสตีมศึกษา (STEAM 
Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 

       2.2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา (STEAM 
Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 

 
วิธีการด าเนินการ  

ในการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแเด็กปฐมวัย ผูวิจัยแบงการดําเนินการพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี1 วิเคราะหแขอมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแ (Analysis : A)  
วัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาและวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา

(STEAM Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 
การด าเนินงาน  จัดประชุมคณะครูผูสอนระดับปฐมวัยแบบการสนทนากลุม (focus group) เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางในการ

พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศกึษา(STEAM Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
ดอนเจดียแพิทยาคมโดยเปิดโอกาสใหผูเขารวมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นไดอยางอิสระ สรุปคณะครูมีความเห็นวาควรนําไปใชในสวนของ
การสอนแบบโครงการเรียนรู (Project Approach) ประจําภาคเรียน โดยใหเด็กเลือกเรื่องสนใจที่จะเรียนรูแลวจัดประสบการณแบูรณาการการ
เรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนาความคดิสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 

ขั้นตอนท่ี 2: การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบ Design and Development : (D and D) 
วัตถุประสงคแ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ใน

การพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 
การด าเนินงาน   
1.คณะครูออกแบบแผนการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) เพื่อการพัฒนาความคิดสรางสรรคแ

ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมในหนวยการเรียนรู โครงการเรียนรูตามความสนใจ (Project Approach) ประจําภาคเรียนระยะเวลา
การสอน 1 สัปดาหแ 

2.หาประสิทธภิาพโดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญในดานการจัดประสบการณแเรียนรูระดับปฐมวัย และผูเชี่ยวชาญดานสตีมศึกษา(STEAM 
Education) จํานวน 3 คน เพื่อทําการวิเคราะหแแผนการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ที่ออกแบบไว   

3.คณะครูนําขอเสนอแนะมาพัฒนา โดยปรับตามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช (Implementation : I) 
วัตถุประสงคแ เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณแการเรยีนรูบูรณาการการสตีมศึกษา(STEAM Education)ในการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 
การด าเนินงาน  คณะครูนําแผนการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) เพื่อการพัฒนาความคิด

สรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมในหนวยการเรียนรู โครงการเรียนรูตามความสนใจ (Project Approach) ประจําภาคเรียน
ในหองเรียนทุกระดับชั้น ระยะเวลาการสอน 1 สัปดาหแวันละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล (Evaluation : E) และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงคแ เพื่อประเมินผลรูปแบบการ
จัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM  

Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงาน  ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education)ในการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมจากผลผลิต หรือชิ้นงานที่ไดจากการเรียนรูของเด็กในแตละหองแตละระดับชั้น 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนาความคิด
สรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม   

1. แผนการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) เพื่อการพัฒนา 
ความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมในหนวยการเรียนรู โครงการเรียนรูตาม ความสนใจ (Project Approach)  

2. แบบประเมินความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม โดยการการสังเกต 
พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในกิจกรรมตางๆ โดยบันทึกเฉพาะพฤติกรรมที่เห็นจากการแสดงออกและไดยินจากการพูดคุยแลวนํามาประมวล
วิเคราะหแตามระดับคุณภาพพฤติกรรมที่ปรากฏ 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 วิเคราะหแจากบันทึกของครูผูสังเกตพฤติกรรมที่เห็นจากการแสดงออกและไดยินจากการพูดคุย โดยนํามาแปลการแปลความ การ
ตัดสิน และการแสดงความคิดเห็นของผูสังเกตและการบันทึก ใหทําลงในบันทึกภายหลัง แลวประมวลผลเป็นระดับคุณภาพพฤติกรรมที่ปรากฏ 3
ระดับ ระดับ3 ดีมาก  ระดับ2 ปานกลาง แลระดับ1 ควรเสริม แลวนํามาหาคาคุณภาพ โดยวิธีการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ย หาคาประสิทธิภาพ
ของความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม   
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย  

 1. รอยละ   2. คะแนนเฉลี่ย (μ) 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
ผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา (STEAM Education) ในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม   

1.1 รูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมที่พัฒนา เรียกวา “STEAM @ DJP Model” มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หลักการจัดประสบการณแสาํหรับเด็กปฐมวัย โดยการใชสตีมศึกษา(STEAM Education) เป็น ตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู 
ในหนวยการเรียนรู โครงการเรียนรูตามความสนใจ (Project Approach) โดยมขีั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่1 เรียนรูอยางมีความสขุ (Joy Full to Learning)  เป็นขั้นเริ่มตนโครงการเรียนรู เด็กจะรวมกันคิดเรื่องที่สนใจ  สนทนา 
วางแผนในการเรียนรู  
  ชั้นตอนที่2 ลงมือปฏิบัติการเรียนรูและพัฒนา Doing&Developmemt เป็นขั้นดําเนินโครงการ โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรู 
ลงมือปฏิบัติ ผานกระบวนการสตีมศึกษา(STEAM Education)แบบบูรณาการผสมผสานกัน ดังน้ี 

รูปแบบการจดัประสบการณ์บรูณาการการเรียนรู้สตีมศึกษา(STEAM Education) 

 ในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์เดก็ปฐมวยัของโรงเรียนดอนเจดีย์พทิยาคม 

 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   811 

   S  (Science) วิทยาศาสตรแ  เป็นการจัดกิจกรรมใหเด็กเรียนรู ศึกษาหาขอมูลใหมจากประสบการณแตรงหรือเป็นแหลงขอมลู
พื้นฐานเพราะเด็กไดสนทนา พูดคุยกับบุคคล ผานทักษะการสงัเกต (Observing) ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล(Inferring) และทักษะการ
พยากรณแ (Predicting) ขณะปฏิบัติกิจกรรม  

   T (Technology) เทคโนโลยี  เป็นการจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกใชอุปกรณแ เครื่องมือตาง ๆ ไดแก สายวัด ไมบรรทัด กาว 
กรรไกร เทปใส ในการประดิษฐแผลงาน และ และสืบคนจากแหลงเรียนรู เชน การดูวีดีทัศนแ  คนหาจากคอมพิวเตอรแ 

   E (Engineering) วิศวกรรมศาสตรแ เป็นการจัดกิจกรรมใหเด็กไดวางแผน ออกแบบผลงานตามความคิดของตนเอง และ
ประดิษฐแผลงานภายใตเงื่อนไขที่กําหนดตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุงผลงาน 

   A (Arts) ศิลปะ เป็นการจัดกิจกรรมใหเด็กไดความรูดานองคแประกอบศิลป ไดแก สี พื้นผิว รูปราง/รปูทรง ในการทํา
กิจกรรม การปใ้น การฉีก ตัดปะ การประดิษฐแ 

   M (Mathematics) คณิตศาสตรแ เป็นการจัดกิจกรรมใหเด็กไดความรูเกี่ยวกับ จํานวน การวัด และเรขาคณิต ในการเรียนรู  
  ขั้นตอนที่3 เกิดประสิทธิภาพของผลผลิต (Productivity) เป็นขั้นประเมินโครงการ ทบทวนการปฏิบัติ และสรุปโครงการและ
เด็กนําเสนอผลงานเกิดจากการใชความคิดสรางสรรคแ  ในรูปของการจัดแสดง จัดเป็นนิทรรศการ หรือสาธิต 
  ผลการตรวจสอบความสอดคลองและผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญตามเกณฑแที่กําหนด (0.90, 4.68) 
  กลาวไดวา รูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education)ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแ
เด็กปฐมวัยของโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมที่พัฒนา เรียกวา “STEAM @ DJP Model” เด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็ก
สามารถเรียนรูไดหลายทักษะและหลายประสบการณแสําคญั ดังน้ันเป็นหนาที่ของผูสอนจะตองวางแผนการจัดประสบการณแในแตละวันใหเด็กได
เรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรมหลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณแสําคัญอยางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเด็ก 
 1.2 หนวยการเรียนท่ีเด็กสนใจศึกษาโครงการเรียนรูตามความสนใจ (Project Approach) โดยครูจะเป็นผูจัดกิจกรรมสราง
ความสนใจใฝุเรียนรูและใชคําถามใหเด็กเกิดความคิดและลงมติรวมกันในหองเรียนในเรื่องที่อยากเรียนรู ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงหนวยการเรียนที่เด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมแตละระดับชั้นสนใจศึกษาโครงการ เรียนรูตามความสนใจ (Project 
Approach) ผานรูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการ สตีมศึกษา(STEAM Education)ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 

ระดับชั้น จํานวน หนวยการเรียนที่เลือกตามความสนใจ สาระตามหลักสูตร 
อนุบาลปีที่1 34 ไอติมโบราณหรรษาพาสนุก เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
อนุบาลปีที่2/1 29 ของเลนพื้นบานสุพรรณ สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 
อนุบาลปีที่2/2 32 ขนมอรอยเมืองสุพรรณ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
อนุบาลปีที่3/1 25 บึงฉวาก สุพรรณบุร ี เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 
อนุบาลปีที่3/2 24 อนุสรณแดอนเจดียแ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 

   จากตารางที1่ พบวา ครูผูสอนปฐมวัยในแตละระดับชั้น ใชรูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM 
Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมที่พัฒนาขึ้น เรียกวา “STEAM @ DJP Model” มา
ขับเคลื่อนใหเด็กเกิดการเรียนรูไปตามความสนใจ จนเกิดเป็นผลงานที่ไดจากการคิดสรางสรรคแ  ความสามารถของสมองของเด็กในการผสาน
ความรูจินตนาการ และประสบการณแอันจะนําไปสูการแสดงออกทางความคิดในรูปแบบตางๆ ซึ่งเป็นลักษณะความคิดอเนกนัยในการคิด
สรางสรรคแของเด็ก 4 ดาน และวัดไดดวยแบบประเมินการปฏบิัติที่ผูศึกษาสรางขึ้น ประกอบไปดวย 
 ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของเด็กในการคิดแปลกใหมมีความหมายและแตกตางจากธรรมดา ในการวาดภาพตอเติม 
และประดิษฐแผลงานจากสถานการณแที่กําหนด 
 ความคิดคลองแคลว หมายถึง ความสามารถของเด็กในการคดิตอบคาถาม และการแสดงบทบาทสมมติ ไดปริมาณมากในเวลาที่จา
กัดจากสถานการณแที่กําหนด 
 ความคิดยืดหยุน หมายถึง ความสามารถของเด็กในการคิดประดิษฐแสิ่งของจากสถานการณแที่กําหนดใหและการปรับสภาพการคิดใน
การใชสิ่งของในการแสดงบทบาทสมมติ แทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสถานการณแที่กําหนดให 
 ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการคิดรายละเอียด ในการสังเกตภาพแลวบอกชื่อของสิ่งของและวาดภาพ
ตอเติมรายละเอียดที่กําหนดให 
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 ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ใน การพัฒนาความคิด
สรางสรรคแเด็กปฐมวัยของโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 
ตารางที่2  ผลการใชรปูแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม 
 

ระดับชั้น จํา 
นวน 

ความคิดสรางสรรคแ 
      คิดริเริ่ม ค คิดคลองแคลว      คิดยืดหยุน คิดละเอียดลออ รวม 

μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ 
อนุบาลปีที่1 34 2.71 .462 2.88  .327 .327 2.79 .410 2.68 .475 2.77 .369 
อนุบาลปีที่2/1 29 2.66 .484 2.97 .186 2.79 .412 2.66 .484 2.77 .340 
อนุบาลปีที่2/2 32 2.78 .420 2.91 .296 2.78 .420 2.66 .483 2.75 .370 
อนุบาลปีที่3/1 25 2.80 .408 2.96 .200 2.96 .200 2.72 .458 2.86 .217 
อนุบาลปีที่3/2 24 2.83 .381 2.92 .282 2.79 .415 2.71 .464 2.81 .297 

รวม 144 2.76 0.431 2.92 0.193 2.82 0.371 2.69 0.473 2.79 0.319 
 จากตารางที่2 พบวา ผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม พบวา โดยรวมมีความคิดสรางสรรคแทุกระดับชั้นอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะการคิดสรางสรรคแ พบวา ทุกระดับชั้นมีทักษะความคิดสรางสรรคแอยูในระดับมาก  โดยมีความคิดคลองแคลวมากที่สุดและคิด
ละเอียดลออ นอยที่สุด 
 
การอภิปรายผล 

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมที่พัฒนาขึ้นเรียกวา“STEAM @ DJP Model” ผานหนวยการเรียนรูแบบโครงการตามความสนใจของเด็กแตละ
ชั้น ซึ่งเมื่อสิ้นการดําเนินการโครงการตามความสนใจของเด็กปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมสามารถนําเสนอผลงานเกิดจากการใชความคิด
สรางสรรคแในรูปของการจัดแสดงผลงานเป็นนิทรรศการหรือสาธิต และจากผลงานที่ปรากฏของเด็กแสดงใหเห็นวา รูปแบบการสอนชวยกระตุน
ความคิดจินตนาการอยางอิสระของเด็ก ทําใหเด็กเกิดเป็นความคิดริเริ่มไดสรางสรรคแผลงานอยางหลากหลาย เป็นการฝึกใหรูจักทํางานดวย
ตนเองเกิดทักษะการคิดคลอง สามารถแสดงออกทางความคิดไดเร็วขึ้น และรูจักคิดยืดหยุนเมื่อพบวา ความคิดของเพื่อนนาสนใจ ทําใหเด็กรูจัก
ที่จะเชื่อมโยงความคิดเดิมหรือประสบการณแที่มีอยูเดิมเขากับความคิดใหมหรือประสบการณแที่ไดรับใหมเขาดวยกัน รูจักคิดละเอียดลออมากขึ้น
และสามารถผสมผสานกันกับ ความคิดใหม เกิดเป็นความคิดสรางสรรคแขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองงานวิจัย ของ Yakman (2010) 
ไดศึกษา เรื่องจุดเนนของ STEAM ซึ่งไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการศึกษาทฤษฎีใหม โดยมีพื้นฐานมาจาก STEM และคนพบ                
การเชื่อมโยงของศิลปะในสาขาวิชาตางๆ ทั้ง วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ และคณิตศาสตรแ  
 ผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณแบูรณาการการเรียนรูสตีมศึกษา(STEAM Education) ใน การพัฒนาความคิดสรางสรรคแเด็ก
ปฐมวัยของโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคม พบวา โดยรวมมีความคิดสรางสรรคแทุกชั้นอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะการคิดสรางสรรคแ 
พบวา ทุกระดับชั้นมีทักษะความคิดสรางสรรคแอยูในระดับมาก  โดยมีความคิดคลองแคลวมากที่สุดและคิดละเอียดลออนอยที่สุดและสอดคลอง
งานวิจัยของชลธิชา ชิวปรีชา (2554) ไดศึกษา เรื่อง ความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปะดวยใบตอง ผลการวิจัยพบวา ความคิด
สรางสรรคแของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ไดนําศิลปะมาใชเป็นสวนหน่ึงใน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคแ กิจกรรมยังสงเสริมใหเด็กไดคิดหลายแงพัฒนาความคิดสรางสรรคแ ใหเด็กไดคิดริเริ่ม คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิด
ละเอียดลออ ไดเรียนรูผานการลงมือกระทําไดใชสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณแตางๆ ในการสืบเสาะหาความรูผานการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใช
ประสบการณแเดิมที่เกิดขึ้นระหวางการทากิจกรรม มาใชกับการเรียนรูเรื่องใหมๆ รวมถึงมีความหลากหลายของกิจกรรมที่ทาทายความสามารถ 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการกระบวนการเรียนรูที่บูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education)เขาไปในการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรูตามความ
สนใจ (Project Approach) ซึ่งเด็กปฐมวัยอยูในวัยสนใจใฝุอยากรูอยากเห็น จึงมีขอเสนอแนะในระหวางดําเนินการ ดังน้ี 
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1. ควรมีผูชวยครูปฐมวัย เพื่อชวยในการบันทึกพฤติกรรมของเด็กแตละคนใหชัดเจนย่ิงขึ้น เน่ืองจากครูปฐมวัยเพียงคนเดียวอาจบันทึก
พฤติกรรมเด็กไดยังไมทั่วถึง 

2. ควรมีการบันทึกวีดิทัศนแขณะที่ดําเนินการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  เพื่อที่จะสามารถนํามาดู 
ยอนหลังได และสามารถนํามาวิเคราะหแตีความถึงพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ปรากฏเพิ่มเติมไดชัดเจนย่ิงขึ้น 
3. ในการดําเนินการจําเป็นตองนําเด็กไปหาประสบการณแตรงยังแหลงเรียนรู และขอความรวมมือกับ 
ครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาจัดนักเรียนของโรงเรียนมาเป็นผูชวยดูแล ชวยเหลือนองๆและใชคําถามทีค่รูจัดไวใหกระตุนใหนองๆเด็ก
ปฐมวัยคิดอยางตอเน่ือง จะชวยใหเด็กปฐมวัยเกิดความคิดที่แปลกใหมไมซ้ําแบบใคร มคีวามคิดหลากหลายรวดเร็ว กลาคิดกลาลอง
ทําและสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น  

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ในการศึกษาครั้งตอไป เน่ืองจากเป็นเด็กปฐมวัยดังน้ันในการจัดประสบการณแการเรียนรูเพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการในทุก
ทักษะที่เป็นพื้นฐานของชีวิต ที่สอดคลองกับธรรมชาติและพฒันาการทั้ง 5 ดาน ของเด็กปฐมวัย อันประกอบดวยดานรางกาย สังคม อารมณแ 
สติปใญญา โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร จึงควรเพิ่มทักษะทางภาษาเขาไปดวย คือ R : Reading จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางสมดุลและมีความหมาย
นําไปสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีทักษะการเรียนรูในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและการดํารงชีวิตตอไป 
 2. นํารูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนดอนเจดียแพิทยาคมที่พัฒนา เรียกวา “STEAM @ DJP Model”ไปทดลองใชกับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
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การประเมินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

The Project Evaluation on Promoting the Vocational Education Colleges for Excellence  
in the Field of Tourism at Chonburi Vocational College  

 
จุรี ทัพวงษแ1 

Juree Thapwong 

บทคัดยอ 
 การประเมินครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพ่ือ 1) ประเมินบริบทของโครงการ 2) ประเมินปใจจัยเบื้องตนของโครงการ 3) ประเมิน
กระบวนการดําเนินงานโครงการ 4) ประเมนิผลผลิตของโครงการ ไดประเมิน ใน 2 สวน คือ 4.1)  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษา สาขาการทองเที่ยว ที่มีตอโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการทองเท่ียว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี 4.2) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา สาขาการทองเท่ียว โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากร ประกอบดวย ครู จํานวน 48 คน และนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จํานวน 391 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 5 ฉบับ และแบบบันทึกขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินพบวา 
 1. ผลการประเมินดานบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด และผานเกณฑแ การประเมินตามท่ีกําหนด 

2. ผลการประเมินดานปใจจัยนําเขา โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก และผานเกณฑแ การประเมินตามท่ีกําหนด 
3. ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก และผานเกณฑแ การประเมินตามท่ีกําหนด 
4. ผลการประเมินดานผลผลิต  

4.1 ผลผลิตดานความพึงพอใจ พบวา โดยภาพรวมของนักเรียน นักศึกษาสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชลบุรี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

4.2 ผลผลิตดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สาขาการทองเที่ยว ปีการศึกษา 
2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยูในระดับผลการเรียนดีเย่ียม มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 27.81 และปีการศึกษา 2561 มี
คาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 29.50 คาของคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.69 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 อยูในระดับผลการเรียนดีเย่ียม มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
28.89 และปีการศึกษา 2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 32.69 คาของคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.80   

  
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ, สถานศึกษาอาชีวศึกษา, สาขาการทองเท่ียว 
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Abstract 
           This purpose of this evaluation were to evaluate 1) the context of project 2) the basic inputs of project 
3) the process of project 4) the output of project on promoting the vocational education colleges for excellence 
in the field of tourism at Chonburi Vocational College which have 2 parts were the followings; 4.1) evaluate the 
satisfaction of students for the project of Chonburi Vocational College to specialized in tourism. 4.2) academic 
achievement of students in professional learning of tourism. The evaluator had adapted the use of CIPP Model 
and Stufflebeam with 4 aspects. The population were consisted of 48 teachers and 391 students in Certificate 
level, Diploma level of Chonburi Vocational College. The tools used to collect data were consisted of 5 level rating 
scale questionnaires and a record of academic achievement. The data was analyze using percentage, mean and 
standard deviation. The results of the evaluation revealed that: 
 1. The contextual evaluation result in overall was at the highest level and passed the evaluation criteria. 
  2. The factor evaluation result in overall was at a high level and passed the evaluation criteria. 
  3. The process evaluation result in overall was at a high level and passed the evaluation criteria. 
 4. The product evaluation result 
  4.1 The satisfaction evaluation was found that Tourism students of Chonburi Vocational College in 
overall were at highest level.  
  4.2 The academic achievement in Vocational Education for Tourism Program in academic year 
2017, Vocational Certificate Level was at the highest level and the scores average was 27.81. In academic year 
2018, the scores average was 29.50 which showed that score average increased in 1.69 percentages. The 
academic achievement in Vocational Education in Diploma Level in academic year 2017 was at the highest level 
and the scores average was 28.89. In academic year 2018 the scores average was 32.69 which showed that score 
average increased in 3.80 percentages.  

 
Keyword: The project Evaluation , Vocational Education, The Field of Tourism 
 
บทน า 
             แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ไดกําหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพคนไทยให
สามารถเรียนรู และมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็ง แตจากผลการดําเนินงานที่ผานมา การพัฒนา
กําลังคนที่ตอบสนองตอพันธกิจดังกลาว ใหมีความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูเศรษฐกิจสรางสรรคแ ยัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการกําลังคนของภาคประกอบการเทาที่ควร โดยเฉพาะปใญหาความไมสอดคลองกันในเชิงปริมาณ พบวา สถานศึกษา
ดานอาชีวศึกษา ผลิตกําลังคนไดไมตรงกับสาขาที่ตลาดตองการ สวนปใญหา ไมสอดคลองเชิงคุณภาพ พบวา ผูจบดานอาชีวศึกษาขาดความสามารถ
ดานสมรรถนะหลัก (Core competencies) และสมรรถนะดานสายงาน (Functional competencies) นอกจากน้ันยังพบวา ทุกกลุมแรงงานมี
ชองวาง (Grade point average: GAP) ระหวางระดับความสามารถตาง ๆ ที่มีอยู กับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถใน
ดานคอมพิวเตอรแ ภาษาตางประเทศ และทักษะในการวิเคราะหแแกไขปใญหา นอกจากน้ัน คุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา บางแหงไมเป็นที่ยอมรับจาก
สถานประกอบการ สาเหตุเน่ืองจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไมไดศึกษาความตองการของสถานประกอบการ รวมทั้งการขาดความพรอมในดาน
เครื่องมือ อุปกรณแ สถานที่ และขอจํากัดของเงินอุดหนุนที่ไดรับ และครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษา มีปริมาณ และคุณภาพไมสอดคลองกับภารกิจ 
สงผลตอคุณภาพของนักเรียน ทําใหไมสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและนอกจากน้ัน ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะอยางย่ิงชางเทคนิค ชางฝีมือขั้นสู ง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 : 1 - 6) 
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              การจัดต้ังแหลงการเรียนรูที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใฝุเรียน แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย อยางกวางขวางและ
ตอเน่ือง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเป็นบุคคลแหงการเรียนรู โดยพัฒนาสถานศึกษาใหเป็นสังคมแหงการเรียนรู มี
แหลงขอมูล ขาวสาร ความรู วิทยาการ และสรางเสริมประสบการณแ ที่กวางขวางหลากหลาย โดยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในวิทยาลัย โดย
เนนผูเรียนเป็นสําคัญ จัดระบบและพัฒนาเครือขายสารสนเทศ และสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู เป็นผูใฝุรู ใฝุเรียน และเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง โดยรัฐบาลไดมุงพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาใหทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนใหได โดยการขับเคลื่อนความรวมมือกับ
สถานประกอบการตาง ๆ ที่เคยมีอยางจริงจังและตอเน่ือง เพื่อใหสถานประกอบการ มีสวนในการคิดหลักสูตร สนับสนุนสถานที่ฝึกงานหรือฝึก
อาชีพ สนับสนุนทรัพยากรการศึกษารวมกันทําวิจัย ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือแกประชาชน และชวยให การผลิตกําลังคนระดับ
อาชีวศึกษาสอดคลองกับของภาคการผลิตที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะอยางย่ิงระดับเทคนิค รวมถึงมีมาตรการในการสรางภาพลักษณแที่
ดีของการอาชีวศึกษา และปรับคานิยมของประชาชนที่มีตออาชีวศึกษา นอกจากน้ี รัฐบาลควรหามาตรการในการลดชองวางของรายไดระหวาง ผูที่
เรียนจบจากสายอาชีพ และผูที่เรียนจบจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแกไขปใญหาผูเรียนเขาสูสถาบันอุดมศึกษา จนเกินความตองการ โดยเฉพาะใน
บางสาขาวิชา และประการสําคัญ ควรดําเนินการศึกษาวิจัยกลุมประเทศที่ไดมีการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติเพื่อนํามาตอยอด และประยุกตแใชในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยไดอยางเหมาะสม และไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสาขาวิชาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการนํารองเพื่อพัฒนาใหเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซุปเปอรแ คลัสเตอรแ (Super cluster) ในเปูาหมาย 10 
อุตสาหกรรมที่เป็นความตองการเรงดวนของประเทศทั้งในปใจจุบัน และรองรับความตองการในอนาคต โดยกําหนดการดําเนินการออกเป็น 2 ระยะ 
ดังน้ี ระยะที่ 1 ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 7 สาขาวิชา และมีสถานศึกษานํารอง 7 แหง ดังน้ี 1) สาขาพาณิชยแนาวี วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช 2) สาขาขนสงระบบราง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3) สาขาปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตา
พุด 4) สาขาแมพิมพแ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 5) สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟูา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ การจัดการ กฟผ.แมเมาะ 6) สาขา
ทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และ7) สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเฉพาะทาง ในการผลิตกําลังคนดานอาชีวะใหมีทักษะเฉพาะทาง และในแตละสาขาใหมีความเขมแข็งเป็นที่
ยอมรับ มีความโดดเดนและรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน นําไปสู
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก มีการทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาใหเป็นศูนยแฝึกอบรมและ
ศูนยแทดสอบสมรรถนะอาชีพรวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกระทรวงแรงงานหรือสถานประกอบการในและตางประเทศใหไดมาตรฐานสากล 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559)          
         จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญอยางย่ิงในการประเมินผลการดําเนินโครงการและเพื่อตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการวาประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายของโครงการ มากนอยเพียงใด มีความตองการจําเป็นที่จะดําเนินการตอไปหรือไมมี  มีความเสียหายหรือ
ผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของเป็นอยางไร ซึ่งความคิดเห็นสอดคลองกับสุวิมล วองวาณิช (2548:62) ไดกลาวไววา การประเมินเป็นกระบวนการ
ประเมิน  เพื่อกําหนดความแตกตางของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดวามีลักษณะเชนใด และประเมินสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงวามีลักษณะเชนใด จากน้ันนําผลที่ไดมาวิเคราะหแประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงวาสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบางการประเมินทําใหไดขอมูลที่
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทางการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการประเมิน
จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคแและเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวกเพื่อเป็นการตรวจสอบความกาวหนา ความสําเร็จของโครงการสงเสริม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีและแสวงหาขอมูล สารสนเทศที่เป็นประโยชนแ
ตอการวางแผนพัฒนางานในอนาคต จึงไดวางแผนและดําเนินการประเมินโครงการในครั้งน้ีขึ้น โดยผูประเมิน ไดประยุกตแใชรูปแบบซิป (CIPP 
Model) ของแดเนียลแอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:227-228)  มาประเมินโครงการดังกลาว ทั้งน้ีเพราะ
เป็นรูปแบบในการประเมินที่ครบกระบวนการทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยการประเมินดานบริบท ดานปใจจัยการดําเนินโครงการ ดานกระบวนการ
ดําเนินโครงการ และดานผลผลิตของการดําเนินตามโครงการ เพ่ือนําผลของการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชในการพิจารณา ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปรับปรุงโครงการ ตลอดทั้งเป็นสารสนเทศที่ใชเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับสภาพการณแ และความตองการของทองถิ่น 
เพื่อใหบรรลุเปูาหมายอยางมีคุณภาพตอไป 
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ขอบเขตของการประเมิน 
 1. ขอบเขตดานรูปแบบการประเมิน 

   การประเมินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ครั้งน้ี ผูประเมินไดกําหนดกรอบแนวคิด และประยุกตแใชรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP 
Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีขอบเขตดานเน้ือหาในการประเมินโครงการใน 4 ดาน ประกอบดวย  ดานบริบท (Context) 
ดานปใจจัยเบื้องตน (Input)  ดานกระบวนการ (Process)  ดานผลผลิต (Product) 
 2. ขอบเขตดานประชากร 
     ประชากร ที่ใชในการประเมินโครงการ ประกอบดวย ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
จําแนกออกเป็นครู จํานวน 48 คน และนักเรียน นักศึกษาจํานวน 391 คน  
 3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการประเมิน  ประกอบดวย 

    3.1 ความเหมาะสมดานบริบทของโครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี 

    3.2 ความเหมาะสมของดานปใจจัยเบื้องตนที่ใชในการดําเนินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

    3.3 ความเหมาะสมของดานกระบวนการดําเนินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการ
ทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
 3.4 ผลผลิตของโครงการ 
    3.4.1 ความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชวีศกึษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุร ี

3.4.2 ผลผลิตดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
 4. ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินโครงการ  

     ดําเนินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมคีวามเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบรุี ในปี
การศึกษา 2560 

 
วิธีด าเนินการประเมิน                   

    การประเมินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหมคีวามเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินครั้งน้ี ประกอบดวย  

1. แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามสําหรับครู จํานวน 3 ฉบับ และ
แบบสอบถามสําหรับนักเรียน นักศึกษา จํานวน  1 ฉบับ   โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละฉบับดังน้ี 
         ฉบับที่ 1 สาํหรับครู สอบถามเกี่ยวกับการประเมินดานบริบทของโครงการ 
         ฉบับที่ 2 สาํหรับครู สอบถามเกี่ยวกับการประเมินดานปใจจัยเบื้องตนของโครงการ 
         ฉบับที่ 3 สาํหรับครู สอบถามเกี่ยวกับการประเมินดานกระบวนการดําเนินโครงการ 
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       ฉบับที่ 4 สาํหรับนักเรียน นักศึกษา สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอโครงการสงเสริม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี                
 2.   แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สาขาการทองเที่ยวจํานวน 1 ฉบับ  
 
สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สรุปได 
ดังน้ี 
 1.  ดานบริบท ผลการประเมินโครงการดานบริบท ตามความคิดเห็นของ ครูวิชาชีพสาขาการทองเที่ยว ครูวิชาชีพสาขาการโรงแรม ครู
วิชาชีพสาขาอาหารและโภชนาการ และครูวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ โดยภาพรวม พบวา ผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด และ ผานเกณฑแ
การประเมินตามที่กําหนด  
 2. ดานปใจจัยนําเขา ผลการประเมินดานปใจจัยนําเขา ตามความคิดเห็นของฝุายบริหารสถานศึกษา ครูวิชาชีพสาขาการทองเที่ยว ครู
วิชาชีพสาขาการโรงแรม ครูวิชาชีพสาขาอาหารและโภชนาการ และครูวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ โดยภาพรวม พบวา ผลการประเมินอยูในระดับ
มาก และผานเกณฑแการประเมินตามที่กําหนด 
 3.  ดานกระบวนการ ผลการประเมินดานกระบวนการ ตามความคิดเห็นของ ครูวิชาชีพสาขาการทองเที่ยว ครูวิชาชีพสาขาการโรงแรม ครู
วิชาชีพสาขาอาหารและโภชนาการ และครูวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ โดยภาพรวม พบวา ผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด และผานเกณฑแ
การประเมินตามที่กําหนด  
 4. ดานผลผลิต  
  4.1 ผลการประเมินดานผลผลิต ตามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา โดยภาพรวม พบวา ผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด 
ผานเกณฑแการประเมินตามที่กําหนด 
  4.2 ผลผลิตดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สาขาการทองเที่ยว ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยูในระดับผลการเรียนดีเย่ียม มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 27.81 และปีการศึกษา 2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
29.50 คาของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.69 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ปีการศึกษา 2560 อยูในระดับผลการเรียนดีเย่ียม มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 28.89 และปีการศึกษา 2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 32.69 คา
ของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.80 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานโครงการสงเสริมสถานศึกษา ใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
พบวา การดําเนินงานโดยภาพรวมมีผลการประเมิน และมีผลกระทบจากการดําเนินงาน ซึ่งไดนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. ผลการประเมินโครงการดานบริบท 
 การประเมินดานบริบทของโครงการสงเสริมสถานศึกษา ใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
จากผลการประเมิน พบวา ความคิดเห็นของ ครูวิชาชีพสาขาการทองเที่ยว ครูวิชาชีพสาขาการโรงแรม ครูวิชาชีพสาขาอาหารและโภชนาการ และครู
วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ความพรอมของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีและความสอดคลองของ
โครงการกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และการสรางความเขาใจถึงวัตถุประสงคแของโครงการตอผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรง กับโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว ทําใหผลการประเมินดานบริบทของโครงการ
สงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ประมวลศิลป วิทยา (2557) พบวา ผลการประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบโครงการในภาพรวม พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยวัตถุประสงคแของโครงการมีความสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน
และชุมชน โครงการมีความจําเป็นตอการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและของโรงเรียน และการจัดโครงการสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นิมิต ธิยาม 
(2558) การประเมินโครงการหองเรียนพิ เศษ เอ็มอีพี โรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงราย พบวา ดานสภาพแวดลอม หลักการและเหตุผล 
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วัตถุประสงคแ และเปูาหมายของโครงการพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีความสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศนแ และเปูาหมาย
ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับมาก 
 2. ผลการประเมินโครงการดานปใจจัยนําเขา 
  การประเมินดานปใจจัยนําเขาการดําเนินงานของโครงการสงเสริมสถานศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการทองเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จากผลการประเมิน พบวา การประเมิน ในภาพรวม ครูวิชาชีพสาขาการทองเที่ยว ครูวิชาชีพสาขาการโรงแรม ครูวิชาชีพ
สาขาอาหารและโภชนาการ และครูวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ มีความคิดเห็นวาผูเรียนทุกระดับ (ปวช., ปวส.) ของสาขาการทองเที่ยวมีความรู 
ทักษะ และเจตคติ มีคุณภาพและ ไดมาตรฐาน ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ผูรับผิดชอบโครงการ มีความรู ความสามารถในการ
ดําเนินโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวัสดุ อุปกรณแ สื่อการ
เรียนรู มีเพียงพอ และผูรับผิดชอบโครงการ มีความพรอมในการดําเนินโครงการสงเสริมสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สาขาการทองเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ทําใหการประเมินดานปใจจัยนําเขาของโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชูชื่น พงษแดี (2553) พบวา ดานปใจจัย
นําเขา การประเมินความพรอมวิถีของการดําเนินการกับงบประมาณ วัสดุ อุปกรณแ และสมรรถภาพบุคลากรที่สนับสนุนการดําเนินงานขอโครงการ 
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ สมิธ (Smith, 1991,  pp.2228-A)  ไดศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยได
ศึกษา  ณ มลรัฐจอเจียรแ พบวา องคแประกอบที่สําคัญตอประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ โรงเรียนจะตองมีกิจกรรมการประเมินงานอยูเสมอ มี
ระบบการดําเนินงานดานวิชาการที่เขมแข็ง มีบรรยากาศทางวิชาการ และมีผูนําองคแกรที่เขมแข็ง 
 3. ผลการประเมินดานกระบวนการ  
 การประเมินดานกระบวนการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสถานศึกษาใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี จากผลการประเมิน พบวา ในภาพรวม ครูวิชาชีพสาขาการทองเที่ยว ครูวิชาชีพสาขาการโรงแรม ครูวิชาชีพสาขาอาหารและ
โภชนาการ และครูวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการประเมินของประมวลศิลป 
วิทยา (2557) ไดดําเนินการประเมินโครงการหองเรียนพิเศษนํารอง โรงเรียนจตุพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดย CIPP MODEL พบวา ในการ
ดําเนินการประเมินในดานกระบวนการ การดําเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 4. ผลการประเมินดานผลผลิต 
           4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่มีตอการดําเนินโครงการสงเสริม
สถานศึกษา ใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มีความสอดคลองกัน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับ ผลการศึกษาของบุญตา แซเล็ก (2557) ไดประเมินโครงการหองเรียนเทคโนโลยี ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ
โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม พบวา ผลการประเมินโครงการดานผลผลิต มีผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการในดานความสามารถในดานวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติที่ดีในการเรียน รวมทั้งความพึงพอใจของโครงการมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของ
โครงการไดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการ สอดคลองกับผลการศึกษาของ อินไดรยานโต (Indriyanto, 1993) ไดศึกษา ผลกระทบของ
แหลงเรียนรูทางบานและชุมชนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนประถมศึกษา ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อวัดผล
กระทบของทางบานและแหลงเรียนรูในชุมชนที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอินโดนีเซีย และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เบรยแบอย และ
ล็อคเคลียรแ (Brayboy-Locklear, 2003) ไดศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยที่มีผลตอการปรับปรุงผลการเรียนของ
นักเรียนเชื้อสายอเมริกันด้ังเดิมจากวิทยาลัยในรัฐแคโรไรนา 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช 
  1.1 สรางความตระหนักรวมกันกับบุคลากรในวิทยาลัย ในการพัฒนาการศึกษาในดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานแผนและ
ความรวมมือ ดานบริหารงานทั่วไป และดานบริหารงานบุคลากร ใหเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไป
อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  1.2 ดําเนินงานตามโครงการแบบมีสวนรวมมีการวางแผนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรแมีการกําหนดวิสัยทัศนแ ภารกิจ เปูาหมาย และ
สนับสนุนใหผูที่เกี่ยวของไดมีบทบาทอยางเต็มที่ เพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมสถานศึกษา ใหมีความเป็นเลิศเฉพาะทางดานตาง ๆ และพัฒนา
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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  1.3 นําขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินโครงการมาเป็นแนวทางในการแกปใญหาปรับปรุงหรือพัฒนาการจัด
การศึกษาใหตอเน่ืองเป็นระบบอยางจริงจังในทุกปีการศึกษา 
  1.4 จัดการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางโดยใหครูนักเรียน นักศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนา  
  1.5 ประชาสัมพันธแการดําเนินงานโครงการแกผูเกี่ยวของอยางตอเน่ือง ดวยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมผูเกี่ยวของ
แลวจะไดรับความรวมมือรวมใจในการดําเนินงานโครงการเป็นอยางดี 
  1.6 นําผลการประเมินฯ เผยแพรใหกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะส าหรับหัวขอการประเมินคร้ังตอไป 
  2.1 ควรดําเนินโครงการประเมินฯ การจัดการศึกษาสาขาการทองเที่ยวในทุก ๆ โครงการเพื่อขยายความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพรอมของนักเรียน นักศึกษา ในการเขาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  2.2  ควรดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะครูผูสอน และฝุายสนับสนุนการจัด การเรียนการสอนดานการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ตามแนวพระราชด าริ “บวร”สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Strengthening for community according to the Bowon royal initiative project towards 

sustainable development 
ปิ่นณชิา  อุตตมะเวทิน1 

Pinnicha Uttamawetin 

บทคัดยอ 
 ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนแและสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยระบบทุนนิยม กอใหเกิดปใญหาการพัฒนาท่ีไมไดสัดสวน ทําให
โครงสรางสังคมเปลี่ยนแปลงไป เกิดปใญหาสังคมตาง ๆ ตามมาอยางตอเนื่อง  การใชแนวทางการพัฒนาชนบทภายใตแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีนํา 3 สถาบันหลักในชุมชนทองถิ่น ท่ีเรียกวา “บวร” มาเป็น
ยุทธศาสตรแการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ทําหนาท่ีเป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แกปใญหา และบริหารจัดการชุมชน และเชื่อมโยง
กิจกรรมในชุมชนท้ังในมิติดานศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กอใหเกิดกระบวนการสรางสังคม ชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาใหเกิด
เครือขาย นําสูภราดรภาพและสังคมสมานฉันทแ สงผลใหประเทศชาติใหมีความม่ันคง มั่งคั่งและย่ังยืน นักบริหารการศึกษา และนักวิชาการ
ศึกษาของไทย รวมกันสรางกรอบแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา  ดวยการใชแนวคิด “บวร” เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน ทองถิ่น โดยถือวาโรงเรียนเป็นหนวยงานหนึ่งของสังคม สรางปฏิสัมพันธแทางสังคม สรางวงจรการบริหารการพัฒนาคนใหเป็นการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีความเชื่อวา บาน และวัด เป็นสถาบันทางสังคมท่ีสําคัญเชนเดียวกันโรงเรียนท่ีมุงพัฒนาคน การพัฒนาคนของบานกับ
วัดนั้น เนนการปฏิบัติในเรื่องความเป็นคนไทย คุณธรรมนําความรู เสริมจากท่ีโรงเรียนสรางพ้ืนฐาน การเรียนรูในภาคทฤษฎี และรวม
สงเสริมกันและกัน บวร จึงเป็นสถาบันหลักท่ีมีสวนรวมสูงสุด (Maximum Participation) ในการพัฒนาคน เมื่อ 3 สถาบันเชื่อม
ประสานกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในการวางรากฐานใหสังคมไทยเขมแข็ง เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนสืบไป 
ค าส าคัญ : แนวคิด “บวร” 
 

Abstract 
        The effect of the globalization and the capitalism environment lead to the disproportionate development 
problem which changing the social structure to cause the social problem continuously. Using the process of the rural 
development under the royal initiative of King Bhumibol Adulyadej Boromart Bophit which brings 3 major institutions 
in the local community called “Bowon” to become a strong community development strategy; to be as the core of 
development, decision-making, problem solving and community management and linking activities in communities in 
religious, economic, social and culture. Therefore it causes the creation process of the strong community and to 
develop network leading to fraternity and social reconciliation and resulting in a stable nation wealthy and 
sustainable.  
 Education administrator and Thai academic scholars together to create a new concept in educational 
management by using the concept “Bowon” to participate in the education management of local communities by 
considering that school is a part of society which creates social interaction, the cycle management of human 
development to be a sustainable development with the belief that houses and temples are important social 
institutions as well as schools to intend to develop people.  
 People development of the house and the temple focuses on the practice of being Thai and moral 
knowledge to encourage from school which creates the basic learning of theory. Therefore Bowon is the maximum 
participation in human development when three institutions link together to be a driving force in areas that are 
important in laying the foundation for a strong Thai society for sustainable development 
Keywords: “Bowon” 

                                                             
1 อาจารยแประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยเวสเทริ์น 
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยต้ังแตเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉับที่ 7 มุงเนนการพัฒนาความเจริญกาวหนา การเติบโต การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นหลัก แตมิไดเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ 
การพัฒนาทางดานสังคม และสิ่งแวดลอม จนกอใหเกิดปใญหาการพัฒนาที่ไมไดสัดสวน หรือที่เรียกวา “การพัฒนาที่ไมย่ังยืน” ประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตนแ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการไหลบาเขามาของวัฒนธรรมตางชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงวัฒนธรรมที่เนนวัตถุ ทําลาย
ความเอื้ออาทร โครงสรางสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธแในครอบครัว ชุมชน หมูบาน เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะปใจเจกชนมากขึ้น 
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการรวมคิด รวมทํา รวมดําเนินงาน ครอบครัวขยายที่ประกอบดวยเครือญาติเปลี่ยนเป็นครอบครัว
เด่ียว การดูแลซึ่งกันและกันลดนอยลงดวยขอจํากัดของเวลาที่หมดไปกับการทํามาหากิน วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมไมไดรับการสืบทอด สถาบัน
ครอบครัวจึงตกอยูในภาวะวิกฤติ มีปใญหาต้ังแตระดับโครงสราง รูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป สัมพันธภาพของครอบครัว รวมถึง
ปใญหาปฏิสัมพันธแของครอบครัวตอชุมชนและสังคม 

หากแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดเริ่มใชแนวคิด “ประชาสังคม” (Civil Society) ที่เนนใหทุกฝุายไดเขามามี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในทุกระดับ จนถึงฉบับปใจจุบัน (ฉบับที่ 12) ซึ่งกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/
โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเป็นรูปธรรม ในชวง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนแสุขที่
ย่ังยืนของสังคมไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ย่ังยืน และ คนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา 
 
แนวคิดในการด าเนินการ “บวร”  
 พลเอกประยุทธแ  จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตอนหน่ึงวา “...
เรามี 3 สถาบันหลัก คือ บาน - วัด - โรงเรียน ที่เรียกยอ ๆ วา “บวร” เป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสมัยกอนบานกับวัด โรงเรียนจะคูกันมาตลอด เป็นแหลงเรียนรูของประชาชน วันน้ีบางอยางก็เลือนหายไป ขอใหนํา
หลักการเดิมที่ทรงพระราชทานไวแลว คือ “บวร” มาเพิ่มเติมบทบาทของ “วัดใหเป็นพิพิธภัณฑแ” ที่มีชีวิตใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูทั้งดานศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และเรื่องประวัติศาสตรแตาง ๆ ถาไดรับการสอนเรื่องมารยาท คุณธรรม วัฒนธรรม จะสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม โดยเ ป็น
การลงทุนที่นอยที่สุด ขอใหไดใชคําวา “บวร” ชวยกันเผยแพรคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ขอฝากไวทุกศาสนา”  หลังจากน้ันเป็นตนมา 
หนวยงานตาง ๆ ไดนํานโยบาย “บวร” มาสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน จึงไดเริ่มขับเคลื่อนอยางเป็นรูปธรรมมากขึ้น   

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรีไดมีเห็นชอบรางยุทธศาสตรแชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรแชาติ 8 ตุลาคม 2561 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2561 เราจึงมียุทธศาสตรแชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศนแ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การจะทําใหยุทธศาสตรแชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  บรรลุผลสําเร็จได นอกจากจะทําใหประชาชนกินดีอยูดี เศรษฐกิจดี  แลว ยังตองทําให
ชุมชนมีความเขมแข็ง  เพื่อความย่ังยืน  การนําเอารูปแบบและแนวคิด การนําสถาบันหลัก ที่เรียกวา “บวร” ซึ่งเป็นทุนทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) ที่มีอยูในชุมชน และเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาชุมชน มาเป็นกลไกในการ
พัฒนา และสรางชุมชนใหเขมแข็ง ทําหนาที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจแกปใญหาตนเองและชุมชน ดังสุภาษิตที่วา “วัดจะดีมีหลักฐาน
เพราะบานชวย  บานจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย  บานกับวัดผลัดกันชวยก็อวยชัย ถาขัดใจก็บรรลัยทั้งสองทาง”“บวร” ประกอบดวย  

1) บาน หมายถึง ชุมชนหรือสถาบันทางสังคม  ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ปราชญแชาวบาน สาธารณสุขตําบล เกษตรตําบล 
คณะกรรมการหมูบาน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐ ในรูปแบบอื่น ๆ ดวย 

2) วัด หรือสถาบันทางศาสนา ประกอบดวย ศาสนสถานในศาสนาตาง ๆ  เจาอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาส อุบาสิกา นักบวช 
บาทหลวง อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น ศาสนาจารยแ และผูเผยแพรทางศาสนากลุมหรือชมรมทางศาสนา องคแกรหรือสถาบันทางศาสนาตาง ๆ ใน
ชุมชนน้ัน ๆ ดวย นับแตอดีตประเทศไทยมีวัดและศาสนสถานเป็นศูนยแกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดานสังคม ศิลปะวันธรรม ประเพณีและ
อื่น ๆ วัดและศาสนสถานจึงเป็นศูนยแรวมจิตใจของศาสนิกชน มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตหลายประการ ในปใจจุบันวัดและศาสนสถาน
ก็ยังเป็นองคแกรหลักในการทําหนาที่เผยแผหลักธรรมคําสอน เป็นแหลงบมเพาะความดีทางสังคม เป็นตนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญใน
การเสริมสรางความสุข มีพระภิกษุ นักบวช ทําหนาที่เป็นผูนําทางจิตใจ  ดังจะเห็นไดจากในอดีตวัดคือศูนยแรวมของทุกสิ่งต้ังแตเกิดจนตาย เมื่อมี
การเกิดก็ไปวัดใหพระต้ังชื่อลูก เป็นที่บวชเรียนของบุตรชาย พอจะมีครอบครัวก็ใหดูฤกษแ และวาระสุดทายเมื่อเสียชีวิตก็ตองไปวัด 
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3) โรงเรียน หรือสถาบันการศกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารยแ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ 
ทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองคแกรทางการศึกษาอื่น ๆ ดวย โรงเรียนเริ่มต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เมื่อปีพุทธศักราช 2414 หากแตในอดีตวัดคือสถาบันการศึกษาของชุมชน และในปใจจุบันวัดก็ยังคงเป็นแหลงศึกษาหาความรู   

โรงเรียนกับวัด จึงเป็นสถาบันที่ใกลเคียงกันมาก ดวยเป็นแหลงศึกษาหาความรูของคนในชุน มีการใหบริการชุมชนในการใหความรู 
สติปใญญาและจิตวิญญาณ วัดมีพระสงฆแที่มีความรูนอกเหนือจากทางธรรม และสามารถนําความรูมาพัฒนาวัดหรือนํามาสอนญาติโยมเพื่อนําไป
ประพฤติปฏิบัติ นําไปประกอบอาชีพ โรงเรียนสวนใหญมักอยูในวัด หรือไมก็มีชื่อวัดมาเกี่ยวของ เน่ืองจากวัดคอยใหการสนับสนุน ดวยเหตุน้ีวิถี
ชีวิตของคนไทยจึงผูกพันกับสถาบันหลักทั้ง 3 สถาบัน ต้ังแตเกิดจนถึงตาย และมีอิทธิพลตอความคิด  ความเชื่อ คานิยมของคนไทยเป็นอยางย่ิง  

การนําเอาสถาบันหลักที่เรียกวา บวร หรือ บาน วัด โรงเรียน มาเป็นกลไกในการพัฒนาและสรางชุมชนใหเขมแข็ง ทําหนาที่เป็น
แกนกลางในการเชื่อมสัมพันธแ พัฒนา ตัดสินใจ แกปใญหาตนเอง กําหนดแผนแมบทชุมชนดวยการ รวมคิด รวมสราง และรวมตัดสินใจในการ
บริหารจัดการชุมชนของคนในทองถิ่น อันจะนําไปสู “การพัฒนาชุมชนใหย่ังยืน”  ดวยบาน วัด โรงเรียน ตางมีบทบาทสงเสริมกันและกัน สงผล
ใหเกิดการมั่นคงและย่ังยืน  

วัดมีบานและโรงเรียนใหการอุปถัมภแ ค้ําชู ทํานุบํารุง   
บานมีวัดคอยใหสติ เตือนใจ รวมทั้งจิตวิญญาณ 
มีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน 
โรงเรียนมีวัดที่ใหการสนับสนุน อบรมสั่งสอนศีลธรรม  
มีบานที่คอยใหการสนับสนุนผูมีความรูความสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา อาทิเชน ครูภูมิปใญญา กรรมการ

สถานศึกษา 
 แนวคิดในการดําเนินการ “บวร” ประกอบดวย 

1. แนวคิดประชาสังคม (Civil Society) มุงสรางสังคมจากความรวมมือขององคแกรในสังคมในมิติเชิงการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
จากหลาย ๆ ฝาุย  
 ประเวศ  วะสี (2539) ไดใหความหมายวา ประชาคม หมายถึง การที่ประชาชนจํานวนหน่ึงมีวัตถุประสงคแรวมกัน มีอุดมคติรวมกัน
หรือมีความเชื่อรวมกันในบางเรื่อง มีการติดตอสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรี ยนรู
รวมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอยาง และมีการจัดการในระดับกลุม 
 ธีรยุทธ  บุญมี (2536) ใชคําวา “ประชาสังคม” โดยใหความหมายในลักษณะสังคมเขมแข็ง หมายถึงพลังทางสังคมที่มาจากทุกสวน
อาชีพ ทุกระดับรายได ทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งหากสังคมมีความเขมแข็ง จะสามารถรวมผลักดันสังคมและแกปใญหาตาง ๆ ที่เป็นพื้นฐาน 
สังคมก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดชัยอนันตแ  สมุทรวณิช (2539) ไดใหความหมายของคําวา วิถีประชา หมายถึง การรวมกลุมขององคแกรตาง ๆ 
ในการเอาตัวกิจกรรมเป็นศูนยแกลางปราศจากการจัดต้ัง ซึ่งเนนกระบวนการ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาทุกฝุาย ในระดับพื้นที่ 
อาจเป็นจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน หรือพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจ  

2. แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่คนในชุมชน หรือเครือขายภายนอกที่มีความสัมพันธแกับชุมชน
รวมกันสรางสรรคแขึ้น  ซึ่งเกิดจากการรวมคิด รวมทํา โดยคํานึงถึงคุณคาความเป็นมนุษยแ ความเป็นอัตลักษณแของวัฒนธรรมไทย ความเป็นธรรม
ในสังคม และการบําเพ็ญประโยชนแใหเกิดแกสวนรวม  ซึ่งมีองคแประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 

2.1 ทุนมนุษยแ ไดแก คนในชุมชนและผูนําในชุมชนที่มีคุณภาพ มีความรู มีสติปใญญาและทักษะ มีคุณธรรม วินัย และความรับผิดชอบ 
 2.2 ทุนที่เป็นสถาบัน ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการเมือง องคแกรที่ต้ังขึ้นในชุมชน  ซึ่ง
มีบทบาทสาํคัญมากในการสนับสนุนใหคนในชุมชนเกิด  3 ร อันไดแก รวมตัว รวมคิด รวมทํา 

2.3 ทุนทางภูมิปใญญาและวัฒนธรรม หมายถึง พ้ืนฐาน ความรูที่เป็นภูมิปใญญาไทย ภูมิปใญญาทองถิ่น ครอบคลุมถึง ระบบคุณคา 
(Value) คุณธรรม วินัย จิตสํานึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปใญญาทองถิ่น (Local wisdom) 

ทุนทางสังคมทั้ง 3 ลักษณะ เป็นองคแประกอบสําคัญของการดํารงชีวิตของคนในชุมชนใหสามารถเผชิญกับกระบวนการพัฒนาสมัยใหม
ที่หลั่งไหลเขาสูชุมชนตลอดเวลา ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนตัวเองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ฉลาดดวยการใชทุนความรูอยางสมานสามัคคีรวมดวยชวยกันใชทุนทางสังคมและอยางมุงมั่นผูกพันที่ จะอยูรวมกันตลอดไปดวยทุนทางจิต
วิญญาณ (Spiritual capital) 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา การพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การพัฒนาที่สนองความตองการของปใจจุบัน โดยไมทําให

ประชาชนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความตองการของเขาเอง หรือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
คือ นโยบายที่สนองความตองการของประชาชนในปใจจุบัน โดยไมตองทําลายทรัพยากรซึ่งจะเป็นที่ตองการในอนาคต เป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อ
สรางสังคมที่ย่ังยืน  สังคมที่ย่ังยืน คือ สังคมที่สนองความตองการของตนไดโดยไมตองทําใหสัตวแจําพวกอื่น และประชาชนรุนตอ ๆ ไปในอนาคต
ตองประนีประนอมลดความตองการของเขา น่ันหมายความวา การทํากิจกรรมของมนุษยแตองสอดคลองกับกฎเกณฑแของธรรมชาติตองบูรณาการ
ทั้งเศรษฐกิจและขนบธรรมชาติแวดลอมเขาดวยกัน กําจัดความยากจนออกไป  ดังน้ัน การพัฒนาที่ย่ังยืน มีแนวทางดังตอไปนี้ 

1) ตองวางนโยบายประชากรใหดี เชน ควบคุมจํานวนประชากร ดวยการวางแผนครอบครัวในการแกปใญหาประชากรที่สําคัญอยาง
หน่ึงคือการแกปใญหาทางการศึกษา 

2) ตองอนุรักษแหรือสงวนทรัพยากรสิ่งแวดลอม  ใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางม ี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลายวิธี เชน จัดต้ังปุาสงวน วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ เขตอนุรักษแพันธุแสัตวแปุา การฟื้นฟูแหลงธรรมชาติที่เสื่ อม

โทรม การพัฒนาที่ย่ังยืนจะสําเร็จไดจะตอง “พัฒนาคน ใหมีจริยธรรม” 
นอกจากที่ พระพรหมคุณาภรณแ ไดสรุปใหเห็นวาปใจจัยในการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ไมสําเร็จ เกิดจาก กิเลส 3 อยางที่ขัดขวาจริยธรรม คือ 

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และกลาววาการพัฒนาที่ย่ังยืนตองมองจากปใจจัยหลัก 4 อยาง คือ 1) มนุษยแ 2) สังคม 3) ธรรมชาติ 4) เทคโนโลยี ซึ่งทานได
นําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาของโลกน้ันพัฒนาดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดผลกระทบตอโลกอยางมากมาย อาทิเชน มลภาวะ สารเคมี ทรัพยากรถูก
ใชไปอยางรวดเร็ว  เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม สังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน  มี 2 กระแส ประกอบดวย 
คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสภาพแวดลอม และ UNESCO เล็งเห็นวาการพัฒนาที่ผานมาเนนการพัฒนาทางดานวัตถุ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ใชตัวเลขเป็นเครื่องชี้วัด  เอาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีเป็นตัวนํา นับจากน้ีตอไปจะตองพัฒนาคุณคาของมนุษยแและวัฒนธรรม ที่ให
ความสําคัญแกวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา    

ในปใจจุบันการพัฒนาคุณคาของมนุษยแและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดลอม ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร อันเน่ืองมาจาก 
ยังศึกษาปใจจัยตนเหตุไมครบถวน  การแกปใญหาโดยเนนมิติวัฒนธรรมน้ันผูปฏิบัติยอมตองมีความเขาใจในระบบจริยธรรมใหถูกตอง รวม ถึง
ขอเสนอในการแกไขปใญหาตองมีการปรับใหกับสังคมน้ัน ๆ 

3. แนวคิดเรื่องผูนําชุมชน 
ผูนําชุมชนมีความสาํคัญและมีบทบาทอยางย่ิงในการสรางหรอืพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา และการสรางเสริมความปลอดภัยในเรื่อง

การปูองกันอุบัติเหตุ ภัยอันตราย และความรุนแรงตาง ๆ ในชุมชน เหลาน้ี ผูนําชุมชนยอมเป็นกําลังที่สําคัญมาก ประเภทของผูคนเหลาน้ี เชน 
ผูนําทางการปกครอง  ผูนําทางการเมือง ผูนําทางศาสนา ผูนําทางสถานศึกษา ผูนําที่ดียอมมีความรับผิดชอบตอชุมชนหรอืสังคมที่อาศัยอยู 

4. แนวคิดเรื่องความสาํคญัของกลุม 
โดยทั่วไปคนเราทุกคนตองการไดรับความเคารพยกยองจากผูอื่น ความรูสึกที่เป็นเจาขอ ตองการมีสถานภาพและความมั่นคง โดยการ

ยอมรับของสมาชิกในกลุมจึงพยายามทาํตามหรือปฏบิัติตามที่กลุมหรือสังคมถือปฏิบัติ เพื่อจะไดปรับตัวใหเขากับสังคมและสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการเสริมสรางความปลอดภัยใหชมุชนเขมแข็งจึงควรเนนการยอมรับของกลุม 

5. แนวคิดเรื่องคานิยมของสังคม 
คานิยม (Values) หมายถึง สิ่งที่คนสนใจสิ่งที่คนปรารถนาจะได หรือเป็นความรวมมือและความเป็นอิสระ เป็นความตองการพื้นฐานของ

คน หากบุคคลใหความรวมมือ รูจักชวยเหลือผูอื่น ใหความเคารพนับถือผูอื่น รูจักควบคุมตนเอง และมีบุคลิกลักษณะของความเป็นพลเมืองดี 
6. แนวคิดเรื่องระบอบประชาธิปไตย 
การใหความรูจักและแนะนําใหประชาชนในชุมชนรูจักระบอบประชาธิปไตย สรางความเขาใจและการเรียนรูความเป็นประชาธิปไตย 

จะชวยใหบุคคลในชุมชนตระหนักถึง 
7. แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบเป็นแรงจูงใจที่สาํคญัในการทาํใหบคุคลมีพฤติกรรมที่ถูกตองสําหรับ การที่ไดฝึกปฏบิัติในสิ่งที่ทาทายความรับผิดชอบ

น้ันก็มีสวนชวยใหเกิดสวัสดินิสัยดวยบุคคลหรือประชาชนในชมุชน 
การมีสวนรวมของ “บวร” หรือบาน วัด โรงเรียน จะประสบความสาํเร็จ จําเป็นตองอาศัยความรวมมือ การบูรณาการจากทุกภาค

สวนในชุมชน  โดยมีองคแประกอบที่เรียกวา หลัก 5 บ ไดแก 
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บ 1 บารมผีูนํา หมายถึง ผูนําตองเป็นที่เคารพ เลื่อมใน ศรัทธยา มีความนาเชื่อถือ มีภาวะความเป็นผูนํา มีศักยภาพในการจูงใจ และ
มีความเขาใจ เอาใจใสตอบทบาทหนาที่ของตน และพรอมที่จะเป็นผูนําการขับเคลื่อน 

บ 2 บําเพ็ญดวยจิตอาสา  หมายถึง คนในชุมชน จะตองมีความเสียสละ มุงมั่น มีจิตอาสาที่จะรวมกันทํางานใหบรรลุผลสาํเร็จ โดยไม
เห็นแกประโยชนแสวนตน พรอมใหความชวยเหลือ สนับสนุน ตามบทบาทหนาที่ และกําลังของตนเอง 

บ 3 บวรชนสนทนา หมายถึง การรวมกันพูดคุยระหวางบาน วัด โรงเรียน เพื่อคนหาสาเหตุของปใญหา รวมกันนําเสนอแนวทางแกไข
ปใญหา รวมกันวางแผนการดําเนินงาน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พิจารณาดวยเหตุและผล  

บ 4 บูรณาการสัมพันธแ หมายถึง การรวมแรงรวมใจใหความชวยเหลือ สนับสนุนประสานงานระหวางบาน วัด โรงเรียน ตลอดถึง
หนวยงานที่เก่ียวของ และแสดงบทบาทหนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับบริบทของชุมชน และสามารถปรบัเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินงานใหเหมาะกับยุคสมัย 

บ 5 บริหารสูความย่ังยืน หมายถึง การรวมกันทําตามเปาูหมายแผนงานที่มาจากการมีสวนรวมของบาน วัด โรงเรียน การจัดต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานที่มาจากทุกกลุมอายุ รวมถึงการสอดแทรกในวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยไมรองบประมาณจากทางราชการ 

8. มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง มีองคแประกอบ 7 ดาน ประกอบดวย ดานสัมพันธภาพ ดาน 
การทําบทบาทหนาทีข่องครอบครัว ดานการพึ่งตนเอง (ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู ดานทุนทาง

สังคม และดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลาํบาก (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั, 2553) 
 
ผลของงานวิจัย 

งานวิจัยพบวา การมีสวนรวมของบาน วัด โรงเรียน สามารถสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนในชุมชนได (Soonthornsaratoon, 
2009) เชนเดียวกับโครงการบวรสันติสุข พบวาแนวทางการใชหลักธรรมในพุทธศาสนา (พุทธสันติวิธี) จะทําใหชุมชนเกิดความเขาใจ โดยอาศัย
ความปรารถนาดีตอกัน ทั้งทางกาย วาจา ใจ ความประพฤติเรียบรอย มีความเห็นสอดคลองกัน และเกื้อกูลในสิ่งที่ขาดแคลน สามารถรวมอยู
รวมกันไดอยางเป็นปกติสุข (Sirirat and Phrapalad Somchai Payogo, 2016) และยังมีงานวิจัยที่พบวา บาน วัด โรงเรียน มีบทบาทสําคัญอยาง
ย่ิงในการแกไขปใญหาเยาวชนในชุมชน เชน ปใญหายาเสพติด ปใญหาพฤติกรรม ปใญหาเด็กติดเกม ดวย (Thongian and Boonkumnerd, 2017) 
 ประสิทธิ์ สระทอง กลาวถึงบทบาทของวัดที่มีตอสังคมในการกาวเดินในศตวรรษที่ 21 วา วัดเป็นสถานที่ที่สําคัญย่ิงในการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา วัดเป็นศูนยแกลางของชุมชนไทยทั้งอดีตและปใจจุบัน เมื่อสังคมโลกกาวเดินมาสูศตวรรษที่ 21 เป็นความทาทายของพระสงฆแวา
จะตองปรับตัวอยางไรใหเหมาะสมกับสมณสารูปและการใหคําแนะนําสั่งสอนประชาชนในการใชชีวิตอยางพอเพียง และวัดตองปรับตัวเพื่อเป็น
ศูนยแกลางการศึกษา เพื่อใหเกิดทักษะที่มีความประสงคแจะใหเกิดกับสังคมหรือทักษะชีวิต (Srathorng, 2016) 
 เรวัฒนแ  แกวเกา และมณฑา จําปาเหลือง ไดศึกษาบทบาทบาน วัด โรงเรียน กับคุณลักษณะผูเรียนตามหลักไตรสิกขา พบวา การ
ดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ของบาน วัด โรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพ่ิจารณาเรียงตามลําดับพบวา มีการดําเนินงานตามบทบาท
ของวัดมากที่สุด รองลงมาคือโรงเรียน และบานตามลําดับ (KeawKaow and Champalurng, 2014) แสดงใหเห็นถึงบทบาทของวัดที่เป็นที่ยึด
เหน่ียวทางจิตใจ และเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลตอสังคมในชุมชนในดานของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
บทสรุป 
 ปใญหาสถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝุายในลักษณะการบูรณาการ  ความรวมมือของชุมชน เริ่มต้ังแต 
“บาน” ซึ่งหมายความถึงสถาบันทางการปกครอง ความเป็นชุมชนทองถิ่น ที่จะใชบทบาทของบุคลากรทางการปกครองในทองถิ่น ผูนําชุมชนทั้ง
ในลักษณะที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ ในการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในครอบครัวของชุมชน สถาบันการศึกษา หรือ “โรงเรียน” ที่มี
หนาที่ในการถายทอดความรู ศิลปวิทยาตาง ๆ ทั้งในการนําไปประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคม และสถาบันศาสนาหรือ “วัด” ในฐานะที่
เป็นศูนยแกลางของชุมชน สังคม มีหนาที่กลอมเกลาใหสมาชิในสังคมปฏิบัติตนตามหลักธรรม คําสอนของศาสนา เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 โรงเรียนมีบทบาทในการสรางเยาวชนใหเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ขณะเดียวกันชุมชน
ก็มีบทบาทและความสําคัญตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแงของการเป็นแหลงเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของสังคม และ
ภาระหนาที่ที่จะทําใหการอบรมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม เพื่อใหรูจักกฎเกณฑแ แบบแผนของสังคมในวิถีชีวิตที่เป็นจริง เพื่อใหเยาวชนรู จัก
บทบาทของตนเองและผูอื่น  ขณะเดียวกันความเขมแข็งของชุมชนก็ขึ้นอยูกับ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ที่สมาชิกในสังคม ชุมชนยึดถือปฏิบัติ 
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โดยเฉพาะอยางย่ิง คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ที่กอใหเกิดวัฒนธรรมแบบรวมมือ และหลักของการอยูรวมกัน ของผูคนในสังคมและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ นํามาซึ่งความสงบสุขของชุมชน 
 กระบวนการเรียนรูและการถายทอดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในวิถีชีวิตของบุคคล มีผลใหบุคคล สั่งสมความรู ทักษะ คานิยม วัฒนธรรม 
ประเพณี ฯลฯ ในเรื่องตาง ๆ จนสามารถดํารงชีวิต และเลี้ยงชีพดวยตนเองได ชวยเหลือผูอื่นและชุมชนได รวมทั้งถายทอดสิ่งที่ตนเรียนรูไปสู
ผูอื่นดวย   บาน วัด โรงเรียน จึงควรรวมมือบูรณาการ และดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเสริมใหบรรลุเปูาหมาย  อาทิเชน โรงเรียนสอน
เรื่องอะไร บานและวัดเสริม ขยาย เนนยํ้าในเรื่องน้ัน ๆ หากบาน วัด โรงเรียน ตางคนตางทํา เนนไปคนละเรื่อง การปลูกฝใง การสั่งสอ น ยอม
บรรลุวัตถุประสงคแไดชา และอาจไมสามารถไดรับประโยชนแจากคําสอนตาง ๆ ได 
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ปใญหาการท างานวิจัยของนักศกึษาระดับปรญิญาโท สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทริแน 
Problems of Research Project conducting of Master Degree Students  

in Educational Administration Program, Western University 
กฤษฎ์ิ  กิตติฐานัส1 
Krit Kittithanus          

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใญหาการทํางานวิจัยขอ งนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน  ที่เขาศึกษาต้ังแตปีการศึกษา พ.ศ.2555  ถึง ปีการศึกษา พ.ศ.2558 และสําเร็จการศึกษาแลว กําลังจะเขารับประทาน
ปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 133 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหแ
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา   

1. ปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ในภาพรวม อยูในระดับ
นอย (µ = 2.46) 
 2. ดานคุณลักษณะนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทมีปใญหาการทํางานวิจัยดานนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( µ = 2.78)              
โดยขอที่มีปใญหาสูงสุดคือ งานประจําทําใหทํางานวิจัยไดไมเต็มที่ (µ = 3.15) รองลงมาคือ ขาดเงินงบประมาณในการทํางานวิจัย(µ = 3.13) 
 3. ดานอาจารยแที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทมีปใญหาการทํางานวิจัยดานอาจารยแที่ปรึกษา อยูในระดับนอย (µ = 1.72) โดยขอ
ที่มีปใญหาสูงสุดคือ อาจารยแที่ปรึกษามีจํานวนนอยกวานักศึกษาที่จะขอคําปรึกษามาก  (µ = 2.12) รองลงมาคือ อาจารยแที่ปรึกษาไมมีเวลาให
คําปรึกษาวิทยานิพนธแ/สารนิพนธแ (µ = 1.82) 
 4. ดานบริการสนับสนุนการทําวิจัย  นักศึกษาระดับปริญญาโทมีปใญหาการทํางานวิจัยดานบริการสนับสนุนการทําวิจัย อยูในระดับ
ปานกลาง (µ = 2.87) โดยขอที่มีปใญหาสูงสุดคือ ปริมาณเอกสารและหนังสือในสํานักหอสมุดที่ เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูเรียนทํามีนอย (µ = 2.94) 
รองลงมาคือ ความไมชัดเจนในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีหรือขั้นตอนการเสนอหัวขอวิทยานิพนธแ / สารนิพนธแ ของเจาหนาที่ (µ = 2.93) 
 ขอคนพบจากการวิจัยครั้งน้ี คือ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแนตองปรับปรุงดานการบริการ เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการจัดหาเอกสารตําราใหเพียงพอ และครอบคลุม กับเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของกับสาขาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : ปใญหาการทาํงานวิจัย  นักศึกษาระดับปริญญาโท     
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the problems of Research Project Conduct of Master Degree Students 
in Educational Administration Program, Western University from academic year 2555 BE to the year 2558 BE and the year 
2560 BE that just graduated. To conclude, there are 133 students in total of master degree students.The data was 
analyzed by using the following statistical computer program for frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results are as follows: 1) The problems of master degree students in Educational Administration were all 
found at the average of 2.46, 2) The master degree students‖ characteristics were found at the average of 2.78; most 
problems which are routine research work have not fully made at the average of 3.15, secondary is the lack of budget at 
the average of 3.13, 3) the problems of a thesis advisors are at the average of 1.72; the number of advisors are not 
appropriate for master degree students to seek advice from at the average of 2.12, and the last followed by the delay of 
advisors‖ reviews of research at the average of 1.82, 4) thesis on the issue of support problem is at the average of 2.87; 
the highest problem is the less number of the documents and books in the library related matters to do with the master 
degree students at the average of 2.94, and the last one is the introduction of the librarian of the average of 2.93 
 Finding of this research is that Western University has to improve its service to be help enhance the 
effectiveness of research procedures, especially in order to provide sufficient quantity of documents which covers 
enough content relating to Educational Administration Program. 
Keyword: Problems of Research Project Conducting,  Master Degree Students   

                                                             
1 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร., สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน  เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามเจตนารมยแของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 53  ไดกําหนดใหมีองคแการวิชาชีพครู  ผูบริหารการศึกษา  และผูบริหาร
สถานศึกษา  ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารการศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษา(สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคแการมหาชน),2547:32)  ประกอบดวยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546  มาตรา 9  กําหนดใหคุรุสภามีอํานาจหนาที่  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความประพฤติและการ
ดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพ  
และรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบันตาง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2547:6-7)  

บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย   เวสเทิรแน  ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพ ที่มุงเนนพัฒนาใหเป็นนักบริหารการศึกษาที่สามารถนําหลักการ และทฤษฎีมาประยุกตแใช
ในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนานักเรียนนักศึกษา สามารถทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปบริหารจัดการการศึกษาได  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการ
บริหารการศึกษา ไดเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต โดยที่หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาไว 2 ปี และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 5 ปี ในการวัดผลจะตองไดผลการศึกษาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00  ศึกษาและสอบได
ครบถวนตามหลักสูตร และไดสอบผานการสอบประมวลความรู และวิทยานิพนธแหรือสารนิพนธแเป็นที่เรียบรอยแลว ซึ่งขอมูลจากสวนงาน
เลขานุการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน มีจํานวนนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
จํานวน ประมาณรอยละ 30 ของนักศึกษาทั้งหมด และอีกสวนหน่ึงอยูระหวางขั้นตอนการทําวิทยานิพนธแรวมถึงสารนิพนธแ (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน,2560 : 6) และหากนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาจะเป็นการเพิ่มภาระของอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแที่จะตองให
คําปรึกษามากขึ้น และอาจทับซอนกับนักศึกษารุนใหม  ซึ่งทําใหประสิทธิภาพของงานวิจัยลดลงได และในที่สุดนักศึกษาก็จะเสียโอกาสในเรื่อง
ตางๆ เชน การเพิ่มวุฒิการศึกษา  การปรับวิทยฐานะ  หรือ การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ไดเห็นความสําคัญของปใญหา จึงไดมีแนวทางแกไขปใญหาสําหรับนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศกึษา ไดแก การเปิดคลีนิควิทยานิพนธแที่
บัณฑิตวิทยาลัย การปรับแผนการศึกษาใหสามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี และไดปรับวิธีการเรียนการสอนวิชาสถิติและวิธีวิจัยทางการ
ศึกษา โดยนําทีมอาจารยแที่ปรึกษาเขารวมใหการศึกษาในการเขียนเคาโครงงานวิจัย หลังจากเรียนวิชาน้ี และสอบประมวลความรูผานแลว จะ
สามารถสอบเคาโครงวิทยานิพนธแหรือสารนิพนธแได 

วิทยานิพนธแหรือสารนิพนธแ เป็นเอกสารการศึกษาที่นักศึกษาทําการศึกษาคนควาวิจัย   ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา การทํางานวิจัยมุงใหผูทํารูจักแสวงหาความรูความจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางมีเหตุผล รูจักวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการศึกษา
คนควา รวมถึงการนําเสนอผลการคนควาวิจัยที่มีรูปแบบ และทําใหผูอื่นที่สนใจศึกษาในเรื่องน้ันเขาใจไดชัดเจนสามารถนําไปอางอิงเพื่ อใช
ประโยชนแตอไป  

ผูวิจัยในฐานะอาจารยแผูสอนระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน  มีความสนใจที่จะศึกษาปใญหาการ
ทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน วามีปใญหาอะไรบาง และจะมีแนวทางแกไขอยางไร 
ซึ่งปใญหาเหลาน้ีจะแกไขไดก็ตอเมื่อผูที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญของปใญหา เขาใจสภาพของปใญหา เห็นประเด็นและสาเหตุของปใญหาอยาง
ชัดเจน   จึงจะหาทางแกไขปใญหาไดอยางถูกตอง แลวขอมูลผลการวิจัยน้ีสามารถเป็นสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง รวมไปถึงสาขาการบริหารการศึกษา และสาขาอื่นๆ ในคณะตางๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน  
 
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. เป็นแนวทางใหกับมหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ในการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นตอการทํางานวิจัยของนักศึกษา และเป็นขอมูลที่จะ
นํามาใชในการปรับปรุง และพัฒนาหนวยงานใหบริการเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธแหรือสารนิพนธแของนักศึกษา เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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2. เป็นแนวทางใหกับบัณฑิตวิทยาลัย  คณะตางๆ และอาจารยแที่ปรึกษางานวิจัย ในการใหคําแนะนําการทํางานวิจัยของนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นแนวทางใหกับนักศึกษาในการวางแผนการทํางานวิจัยของตนเอง และเป็นขอมูลใหนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ประสบความสําเร็จในการทํางานวิจัย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตเน้ือหาการวิจัยตามแนวความคิดคุณลักษณะสวนตัวนักศึกษา ของ นุกูล  บํารุงไทย (2544) อางถึงในทรงธรรม  ธีระกุล (2547 : 
19) แนวคิดปใญหาในการทําวิทยานิพนธแของพิกุล  เอกวรางกูร (2541 : 112-113) และแนวคิดในเรื่องปใญหาดานอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
ของทรงธรรม ธีระกุล (2547 : บทคัดยอ) แนวคิดในเรื่องปใญหาดานบริการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธแของสิริรัตนแ คุณจักร (2539 : 140) ผูวิจัย
ไดรวบรวมแนวคิดแลวนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

 
           ตัวแปรอิสระ                                                                      ตัวแปรตาม 

                                                          
ขอมลูทั่วไป 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ปีที่เขาศึกษา   
4.เกรดเฉลี่ยสะสม   
5.รายไดที่ไดรับ   
6. รายจาย 
7.ที่พักอาศัยขณะศึกษา 

 ความคิดเห็นตอปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท  
สาขาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 3 
ดาน คือ 
1. ปใญหาดานคุณลักษณะนักศึกษา 
2. ปใญหาดานอาจารยแที่ปรึกษา 
3. ปใญหาดานบริการสนับสนุนการทําวจิัย 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย   
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน  โดยดําเนินการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1.การก าหนดประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ที่เขารับปริญญา
ประจําปีการศึกษา 2560  จํานวนทั้งสิ้น 133 คน 
 2.เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดศึกษาปใญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการทําวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ  อายุ   ปีที่เขาศึกษา  เกรดเฉลี่ยสะสม  รายไดที่ไดรับ  รายจาย  ที่พัก
อาศัยขณะศึกษา    
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหาการทํางานวิจัย 
  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน  45 ขอ  กําหนดเป็น  5  ระดับ  ดังน้ี 
  5   หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับมาก 
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  3   หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับนอย 
  1   หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางแกไขปใญหาการทาํงานวิจัย 
 3.การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือลักษณะเป็นแบบสอบถาม  แบงออกเป็น 3  ตอน  ตอน
ที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามปใญหาการทําวิจัย  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผูตอบแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางแกไขปใญหา ซึ่งขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม มีดังน้ี 
 1.  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีจากตํารา  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อกําหนด
ขอบเขตในการสรางเครื่องมือ 
 2.  นําผลการศึกษามาปรับปรุงและสรางเพิ่มเติม 
 3.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาแลว
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Items Objective Congruence : IOC) โดยคาดัชนีความสอดคลองมีคาต้ังแต 0.67 - 1.00  
 5.  นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยแจงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และประสานงานกับเลขานุการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
เพื่อขอความรวมมือในการชวยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาปริญญาโทที่เป็นประชากร  ในวันซอมรับปริญญา ที่หองประชุมใหญ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
 2.  นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากประชากร  โดยผูวิจัยรวมกับเลขานุการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 3.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณแและวิเคราะหแตามคาสถิติที่กําหนดไว  โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มาจํานวน 98 ฉบับ  คิดเป็นรอยละ 73.68   
 5.การวิเคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาวิเคราะหแขอมูลทางสถิติ  ดังน้ี 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist) สํารวจขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหแขอมูลโดยแจกแจง
ความถี่(Frequency)  คารอยละ(Percentage)  และ คาเฉลี่ย  (Mean)  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ประกอบตาราง 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามปใญหาการทํางานวิจัย สถิติที่ใชไดแก  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 เกณฑแการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของปใญหาการทํางานวิจัย โดยใชเกณฑแการประเมินตามแนวทางของ Best (1983 ; 179-
187)  ซึ่งกําหนดไวดังน้ี คือ 
 4.51 – 5.00     หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50     หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับมาก 
 2.51 – 3.50     หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50     หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับนอย 
 1.00 – 1.50     หมายถึง  เป็นปใญหาในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)  เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแกไขปใญหาและขอเสนอแนะ
ปใญหาการทํางานวิจัย วิเคราะหแดวยสถิติ ความถี่ และรอยละ 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย      เวสเทิรแน  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง  คิดเป็นรอยละ  68.40  มีอายุโดยเฉลี่ย  35.36  ปี  เขาศึกษาปี พ.ศ. 2558  มากที่สุด คิดเป็นรอยละ 
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72.40  เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA)โดยเฉลี่ย  3.44  มีรายได 15,001 – 20,000 บาท มากทีสุ่ด คิดเป็นรอยละ  57.10   มีรายจาย 10,001 – 
15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นรอยละ  54.10  มีที่พักอาศัยขณะศึกษาเป็นบานของพอแมหรือนักศึกษาเอง มากที่สุด คิดเป็นรอยละ  76.50  
 ตอนที่ 2  จากการวิเคราะหแขอมูลปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปใญหาการทํางานวจิัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา 
                  การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยเวสเทิรแน 
 

ปใญหาการทํางานวจิัยของนักศึกษา µ  ระดับปใญหา 
ดานคุณลักษณะนักศึกษา 2.78 .77 ปานกลาง 
ดานอาจารยแที่ปรึกษา    1.72 .97 นอย 
ดานบริการสนับสนุนการทําวจิัย 2.87 .78 ปานกลาง 

ในภาพรวม 2.46 .69 นอย 
 
 จากตารางที่ 1 พบวาปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน ใน
ภาพรวม อยูในระดับนอย (µ = 2.46) 
 ดานคุณลักษณะนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทมีปใญหาการทํางานวิจัยดานนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.78) 
โดยขอที่มีปใญหาสูงสุดคือ งานประจําทําใหทํางานวิจัยไดไมเต็มที่ (µ = 3.15) รองลงมาคือ ขาดเงินงบประมาณในการทํางานวิจัย(µ = 3.13) 
 ดานอาจารยแที่ปรึกษา   นักศึกษาระดับปริญญาโทมีปใญหาการทํางานวิจัยดานอาจารยแที่ปรึกษา    อยูในระดับนอย (µ = 1.72) 
โดยขอที่มีปใญหาสูงสุดคือ อาจารยแที่ปรึกษามีจํานวนนอยกวานักศึกษาที่จะขอคําปรึกษามาก(µ = 2.12) รองลงมาคือ อาจารยแที่ปรึกษาไมมีเวลา
ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแ/สารนิพนธแ (µ = 1.82) 
 ดานบริการสนับสนุนการทําวิจัย  นักศึกษาระดับปริญญาโทมีปใญหาการทํางานวิจัยดานสวนสนับสนุนอยูในระดับปานกลาง  (µ 
= 2.87) โดยขอที่มีปใญหาสูงสุดคือ ปริมาณเอกสารและหนังสือในสํานักหอสมุด 
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูเรียนทํามีนอย  (µ = 2.94)  รองลงมาคือ ความไมชัดเจนในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีหรือขั้นตอนการเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธแ / สารนิพนธแ ของเจาหนาที่ (µ = 2.93) 
                ตอนที่ 3 นักศึกษาใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปใญหาการทํางานวิจัย มากที่สุด คือ ใหนักศึกษาทุมเทเวลาทํา
วิทยานิพนธแอยางเต็มความสามารถ เต็มที่ เต็มเวลา  คิดเป็นรอยละ 35.68  รองลงมา  คือ  เพิ่มอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ใหมีจํานวนที่
เหมาะสม  คิดเป็นรอยละ  18.25 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง “ปใญหาการทาํงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลัยเวสเทริแน”  ซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปใญหาการทํางานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ซึ่งมี 3 ดาน คือ  ดาน
คุณลักษณะนักศึกษา  ดานอาจารยแที่ปรึกษา และ ดานบริการสนับสนุนการทําวิจัย ซึ่งผลการศึกษาพบวา 

ดานคุณลักษณะนักศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาแลว มีความคิดเห็นตอปใญหาการทํางานวิจัย  ดานนักศึกษา 

โดยภาพรวม มีความคิดเห็นวาเป็นปใญหาในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวางานประจําทําใหทํางานวิจัยไดไมเต็มที่  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะนักศึกษาสวนใหญทํางานแลว เมื่อเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรก็กลับไปปฏิบัติงาน  จึงทําใหเวลาทํา งานวิจัยถูกจํากัดใหนอยลง ไม
สามารถบริหารเวลาได  ขาดการทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง  สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ  จิระศักด์ิ  บุษราภรณแ  (2546 : 79)  ซึ่งพบวา  
นักศึกษาขาดการบริหารเวลาในการทําวิทยานิพนธแ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจบแลว  ถาทําวิทยานิพนธแยังไมเสร็จไมควรรายงานตัวกลับเขา
ทํางาน  เพราะจะทําใหเกิดปใญหาในการบริหารเวลาในการทําวิทยานิพนธแและเป็นสาเหตุใหสําเร็จการศึกษาลาชา 
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ดานอาจารยแท่ีปรึกษา 
จากผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาเห็นวาปใญหาในการทําวิทยานิพนธแที่เก่ียวของกับอาจารยแที่ปรึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็น

วาเป็นปใญหาอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอผูวิจัยพบวาสิ่งที่นักศึกษาเห็นวาเป็นปใญหามากที่สุด คืออาจารยแที่ปรึกษามีจํานวนนอย
กวานักศึกษาที่จะขอคําปรึกษามาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาจารยแที่ปรึกษามีภาระงานสอนที่มาก งานใหคําปรึกษาที่มาก งานวิจัยและการบริการ
วิชาการแกชุมชนภายนอก  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิกุล  เอกวรางกูล  (2541 : บทคัดยอ)  ซึ่งพบวา  อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแไม
คอยมีเวลาใหคําปรึกษาและพบยาก เน่ืองจากมีภาระงานมากทั้งดานการสอนและงานวิจัย  เดินทางไปตางประเทศบอย ทําใหนิสิตกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษามีเวลาไมตรงกันทําใหเกิดปใญหาในการทําวิทยานิพนธแอีกดวย อยางไรก็ดีผลการวิจัย  รวมทั้งผลการวิจัยของ สิริรัตนแ  
คุณจักร  (2539 : 145) ซึ่งพบวา การใหเวลาในการใหคําปรึกษา  การใหคําปรึกษาในทุกขั้นตอนและการใหกําลังใจแกนักศึกษา  เป็นปใจจัยที่
ชวยใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดเร็ว 

ดานบริการสนับสนุนการท าวิจัย 
จากผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาเห็นวาการทํางานวิจัยใหสําเร็จน้ันมีปใญหาเกี่ยวกับสวนสนับสนุนดวย โดยภาพรวม มีความคิดเห็นวา

เป็นปใญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา  นักศึกษามีความเห็นวา ปริมาณเอกสารและหนังสือในสํานักหอสมุดที่เก่ียวของ
กับเรื่องที่นักศึกษาสนใจทํามีนอย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ไมไดเสนอความตองการในเอกสารน้ันๆเป็นลายลักษณแอักษรเพื่อใหหองสมุดจัด
มาเพิ่มเติม หรืออาจเป็นเพราะงบประมาณในการจัดหาหนังสือ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยก็เป็นได  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พร  พรม
มหาราช  (2545 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องปใญหาในการทําวิทยานิพนธแของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตรแ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวา  ในภาพรวมแลวนักศึกษาเห็นวา  วิทยานิพนธแหรือรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธแ  มีไมเพีย งพอเกา
และลาสมัย  รวมถึงผลการวิจัยของ จิระศักด์ิ  บุษราภรณแ  (2546 : 80)  ซึ่งพบวาจํานวนบทคัดยอวิทยานิพนธแ  ตําราเอกสาร  วารสารทาง
วิชาการเพื่อการคนควาขอมูล มีไมเพียงพอ 

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปใญหาของนักศึกษา 
จากผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาแลว  มีความคิดเห็นตอแนวทางแกไขปใญหาการทําวิทยานิพนธแ  

มากที่สุด คือ ใหนักศึกษาทุมเทเวลาทําวิทยานิพนธแอยางเต็มความสามารถ  เต็มที่  เต็มเวลา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาระงานของตัวนักศึกษาเอง 
ซึ่งนักศึกษาสวนใหญมีงานประจําทําอยูแลว หรืออาจเป็นเพราะความรับผิดชอบสวนตัวของนักศึกษาเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิระ
ศักด์ิ  บุษราภรณแ  (2546 : 79)  ซึ่งพบวา นักศึกษาขาดการบริหารเวลาในการทําวิทยานิพนธแ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจบแลว  ถาทําวิทยานิพนธแ
ยังไมเสร็จไมควรรายงานตัวกลับเขาทํางาน  เพราะจะทําใหเกิดปใญหาในการบริหารเวลาในการทําวิทยานิพนธแและเป็นสาเหตุใหสําเร็จการศึกษา
ลาชา 

รองลงมา คือ การเพิ่มอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักศึกษาที่ขอรับการปรึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการทํา
วิทยานิพนธแไมสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดของนักศึกษา ทําใหจํานวนของนักศึกษาที่ขอรับคําปรึกษามีจํานวนไมเหมาะสมกับอาจารยแที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแ  อาจสงผลใหเป็นภาระงานที่มากขึ้นของอาจารยแที่ปรึกษาและอาจทําใหอาจารยแที่ปรึกษาไมมีเวลาใหคําปรึกษาที่เพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษาซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  พิกุล  เอกวรางกูล  (2541 : บทคัดยอ)  ซึ่งพบวา  อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแไมคอยมี
เวลาใหคําปรึกษา เน่ืองจากมีภาระงานมากทั้งดานการสอนและงานวิจัย เดินทางไปตางประเทศบอย ทําใหนิสิตกับคณะกรรมการที่ปรึกษามีเวลาไม
ตรงกันทําใหเกิดปใญหาในการทําวิทยานิพนธแอีกดวย อยางไรก็ดีผลการวิจัย รวมทั้งผลการวิจัยของ สิริรัตนแ  คุณจักร  (2539 : 145) ซึ่งพบวา การ
ใหเวลาในการใหคําปรึกษา  การใหคําปรึกษาในทุกขั้นตอนและการใหกําลังใจแกนักศึกษา เป็นปใจจัยที่ชวยใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดเร็ว 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งน้ี  ผูวจิัยมีขอเสนอแนะตอหนวยงาน / บุคคลที่เก่ียวของ  เพื่อใหสามารถใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการจดั

การศึกษาในระดับปริญญาโทใหมีประสิทธภิาพ ดังน้ี 
1.ขอเสนอแนะตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาโท มีปใญหาสูงสุดคือ อาจารยแที่ปรึกษามีจํานวนนอยกวานักศึกษาที่จะขอคําปรึกษามาก  

ดังน้ันคณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแนควรวางแผนจัดใหมีอาจารยแที่ปรึกษามีจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา เพื่อความรวดเร็วใน
การตรวจสอบงานวิจัย และความสะดวกในการเขาพบอาจารยแที่ปรึกษา รวมทั้งมีการประชุมวางแผนกําหนดขอบเขตของการทําวิจัยใหมีขอบเขต
การทําวิจัย  และระยะเวลาที่ชัดเจนวางแผนการจัดทํางานวิจัยของนักศึกษาอยางชัดเจน  และจัดทําคูมือขั้นตอนการทําวิจัยเพื่อใหนักศึกษา
สามารถมองเห็นขั้นตอนไดชัดเจนย่ิงขึ้น 
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2.  ขอเสนอแนะตอ มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน / ส านักหอสมุด 
จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาโท มีปใญหาสูงสุดคือ ปริมาณเอกสารและหนังสือในสํานักหอสมุดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่

ผูเรียนทํามีนอย  ดังน้ันมหาวิทยาลัยหรือสํานักหอสมุด ควรเพิ่มจํานวนงานวิจัย  เชนวิทยานิพนธแและสารนิพนธแใหเพียงพอ ทันสมัย และ
ครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อประโยชนแในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยแก นักศึกษา  
บุคคลากร และอาจารยแผูสอนเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยใหกับสํานักหอสมุด และควรจัดบริการอื่นๆที่เกี่ยวของใหมีมากขึ้น 

3.  ขอเสนอแนะตอนักศึกษา 
จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาโท มีปใญหาสูงสุดคือ งานประจําทําใหทํางานวิจัยไดไมเต็มที่   ดังน้ันนักศึกษาควรบริหาร

เวลาและวางแผนในการทํางานวิจัยใหดี  เพราะสวนใหญนักศึกษาจะมีงานประจําและทํางานประจําควบคูกับการเรียนและทํางานวิจัย   จึงทําให
เวลาในการทํางานวิจัยนอยลง และการทําไมตอเน่ือง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ควรทํางานวิจัยเรื่อง แนวทางการแกไขปใญหาการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน โดยเก็บขอมูลจากทุกฝุายที่เก่ียวของ ไดแก นักศึกษา อาจารยแที่ปรึกษา เจาหนาที่  สํานักหอสมุด และ บัณฑิตวิทยาลัย   
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ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพกับการพัฒนาคุณภาพของครู 
Professional Learning Community for Quality Teachers Development 

 
ชุติมา  มุสิกานนทแ1 

Chutima  musikanon 
บทคัดยอ 
 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู Professional Learning Community หรือ PLC เกิดจากการประยุกตแแนวคิดองคแกรแหง
การเรียนรูประยุกตแสูโรงเรียนแหงการเรียนรู การบริหารองคแกรโรงเรียน การพัฒนาการศึกษา ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุง พ.ศ. 2553 มีเปูาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาความเป็นมนุษยแน้ัน ไมสามารถทําอยางโดดเด่ียว แบง
แยกกันทําตามสายงาน หรือทํางานภายในรอบแนวคิดเดิมที่มุงเนนเน้ือหาเพ่ือสอนมากกวาการเรียนรู โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงดานวิถีการเรียนรู น่ันคือเป็นยุคความรูที่มีการเปลี่ยนแปลง ถายโอน และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอยางรวดเร็ว ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเหตุใหมีการพัฒนาไปสูวิถีการเรียนรูและพัฒนาขององคแกรแบบชุมชนการเรียนรูที่เรียกวา PLC จึงเป็น
การรวมตัวกันเป็นกลุมของครูผูสอนเพ่ือรวมมือรวมพลัง เรียนรูรวมกันและสะทอนผลการปฏิบัติอยางเป็นระบบและตอเน่ือง โดยมี
เปูาหมายหลักคือ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนน่ันเอง 
 
ค าส าคัญ : ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ, การพัฒนาคุณภาพของครู 
 
Abstract 

Professional Learning Community or PLC is defined from applying the concept of learning organization 
to the learning school. Management of schools and educational development according to Section 6 of the 
National Education Act, BE 2542, revised in 2010, has an important goal: the development of humanity cannot 
do solely, separately based on the line of work or working within the original concept that focuses on teaching 
content rather than learning, especially in the 21st  century, with changes in  learning styles. That is, the era of 
knowledge that has changed, transferred, and connected rapidly with information technology. It also causes the 
development to the learning and development of the learning organization community called PLC. Thereupon,  
a group of teachers were formed to cooperate, learn together and reflect on the results systematically and 
continuously with the main goal being In order to improve teaching and learning development , development of 
learning as well as development of student learning achievement. 

 
Keywords : Professional Learning Community, Quality Teachers Development 
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 รองศาสตราจารยแ ดร.,อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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บทน า 
 นับต้ังแต พ.ศ. 2540 มา ความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพครูไทยเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เริ่มจากการพัฒนาวิชาชีพครูที่ไดบัญญัติ เป็น
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2542 รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ที่มีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปครูที่เป็นรูปธรรมที่สําคัญที่สุด มีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการปฏิบั ติระหวาง
ผูใหการศึกษากับผูเรียนที่ชัดเจน โดยกําหนดใหนักเรียนเป็นศูนยแกลางแหงการเรียนรู เป็นศูนยแกลางของการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา 
บทบัญญัติตางๆ เหลาน้ีสงสงผลตอพฤติกรรมทางการศึกษา  และสงผลใหครูตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาในดานความรูความสามารถเพื่อ
วิชาชีพของตน 
 ดังน้ัน ผูมีอาชีพครูจําเป็นตองเป็นผูมีความรูและสมรรถนะ เพื่อใหเป็นผูที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการการปฏิรูปการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเน่ืองและจริงจัง เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ 
พุทธศักราช 2542  ซึ่งมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันวา การที่ครูมีความรูและทักษะที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหมใหมีสมรรถนะที่ดี ยอม
สงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยแนวคิดหน่ึงที่สามารถนํามาใชเพื่อสงเสริมความเป็นมืออาชีพดังกลาว คือ การส ราง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เน่ืองจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุม
ของครูผูสอนเพื่อรวมมือรวมพลัง เรียนรูรวมกันและสะทอนผลการปฏิบัติอยางเป็นระบบและตอเน่ือง โดยมีเปูาหมายหลักคือ เพื่อใหเกิ ดการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู Professional Learning Community หรือ PLC เกิดจากการประยุกตแแนวคิดองคแกรแหงการเรียนรู
ประยุกตแสูโรงเรียนแหงการเรียนรู การบริหารองคแกรโรงเรียน การพัฒนาการศึกษา ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 
2542 ปรับปรุง พ.ศ. 2553 มีเปูาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาความเป็นมนุษยแน้ัน ไมสามารถทําอยางโดดเด่ียว แบงแยกกันทําตามสายงาน หรือ
ทํางานภายในรอบแนวคิดเดิมที่มุงเนนเน้ือหาเพื่อสอนมากกวาการเรียนรู โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงดานวิถีการเรียนรู 
น่ันคือเป็นยุคความรูที่มีการเปลี่ยนแปลง ถายโอน และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอยางรวดเร็ว ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิจารณแ พานิช, 2554 : 40–
44) จึงเป็นเหตุใหมีการพัฒนาไปสูวิถีการเรียนรูและพัฒนาขององคแกรแบบชุมชนการเรียนรูที่เรียกวา PLC ในการขับเคลื่อนการเรียนรู และการ
พัฒนาวิชาชีพครูรวมกันบนฐานการทํางานในหองเรียนจริง จากขอมูลและสภาพปใญหาที่เกิดจากครูและปใญหาที่มาจากผูเรียน บทบาทของครูใน
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จําเป็นตองเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษามาเป็นเนนที่การเรียนรวมกันเป็นกลุม (Team Learning) รวมทั้งเนน
ความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและแนวคิดน้ีจึงถือเป็นการสงเสริมการเรียนรูรวมกันไปกับกระบวนการเรียนรูของผูสอนและสมาชิกที่อ ยูใน
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ((วิจารณแ พาณิช, 2554 : 20–21) นอกจากน้ีมีงานวิจัยที่แสดงถึงผลที่เกิดจาก PLC วาสามารถชวยสงเสริม
สมรรถนะการสอนของครูได และชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เน่ืองจากชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพที่เขมแข็ง มีประโยชนแตอการดําเนินงานของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในการชวยใหครูมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระที่ตอง
จัดการเรียนรู รวมทั้งรูวิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการทํางานและปฏิบัติการสอนมากขึ้น จึงชวย ให
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูงขึ้น และยังชวยทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนทางโครงสรางวัฒนธรรมการทํางานในโรงเรียน โดยครูและผูบริหารมีโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอนในบรรยากาศที่เอ้ือใหเกิดการพัฒนา โดยมีเปูาหมายหลักรวมกัน คือเพื่อใหผู เรียนเกิด
การเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น (เรวณี ชัยเชาวรัตนแ, 2558 : 23) 
 ดังน้ันการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จึงเป็นแนวทางสําหรับครูผูสอน ไดนํามา
ปรับใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน การที่ครูมีความรูและทักษะที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหม ใหมีสมรรถนะที่ดียอมสงผล
โดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น ครูจึงควรพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเอง และใชชุมชนการ เรียนรูทางวิชาชีพใหเกิด
ประโยชนแแกตนและเกิดผลดีตอเด็ก 
 
ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 จากการศึกษาเอกสารพบวา คําวา ชุมชนการเรคยนรูดทางวิชาชคพ )Professional Learning Community: PLC) น้ัน ยังไมมีการใหคํา
นิยามที่เป็นสากล (Universal Definition) แมวา Rechard Du Four ผูไดรับการยกยองวาเป็น “บิดาของ PLC” เริ่มทํางานวิจัยพัฒนาและ
สงเสริมเรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาต้ังแต ค.ศ. 1998 คือ พ.ศ. 2541 และตอนน้ีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไดแพรขยายไปทั่ ว
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่ตองการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของประเทศ เชน สิงคโปรแ (วิจารณแ พานิช, 2555) นักการศึกษาได
พยายามศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และใหความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในบริบทที่แตกตางกัน
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ออกไปใน 2 ลักษณะ คือ 1) มุงเนนศึกษากลุมยอยในโรงเรียน (subgroup within school)  และ 2) มุงเนนการศึกษาทั้งโรงเรียนหรือใน
ภาพรวมของโรงเรียน (schoolwide community) (Bulkley & Hicks, 2005) ซึ่งในลักษณะน้ีจะสอดคลองกับแนวคิด WSFG หรือ Whole-
Faculty Study Groups ของ Murphy and Lick (2005) ที่ดําเนินการศึกษาและพัฒนากระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบโรงเรียนทั้งหมด โดย
กลาววา “WSFGs เปรียบเสมือนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ยอยๆ” 
 นักการศึกษาไดใหคาํจํากัดความของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไวอยางหลากหลาย อาทิ 
 Mclaughlin and Talbert (2006) ใหคํานิยามวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเป็นการรวมมือรวมพลังของครูในการทํางานเพื่อ
สะทอนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธแระหวางการปฏิบัติงานของครูผูสอนและผลการเรียนรูของผูเรียน เพื่ อ
ชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางย่ิงภายในชั้นเรียน 
 Amol Padwad and Dixit (2008)  อธิบายเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ วาหมายถึง ชุมชนหรือกลุมบุคคลที่มารวมกันเพื่อ
ทํางานรวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นําไปสูการเจริญเติบโตหรือเกิดพัฒนาการของบุคคลและเกิดความเป็นมืออาชีพขึ้น 
 Stoll and Louis (2007)  ใหขอสังเกตวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพคือ “กลุมของครูที่มารวมกันทํางานและวางเปูาหมายรวมกัน
เพื่อการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งมีการสะทอนการทํางานรวมกันอยางตอเน่ืองเพื่อมุงเนนและสงเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตท าง
วิชาชีพ” 
 DuFour, Dufour, and Eaker (2008)  ใหคําจํากัดความของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning 
Community ไววา เป็นเสมือนพันธะสัญญาของครูในการทํางานรวมกัน โดยอาศัยการรวมมือรวมพลังใหเกิดผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
สําหรับผูเรียน 
 แมวาในปใจจุบัน อาจมีการใหความหมายเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC ในบริบทที่แตกตางกัน แตกลับพบวาคํา
นิยามของ PLC โดยนักการศึกษาหลายทานมีสิ่งที่สอดคลองกัน ไดแก การแลกเปลค่ยนเรคยนรูด การวิพากษขวิจารณข การสะทดอนผลการปฏิบัติ การ
ท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง การมุ่งเนดนกระบวนการเรคยนรูด การส่งเสริมกระบวนการเรคยนรูด และการด าเนินการอย่างเป็นองีขรวม 
 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC จะเป็นกิจกรรมที่ซับซอน (complex) มีหลายหลายองคแประกอบ และตองอาศัยการนิยามจาก
หลากหลายแงมุม โดยแงมุมที่สําคัญของ PLC เนนที่การเรียนรู มีวัฒนธรรมรวมมือกันเพื่อการเรียนรูของทุกคน ทุกฝุาย รวมกันต้ังคําถามเพื่อหา
วิธีการที่ดีที่สุด และต้ังคําถามกับตอสภาพปใจจุบันหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู ซึ่งเป็นกระบวนการที่เนนการลงมือทํา มุงพัฒนาตอเน่ือง  และเนนที่ผล 
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียนเป็นสําคัญ 
 
องคแประกอบของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 ในการกลาววาโรงเรียนใดเกิดหรือมี PLC น้ันนอกจากจะตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งเป็นกลุมบุคคลดังที่กลาวไปแลวน้ัน ยังตอง
ประกอบดวยองคแประกอบหลักซึ่งสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพน้ันรวมกันปฏิบัติ โดยมีการกลาวถึงองคแประกอบขอ ง PLC ไวอยาง
หลากหลาย อยางไรก็ตามสามารถสรุปองคแประกอบหลักที่สําคัญของ PLC ได 5 ประการ คือ (Annenberg Institute for School Reform, 
2013; DuFour, 2007; Shirley M. Hord et al., 2009; McMahon, Forde, & Martin, 2011) 
 1.  การมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพตองมีบรรทัดฐานและ
คานิยมรวมกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสําคัญ เน่ืองจากการมีพันธกิจที่ชัดเจนรวมกันจะเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู
หรือ Learning Community ในโรงเรียน ดังน้ันครูผูสอนที่เป็นสมาชิกใน PLC จึงตองมีบรรทัดฐาน คานิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูรวมกัน 
 2.  การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน (Collective responsibility for students learning) ผลการเรียนรูที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนน้ัน ยอมตองอาศัยแนวทางและกลยุทธแที่หลากหลาย โดยสิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นไดจากความคาดหวังที่ครูผูสอนมีตอนักเรียน
ในระดับสูง และอยูบนฐานความเชื่อที่วานักเรียนทุกคนสามรถเรียนรูได ซึ่งเป็นการวางเปูาหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนและพัฒนาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยเป็นการวางเปูาหมายรวมกันของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรูวิชาชีพทุกคน 
 3.  การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุยสนทนากันระหวางสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรูโดยเฉพาะอยางย่ิงระหวางครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญ นักการศึกษาและผูบริหารเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรูเพื่อสะทอน
ผลการปฏิบัติ รวมทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเกิดไดดีขึ้น ซึ่งการสะทอนผลและการชี้แนะการปฏิบัติ
จะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐานสําคัญที่จะกอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน หรือชวยพัฒนาการจัดการเรียนรูและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 4.  การรวมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลังโดยการรวมมือรวมพลังน้ี
จะตองเป็นการรวมมือรวมพลังของครูในภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน และสิ่งสําคัญของการรวมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ 
การดําเนินกิจกรรมเพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปูาหมายเดียวกัน ทั้งน้ีการรวมมือรวมพลังจะใหความสําคัญกับความรูสึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันของสมาชิกในชุมชนระหวางการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปูาหมายที่วางไว เชน เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหลงการ
เรียนรู และแนวทางการจัดการเรียนรูตางๆ 
 5.  การสนับสนุนการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธแของบุคลากร (Supportive conditions structural arrangements and 
collegial relationships) การเตรียมพรอม ในดานการสนับสนุนใหบุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนไดมีโอกาสสังเกตการสอน วิพากษแวิจารณแและ
สะทอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนรวมงานและของชุมชนการเรียนรูเพื่อมุงเนนกระบวนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนจะชวยสนับสนุนใหเกิดชุมชนการเรียนรูทางวิขาชีพไดอยางสมบูรณแ 
 องคแประกอบทั้ง 5 องคแประกอบดังกลาวขางตนไมมีลักษณะเป็นลําดับขั้น หรือ Hierarchy แตเป็นลักษณะที่ใชแบงแยกใหเห็นความ
แตกตางระหวาง PLC กับชุมชนหรือการรวมกลุมในโรงเรียนโดยทั่วไป นอกจากน้ี  Hord, S. M. et al. (2009) ไดอธิบายวาชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ ยังสามารถพิจารณาไดในอีกลักษณะ คือจะประกอบดวย  1) สวนที่เป็นผลลัพธแ คือองคแความรูที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมและก ารนํา
ความรูดังกลาวไปประยุคใช และ  2) กระบวนการที่กอใหเกิดผลลัพธแ ซึ่งประกอบดวยองคแประกอบหลักทั้ง 5 ประการ โดยความสัมพันธแดังกลาว
สามารถแสดงไดดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  Hord, S. M.  et al. (2009) 
 

 นอกจากองคแประกอบดังกลาวขางตน (DuFour et al., 2008) ยังไดระบุองคแประกอบสําคัญที่จะชวยใหดําเนินการตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพไดประสบความสําเร็จไว 6 ประการ คือ 
 1.  การมีเปูาหมายรวมของสมาชิก  สิ่งที่มีความสําคัญมากของการดําเนินการตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพคือ การมุงเนน
ที่การเรียนรูของผูเรียนเป็นหลัก เมื่อสถานศึกษาใดดําเนินการตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ผูสอนหรือสมาชิกในสถานศึกษาน้ัน ไมวา
จะอยูในตําแหนงเชิงโครงสรางหรือผูที่มีภาระรับผิดชอบโดยหลักจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนรวมกันทั้งสองฝุาย โดยการทําให
สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมีเปูาหมายรวมกันน้ัน สมาชิกทุกคนจะตองรวมกันสรางเปูาหมายและรับการชี้แนะเกี่ยวกับเปูาหมายรวมที่
ชัดเจนและทําใหทราบวาเป็นภาระหนาที่หลักของสถานศึกษาที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสมาชิกจะตองรวมกันกําหนดโครงสรางและ
แนวทองการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปูาหมาย ดังน้ัน ในการมีปูาหมายรวมกันของสมาชิก ซึ่งหมายรวมถึงจุดมุงหมาย การดําเนินทิศทางที่ชัดเจน 
จึงไมใชแคการระบุวาผูสอนควรทําอยางไรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แตการมีเปูาหมายรวมของสมาชิกจะตองรวมถึงการทําใหสมาชิกเห็นวาการรับ
ผิดชองตอภาระหนาที่และจรรยาบรรณของตนเองน้ัน มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานโดยรวม และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 2.  การมีวัฒนธรรมรวมมือรวมพลังท่ีมุงเนนการเรียนรู  หากการมีเปูาหมายรวมของสมาชิกจะทําใหเกิดชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพขึ้น การรวมมือรวมพลังของสมาชิกก็เป็นเสมือนพื้นฐานในการสรางโครงสรางที่ทําใหสมาชิกสมารถรวมกันดําเนินงานตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพตอไปได เพราะการดําเนินงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพอาศัยการรวมมือกันอยางถอยทีถอยอาศัยของ
สมาชิกเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งเปูาหมายดังกลาวคือการเรียนรูของนักเรียนที่สมาชิกทุกคนจะตองรวมกัน
รับผิดชอบ ดังน้ันระบบการดําเนินงานแบบรวมมือรวมพลัง คือ การรวมกันดําเนินงานแบบถอยทีถอยอาศัย รวมกันวิเคราะหแกระบวนการทํางาน
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รวมทั้งผลที่เกิดจากการทํางานของสมาชิกแตละคน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนและสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ รวมทั้งสอง
สถานศึกษา 
 3.  การมีสวนรวมในการสืบสอบสภาพการณแจริงเพ่ือใหไดตนแบบการปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจะตองมีสวน
รวมในการสืบสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรูที่ดีที่สุด การสืบสอบสภาพการณแจริงอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหเกิดความกระจางใน
การปฏิบัติ และสืบสอบการประเมินผลที่ตรงกับการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูสอนที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเกิดกา ร
แลกเปลี่ยนองคแความรูที่เป็นประโยชนแที่ชวยในการตัดสินใจ ซึ่งจะชวยทําใหสมาชิกแตละคนสามารถดําเนินการไดอยางที่ควรจะเป็น 
 4.  การมุงเนนการปฏิบัติ: การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเป็นผูที่ตองมุงเนนการลงมือปฏิบัติ 
คือ ตองเปลี่ยนจากความตองการทํา เป็นการทําใหเห็นแนวทางที่เป็นไปได และลงมือทํา โดยจะตองเขาใจวาการเรียนรูที่มีพลังมากที่สุดเกิดขึ้น
เมื่อไดลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไดรับประสบการณแตรงและเห็นคุณคา ซึ่งการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิด
ผลดีตอตนเองมากที่สุด ในทางปฏิบัติการที่ผูสอนตางรวมมือกันดําเนินงานและมีสวนรวมในการสืบสอบสภาพการณแจริงเพื่อใหไดตนแบบการ
ปฏิบัติจะทําใหผูสอนตางไดรับประโยชนแตอการปฏิบัติของตนเอง เพราะทําใหเกิดความรูที่ลึกซึ่งมากขึ้น 
 5.  การรวมกันรับผิดชอบตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง  สภาพการณแในปใจจุบันทําใหมีการแสวงหาวิธีที่ดีกวาในการบรรลุเปูาหมาย
ขององคแกรที่มีวัฒนธรรมการดําเนินงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพโดย DuFour et al. (2008) ไดเสนอวงจรที่เป็นระบบที่จะชวย
ใหสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพการพัฒนาอยางตอเน่ือง คือ จัดระดับการเรียนรูของผูเรียน พัฒนากลยุทธแหรือแนวคิดบนพื้นฐานจุดแข็ง
ในการเรียนรูของผูเรียนโดยคํานึงถึงจุดออนรวมดวย ทดลองใชกลยุทธแหรือแนวคิดที่พัฒนาขึ้น  วิเคราะหแผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให ทราบ
สวนที่มีประสิทธิภาพและสวนที่ไมมีประสิทธิภาพ  ประยุกตแใชขอคนพบใหมในวงจรการปฏิบัติงานตอไปเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 โดยเปูาหมายไมไดอยูที่การเรียนรูกลยุทธแใหม หากแตเป็นการทําใหเกิดการเรียนรูตลอดไป ซึ่งทําใหเกิดบรรยากาศที่เป็นนวัตกรรม
และการดําเนินการทดลองซึ่งจะไมรูสึกวาเป็นภาระหนัก แตเป็นสิ่งที่ครูทําเป็นประจํา ซึ่งการออกแบบจะไมใชความรับผิดชอบหรือผลงานของ
ใครคนใดคนหน่ึง แตเป็นความรับผิดชอบและผลงานของสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพทุกคนรวมกันเป็นทีม 
 6.  การมุงเนนผลลัพธแ  ประการสุดทายคือ สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพทุกคนจะตองตระหนักวาการดําเนินงานในบริบท
ของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจะเนนที่การเรียนรู การรวมมือรวมพลัง การมีสวนรวมในการสืบสอบ การมุงเนนการปฏิบัติ และการพัฒน า
อยางตอเน่ือง ซึ่งจะตองประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยควรเริ่มตนจากวิชาที่มีการประเมินที่เห็นผลชัดเจน เพราะเหตุผลสําคัญของ
การรวมตัวกันตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพคือ การมุงพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน 
 
หลักการของ PLC  กับศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  รูปแบบการพัฒนานักเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน 
ที่มา : https://candmbsri.wordpress.com/2015/04/10/รูปแบบการพัฒนานักเรียน/ (2551 : ออนไลนแ) 
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ในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรูในสถานศึกษาตองเปลี่ยนไปจากเดิม ครูตองเป็นครูฝึกหรือครูผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 
หองเรียนตองเป็นหองทํางาน ในเวลาเรียนสวนใหญนักเรียนจะเรียนเป็นกลุมและทํางานรวมกันเรียกวา การเรียนแบบโครงการ (Project-Based 
Learning : PB) การศึกษาตองเรียนรูรวมกันเป็นกลุม เนนความรวมมือชวยเหลือแบงปในกัน ครูตองเป็นผูนําหนาที่สรางแรงบันดาลใจ สราง
ความทาทาย ความสนุกในการเรียนใหแกศิษยแ โดยเนนออกแบบโครงการใหนักเรียนแบงกลุมกันลงมือทําเพื่อเรียนรูจากการลงมือทํา เพื่อใหได
ฝึกฝนทักษะเพื่อการดํารงชีวิตแลวทบทวนไตรตรอง (Reflection หรือ After Action Review : AAR) เพื่อใหเกิดการเรียนรูหรือทักษะที่ลึกและ
เชื่อมโยงประสบการณแตรงเขากับทฤษฎี ทําใหเกิดการเรียนรูเชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ หัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงคือ การเรียนรูจากการลง
มือทํา ซึ่งตองมีการจัดการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจังและเป็นระบบชุมชนเรียนรูของครู (Professional Learning Community : PLC) เป็น
เครื่องมือสําหรับใหครูรวมตัวกันเป็นชุมชน (Community) ทําหนาที่เป็นผูนําและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู เป็นการ
ปฏิรูปที่ครูรวมกันดําเนินการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2557 : 1) 

PLC ตองการพัฒนาครู พัฒนาตนเอง ใชเครือขายในโรงเรียนในชุมชน เรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลเรียนรูจากเพื่อนครูดวยกัน 
และรวมกันประเมิน รวมกันแกปใญหา โดยครูไมจําเป็นตองเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ สามารถประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา PLC จึง
นับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูอยางประหยัด และตอเน่ืองและย่ังยืน เพราะสามารถทําไดทันที การพัฒนาวิชาชีพครูจะควบคูไปกับการพัฒนา
ผูเรียน การตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานของครู จะมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาครูโดยการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันปรับปรุง
การทํางานของครู พัฒนาครูโดยการปฏิบัติงานจริงของครู พัฒนาครูโดยใหมีการเรียนรูดวยกันแบบกัลยาณมิตร ซึ่งสํานักพัฒนาครูไดนําแนว
พระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 (ณรงคแ ขุมทอง : ออนไลนแ) ซึ่งพระองคแทรงใหหลักคิดและหลักการไว 9 ปใจจัย คือ 

1. หลักทางภูมิสังคม คือการสรางความเขมแข็งของคนในพื้นที่ตางๆ ใหพรอมตามสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
 2. หลักระเบิดจากขางใน คือ การสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว ชุมชน พรอมกอนออกสูภายนอก ไมใชเอาจากขางนอกเขามา 
ขณะที่คนในพื้นที่ไมพรอม 
 3. หลักการมีสวนรวม ทรงเนนรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปใญหา ทั้งครู ผูบริหาร นักเรียนและชุมชน 
 4. หลักประโยชนแสวนรวม มุงเนนใหทุกคนเสียสละ เพื่อสวนรวมเป็นสําคัญ ทั้งครู นักเรียน และชุมชน 
 5. หลักคํานึงถึงองคแรวม คือ การมองใหทุกอยางเชื่อมโยง ซึ่งกันและกัน ไมแยกกันทํา แยกกันคิด ถาทําเชนน้ี ก็จะสรางปใญหา สราง
ความขัดแยง 
 6. หลักทําตามลําดับขั้น คือ ตองมีการวางแผนเป็นระบบ มีการตระหนักใหความสําคัญ เนนความเขาใจกัน เห็นใจกัน เนนความ
สะดวก เรียนงาย รวดเร็วแตไมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. หลักไมคิดตํารา เนนการเป็นผูใหของครู การเสียสละ เปิดเผยใจที่จะเรียนรูจากผูอื่น จากสังคม และแหลงเรียนรู อื่นๆ 
 8. หลักการที่พึ่งตนเอง ทั้งครู/ผูบริหาร/นักเรียน และชุมชน ตองคิดตองวางแผน หาแนวทางในการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด จะสงผล
ใหชุมชนและชาติเขมแข็ง 
 9. หลักการประหยัดและเรียบงาย ใชหลักคิดเอง ทําเอง แกปใญหาเอง พึ่งพาตนเอง สงผลใหไมเสียเวลา ไมเสียเงิน 
 
ประโยชนแท่ีเกิดจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
  PLC ไมไดมุงเนนเฉพาะการกระทําที่แสดงถึงการแบงปในหรือการแลกเปลี่ยนของครู แตมุงใหความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานรวมกัน ความจริงใจของผูทํางาน และการดําเนินการอยางตอเน่ืองในโรงเรียน และมุงเนนไปที่การสะทอนผลการปฏิบัติ รวมทั้งรวมกั น
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยเชื่อวา สิ่งที่ครูทํารวมกันนอกหองเรียนในการวางแผน การออกแบบการ
จัดการเรียนรูและการเตรียมการสอนมีความสําคัญเทาๆ กับการจัดการเรียนรูในหองเรียน ซึ่งกระบวนการตางๆ เหลาน้ันสามารถปรับโครงสราง
ของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนได สอดคลองกับนักการศึกษาอีกหลายทานที่สรุปเกี่ยวกับคุณประโยชนแของ PLC 
ไววา ถึงแมการสราง PLCs ในโรงเรียนจะเป็นเรื่องยาก แตทวากลับเป็นสิ่งที่ชวยทําใหการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนไดดีขึ้นและย่ังยืน  
 การเขารวมเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรูน้ัน ผูเป็นครูใหมจะไดประโยชนแจากการเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรูมาก เน่ืองจากชุมชน
การเรียนรูเป็นการรวมกลุมโดยสมัครใจของครูเพื่อวัตถุประสงคแในการเรียนการสอน  โดยทั่วไปโครงการ การพัฒนาครูในโรงเรียนมากมายจะมี
ครูใหมที่มีปใญหาในการสอนมากกวาครูเกา 
 Meyer (2002) อธิบายวา ครูใหมมักมีคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะตองปฏิบัติ ไมรูจะทําอยางไรหากมีนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมสุภาพ จะ
ละเลยหรือจะเรียกนักเรียนคนน้ันมาตักเตือนสลับกัน ดังน้ัน ในสถานการณแปใญหาตางๆ ครูจึงควรมีโอกาสในการรวมแสดงความคิดกับครูคน
อื่นๆ เก่ียวกับนักเรียนที่สอน และบริบทภายในหองเรียนทําใหเราเรียนรูไดมากขึ้นจากการใช PLC  
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 โดยสวนใหญครูมักจะทํางานเป็นอิสระ มั่นใจในงานที่ตนคิด และไมเห็นความสําคัญในการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่อง
เกี่ยวกับปใญหาและความยากลําบากของการเรียนการสอน วิธีหน่ึงที่มีประสิทธิภาพตอการเรียนรูของครูคือ การใชชุมชนการเรียนรู โดยการมี
สวนรวม การมีบรรทัดฐาน คานิยมรวมกัน และการรวมกันปฏิบัติ  โดยศึกษาการปฏิบัติและการสะทอนคิดเป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจากปใญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของตนจะชวยใหเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการสอนใหดีขึ้นได ครูจะมี โอกาสคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและ
เรียนรูจากประสบการณแอยางเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาการสอนใหดีขึ้นจากเพื่อนๆ 
 การเขาถึงชุมชนการเรียนรูทําใหครูใหมมีโอกาสที่จะไดกําลังใจ รับความชวยเหลือทางดานวิชาการมิตรภาพจากครูอื่น นอกจากน้ี
ชุมชนการเรียนรูอาจชวยใหครูใหมสามารถแกไขปใญหาได เมื่อกลาวถึงประโยชนแที่ครูใหมจะไดรับเมื่อเขาไปอยูในชุมชนการเรียนรู งายๆ ก็คือ 
ครูใหมจํานวนมากรูสึกโดดเด่ียวและตองการคําปรึกษา ตองการเรียนรู ประสบการณแ การเรียนการสอนจากผูอื่นที่มีความรูความชํานาญ  
 ครูใหมจะทํางานในโรงเรียนทองถิ่นที่มีความหลากหลายและจะไดพบปใญหาขาดการคาํแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการสอน แตการ
เขาถึงจากการแลกเปลี่ยนประสบการณแในการปฏบิัติการเรียนการสอนของครูใหมรวมกันจะชวยคลี่คลายปใญหาของครูไดอยางดีและตรงประเด็น 
แมครูเกาก็เชนเดียวกันดวย จะมีนวัตกรรมการสอนใหมๆ เขามาที่เขาจะตองเรียนรู  PCL จะชวยครูทุกคนไดไมวาจะใหมหรือเกา  
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจะชวยใหครูผูสอน ผูบริหาร บคุลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมถึงผูปกครองเกิดการเขาใจชั้นเรียน 
เขาใจนักเรียน และเขาใจหนาที่สาํคัญของวิชาชีพครู โดยมุงเนนที่การเรียนรูของผูเรียนเป็นหลัก และเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุ
วัตถุประสงคแในการเรียนรู ครูผูสอนรวมทั้งสมาชิกทุกคนในชมุชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงตองรวมกันคิดหาวิธีการใหมๆ ในการจัดการเรียนรู 
แลวนําผลที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เน่ืองจากคุณลักษณะสําคัญที่ชวยใหเกิดเป็นชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพน้ัน 
ครูผูสอนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนจะตองมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน รวมทั้งรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งกระบวนการทุก
อยางตองอาศัยการรวมมือรวมใจกัน และตองไดรับการสนับสนุนดานการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธแของบุคลากรในโรงเรียนใหเอื้อตอ
การวางแผนการจัดการการเรียนรูรวมกัน ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสําหรับใหครูรวมตัวกันเป็นชุมชน (community) 
และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครูและปรบัตัวอยางมีวิสัยทัศนแ
ในการทํางานทางวิชาชีพ ที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนเป็นสําคัญ และเป็นความรับผิดชอบในการบมเพาะผูเรียนใหกระตือรือรนในการเรียนรู มี
ทักษะการเรียนรูและการใชชีวิตที่สอดคลองกับความเป็นจริงของโลกในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นบทบาทสาํคญัที่จะพัฒนาคณุภาพของครูใหมี
ความรูและสมรรถนะตางๆ ดังไดกลาวมาแลว 
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บทบาทของครูกับการสอน 
The role of teacher in teaching 

 
สุภาพร แพรวพนิต1 

Supaporn Praewpanit 
 

บทคัดยอ 
บทบาท หนาท่ี ของครู เป็นสวนสําคัญย่ิงในการประกอบวิชาชีพครู และการดํารงความเป็นครูของครูแตละคน  ซึ่งงานของ

ครูอาจกําหนดไดวามีงานสอนงานอบรม และงานพัฒนาศิษยแใหบรรลุตามวัตถุประสงคแของหลักสูตรและแผนการศึกษาแหงชาติ   ครู
ตองมีหนาท่ีและรับผิดชอบมากมายกวางขวาง  ย่ิงงานสอนเป็นหนาท่ีครูที่มุงไปที่ศิษยแในดานการใหขอมูล การใหเน้ือหาความรู  เป็น
การเผชิญกันระหวางครูกับศิษยแ งานอบรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนใหศิษยแไดมีประสบการณแตางๆ ที่ครูวางแผนไวเพ่ือใหศิษยแ
เติบโตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สวนงานพัฒนาตัวศิษยแน้ัน ครูมีหนาที่และความรับผิดชอบมากมาย ทั้งงานที่ตองสัมผัสกับ
บุคคลภายนอกโรงเรียนและรวมถึงตัวครูเองดวย สวนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูจะเตรียมตัวเองอยางไร ศึกษา
หลักสูตร วิเคราะหแหลักสูตร กําหนดเน้ือหาสาระ กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคแการเรียนรูปลายทางและนําทาง ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู จิตวิทยาศาสตรแ กระบวนการวัดและประเมินผล พัฒนาเทคนิคการเรียนรูที่
เนนนักเรียนเป็นสําคัญ โดยเนนกระบวนการใหชื่อวาเทคนิคการเรียนรูแบบ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นสําคัญ โดย
ใชเทคนิคการเรียนรูแบบกงลอกงหัน มี 7 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันเพียรศึกษาคนควา ข้ันพัฒนาความรูและฝึก
ประสบการณแ ข้ันสรางสรรคแองคแความรู ข้ันมุงสูการประเมินผล ข้ันแยบยลผลสรุป ข้ันสุดทายนําไปใช มีการสอดแทรกกิจกรรมฝึก
ทักษะพ้ืนฐานการวิจัย และมีรายละเอียดการบูรณาการ สาระการเรียนรูทั้งในกลุมสาระเดียวกัน และตางกลุมสาระ เตรียมสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู 

 
ค าส าคัญ: บทบาท การสอน 
 
Abstract 

Role of the teacher. A significant part of professional teachers. And for holding a teacher's teacher's 
teacher jobs, each of which may determine that there is a job to teach nganoprom and alumni development, 
achieve the objectives of the course and the national education plan.  Teachers must also have duties and 
responsibilities very spacious maikwang.  The better the teacher, it is the responsibility of the teachers who focus 
on alumni information. The content knowledge are faced between teacher Alumni. Nganoprom is the process of 
learning, to experience various alumni, teachers planned to keep growing, and it is located in the Alumni society. 
Developing an Alumni job section so. The teacher has the functions and responsibilities of the many tasks that 
require contact with people outside the school and teachers, as well. The section on goals based on teaching 
The teacher will prepare themselves? Course analysis course. Define substantive Define the expected learning 
results. Learning goals, and the navigation Education principles The theory associated with the learning process, 
psychology, science. The process of measuring and evaluation Develop techniques that focus on student 
learning is important. By focusing on the process, called technical working group of the learning. 

 
Keyword: The role, Teaching 
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บทน า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูจะเตรียมตัวเองอยางไร ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหแหลักสูตร กําหนดเน้ือหาสาระ กําหนดผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคแการเรียนรูปลายทางและนําทาง ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู จิตวิทยาศาส ตรแ 
กระบวนการวัดและประเมินผล พัฒนาเทคนิคการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นสําคัญ โดยเนนกระบวนการใหชื่อวาเทคนิคการเรียนรูแบบ จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นสําคัญ โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบกงลอกงหัน มี 7 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นเพียรศึกษา
คนควา ขั้นพัฒนาความรูและฝึกประสบการณแ ขั้นสรางสรรคแองคแความรู ขั้นมุงสูการประเมินผล ขั้นแยบยลผลสรุป ขั้นสุดทายนําไปใช มีการ
สอดแทรกกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานการวิจัย และมีรายละเอียดการบูรณาการ สาระการเรียนรูทั้งในกลุมสาระเดียวกัน และตางกลุมสาระ เตรียม
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู เชน ตัวอยางของจริง ใบความรู ชุดฝึกทักษะ กระบวนการคิด การปฏิบัติและการแกปใญหา ใบงาน แถบ
บันทึกเสียง แผนโปรงใส ฯลฯ เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล เชน แบบทดสอบ แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตรแ 
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู แบบประเมินกลุมเกี่ยวกับการเรียนรู แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ แบบประเมินทักษะการทดลอง ฯลฯ ครูจะเตรียมผูเรียนอยางไร ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู จุด
ประกายการเรียนรูดวยกิจกรรมที่เราความสนใจ การระดมความคิด กิจกรรมละลายพฤติกรรม ฯลฯ แลวครูจะจัดเตรียมการเรียนการสอน
อยางไร การจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ กงลอกงหันที่เนนนักเรียนเป็นสําคัญดังน้ี ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้ นเพียร
ศึกษาคนควา ขั้นพัฒนาความรูและฝึกประสบการณแ ขั้นสรางสรรคแความรู ขั้นมุงสูการประเมินผล ขั้นแยบยลผลสรุป ขั้นสุดทายนําไปใช เป็นการ
เราความสนใจของผูเรียนกอนการเรียนรู ในการนําเขาสูบทเรียน อาจจะนําโดยครูผูสอน ครูและนักเรียน หรือนักเรียนเป็นผูนําเขาสูบ ทเรียน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือหลายลักษณะก็ได โดยใชแถบบันทึกเสียง ภาพ ขาว หนังสือพิมพแ เกม เพลง ดูวีดีทัศนแหรืออาจจะเป็นการทบทวน
ความรูเดิม รูปภาพ คําถาม หรือกิจกรรมอื่น เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู เป็นขั้นที่ใหความรูใหม ที่เชื่อมโยงกับขั้นนําเขาสูบทเรียน 
เป็นขั้นที่ผูสอนตองใชนวัตกรรมใหเกิดการเรียนรูความรูใหม โดยการใชใยความรู ใบงาน เอกสารประกอบการเรียน ชุดการเรียน ศูนยแการเรียน   
วีดีทัศนแ ฝึกทักษะพื้นฐานการวิจัยต้ังแตการระบุปใญหา การต้ังสมมติฐาน การพิสูจนแ ทดสอบ ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหแขอมูล และสรุปผล 
เป็นการฝึกระหวางสอนในเรื่องที่ไดศึกษาในขั้นที่ 2 เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ฝึกฝนกระบวนการคิดการแกปใญหา โดยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธแ
กับเพื่อนหรือกลุม ไดเรียนรูจากกัน แลกเปลี่ยนขอมูล ความรูความคิดและประสบการณแแกกันและกันใหมากที่สุด เป็นการพัฒนาความรูความคิด
ของผูเรียนใหเกิดแบบย่ังยืน เป็นขั้นที่ใหผูเรียนไดฝึกความคิดรวบยอดในเรื่องที่ไดศึกษามา โดยการเขียนเป็นขอสรุปที่เขาใจงาย เชน การเขี ยน
แบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) การเขียนแบบมโนมิติ หรือเขียนสรุปใจความสั้นๆ เป็นการประเมินระหวางสอนตามลําดับความยากงาย
ของเน้ือหา เพื่อใหแนใจวาผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถสรางองคแความรูไดในเน้ือหาน้ันๆ อาจทําไดโดยใหผูเรียนตอบคําถามเลาเรื่อ ง
นําเสนอในสิ่งที่สรางสรรคแไว ในขั้นที่ 4 หรือบันทึกผลการทดลอง หรือใชวิธีใดวิธีหน่ึงตามความเหมาะสมหรืออาจจะผลตามสภาพจริง (ตนเอง
ประเมิน เพื่อนประเมิน และครูประเมิน) เป็นการสรุปเน้ือหาความรูใหมที่ผูเรียนไดเรียนรู อาจจะสรุปโดยผูเรียนหรือครูผูสอนหรือครูผูสอนและ
ผูเรียนรวมกันสรุป อาจจะใชสื่อชวยในการสรุป เชน ใชในสรุปเน้ือหา ใชวีดีทัศนแหรือรูปภาพประกอบการสรุป เป็นขั้นที่ผูเรียนนําความรูไปใชให
เกิดประโยชนแ เชน การทําโครงงานวิทยาศาสตรแ การสืบเสาะหาความรูในแหลงชุมชน การรวบรวมขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ ทํางานหรือ
เตรียมบทเรียนตอไป หรือการประยุกตแใหเกิดประโยชนแในชีวิตประจําวัน การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน มีกา รวัดและ
ประเมินผลครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ นอกจากน้ียังมีการประเมินผลตามสภาพจริง โดย
ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ชัดเจน เชน แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตรแ แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 
แบบทดสอบ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู แบบประเมินทักษะวิทยาศาสตรแ  

บทบาท  หนาท่ี  และภาระงานของครู 
บทบาท หนาที่ และภาระงานของครู เป็นสวนสําคัญย่ิงในการประกอบวิชาชีพครู และการดํารงความเป็นครูของครูแตละคน  ซึ่งงาน

ของครูอาจกําหนดไดวามีงานสอนงานอบรม และงานพัฒนาศิษยแใหบรรลุตามวัตถุประสงคแของหลักสูตรและแผนการศึกษาแหงชาติ   ครูตองมี
หนาที่และรับผิดชอบมากมายกวางขวาง  ย่ิงงานสอนเป็นหนาที่ครูที่มุงไปที่ศิษยแในดานการใหขอมูล การใหเน้ือหาความรู   เป็นการเผชิญกัน
ระหวางครูกับศิษยแ งานอบรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนใหศิษยแไดมีประสบการณแตางๆ ที่ครูวางแผนไวเพื่อใหศิษยแเติบโตและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข สวนงานพัฒนาตัวศิษยแน้ัน ครูมีหนาที่และความรับผิดชอบมากมาย ทั้งงานที่ตองสัมผัสกับบุคคลภายนอกโรงเรียนและรวมถึ งตัว
ครูเองดวย 
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ความหมายของบทบาท 
คําวาบทบาทเป็นคําที่อาจประกอบดวยหนาที่และความรับผิดชอบอยูดวย ไดมีผูใหความหมายและอธิบายไวดังตอไปนี้  
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 602) ใหความหมายของบทบาทเอาไววา บทบาท คือ การกระทําหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของพอ

แม บทบาทของครู เป็นตน 
Good (1973 :502 ) ไดใหความหมายของบทบาทเอาไววา มีความหมาย 2 ประการ คือ 
1. ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละบุคคลในกลุมที่กําหนด 
2. แบบกระสวนพฤติกรรมหนาที่ที่คาดหวัง หรือหนาที่ที่บุคคลตองกระทําใหบรรลุผลสําเร็จภาพใตสภาพแวดลอมที่สังคมกําหนด  

สรุป 
กลาวโดยสรุป บทบาททําใหเกิดภาระ ภาระทําใหเกิดหนาที่ และหนาที่ทําใหเกิดความรับผิดชอบ เมื่อรวมความเขาดวยกันกลายเป็น 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ หมายถึง กิจที่บุคคลตองกระทําใหสําเร็จตามตามคําสั่ง กฎหมาย หลักศีลธรรมคุณธรรม หรือดวยจิตสํานึก
ในความถูกตองเหมาะสม ดังน้ันเมื่อกลาวถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของครู จึงหมายถึง กิจที่ผูเป็นครูจําเป็นตองกระทําใหเสร็จสิ้น
สมบูรณแ ซึ่งอาจเป็นความจําเป็นโดยอาศัยหลักศัลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หรือดวยความสํานึกในความถูกตองเหมาะสมก็ได  
 
ลักษณะของหนาท่ีและความรับผิดชอบของครู 

หนาที่ความรับผิดชอบของครูมี 2 ลักษณะดังน้ี 
                1.หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติหรือกฎหมายก าหนด 
                หนาที่ความรับผอดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติอาจพิจารณาไดจากระเบียนปฏิบัติทางราชการตางๆ ที่กําหนดขึ้นและได
ประกาศใชโดยหนวยงานของราชการของรัฐ เชน ระเบียนคุรุสภาวาดวย จรรยาบรรณครู พ  .ศ .  2539 ประกาศจรรยาบรรณครูของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ หรือระเบียนคุรุสภาวาดวยวินัยและการรักษาวินัยตางๆ 
                หนาที่และความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติตอบุคคลตางๆ ที่ผู ประกอบวิชาชีพครูตองสัมพันธแดวยน้ัน อาจ
แบงเป็น 3 กลุมคือ หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอศิษยแ ตอสถาบันวิชาชีพครูอันไดแก เพื่อนครูและสถานศึกษา และหนาที่ความรับผิดชอบ
ของครูตอสังคมอันไดแก ผูปกครองนักเรียนและชุมชน หนาที่ความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติหรือกฎหมายกําหนดมีดังน้ี 
                1.1หนาที่และความรับผิดชอบของครูตอศิษยแเป็นหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญเป็นอันดับแรก อาจสรุปหนาที่ของครูตอศิษยแได
ดังน้ี 

- ต้ังใจสั่งสอนศิษยแและปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีดวยความเอาใจใส 

- อุทิศเวลาของตนใหแกศิษยแ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่การงานมิได 

- ถายทอดวิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปิดบังอําพราง ไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของตนไปใชในทางทุจริตหรือเป็น
ภัยตอศิษยแ 

- สุภาพเรียบรอย ประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดีแกศิษยแ 

- รักษาความลับของศิษยแ 

- ครูตองรักและเมตตาศิษยแโดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลัใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยแโดยเสมอหนา 

- ครูตองอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยแอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ 

- ครูตองประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอยางที่ดีแกศิษยแทั้งทางการ วาจาและจิตใจ 

- ครูตองไมกระทําตนเป็นปฏิปใกษแตอความเจริญทางกาย สติปใญญา จิตใจ อารมณแและสังคมของศิษยแ 

- ครูตองไมแสวงหาประโยชนแอันเป็นอามิสสินจางจากศิษยแในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชใหศิษยแกระทําการใดๆ อันเป็น
การหาประโยชนแใหแกตนโดยมิชอบ 
1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของครูตอสถาบันวิชาชีพครูอันไดแก ตนเองเพื่อนครูและสถานศึกษา 

                ในการประกอบวิชาชีพครู โดยทั่วไปจะเป็นการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้น ฉะน้ันหนาที่และความรับผิดชอบของครู
จะตองมีตอตนเอง และเพื่อนรวมงานทั้งในระดับผูบังคับบัญชา และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ซึ่งอาจจะแยกแยะไดดังน้ี 
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- ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูดวยกันในทางสรางสรรคแ เชน การแนะนําแหลงวิทยาการใหกัน แลกเปลี่ยนประสบการณแทางวิชาชีพซึ่งกัน
และกัน 

- รักษาความสามัคคีระหวางครู และชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงาน ไมแบงพรรคแบงพวกคิดทําลายกลั่นแกลงซึ่งกันและกัน 
เต็มใจชวยเหลือเมื่อเพื่อนครูขอความชวยเหลือ เชน เป็นวิทยากรใหแกกัน ชวยงานเวรหรืองานพิเศษซึ่งกันและกัน 

- ไมแอบอางหรือนําผลงานทางวิชาการของเพื่อนครูมาเป็นของตนทั้งยังตองชวยเหลือใหเพื่อนครูอื่นๆ ไดสรางสรรคแงานวิชาการอยาง
เต็มความสามารถดวย 

- ประพฤติตนดวยความสุภาพ ออนนอมถอมตน และใหเกียรติซึ่งกันและกันไมวาจะสังกัดหนวยงานใด 

- ปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย และ
ระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 

- รักษาชื่อเสียงของตนไมใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่ว ไมกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิและชื่อเสียงของครู 

- ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตยแสุจริต และปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ไมแสวงหาประโยชนแสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 

- ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศนแใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู
เสมอ 

- ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององคแกรวิชาชีพ 
1.3 หนาที่และความรับผิดชอบของครูตอสังคมอันไดแก ผูปกครองนักเรียนและชุมชน 
                หนาที่ความรับผิดชอบของครูน้ันยอมอยูที่ศิษยแเป็นเปูาหมายสําคัญ แตการสรางเสริมศิษยแน้ันยังมีปใจจัยที่เกี่ยวอยางอื่นดวยคือ
ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ครูจึงตองมีหนาที่และรับผิดชอบตอสถาบันทั้งสองน้ันดวยซึ่งอาจแยกแยะ ไดดังน้ี 

- ครูตองเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

- ครูตองยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือและไมดูหมิ่นศาสนาอื่น 

- ครูตองใหความรวมมือกับผูปกครองในการอบรมสั่งสอนศิษยแอยางใกลชิดตลอดจนการรวมแกปใญหาของศิษยแทุกๆดาน ทั้ งดาน
การศึกษาเลาเรียน ความประพฤติ สุภาพพลานามัย ปใญหาทางจิตใจ ฯลฯ 

- ครูตองใหคําปรึกษาหารือและแนะนําผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในปกครองอยางใกลชิด ตลอดจนแนะแนวการศึกษาตอและ
การเลือกอาชีพของศิษยแ 

- ครูตองรายงานขอมูลตางๆ ของศิษยแใหผูปกครองทราบสม่ําเสมอและถูกตองไมบิดเบือน 

- ครูพึงใหความชวยเหลือเกื้อกูลผูปกครองและชุมชนในทางสรางสรรคแตามความเหมาะสม 

- ครูพึงประพฤติเป็นผูนําในการอนุรักษแสภาพแวดลอมและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
ครูพึงรวมพัฒนาชุมชนทุกๆดาน ชวยใหขอมูลขาวสารและความรูใหมๆ ในการดําเนินชีวิตแกสมาชิกทุกคนในชุมชน           

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูในเชิงจารีตและแบบธรรมเนียม 
หนาที่และความรับผิดชอบของครูในเชิงจารีตและแบบธรรมเนียมน้ี เป็นหนาที่ที่สังคมคาดหวังใหครูปฏิบัติ เป็นสํานึกที่สืบทอดกันมา

ในสังคมไทย ดังจะศึกษาไดจาก ความเป็นครูสถิตในหทัยราช ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาคนควาของ เรืองวิทยแ ลิมปนาท  (2538 : 23-38) ในบท
ที่วาดวย แนวพระราชดําริดานการศึกษาและความเป็นครู ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลนเดช จะเห็นไดวาพระบรมราโชวาทใน
วาระและในโอกาสตางๆน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสถึงบทบาทหนาที่ของครูในเชิงจารีตและแบบธรรมเนียมสอดแทรกไวดวย
เสมอๆ 

นอกจากพิจารณาจากพระบรมราโชวาทตางๆแลว อาจพิจารณาหนาที่และความรับผิดชอบของครูในเชิงจารีตและแบบธรรมเนียมได
จากคําสอนในหมวดธรรมเรื่อง การอนุเคราะหแศิษยแ 5 ประการ ซึ่งวงการครูไทยยึดเป็นแบบปฏิบัติสืบตอกันมาชานานดังน้ี 

2.1 แนะนําสั่งสอนดี ครูยอมมีหนาที่ในการแบะนะสั่งสอนวิทยาการตางๆ โดยตองรับผิดชอบดวยการสั่งสอนดี ไดแก สอนใหชัดเจนไม
คลุมเครือ สอนไดชัดเจนหรือใหเป็นรูปธรรม สอนใหเกิดความกระตือรือรนที่จะเลาเรียนโดยมีกําลังใจและมั่นใจที่จะเรียนและสอนใหสนุกใหศิษยแ
เรียนไดอยางไมเบื่อหนายหรือสรุปสั้นๆวา ชี่ใหชัด ชวนปฏิบัติลงมือกระตือรือรน แจมใสสนุก 

2.2 ใหการศึกษาเลาเรียนดี ครูตองเป็นผูจัดสถานการณแ เพื่อใหศิษยแไดศึกษาเลาเรียนไดดี ไดแก การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณแดานตางๆ ใหศิษยแ ตลอกจนการใชสื่อการเรียนการสอนที่ชวยใหศิษยแศึกษาเลาเรียนไดดี 
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2.3 บอกศิลปะใหสิ้นเชิงไมปิดบังอําพราง ครูตองรับผิดชอบในศิลปะวิทยาการที่ตนสอน ตองสอนในสิ่งที่ถูกตอง มีความบริสุทธิ์ใจใน
การอบรมสั่งสอนไมบิดเบือนวิชาการ 

2.4 ยกยองใหปรากฎในหมูเพื่อน ครูตองชวยเราหรือเสริมกําลังใจใหแกศิษยแในการศึกษาเลาเรียน ศิษยแแตละคนยอมมีความสามารถ
และความถนัดในบางดาน ครูตองชวยสงเสริมความสามารถพิเศษน้ันใหโดดเดนย่ิงขึ้น ครูตองไมทําลายความภาคภูมิใจในตนเองของศิษยแ 

2.5 ปูองกันภัยในทิศทั้งหลาย ครูมีหนาที่ปูองกันศิษยแโดยการแนะนําสั่งสอนใหรูจักคุณและโทษทางสิ่งตางๆในชีวิต ปูองกันศิษยแไมให
ตกไปในทางอุบายทุกอยาง ซึ่งอาจทําไดทั้งการประพฤติตนเป็นแบบอยาง ไมชักจูงไปในทางเสื่อม คอยดูและใหหางไกลจากภัยทั้งหลาย 
บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของครูตามรูปค า “TEACHERS” 

T (Teaching) – การสอน หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษยแใหมีความรู ความสามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวง  ซึ่งถือวาเป็นงาน
หลักของครูทุกคนทุกระดับชั้นที่สอน ตามระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 ขอ 3 กําหนด
ไววา ครูตองต้ังใจสั่งสอนศิษยแและปฏิบัติหนาที่ของตนใหเกิดผลดีดวยเอาใจใส อุทิศเวลาของตนใหแกศิษยแจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่การงาน
มิได และในขอ 6 กําหนดไววา ครูตองถายทอดวิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปิดบังอําพรางไมนําหรือยอมใหนํา ผลงานทางวิชาการของตนเอง
ไปใชในทางที่ทุจริตหรือเป็นภัยตอมนุษยชาติ 

E(Ethics)-จริยธรรม หมายถึงหนาที่ในการอบรมจริยธรรม ใหแกนักเรียนซึ่งถือวาเป็นหนาที่หลักอีกประการหน่ึงนอกจากการสั่งสอน
ใน ดานวิชาความรูโดยทั่วไปนอกจากน้ีครูทุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเป็น ผูมีจริยธรรมอันเหมาะสมอีกดวยเพราะพฤติกรรมอันเหมาะสม
ที่ครูไดแสดงออกจะ เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปลูกฝใงศรทัธาใหศิษยแไดปฏิบัติตาม  

A ( Academic) – วิชาการ หมายถึง ครูตองมีความรับผิดชอบในวิชาการอยูเสมอ กลาวคือ ครูตองเป็นนักวิชาการอยูตลอดเวลา 
เพราะอาชีพของครูตองใชความรูเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ดังน้ันครูทุกคนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเป็นประจํา  หากไมกระทํา
เชนน้ันจะทําใหความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนมาน้ันลาสมัย ไมทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการใหม ๆ ซึ่งมีอยางมากมายในปใจจุบัน  

C (Cultural Heritage) – การสืบทอดวัฒนธรรม หมายถึงครูตองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจาก
คน รุนหน่ึงใหตกทอดไปสูคนอีกรุนหน่ึง หรือ รุนตอ ๆ ไป ซึ่งมีวิธีการที่ครูจะกระทําได 2 แนวใหญ ๆ ดวยกันคือ 

1. ตัวครูเองเป็นผูประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอยางถูกตองเป็นประจํา กลาวคือ ครูทุกคนจะตอง
ศึกษาใหเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ ชาติอยางถองแทเสียกอน ตอจากน้ันจึงปฏิบัติตามใหถูกตองและเหมาะสม 
เพื่อใหศิษยแและประชาชนทั่วไปยึดถือเป็นแบบอยาง 

2. การอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเขาใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอยาง ถูกตอง และในขณะเดียวกันก็กระตุนสงเสริม
ใหนักเรียนไดประพฤติปฏิบัติตามใหถูก ตองตามแบบฉบับอันดีงามที่บรรพบุรุษไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา  

            H ( Human Relationship) – มนุษยแสัมพันธแ หมายถึง การมีมนุษยแสัมพันธแอันดีของครูตอบุคคลทั่วๆไป  เพราะการมี
มนุษยแสัมพันธแที่ดีจะชวยใหครูสามารถปฏิบัติหนาที่ของครู ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การมีมนุษยแสัมพันธแที่ดีของครูยังชวยทําใหสถาบัน
ศึกษาที่ครูปฏิบัติ งานอยูมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วอีกดวย ดังน้ัน ครูทุกคนจึงควรถือเป็นหนาที่และความรับผิดชอบอีกประการหน่ึงที่
จะตองคอย ผูกมิตรไมตรีอันดีระหวาง บุคคลตาง ๆ ที่ครูมีสวนเกี่ยวของดวย มนุษยแสัมพันธแระหวางครูกับบุคคลตาง ๆ อาจจําแนกได ดังน้ี  

ครูกับนักเรียน  
1. ส อน ศิ ษ ยแ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ รี ยน รู ใ น วิ ช า ก า ร ต า ง  ๆ  ใ ห ม า ก ที่ สุ ด เ ท า ที่ ค รู จ ะ ก ร ะทํ า ไ ด   
2. สอนให นัก เรียนหรือศิษยแของตนมีความสุขเพลิดเพลินกับการเล า เรียนไม เบื่ อหน าย อยากจะเรียนอยู  เสมอ   
3. อบรมดูแลความประพฤติของศิษยแใหอยูในระเบียบวินัยหรือกรอบของคุณธรรม ไมปลอยให ศิษยแกระทําชั่วดวยประการทั้งปวง  
4. ดูแลความทุกขแสุขอยูเสมอ  
5. เป็นที่ปรึกษาหารือ ชวยแกปใญหาตาง ๆ ใหแกศิษยแ 
ครูกับครู 
1. รวมมือกันในการอบรมสั่งสอนศิษยแใหเป็นพลเมืองดีของชาติอยางสม่ําเสมอ  
2. ชวยเหลือเกื้ อกูลกันในทางด านวิชาการ เชน การแนะนําการสอน , แนะนํา เอกสาร หรือแหลง  วิทยาการให  
3. ชวยเหลืองานสวนตัวซึ่งกันและกันเทาที่โอกาสจะอํานวย  
4. ทําหนาที่แทนกันเมื่อคราวจําเป็น  
5. ใหกําลังใจในการทํางานซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะแสดงออกในรูปของวาจาหรือการกระทําก็ได  
6. กระทําตนใหเป็นผูมีความสุภาพออนนอมตอกันเสมอ ไมแสดงตนในทํานองยกตนขมทาน หรือแสดงตนวาเราเกงกวาผูอื่น 
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ครูกับผูปกครอง/ชุมชน 
1. แจงผลการเรียนหรือความเจริญกาวหนาของศิษยแใหผูปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ  
2. ติดตอกับผูปกครองเพื่อชวยแกปใญหาของศิษยแในกรณีที่ศิษยแมีปใญหาทางการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ อ่ืน ๆ  
3. หาเวลาเย่ียมเยียนผูปกครองเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม เชน เมื่อไดขาวการเจ็บปุวย หรือสมาชิกในครอบครัวถึงแกกรรม เป็นตน  
4. เชิญผูปกครองรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน การแขงขันกีฬา ประจําปี งานแจกประกาศนียบัตร หรืองานชุมนุมศิษยแเกา 

เป็นตน  
5. เมื่อไดรับเชิญไปรวมงานของผูปกครองนักเรียน เชน งานอุปสมบท งานขึ้นบานใหม งานมงคลสมรส เป็นตน ตองพยายามหาเวลา

วางไปใหได  
6. ครูควรรวมมือกันทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูและอาชีพใหผูปกครองและ  ประชาชนในทองถิ่นบาง จะทําใหประชาชนเห็น

ความสําคัญของครูมากย่ิงขึ้น  
7. เมื่อชุมชนไดรวมมือกันจัดงานตาง ๆ เชน งานประจําปีของวัด หรือ งานเทศกาลตาง ๆ ครูควรใหความรวมมืออยูอยางสม่ําเสมอ  
8. ครูควรแจงขาวสารตาง ๆ ที่เป็นประโยชนแตอผูปกครอง โดยใหผูปกครองไดทราบเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจจะสงขาวสารทางโรงเรียน 

หรือการติดประกาศตามที่อานหนังสือประจําหมูบานก็ได  
           E (Evaluation) – การประเมินผล หมายถึงการประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนซึ่งถือวาเป็นหนาที่และความรับ  ผิดชอบที่
สําคัญย่ิงอีกประการหน่ึงของครูเพราะการประเมินผลการเรียนการสอน เป็นการวัดความเจริญกาวหนาของศิษยแในดานตางๆหากครูสอนแลวไมมี
การ ประเมินผลหรือวัดผลครูก็จะไมทราบไดวาศิษยแมีความเจริญกาวหนาในดานใด มากนอยเพียงใด ดังน้ัน ครูจึงควรจะระลึกอยูเสมอวา ณ ที่ใด
มีการสอน ทีน่ันจะตองมีการสอบ สําหรับการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนน้ัน ครูสามารถใชวิธีการตาง ๆ ไดหลายวิธี ทั้งน้ีอาจจะใช
หลาย ๆ วิธีในการประเมินผลครั้งหน่ึงหรือเลือกใชเพียงวิธีการใดวิธีการหน่ึง ในการประเมินผลการเรียนการสอนน้ันมีหลายวิธี เชน  

1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน การรวมกิจกรรมกลุมหรื อความต้ังใจในการศึกษาเลาเรียน เป็นตน  
2. การสัมภาษณแ หมายถึง การสัมภาษณแเพื่อตองการทราบความเจริญกาวหนาทางดานการเรียนของนักเรียน  ซึ่งอาจจะเป็นการสัมภาษณแใน
เน้ือหาวิชาการที่เรียน วิธีการเรียน หรือวิธีการทํางาน เป็นตน  

3. การทดสอบ หมายถึง การทดสอบความรูในวิชาการที่เรียน อาจจะเป็นการทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติก็ได  ถาจะให
ไดผลดีย่ิงขึ้นก็ควรมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ เรียนการสอนทุก ๆ วิชา  

4. การจัดอันดับคุณภาพ หมายถึง การนําเอาผลงานของนักเรียนแตละคนในกลุมมาเปรียบเทียบกันในดานคุณภาพ  แลวประเมิน
คุณภาพของนักเรียนแตละคนวาคนใด ควรอยูในระดับใด  

5. การใชแบบสอบถามและแบบสํารวจ เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนอีกแบบหน่ึง เพื่อสํารวจตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอน
ทั้งของนักเรียนและของครู 

6. การบันทึกยอและระเบียนสะสม เป็นวิธีที่ครูจดบันทึกพฤติกรรมความเจริญกาวหนาของนักเรียนแตละคนไวเป็นลายลักษณแอักษร 
7. การศึกษาเป็นรายบุคคล หมายถึง เป็นวิธีการที่นิยมใชกับนักเรียนที่มีปใญหาเป็นรายบุคคล ปใญหาในที่น้ีหมายความวา ควบคุมทั้ง

เด็กที่เรียนเกงและเด็กที่เรียนออนรวมทั้งเด็กมีปใญหาในดาน พฤติกรรมตาง ๆ ดวย  
8. การใชวิธีสังคมมิติ เป็นวิธีการที่นิยมใชเพื่อใหสมาชิกในกลุมเดียวกันประเมินคุณภาพของบุคคล ในสมาชิกเดียวกัน เพื่อตรวจสอบดู

วา สมาชิกคนใดไดรับความนิยมสูงสุดในดานใดดานหน่ึงหรือหลาย ๆ ดานก็ได  
9. การใหปฏิบัติและนําไปใช เป็นวิธีการที่ครูตองการทราบพัฒนาการทางดานทักษะหรือการปฏิบัติงานของนัก เรียนหลังจากที่ได

แนะนําวิธีการปฏิบัติใหแลว การประเมินผลการเรียนการสอนทุก ๆ วิชา ครูควรประเมินความเจริญกาวหนาของนักเรียนหลาย ๆ ดาน ที่สําคัญ 
คือ  

9.1. ดานความรู (Cognitve Domain ) คือ การวัดความรูความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะหแ การสังเคราะหแ และการประเมินผล  
9.2. ดานเจตคติ ( Affective Domain) คือ การวัดความรูสึก คานิยม คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในดานตาง ๆ  เชน ความ

ตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อ เฟื้อเผื่อแผ และความขยันขันแข็งในการทํางาน เป็นตน  
9.3. ดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) คือการวัดดานการปฏิบัติงานเพื่อตองการทราบวานักเรียนทํางานเป็นหรือไม หลังจาก

ที่ไดศึกษาภาคทฤษฎีแลว การวัดดานการปฏิบัติงานหรือดานทักษะน้ี ครูจะใชมากหรือนอยจะตองขึ้นอยูกับลักษณะวิชาที่สอน วิชาใดเนนการ
ปฏิบัติงานก็จําเป็นตองมีการวัดดานการปฏิบัติงานใหมาก สวนวิชาใดเนนใหเกิดความงอกงามทางดานสติปใญญา การวัดดานการปฏิบัติงานก็จะ
ลดนอยลง อยางไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชาควรจะมีการวัดในดานการปฏิบัติงานบางตามสมควร  
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R (Research) – การวิจัย หมายถึง ครูตองเป็นนักแกปใญหา เพราะการวิจัยเป็นวิธีการแกปใญหาและการศึกษาหาความจริง ความรูที่
เชื่อถือไดโดยวิธี การวิจัยของครูในที่น้ี อาจจะมีความหมายเพียงแคคนหาสาเหตุตาง ๆ ที่นักเรียนมีปใญหาไปจนถึงการวิจัยอยางมีระบบในชั้นสูงก็ได 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. การต้ังปใญหา  
2. การต้ังสมมุติฐานเพื่อแกปใญหา  
3. การรวบรวมขอมูล  
4. การวิเคราะหแขอมูล  
5. สรุปผล  
ขั้นตอนการท างานวิจัย  
1. การเลือกปใญหาสําหรับการวิจัย  
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
3. การจํากัดขอบเขตและการใหคําจาํกัดความของปใญหา  
4. การต้ังสมมุติฐาน  
5. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
6. การสรางเครื่องมือสาํหรับการวิจัย  
7. การรวบรวมขอมูล  
8. การวิเคราะหแและการแปลความหมายขอมูล  
9. การสรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ  
10. การรายงานผลการวิจัย 
S (Service) บริการ หมายถึง การใหบริการ คือ ครูจะตองใหบริการแกสังคมหรือบาํเพ็ญตนใหเป็นประโยชนแตอสังคม ดังตอไปนี้  
1. บริการความรูทั่วไป ใหแกนักเรียน ผูปกครอง ประชาชนในทองถิ่น  
2. บริการความรูทางดานความรูและสุขภาพอนามัย โดยเป็นผูใหความรูหรือเป็นผูประสานงานเพื่อดําเนินการใหความรูแกประชาชน  
3. บริการดานอาชีพ เชน รวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นใหประชาชนในทองถิ่น  
4. บริการใหคําปรึกษาหารือทางดานการศึกษาหรือการทาํงาน  
5. บริการดานแรงงาน เชน ครูรวมมือกับนักเรียนเพื่อพัฒนาหมูบาน  
6. บริการดานอาคารสถานที่แกผูปกครองนักเรียนที่มาขอใชอาคารสถานที่ในโรงเรียนดวยความเต็มใจ 

บทบาท /หนาท่ีของครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
1. วางแผนสรางหนวยการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรู  
2. จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด เปิดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติจริง แสดงออกอยางอิสระ  และมีสวนรวมทุกกิจกรรม  
3.   จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา ชี้และจัดหาแหลงเรียนรูอื่น ๆ ในชุมชน เชน

หองสมุด พิพิธภัณฑแ สวนสาธารณะ แหลงผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ฯลฯ 
4. พัฒนาตนเองใหเป็นบุคคลที่ใฝุรู ทันตอเหตุการณแ  
5.  เป็นแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติดีตอเพื่อนครู และนักเรียน  
6. จัดสภาพแวดลอมของหองเรียนและสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูใหมีบรรยากาศดึงดูดความสนใจ ทาทายใหผูเรียนอยากมีสวน

รวม  
7. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริง โดยประเมินจากการปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณแ จากแฟูมสะสม

งาน ฯลฯ  
8.   จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
9.  จัดทําขอมูลผู เรียนเป็นรายบุคคล โดยใหมีการประสานกันระหวางสถานศึกษา บานและชุมชน เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคแ  
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   บทบาทของครูตอการแกไขปใญหาสังคม 
1.  ครูจะตองเป็นนักวิจัย  เก็บขอมูลใหละเอียดวาปใญหาสังคมในปใจจุบันมีอะไรที่ครูจะตองรวมมือแกไข 
2.  ครูตองเป็นนักวิเคราะหแ  เมื่อหาขอมูลมาพรอมก็นําปใญหาเหลาน้ันมาวิเคราะหแตนตอของปใญหาใหละเอียด 
3.  ครูตองเป็นนักวิจารณแทั้งปใญหาของตนเอง ของนักเรียนและสังคมดวยวิธีจิตวิทยาเพื่อความกระจางของปใญหา ครจูะตองเป็นคน
กลาที่จะแสดงวา  ครูเขาใจปใญหาและพรอมที่จะแกปใญหา 
4.  ครูจะตองมีความสามารถนําคุณคาของบทเรียนมาเป็นตัวเชื่อมโยงผสมผสานใหเกิดการแกไขปใญหาในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

หนาท่ีของครู 
 1. หนาท่ีในการสั่งสอนและฝึกฝนวิทยาการ )Teaching and Training (ภารกิจประการแรกสุดและสําคัญที่สุดของผูประกอบวิชาชีพครูคือ
การสั่งสอนวิชาความรูและการฝึกฝนวิทยาการใหกับศิษยแ ไมวาหลักสูตรหรือปรัชญาการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรผูเป็นครูก็จะต องมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการศกึษาเลาเรียน คุณภาพที่เดนที่สุดของครูก็คือการสอนครูที่สอนดีคือครูที่รูวิธีฝึกฝนศิษยแใหมีความรูความ
เขาใจวิชาที่เรียน การสอนของครูในยุคโลกาภิวัตนแ รุง แกงแดง (2541 : 140-146) เสนอกระบวนการสอนไว 10 ขั้นตอน ดังน้ี 
                1.ศึกษารวบรวมขอมูลของผูเรียนเป็นรายบุคคล ครูตองศึกษาวิเคราะหแวิจัยเพื่อทําความรูจักกับผูเรียนเป็นรายบุคคล ดูพัฒนาการ
ของเด็ก ดูขอมูลภูมิหลังพื้นความรูความสามารถทางการเรียน และความตองการของผูเรียน 
                2.วิเคราะหแเพื่อคนหาศักยภาพของผูเรียน โดยใชจิตวิทยาการเรียนรูหรือเทคนิคพหุปใญญา  (Multiple Intelligence) เพื่อดูวา
ผูเรียนมีศักยภาพทางปใญญาดานไหนมากนอยเทาใด ครูก็จะสามารถชวยเหลือแนะนําเพื่อจัดการศึกษาใหเสอดคลองกับศักยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนได การวิเคราะหแเชนน้ีครูจะสามารถชวยทั้งผูเรียนที่มีสติปใญญาสูงโดยสวนรวม หรือมีความพิการเบื้องตน ดานใดดาน
หน่ึงก็สามารถที่จะพัฒนาไปไดเต็มตามศักยภาพ 
                3.รวมกับผูเรียนในการสรางวิสัยทัศนแ ครูกระตุนความตองการของผูเรียนไดโดยการชวยเด็กสรางวิสัยทัศนแหรือความฝในที่จะไปให
ไกลที่สุด เพื่อที่จะสรางพลังและแรงจูงใจ 
                4.รวมวางแผนการเรียน การเรียนเป็นสิทธิความรับผิดชอบของผูเรียนหนาที่ของครูก็คือเป็นผูรวมวางแผน เป็นผูใหคําแนะนําใน
ฐานะผูมีความรูและความเชี่ยวชาญมีประสบการณแมากกวา แตการวางแผนการเรียนจริงๆ น้ันตองเป็นเรื่องของผูเรียน เพื่อปลูกฝใงใหเด็กรูจักการ
เรียนรูตลอดชีวิตดวย 
                5.แนะนําชวยเหลือเรื่องการเรียน เป็นขั้นตอนที่จะเขามาทดแทนขั้นตอนการสอนเดิม คือแทนที่ครูจะบอกเน้ือหาใหแบบเดิม ครูก็
เพียงแตแนะนําเน้ือหาบางสวนและวิธีการเรียนใหผูเรียน 
                6.สรรหาและสนับสนุนสื่ออุปกรณแ ครูเป็นผูสนับสนุนสรรหาสื่อและอุปกรณแตางๆ จัดหาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใชประกอบการ
เรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองได 
                7.ใหผูเรียนสรางความรูเอง เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือ ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ขั้นตอนน้ีอาจเป็นเรื่องยากและเรื่องใหม
สําหรับครู เพราะครูที่คุนอยูกับการสอนแบบเดิมจะไมอดทนที่จะปลอยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และจะหันกลับไปใชวิธีบอกใหจําอยางเดิม 
                8.เสริมพลังและสรางกําลังใจ หนาที่ของครูอีกอยางหน่ึงก็คือ ตองเสริม พลังแกผูเรียน อธิบายหรือแนะนําเพื่อให ผูเรียนมีความ
ต้ังใจที่จะเรียนตอไป ครูตองใชทุกวิธีที่จะกระตุนเพื่อสรางความสนใจใหเรียนตอไปได 
                9.รวมการประเมินผล หนาที่ของครูในขั้นประเมินผลคือ จะไมวัดผลฝุายเดียวแบบเดิม แตใหคําแนะนําเรื่องการวัดและประเมินผล 
โดยใหผูเรียนเป็นผูประเมินผลการเรียนดวยตนเอง เพื่อดูวาสามารถเรียนไดสอดคลองกับเปูาหมายที่ต้ังไวในแผนมากนอยเพียงใด ถาผู เรียนยังไม
บรรลุผลตามที่วางไวก็จําเป็นที่จะตองกลับไปวางแผนและแกไขใหม 
                10.เก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลจะเป็นขอมูลยอนกลับ เพื่อใหผูเรียนนําไปใชในการปรับปรุงแกไขการเรียน
ตอไป 
                ระบบการเรียนการสอนอยางน้ีใชมากในตางประเทศที่ไดปฏิวัติใหครูทําหนาที่ผูอํานวยความสะดวก และประสบความสําเร็จมาแลว 
ในวงการแพทยแก็ใชวิธีน้ี คือเป็นระบบใหคนไขดูแลตัวเองและพบวาคนคนไขดูแลตัวเองไดดีกวาที่แพทยแทําให เพราะชีวิตเป็นคนไขแพทยแ เป็น
เพียงผูใหคําแนะนําเรื่องการรักษา 
                ครูที่สอนตามกระบวนการดังกลาวมาน้ีจะมีภาพลักษณแที่เปลี่ยนไปจากเดิมอยางหนามือเป็นหลังมือ ภาพที่ครูยืนอยูหนาชั้นใชเพียง
ชอลแกกับกระดานและบอกใหเด็กทองจํา จะกลายเป็นอดีตไปอยางสิ้นเชิง ครูยุคใหมจะมีบทบาทเป็น ”ผูอํานวยความสะดวก ”  (Facilitator) ผูให
คําแนะนําและเสริมพลังแกนักเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
                การสอนเป็นศาสตรแที่มีกฎเกณฑแลําดับและระบบ ศาสตรแแหงการสอนเป็นวิทยาการที่ศึกษาเลาเรียนและฝึกฝนใหแกรงกลาได 
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                สําหรับศิลปะแหงการสอนของครูไทยน้ันพระเทพวิสุทธิ  )พุทธทาสภิกขุ  2529:139-143) อธิบายไวในหัวขอเรื่อง องคแประกอบ
เกีย่วกับการสอน ดังน้ี 
                1.สอนเทาที่ควรสอน การสอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคแตามหลักสูตรน้ัน ครูสามารถกําหนดเน้ือหาสาระไดมากมาย ฉะน้ันในการสอน
แตละครั้งครูตองกําหนดเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระยะเวลาในการสอนดังที่พระพุทธเจาเคยตรัสวา “สิ่งที่ตถาคตตรัสรู เทากับใบไม
ทั้งปุา เอามาสอนพวกเธอน้ีเทากับใบไมกํามือเดียว  ”ตามนัยแหงความหมายก็คือ ใหเรียนเทาที่ควรเรียน น่ันเอง  
                2.สอนอยางชัดเจน ครูจะสอนเรื่องอะไร ก็ตองสอนอยางชัดเจน บอกใหหมดวาสิ่งน่ันคืออะไร สิ่งน้ันเป็นอยางไร เปรียบเทียบไดกับ
สิ่งใด มีกี่อยาง ก่ีประเภท กี่ลักษณะ ไมสอนใหออกนอกเรื่อง 
                3.สอนอยางมีเหตุผลอยูในตัว หมายความวาคําสอoน้ันมีเหตุผลชัดเจน มีหลักเกณฑแ มีคําอธิบายใหพอใจ 
                4.สอนชนะนํ้าใจผูเรียน หมายความวาตองสอนใหผูเรียนหมดปใญหาหมดขอสงสัย มีคําอธิบายที่ทําใหหมดแงที่จะคัคคานหรือ
โตเถียง ผูเรียนยอมรับ หรือยอมปฏิบัติตามครู 
                5.สอนใหเกิดความราเริง หมายความวาทั้งผูสอนและผูเรียน สนุกสนานในการศึกษาเลาเรียน ไมหงอยเหงาหรือไมใชทนฟใง ทนจํา 
ทนทอง ตองสอนใหเกิดความพอใจ 
                6.สอนใหผูฟใงเกิดความกลาในการที่จะปฏิบัติตาม การสอนใหเกิดความกลา ย่ิงเรียนย่ิงกลาอยากที่จะปฏิบัติตาม การเปิดโอกาสให
ผูเรียนปฏิบัติจะสงเสริมใหเกิดความรูสึกไดดวยตนเอง 
                หนาที่อบรมคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics Instruction) ภารกิจสําคัญอีกประการที่สังคมคาดหวังไวก็คอืการอบรมจริยธรรมใหแก
ศิษยแ จริยธรรมเป็นสิ่งที่ทําใหมนุษยแมีพฤติกรรมตางจากสัตวแ ครูเป็นผูอบรมกติกาสังคมกฎเกณฑแของสังคม ตลอดจนกิริยามารยาทที่สังคม พึง
ประสงคแใหศิษยแ โดยทั่วไปการอบรมจริยธรรมน้ันมีหลักการสําคัญคือ ครูตองสั่งสอนสิ่งที่ควรกระทํา สิ่งที่ควรปฏิบัติใหกอน ใหเขาใจวิธีการ
กระทําสิ่งตางๆ ที่ถูกที่ควร แลวใหศิษยแไดปฏิบัติไดฝึกฝนจนไดรับรูผลจากการปฏิบัติดีตามน้ัน ใหมีประสบการณแตรงวาการประพฤติดีน้ันทําใหมี
ความสุขได 
           2. หนาท่ีวิจัยและศึกษาคนควา (Action Research( เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแในการพัฒนาตัวศิษยแ ครูจึงมีหนาที่ตองแสวงหาคําตอบ
ในสภาพการทางการศึกษาทุกๆ ดานของนักเรียน ครูจึงตองศึกษาคนควาและวิจัย งานทุกดานที่เกี่ยวกับหองเรียน โรงเรียนและตัวนักเรียน
ตลอดจนการแสวงหาความรูอยางเป็นระบบ  
               3. หนาท่ีในการถายทอดวัฒนธรรม )Cultural Heritage( สังคมคาดหวัง ใหครูเป็นผูถายทอดวัฒนธรรมของสังคมใหกับเยาวชน 
ซึ่งเป็นสมาชิกใหมของสังคมตอจากพอแมและครอบครัว หนาที่ในการถายทอดมรดกของสังคมน้ีครอบคลุมทั้งการอนุรักษแวัฒนธรรมที่ดี ก าร
สงเสริมวัฒนธรรมที่ดี และ การพัฒนาวัฒนธรรม เชน การสัมมาคารวะ ความมีนํ้าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ การใชภาษา กิริยามารยาททางสังคม ฯลฯ 
นอกจากน้ียังรวมถึงการรณรงคแสรางสรรคแวัฒนธรรมที่ดีแกสังคม เชน วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการจราจร การมีวินัยตางๆ หนาที่
ในการถายทอดวัฒนธรรมนี้เป็นงานสรางสังคมหรือสรางชาติของครูน่ันเอง เกี่ยวของสัมพันธแกับบุคคลในสังคมมากมายต้ังแตนักเรียน ผูปกครอง 
เพื่อนครู ผูบังคับบัญชา บุคลากรในหนวยงาน บุคลากรในชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานอื่นๆ ที่ตองเกี่ยวของดวย ครูตอง สราง
ความสัมพันธแอันดีกับกลุมบุคคลดังกลาวแตละกลุมเพื่อประโยชนแของนักเรียนและสถานศึกษา 
               4. หนาท่ีการปฏิบัติงานพิเศษตางๆ ขององคแกร )Extra Jobs( หนาที่ของครูที่นอกเหนือจากการสอน การอบรมและพัฒนาลูก
ศิษยแแลว ครูจํานวนมากตองมีงานบางอยางที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  เป็นงานสนับสนุนการศึกษา เชน งานธุรการโรงเรียน งานบรรณารักษแ 
งานปกครอง งานอาหารกลางวัน งานตามระเบียบราชการ การตรวจเวรยาม การทํางานนอกสถานที่ ฯลฯ ซึ่งงานตางๆ เหลาน้ีบางลักษณะงานก็
จําเป็นตองใชความสามารถพิเศษบางประการของครู ครูจึงจําเป็นตองศึกษา ฝึกฝน ความสามารถพิเศษบางอยางไวดวย เชน งานคอมพิวเตอรแ 
ดนตรี ศิลปะ 
             5  . หนาท่ีในการรายงานผลนักเรียนและการแนะแนว  )Reporting and Counselling ( ครูตองรายงานผลการพัฒนาของศิษยแ
ทุกๆ ดานตอผูปกครองและผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอครูตองมีความรูความเขาใจและความสามารถในการวัดผลและประเมินผลทั้งสามารถ
รายงานผลไดอยางถูกตองทั้งทางดานการศึกษาเลาเรียน ความประพฤติ สุขภาพอนามัย และลักษณะนิสัยของนักเรียน นอกจากการรายงานผล
ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติแลว ครูยังตองเป็นผูชวยรวมแกไขและปูองกันไมใหศิษยแลมเหลวในการศึกษาและพัฒนาการดานตางๆ โดยการเป็นผูที่คอย
ใหคําแนะนําชวยเหลือทั้งกับตัวศิษยแและผูปกครองดวย ทั้งการรายงานผลและแนะแนวตองทําสม่ําเสมอและตรงเวลา 
            6 . หนาท่ีจัดกิจกรรมนักเรียน )Student Activities) ครูตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการตางๆ ของศิษยแ การจะพัฒนาให
ศิษยแมีประสบการณแที่เหมาะสมน้ัน ครูตองเป็นผูจัดสภาพการณแหรือกิจกรรมใหเหมาะสมน่ันเอง กิจกรรมนักเรียนที่ครูตองการจัดมีต้ังแตกิจกรรม
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ในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหศิษยแมีโอกาสนําสิ่ง ที่เรียนในหองเรียนไปใช และกิจกรรมนอกหลักสูตร
เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณแ โลกทัศนแและวิสัยทัศนแที่กวางขวางซึ่งจะชวยใหอยูในสังคมไดอยางมีความสําเร็จในชีวิต 

 อน่ึงมีขอสังเกตทั้งหมดน้ีวา ประสบการณแการเรียนรูจะเป็นอยางไร ยอมขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผูสอนจัด ถาจัดไดเหมาะสมและ
ใชวิธีการที่ดี ประสบการณแการเรียนรูยอมจะมีคุณคา ถาจัดไมดีไมเหมาะสม คุณคาของประสบการณแก็ยอมจะลดลง ขอยํ้าเพื่อความเขาอี กครั้ง
หน่ึงวา ในการเรียนการสอนน้ันเราจัดกิจกรรมใหผูเรียนก็จริงอยู  แตเราจะตองมองลึกลงไปวากิจกรรมน้ันจะมีผลอะไรที่จะเป็นประสบการณแแก
ผูเรียน ดังน้ัน การเลือกกิจกรรมจะตองเลือกจากประสบการณแอันเป็นผลของกิจกรรมน้ัน 
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รูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนกัเรยีนในโรงเรียนขยายโอกาส 
บนพืน้ที่สูงและทุรกนัดาร เขตภาคเหนือฝใง่ตะวันตก 

A model of administration to promote promote career education for students in the Extended 
Schools on the highland and remote area in the Northwest 

 

สุรพงษแ  แสงสีมุข1,  ศริภัสสร  ชุมภูเทพ2 และสรวิชญแ  เรือนแกว3 
Suraphong Saengseemuk, Sriraphassorn Chumphootep and Sorawith  Rueankaew 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคแเฉพาะ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพบริบท ความตองการและแนวทางในการบริหาร
เพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก 2) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารเพื่อ
สงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหาร
เพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดารเขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณแ พหุกรณีศึกษา การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ และใชแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหแเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา 
 1. สภาพบริบทของพื้นที่สูงและทุรกันดาร ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ประกอบดวย 1) ดานสังคม 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดาน
สิ่งแวดลอม ความตองการในการพัฒนาอาชีพ ไดแก 1) งานเกษตร 2) งานอุตสาหกรรม 3) งานคหกรรม 4) งานสรางสรรคแ 5) งานบริการ 6) 
งานตลาด แนวทางการสงเสริมอาชีพ ประกอบดวย 1) หลักการในการสงเสริมอาชีพ 2) วิธีการสงเสริมอาชีพ 3) การบริหารการมีสวนรวม  
 2. รูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก 
ประกอบดวย องคแประกอบที่ 1 หลักการสงเสริมอาชีพ องคแประกอบที่ 2 การสงเสริมอาชีพของนักเรียน องคแประกอบที่ 3 กระบวนการบริหาร
แบบมีสวนรวม องคแประกอบที่ 4 เปูาหมายการสงเสริมอาชีพ  
 3. การประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือ
ฝใ่งตะวันตกที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปไดและความเป็นประโยชนแในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ค าส าคัญ :  การบริหาร การสงเสริมอาชีพ พื้นที่สูงและทุรกันดาร 
 

ABSTRACT 
 This research is a research and development with the following specific objectives: 1) to study the state of the 
needs and the administration approach to promote career education for students in the extended school on the 
highland and remote area in the northwest, 2) to draft a model of administration to promote career education for 
students in the extended school, and 3) to evaluate the usefulness and feasibility a model of administration to promote 
career education for students in the extended school on the highland and remote area in the northwest. The data was 
collected through the use of interview, conducting multi-case studies, and connoisseurship and evaluation forms. The 
data were analyzed; using means, standard deviations and content analysis  The research found that;  

1. Context of highland and remote area conditions based on sustainable development contains; 1) social, 2) 
economic, and 3) environmental. The needs for career development were 1) agriculture, 2) industrial, 3) home 
economics, 4) creative work, 5) service work, and 6) market job. The career guidance composed of 1) Principles for career 
promotion, 2) How to promote a career, and 3) Participation management. 

2. The model consists; 1) Career promotion principles, 2) Student career promotion,  
3) Participatory management processes, and 4) career promotion goals. 

3. The model has been evaluated at high level of both feasibility and usefulness. 
Keywords : Administrative, Promote Career Education, Highland and Remote  Areas 
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บทน า 
 พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีความวา “...ที่จริงสถานการณแตางๆก็เปลี่ยนไปแตวาเทาที่
พยายามทําก็ยังยํ้าเนนในการทํางานในเขตทุรกันดารเพื่อใหบุคคลที่อยูในเขตทุรกันดารคือเขาถึงยากน้ัน ไดรับบริการที่เหมาะสมทั้งควา มรู 
สุขภาพอนามัย ความมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองอยางมีเกียรติแลวก็สามารถที่จะทําใหชีวิตดีขึ้น …” (Princess Maha Chakri 
Sirindhorn, Royal Speech, April 26, 2006) 
 จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในดานการทรงงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ทรงมุงใหเด็กและเยาวชนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญตอการสรางและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไดกําหนดการสราง
โอกาสและการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมอยางเทาเทียมกันไวใน มาตรา 4 เรื่องศักด์ิศรีความเป็นมนุษยแและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล  มาตรา 30 เรื่องความเทาเทียมกันในกฎหมายและการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย มาตรา 49 เรื่องสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 
2550, 2550, น. 15) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดนโยบาย
และแนวทางการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทุกดาน และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 10 ยังกําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปี ที่
รัฐบาลตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย มาตรา 22 ยังกําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และนอกจากน้ี มาตรา23(5) ระบุวา “การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 2545, น. 5-6, 11) สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังกําหนดไวในสาระที่ 4 
การอาชีพ ของกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเริ่มตนจัดใหกับนักเรียนชั้น ป. 4 เพื่อ ใหมีความรู ความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับอาชีพ มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการเลือกอาชีพ ฝึกทักษะพื้นฐานที่จําเป็นตอการประกอบอาชีพ และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อ ฝึกทักษะการหางานจากแหลงตางๆและฝึกทักษะอาชีพใหมีประสบการณแอาชีพที่ถนัดและสนใจและมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 192) และแผนยุทธศาสตรแพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดนประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรแ คือ 1) เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดวยวิธีการที่หลากหลาย 3) เสริมสรางทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการมีงานทํา 4) พัฒนา
ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และ 5) พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษา (สํานักนโยบายและแผน, ม.ป.ป.) 
 ประเทศไทยมีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรแแตกตางกันโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตลอดแนวชายแดนฝใ่งตะวันตก ประกอบดวย 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดตาก บริเวณดังกลาวมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศเมียน
มารแ ซึ่งมีภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขาสูง ประชากรในพื้นที่มีหลากหลายเผาพันธุแ ไดแก ชาวไทยจากพื้นที่ราบที่ขึ้นไปทํามาหากินเลี้ ยงชีพตาม
แนวชายแดน ชาวไทยพ้ืนเมือง กลุมชาติพันธุแตางๆ เชน กะเหรี่ยง มง มูเซอ ลีซอ ไทยใหญ เป็นตน และนอกจากน้ียังมีชนกลุมนอยอพยพหนีภัย
จากการสูรบภายในประเทศในจํานวนน้ีมีเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยการศึกษารวมอยูดวยการต้ังถิ่นฐานบานเรือนที่กระจัดกระจายเป็นหยอมบาน 
ตามที่ราบเชิงเขา หุบเขา บนเขาและตามเกาะหรืออางเก็บนํ้าเหนือเขื่อน การคมนาคมไมสะดวก ยากลําบาก มีวั ฒนธรรมและความเชื่อที่
แตกตางกันตามเผาพันธุแของตน ประชากรมีฐานะยากจน สวนใหญประกอบอาชีพทําไร เกษตรกรรม เลี้ยงสัตวแ รับจาง หาของปุาจึงให
ความสําคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกวาการสงเสริมใหบุตรหลานไดรับการศึกษา ปใญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและทุรกันดาร
ใ น ด า น วิ ช า ก า ร วิ ช า ส า มั ญ  จึ ง มี ปใ ญ ห า ม า ก ก ว า พื้ น ที่ อื่ น ทั่ ว ไ ป  เ น่ื อ ง จ า ก มี ปใ จ จั ย จ า ก ห ล า ย ป ร ะ ก า ร  คื อ  
1) ปใญหาดานภูมิศาสตรแ 2) ปใญหาดานการคมนาคม 3) ปใญหาดานการติดตอสื่อสาร 4) ปใญหาทางเศรษฐกิจ 5) ปใญหาดานสังคม 6) ปใญหาดาน
สาธารณูปโภค 7) ปใญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 8) ปใญหาเกี่ยวกับบุคลากร 9) ปใญหาดานงบประมาณ 10) ปใญหาดานการบริหารจัดการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, น. 147-149)  
 การจัดการศึกษาเพื่อชวยแกปใญหาของเด็กดอยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดความพรอม การจัดการศึกษาดานอาชีพ จึงมี
ความสําคัญเป็นอยางย่ิง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดมีนโยบายการจัดการศึกษาดานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับเจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งกําหนดใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ โดยพัฒนาทั้งดานความรูทางวิชาการ และ
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ทักษะสําคัญที่จําเป็นตอการดํารงชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด รวมทั้งสมรรถนะสําคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผูเรียนพึงมีในการดํารงชีวิตในโลกยุคปใจจุบัน ในสวนของการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับ
การประกอบอาชีพน้ัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็น 1 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตองเรียนรู เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะที่จําเป็นตอ
การดํารงชีวิต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งรวมไปถึงทักษะในการวางแผนการทํางาน การแกปใญหา การแสวงหาความรู และการจัดการ 
สามารถนําความรูมาประยุกตแใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคแ และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมไทย 
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลก (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555, น. 3) และสูประเทศไทย 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและ
นวัตกรรมการศึกษา 4.0 คือ การนําองคแความรูมาบูรณาการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจก็เชนกัน ตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑแ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรมการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคแ และ
นวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น (ดิเรก พรสีมา, 2559)  
 ทั้งน้ี การจัดการศึกษาดานอาชีพของสถานศึกษายังมีปใญหาซึ่งเกี่ยวของกับปใจจัยหลายอยางโดยปใจจัยที่มีผลตอการสงเสริมอาชีพ
อิสระมากที่สุดคือการสนับสนุนของผูบริหาร คณะครูอาจารยแ ผูปกครอง สถานประกอบการ องคแกรเอกชน ภาครัฐ และบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญทางดานทักษะอาชีพและพบปใญหาในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดการเสริมสรางความรูและ
ทักษะอาชีพที่เป็นรากฐานสําคัญ (ณรงคแ อภัยใจ, 2553) นอกจากน้ี ยังพบปใญหาในเรื่องของการมีสวนรวมคือ ผูปกครองและชุมชนไมเขาใจ
บทบาท หนาที่ของตนในการจัดการศึกษา ขาดความตระหนักในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา (รักพงษแ ดวงเนตร, 2552) 
  สรุปการจัดการศึกษาดานอาชีพของสถานศึกษายังมีปใญหาอุปสรรค คือ ปใญหาในเรื่องของการมีสวนรวมของผูปกครองและ
ชุมชนไมเขาใจบทบาท หนาที่ของตนในการจัดการศึกษา ขาดความตระหนักในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา การสนับสนุนของผูบริหาร คณะ
ครูอาจารยแ ผูปกครอง สถานประกอบการ องคแกรเอกชน ภาครัฐบางคนยังไมเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาดานอาชีพเทาที่ควร ขาด
บุคลากรที่มีความรูความชํานาญทางดานทักษะอาชีพ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดการเสริมสรางความรู
และทักษะอาชีพที่เป็นรากฐานสําคัญ งบประมาณไมเพียงพอ แผนการดําเนินงานไมชัดเจน กิจกรรมสงเสริมอาชีพไมหลากหลาย การผนวกการ
สงเสริมอาชีพเขาไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสาระวิชายังไมเหมาะสม อาคารสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมไมเหมาะสม ขาดอาคาร
จัดเก็บและจําหนายสินคา ปใญหาดานการบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดและแหลงจําหนายผลผลิตชิ้นงาน  ขาดความพรอมของวัสดุฝึก 
ครุภัณฑแที่จําเป็น ไมทันสมัยและมีไมเพียงพอตอการใชงานฝึกอาชีพ การเก็บรักษาสื่อการสอนไมเป็นระบบ ขาดขอมูลแหลงวิทยากรทองถิ่ น 
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ ไมมีเวลาสอนซอมเสริม การประเมินผลไมเหมาะสมกับกิจกรรม  
 จากสภาพปใญหาหลายประการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงและทุรกันดาร ที่ผูวิจัยไดศึกษามาการ
บริหารแบบมีสวนรวม จึงมีความสําคัญตอการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขต
ภาคเหนือฝใ่งตะวันตก ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ในการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง
และทุรกันดารและเป็นแนวทางแกสถานศึกษาที่จะตองจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ สถานศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่ง
จะนําไปสูการเพิ่มโอกาสและสิทธิทางการศึกษา และตอบสนองความตองการของนักเรียน พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณแ
ทางดานรางกาย สติปใญญา และจิตใจ เป็นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณแที่สามารถเผชิญปใญหาที่เปลี่ ยนแปลงไปตาม
สภาวการณแของโลก มีทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีอนุรักษแสิ่งแวดลอม สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขบนความมั่นคงของไทยไดอยางย่ังยืน ดังน้ัน  ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและ
ทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูง
และทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก ซึ่งจะชวยใหโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตกไดนําไป
ประยุกตแใชในการปรับปรุงการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
จุดประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพบริบท ความตองการและแนวทางในการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่
สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก 
 2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่ง
ตะวันตก 
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 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือ
ฝใ่งตะวันตก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คือ 
  1 แนวคิดและสภาพการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร 

 2  แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพ 
3 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ 
4 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพ 
5 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
5. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ  

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขต
ภาคเหนือฝใ่งตะวันตก.แบงออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพบริบท ความตองการและแนวทางการบริหารเพื่อสงเสริมอาชพีของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่
สูงและทุรกันดารเขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก โดยการสัมภาษณแ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ผูปกครองนักเรียน นักเรียนและชุมชนจํานวน 60 คนจากโรงเรียนจํานวน 4 แหงพหุกรณีศึกษา  การบริหาร
สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 แหง และการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน การวิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขต
ภาคเหนือฝใ่งตะวันตก และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบดวยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขต
ภาคเหนือฝใ่งตะวันตก โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่ง
ตะวันตก จํานวน 159 คน การวิเคราะหแขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพบริบท ความตองการและแนวทางการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่
สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก พบวา สภาพบริบทของพื้นที่สูงและทุรกันดาร ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ประกอบดวย  1) ดาน
สังคม 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานสิ่งแวดลอม ความตองการในการพัฒนาอาชีพ ไดแก 1) งานเกษตร 2) งานอุตสาหกรรม 3) งานคหกรรม 4) งาน
สรางสรรคแ 5) งานบริการ และ 6) งานตลาด แนวทางการสงเสริมอาชีพประกอบดวย 1) หลักการในการสงเสริมอาชีพ 2) วิธีการสงเสริมอาชีพ 
3) การบริหารการมีสวนรวม 
 2. ผลการสรางรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่ง
ตะวันตก ไดดังน้ี รูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก 
ประกอบดวย 4 องคแประกอบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  องคแประกอบที่ 1 หลักการสงเสริมอาชีพประกอบดวย1.แนวทางการสงเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก 1) หลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 2) 
การใชโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา 3) การยึดหลักการพึ่งตนเอง4) การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการพัฒนา 5) การใช
ศักยภาพของพื้นที่และทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 6) การสรางผูประกอบการ และ 7) การเพิ่มมูลคาสินคาและ
บริการเชิงนวัตกรรมภายใต Thailand 4.0 ความตองการพัฒนาอาชีพ ไดแก 1) งานเกษตรพื้นที่สูง 2) งานอุตสาหกรรม 3) งานคหกรรม 4) งาน
บริการ และ 5) การคาชายแดน 
  องคแประกอบที่ 2 การสงเสริมอาชีพของนักเรียนโดยมีกระบวนการ ดังน้ี 1) การวางแผน 2) การทบทวนหลักสูตร 3) การพัฒนา
ความพรอมดานแหลงเรียนรูและทรัพยากรที่เอ้ือตอการจัดการศึกษา 4) การจัดการเรียนการ และ 5) การนิเทศและประเมินผล 
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  องคแประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 1) ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแกผูปกครอง ชุมชน วัด มูลนิธิ 
ปราชญแชาวบาน หนวยงานทางการศึกษา หนวยงานราชการสถานประกอบการและแหลงทุน 2) การมีสวนรวม ไดแก 2.1) การมีสวนรวมในการ
วางแผน 2.2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2.3) การมีสวนรวมในการดําเนินการ และ 2.4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 
  องคแประกอบที่ 4 เปูาหมายการสงเสริมอาชีพ ไดแก 1) มีทักษะการทํางาน 2) มีทักษะการหารายได 3) มีคุณลักษณะคนทํางาน
ไดและทํางานเป็น และ 4) มีคุณลักษณะคนทํางานทศวรรษใหม 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขต
ภาคเหนือฝใ่งตะวันตก ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปไดและมีความเป็นประโยชนแในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขต
ภาคเหนือฝใ่งตะวันตก มีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 
 1.  องคแประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขต
ภาคเหนือฝใ่งตะวันตก ประกอบดวย 4 องคแประกอบไดแก 1) หลักการสงเสริมอาชีพ 2) แนวทางการสงเสริมอาชีพ 3) กระบวนการบริหารแบบมี
สวนรวม และ 4) เปูาหมายการสงเสริมอาชีพ ซึ่งทุกองคแประกอบสงผลตอการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบน
พื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก ทั้งน้ีเพราะการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและ
ทุรกันดารเพื่อใหประสบความสําเร็จและบรรลุผลตรงตามเปูาหมายใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงสามารถประกอบอาชีพที่
ถนัด ที่สนใจ อยูในทองถิ่น พื้นที่บานเกิดไดอยางย่ังยืน ควรจัดใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพบริบท ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร
สิ่งแวดลอม ของพื้นที่และตรงตามความตองการ ความสนใจของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีกระบวนการสงเสริมที่มีขั้นตอนชัดเจนสามารถ
นําสูการปฎิบัติได ทั้งน้ีทุกขั้นตอนตองอาศัยการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝุายเริ่มต้ังแตการมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการและการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งจะชวยแกปใญหาในเรื่องของการมีสวนรวมของผูปกครอง
และชุมชนใหเขาใจบทบาท หนาที่ของตนในการจัดการศึกษา มีความตระหนักในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา ผูบริหาร คณะครูอาจารยแ 
ผูปกครอง สถานประกอบการ องคแกรเอกชน ภาครัฐเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาดานอาชีพมากขึ้น บุคลากรมีความรูความชํานาญ
ทางดานทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีการเสริมสรางความรูและทักษะอาชีพที่เป็นรากฐานสําคัญแกนักเรียน 
สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มีแผนการดําเนินงานชัดเจน มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพที่หลากหลาย มีอาคารสถานที่สําหรับจัด
กิจกรรม สําหรับจัดเก็บและจําหนายสินคา มีการบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดและแหลงจําหนายผลผลิตชิ้นงานของนักเรียน มีวัสดุฝึก 
ครุภัณฑแที่ทันสมัยและมีเพียงพอตอการใชงานฝึกอาชีพ มีขอมูลแหลงวิทยากรทองถิ่น มีการจัดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม การประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรม สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, น. 2-4) ไดสรุปปใจจัยที่เอื้อ
ตอความสําเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร คือการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชนและ
ภาคีเครือขาย โดยผูปกครอง ชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงไดเขามามีสวนรวม ระดม
สรรพกําลังและทรัพยากรเพื่อการศึกษามากขึ้นการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน ทําใหโรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการใหเป็นไปตามศักยภาพและความตองการของทองถิ่นมากขึ้นและการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปใญญาทองถิ่น โรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูง
และถิ่นทุรกันดารสวนใหญเป็นกลุมชาติพันธุแ จึงมีองคแความรู แหลงเรียนรู และภูมิปใญญาทองถิ่นที่เป็นอัตลักษณแที่สามารถนํามาใชในการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพและมีจิตสํานึกรักทองถิ่นมากขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนมีความสมบูรณแทั้งรางกายและจิตใจ สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตน มีความสํานึกรักแผนดินไทยและอยูรวมกับผูอื่นบนพื้นฐานความแตกตางของวัฒนธรรมอยางมีความสุข นักเรียนมีรายได
ระหวางเรียนเป็นการลดคาใชจายของครอบครัว ทําใหคุณภาพและความเป็นอยูของครอบครัวดีขึ้น ครอบครัว เขมแข็ง นักเรียนมีสวนชวย
ผูปกครองในการทํามาหากินมากขึ้นเมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแลวก็สามารถนําเอาทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพในพื้นที่ไมตองทิ้งถิ่นเกิดไปหา
งานทําที่อื่น มีโอกาสไดดูแลพอแม พี่ นอง สงผลถึงชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูมีความเขมแข็งและพัฒนาไดตามเปูาหมาย 
 2.  รูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตก มี
ประเด็นในการอภิปราย ดังน้ี 
  2.1 องคแประกอบที่ 1 หลักการสงเสริมอาชีพประกอบดวย แนวทางการสงเสริมอาชีพ โดยยึดหลักคือหลักการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
การใชโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา การยึดหลักการพึ่งตนเอง การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการพัฒนาการใช
ศักยภาพของพื้นที่และทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุดการสรางผูประกอบการและการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการเชิ ง
นวัตกรรมภายใต Thailand 4.0 ทั้งน้ีเพราะการบริหารเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เพื่อให
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ประสบผลสําเร็จและเกิดความย่ังยืนควรยึดแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของพื้นที่ ใชโรงเรียนเป็นฐานของ
การพัฒนา และสงเสริมการมีสวนรวม โดยใชศักยภาพของทรัพยากรในพื้นที่รวมกัน เพื่อใหนักเรียนสามารถพึ่งตนเอง เป็นผูประกอบการและ
สรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการได สอดคลองกับแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวคิดขององคแการศึกษาวิทยาศาสตรแ และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ, 2555, น. 77-79) ไดเสนอไววา การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนประกอบดวย 3 สวน
หลัก คือ สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมเป็นตัวกลางพื้นฐานสําคัญของสามประการน้ี และเมื่อนําทั้งสามสวนหลักมาประกอบเป็น
องคแรวมแลว การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนจะมีสวนชวยในการพัฒนาความรูอยางเต็มที่ มีมุมมอง คานิยมและทักษะที่จําเป็นในการ
ตัดสินใจ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการใชชีวิตประจําวันทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก โดยวิสัยทัศนแของ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน คือโลกที่ทุกคนมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนแจากการศึกษาที่มีคุณภาพ และเรียนรูคานิยม พฤติกรรม วิถีชีวิต
ที่จําเป็นตออนาคตที่ย่ังยืน และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสอดคลองกับแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2551, น. 1-2) ที่พระองคแทรงใชในการดําเนินงานพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสรุป ดังน้ี 1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษา 1.1) เป็นสถานที่ที่รวมเด็ก
ในวัยเรียนของชุมชน ทําใหเขาถึงเด็กไดงาย และครอบคลุมไดทั้งหมดงายตอการดําเนินงาน 1.2) เป็นสถานที่ที่มีผูที่มีความรู คือครู ซึ่งเป็นแกน
สําคัญในการถายทอดใหเด็กไดพัฒนาความรู และทักษะตางๆ และ 1.3) เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเขาถึงไดงาย เป็นแหลงเรียนรูของชุมชนได 2) 
การพึ่งตนเอง ทรงเนนใหเด็กและเยาวชนเป็นผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหไดรับความรูและฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ดาน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา 
หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรูและทักษะที่นําไปใชในชีวิตจริงและในที่สุดสามารถดําเนินการพัฒนาไดไดดวยตนเอง  3) การมีสวนรวม
ของชุมชน โดยการใหประชาชนในชุมชนเขารวมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันจากการลงมือปฏิบัติ ความรูและ
เทคโนโลยีตางๆ จะถูกถายทอดลงสูชุมชนนําไปใชพัฒนาชุมชนของตนเองได เป็นการเสริมสรางพลังและความเขมแข็งของชุมชนนําไปสูการ
พึ่งตนเองทําใหชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน และ 4) การใชทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการ
ดําเนินการพัฒนาในบางครั้งจําเป็นเสริมหรือสนับสนุนในสวนตางๆ ที่ชุมชนขาดแคลน เชนเทคโนโลยี ความรู วัสดุ อุปกรณแ งบประมาณ
ดําเนินการบางสวน เป็นตน ทั้งหมดน้ีจําเป็นตองไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะตองมีการประสานงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมใหเกิดความซ้ําซอนกันแตสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได 
  2.2 องคแประกอบที่ 2 การสงเสริมอาชีพของนักเรียน โดยมีกระบวนการ ดังน้ี การวางแผน การทบทวนหลักสูตร การพัฒนา
ความพรอมดานแหลงเรียนรูและทรัพยากรที่เอ้ือตอการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศและประเมินผล ทั้งน้ีเพราะการ
สงเสริมอาชีพของนักเรียน ควรมีกระบวนการสงเสริมอาชีพที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถนําไปประยุกตแสูการปฎิบัติได โดยศึกษา วิเคราะหแขอมูล 
สภาพบริบทของชุมชน เพื่อออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองกับลักษณะอาชีพของทองถิ่น ชุมชนใหมากที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรูควร
สนับสนุนใหมีการสงนักเรียนออกไปฝึกงานตามแหลงวิทยาการ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในการออกไปสู
ชีวิตจริงในการประกอบอาชีพและประสบผลสําเร็จอยางย่ังยืนสอดคลองกับ จักรปรุฬหแ วิชาอัครวิทยแ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการ
นํารูปแบบไปใชควรดําเนินการตามแนวทางดังน้ี คือ 1) กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
สําคัญของสถานศึกษา 2) พัฒนาความรูความเขาใจแกบุคลากรทั้งผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และสงเสริมใหปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) จัดทํา ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธแและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  4) 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5) เสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู 6) จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล และ 7) ใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
ทุกขั้นตอน 
  2.3  องคแประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย ผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูปกครอง ชุมชน วัด มูลนิธิ 
ปราชญแชาวบาน หนวยงานทางการศึกษา หนวยงานราชการ สถานประกอบการ และแหลงทุน การมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมในการ
วางแผน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ และการมีสวนรวมในการประเมินผล ทั้งน้ีเพราะการบริหารเพื่อสงเสริ ม
อาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดารเพื่อใหประสบความสําเร็จและบรรลุผลตรงตามเปูาหมายน้ัน กระบวนการมี
สวนรวม จากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝุายน้ันมีสวนสําคัญย่ิง เพราะทําใหทุกฝุายเกิดการเรียนรูในการจัดการศึกษาของชุมชน ทองถิ่ นของตนเอง 
เกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีในทองถิ่นของตนเอง เกิดพลังรวมกันระหวางผูนําชุมชน พลังของชุมชน และระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 
เพื่อเป็นทุนมาใชในการจัดการศึกษา มีวิทยากรเกิดการถายทอดภูมิปใญญาของทองถิ่น เกิดความรัก หวงแหน และดํารงไวซึ่งความเป็นตัวตนของ
ทองถิ่นสอดคลองกับงานวิจัยของ รักพงษแ ดวงเนตร (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนดานงาน
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อาชีพของนักเรียน โรงเรียนบานยางขี้นก อําเภอเขื่องใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนดานงานอาชีพของนักเรียน ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น กลุมผูรวมศึกษาเกิดความพึงพอใจ 
ภาคภูมิใจที่ไดแสดงภูมิปใญญา ภูมิความรู ความสามารถของตนเองในการถายทอดความรูแตละอยางใหแกบุตรหลานทุกคนมีความกระตือรือรน 
มีความมุงมั่นมีความรับผิดชอบตอหนาที่ในขณะที่สอนอยางดี กลุมผูรวมศึกษาเห็นความสําคัญของการศึกษาที่มีตอการดํารงชีวิต และคิดวา
โรงเรียนเป็นของทุกคนในชุมชน บุคลากรครูและนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นฏกร ปิ่นสกุล (2557) ไดศึกษา วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  2.4  องคแประกอบที่ 4 เปูาหมายการสงเสริมอาชีพ ไดแก มีทักษะการทํางาน มีทักษะการหารายได มีคุณลักษณะคนทํางานได
และทํางานเป็น และมีคุณลักษณะคนทํางานทศวรรษใหม ทั้งน้ีเพราะการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและ
ทุรกันดาร ผูปกครอง ชุมชน ตองการใหนักเรียนมีคุณลักษณะของความขยัน อดทน มุงมั่น ไมยอทอและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูประกอบ
อาชีพน้ันๆดวย ซึ่งการชวยใหผูเรียนเกิดรายไดระหวางเรียนจะเป็นแรงจูงใจสําคัญตอการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ สอดคลองกับ  ดิ
เรก พรสีมา (2559) ไดเสนอวา ประเทศไทย 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมการศึกษา 4.0 คือ การนําองคแความรูมาบูรณาการ
สรางนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจก็เชนกัน ตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑแไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคแ และนวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู
การเนนภาคบริการมากขึ้น  
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยแดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ  ที่ได
กรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไข ดวยความเอาใจใสและจิตเมตตาย่ิง ขอขอบคุณ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
สอบวิทยานิพนธแที่ไดใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธแใหมีความสมบูรณแและมีคุณคามากย่ิงขึ้น 
           ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมเกียรติ ชอบผล  ดร.สุภาภรณแ กิตติรัชฎานนทแ  ดร. สมปรารถนา วงศแบุญหนัก รองศาสตราจารยแ ดร.พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ   นายสินอาจ ลําพูนพงศแ  นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี  นายจงกล พิพิธภักดี  ดร.สุรเสน  ทั่งทอง  และนายอดิศร บุญปาล  ที่ไดกรุณา
สละเวลาใหสัมภาษณแ และใหขอเสนอแนะอันเป็นประโยชนแในการทําวิจัย  ขอขอบคุณ  นายณรงคแ  อภัยใจ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองกึ้ด
จังหวัดเชียงใหม  นายศุภโชค ปิยะสันต์ิผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไรสามัคคีจังหวัดเชียงราย  และนายอลงกรณแ  ถาแกว  ผูอํานวยกา ร
โรงเรียนบานแมระมาดนอยจังหวัดตาก  ที่ใหความอนุเคราะหแศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ขอขอบคุณ  ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและ
ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานปางไมแดง  โรงเรียนบานแมระเมิง  โรงเรียนบานหวยผึ้ง และโรงเรียนบานวนาหลวง  และขอบคุณ ผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ไดกรุณาใหขอมูลที่เป็นประโยชนแในการวิจัยในครั้งน้ี  และขอขอบคุณ  ดร.รังสรรคแ   มณีเล็ก  ดร.สุภาภรณแ  กิตติรัชฎานนทแ  รศ.
ดร.วิทยา จันทรแศิลา ดร.มนตแนภัส   มโนการณแ ดร.สําเนา หมื่นแจม  นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี  นายสินอาจ ลําพูนพงศแ   นายจงกล พิพิธภักดี   
นายณรงคแ  อภัยใจ   และนายศุภโชค  ปิยะสันต์ิ   ที่ใหความอนุเคราะหแเป็นผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารเพื่อสงเสริม
อาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร เขตภาคเหนือฝใ่งตะวันตกขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนไทยราษฎรแคีรีพรอม
ทีมงานที่คอยใหกําลังใจและอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล 
            เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหกําเนิด ครู อาจารยแ ที่ไดประสิทธิประสาทวิชา และครอบครัวที่ใหกําลังใจ
ตลอดเวลา จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในชีวิตในวันน้ี คุณประโยชนแอันพึงมีจากวิทยานิพนธแฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบและอุทิศแดผู มีพระคุณ
ทุก ๆ ทาน ผูวิจัยหวังเป็นอยางย่ิงวาวิทยานิพนธแฉบับน้ีจะเป็นประโยชนแตอการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสบนพื้นที่สูงและ
ทุรกันดาร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
เอกสารอางอิง        
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). อลักสูตรแกนกลางการศึกษา์ัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหง

ประเทศไทย. 
จักรปรุฬหแ วชิาอัครวิทยแ. (2553). รูปแบบการบริอารสถานศกึษา์ั้นพื้นฐานบนพื้นทค่สูงตามอลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพคยงในจังอวัดเชคยงใอม่

และแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม: ม.ป.พ. 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   859 

ณรงคแ อภัยใจ. (2553). รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชคพส าอรับเด็กดดอยโอกาสในพื้นทค่ภูเ์าสูงและถิ่นทุรกันดาร )Muangkud Model( 
โรงเรคยนบดานเมืองกึ้ด. เชียงใหม: โรงเรียนบานเมืองกึ้ด. 

ดิเรก พรสีมา. (2559). ครู 4.0. มติชน, 4, 5  
นฏกร ปิ่นสกุล. (2557). รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพือ่สงเสริมอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล. วารสารศึกษาศาสตรข 

มอาวิทยาลัยนเรศวร, 16(4), 71-81. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. (2545). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 119 ตอนที่ 99 ก. 
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ. (2555). การจัดการศึกษาเพื่อการพฒันาทค่ย่ังยืน: พื้นฐานการศึกษาดดานเศรษฐกิจ สังีมและสิ่งแวดลดอม. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพแไทยสัมพันธแ 
รักพงษแ ดวงเนตร. (2552). การพัฒนาการมคส่วนร่วม์องชุมชนในการจัดการเรคยนดดานงานอาชคพ์องนักเรคยนโรงเรคยนบดานยาง์ค้นก อ าเภอเ์ื่อง

ใน ส านักงานเ์ตพื้นทค่การศึกษาอุบลราชธานค เ์ต 1. (วิทยานิพนธแ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. (2550). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 1 ตอนที่ 55 ก. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). แนวทางการจัดท าอลักสูตรและจัดการเรคยนการสอนพื้นฐานอาชคพ ในสถานศึกษาระดับ

การศึกษา์ั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทย. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). การพฒันาการศึกษาในพื้นทค่ภูเ์าสูงและถิ่นทุรกันดาร. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). ผลการสังเีราะอขนวัตกรรมการจัดการศึกษาในพื้นทค่ภูเ์าสูงและถิน่ทุรกันดาร. 

กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (ม.ป.ป.). สังเีราะอขนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชคพจากโรงเรคยนพื้นทค่สูงและ

ทุรกันดาร. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร.ี (2551). แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารค ฉบับทค่ 4 พ.ศ. 0662 – 2559. กรุงเทพฯ: สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 

สํานักนโยบายและแผน. (ม.ป.ป.). แผนยุทธศาสตรขการพัฒนาการจัดการศึกษาในเ์ตพื้นทค่สูงและทุรกันดาร.กรุงเทพฯ: สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   860 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสรางสรรคแวิชาการวิจัยทางบัญชีโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม 

The Model Development of Creative Integration in Accounting Research Courses with 
Learning Practice and Teams’ Collaborative Learning  

 
รัตนา  สิทธิอวม1 พัชรินทรา ชัยสมตระกูล2 และสุธีรา วิไลกุล3 

Rattana  Sittioum, Patcharintra Chaisomtakul  and Sutheera Wilaikul
 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาและศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาหลังจากไดเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนและแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีไดเรียนตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผาน
การปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยหลังเรียนมีคาของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียน สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบเรียนการสอนในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก ( ̅ = 4.48, S.D 
= 0.55) และมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานความนาสนใจและความแปลกใหม ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติ ดาน
การทํางาน    เป็นทีม สวนดานการคนหาขอมูล ดานความคิดสรางสรรคแ ดานประโยชนแที่ไดรับ และดานการเรียนรูดวยตนเอง 
นักศึกษามีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  

  
ค าส าคัญ : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, การเรียนรูผานการปฏิบัติ, ทีม 
 
Abstract  

The research objectives were a comparative study of pre-test and post-test for graduate students' 
achievement and study of students' opinions after studying in the practice learning and teams‖ collaborative 
learning. The sample is the research instruments were the pre-test and post-test achievement test and the 
questionnaires. Data were analyzed by using statistical discern the mean, standard deviation and t-test. 

The results of the study revealed that the pre-test and post-test achievement of the students. Study by 
practice learning and teams‖ collaborative learning. There was a statistically significant difference at .05, and, the 
value of learning achievement while the after learning was higher than the before learning. For the 
students forms of instruction in the overall level of agreement with ( ̅ = 4.48, SD = 0.55), and the most 
agreeable level of interest and novelty. Learning from practice teamwork. The creative thinking and self-
studying. Students have a very agreeable level of opinion. 
 
Keyword: Learning Achievement, Learning Practice, Team 
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บทน า 
ปใจจุบันการเรียนรูแบบผสมผสานไดรับความนิยมอยางมากในกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นทางเลือกใหมสําหรับผูเรียนทั้งใน

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ลักษณะของการเรียนเป็นการรวมนวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยการมีปฏิสัมพันธแกับ
การเรียนผานเครือขายอินเทอรแเน็ตและการมีสวนรวมในการเรียนปกติ ซึ่งสนับสนุนและเสริมสรางการเรียนรูใหดีย่ิงขึ้น (Thorne, 2003; ธนกร 
ขันทเขตตแ, 2558) แนวโนมของการเรียนการสอนที่หลากหลายกําลังไดรับความสนใจและแสดงใหเห็นชัดเจนถึงประโยชนแและความเหมาะสมกับ
สถานการณแปใจจุบัน โดยลักษณะของการจัดการเรียนการสอนจะมุงเนนใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและแลกเปลี่ยนเรียนรูนอกหองเรียน  ทําให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธแกับสังคมโดยตรงจากประสบการณแของผูเรียนเองจนสามารถสรางความรูจากสังคมได ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ
กับการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญ และมีการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบและเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อนํามาใชกับนักศึกษาอยางแพรหลาย 
ดังเชน สงกรานตแ ไกยวงศแ (2555) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเพื่อชุมชนโดยใชกิจกรรมการจัดทําโครงงานแบบ
บูรณาการกับภาคปฏิบัติ และ มนสิชา เปลงเจริญศิริชัย (2558) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียน
ดวยการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดเห็นความสําคัญของการศึกษาที่มุงเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ใชรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของตนเอง โดยกิจกรรมที่
กําหนดใชการเรียนการสอนควรสนองตอความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดในเชิงสรางสรรคแ การ
จัดการเผชิญสถานการณแ จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง และจัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลา ทุกสถานที่ รูจักการเรียนรูรวมกันเป็น
ทีม โดยคณาจารยแมีหนาที่อํานวยความสะดวกแกผูเรียน ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพและบรรลุเปูาหมายในการเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ (งานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552) โดยครอบคลุมทุกรายวิชาของการเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ือง 

การเรียนการสอนในรายวิชาทางการบัญชีน้ัน จะใหบรรลุเปูาหมายสูงสุดอาจารยแผูสอนจะตองเขาใจธรรมชาติของการวิจัยและศาสตรแ
ทางการบัญชี โดยเฉพาะอยางย่ิงวิชาที่ตองใหผูเรียนไดมีการประยุกตแนําความรูทางบัญชีมาใชในทางปฏิบัติรวมกันการศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชอางอิงในการทํางานและการเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น ดังเชน วิชาการวิจัยทางบัญชี ซึ่งผูสอนตองรูจักดัดแปลง กิจกรรมให
หลากหลายและสรางสรรคแสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล  มีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู จากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
สามารถประยุกตแใชความรูภาคทฤษฎีเขากับการปฏิบัติงานจริง ผูเรียนจะตองรูจักการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพและมีควา มสุข 
แนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนตองปรับวิธีการสอนใหผูเรียนเนนกระบวนการคิดอยางมีระบบและมี
เหตุผล มุงใหผูเรียนรักการเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูจักคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแความรู และรูจักแกปใญหาดวยตนเอง รวมทั้งรูจักการ
ทํางานรวมกันเป็นทีม ดวยความสําคัญและความจําเป็นดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม ในรายวิชาการวิจัยทางบัญชีขึ้น เพื่อใหนักศึกษารูจักการประยุกตแใชความรูภาคทฤษฎีเขา
กับการปฏิบัติงานจริงรูจักการทํางานรวมกันเป็นทีม รวมกันแกปใญหา ฝึกความอดทน กลานําเสนอ และเรียนรูปรับตัวในการทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น และจะทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นตนแบบในการประยุกตแใชในการศึกษาทางบัญชีตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดเรียนตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผาน
การปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากไดเรียนตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ทิศนา แขมมณี (2551) กลาววา รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางมีระบบ
ระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ เขามาชวยให
สภาพการเรียนการสอนน้ันเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ ดังน้ันคุณลักษณะสําคัญของรูปแบบการสอนจึงตองประกอบดวยสิ่งตางๆ ตอไปนี้ 

1. มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลักการหรือแนวคิดหรือความเชื่อ ที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักการของรูปแบบการสอนน้ันๆ 
2. มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคแประกอบและความสัมพันธแ ขององคแประกอบของระบบให 
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สามารถนําผูเรียนไปสูเปูาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิสูจนแ ทดลองถึงประสิทธิภาพของระบบน้ัน 
สําหรับการวิจัยครั้งน้ี รูปแบบการเรียนการสอนจึงหมายถึง แผนกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางบัญชีซึ่งระบุไวใน 

มคอ.3 รายวิชาการวิจัยบัญชี โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนในหลายลักษณะ ทั้งเชิงทฤษฎี รวมกับการฝึกปฏิบัติและ
การเรียนรูรวมกันเป็นทีม มุงเนนการคิดอยางอิสระและไดผลเชิงสรางสรรคแ 

ธนกร  ขันทเขตตแ และคณะ (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานโดยเนนคุณลักษณะการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานโดยเนนคุณลักษณะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบมีความเหมาะสมเทากับ  4.52 อยูในระดับดีมาก และผลการประเมินการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมเทากับ 4.58 อยูในระดับดีมาก จากการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานโดยเนน
คุณลักษณะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

สุสัณหา ย้ิมแยม และคณะ (2558) การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 การ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานเป็นการเรียนในหองเรียนและนอกหองเรียนซึ่งมีรูปแบบการเรียน รูที่ยืดหยุน ตอบสนองตอความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน ที่นาจะเหมาะสมสําหรับผูเรียนใน ศตวรรษที่ 21 หลังการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานคะแนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ของผูเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานในทุกทักษะอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และผูเรียนพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสานใน ระดับมากถึงมากที่สุดทั้งโดยรวมและในแตละวิธีการเรียนรู  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสรางสรรคแในวิชาการวิจัยทางบัญชี โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
ผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นดังน้ี  

1. ขั้นตอนการสรางรูปแบบการเรียนการสอน  
1.1 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสรางสรรคแในรายวิชาการวิจัยทางบัญชีโดยเขียนเป็น

แผนการเรียนรูตามแบบของ มคอ.3   
1.2 สรางแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในรายวิชาการวิจัยทางบัญชี 
1.3 นําแผนการเรียนรู (แบบ มคอ.3 วิชาการวิจัยทางบัญชี) ไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานบัญชีและทางการศึกษา 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ  
1.4 ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

2. ขั้นตอนการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชในการเรียนการสอนวิชาวิจัยทางบัญชี 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางบัญชีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 3 กลุม รวม 138 คน  
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางบัญชีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 1 กลุม รวม 46 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางบัญชี  แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการประเมิน

คุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ และทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กําลังเรียนรายวิชาการวิจัยทางบัญชีกลุมอื่น 
เลือกมาอยางเจาะจง 30 คน ไดคาความยากงายระหวาง 0.43-0.77 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.33-0.73 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม โดยสอบถาม 
7 ดาน คือ ดานความนาสนใจและความแปลกใหม ดานการเรียนรูดวยตนเอง ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติ ดานการทํางานเป็นทีม ดาน
ความคิดสรางสรรคแ ดานการคนหาขอมูล และดานประโยชนแที่ไดรับ ซึ่งปรับปรุงมาจากแนวคิดของ อภิชาติ อนุกูลเวช และคณะ (2551) ผานการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญและทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค เทากับ 0.85 
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2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางบัญช ี
2. ดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม 
3. ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางบัญชี  
4. สอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอการจัดการเรียนโดยใชกจิกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม  
2.4 การวิเคราะหแขอมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( ̅) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติทดสอบคาที (t–test) โดยเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการวิจัยทางบัญชีดวยการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีมของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยทางบัญชี 
จํานวน 46 คน พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 20.28 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 23.89 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยกอนเรียนคะแนนตํ่าสุด เทากับ 14 คะแนน สูงสุดเทากับ 25 คะแนน สวนหลังเรียนคะแนนตํ่าสุดเทากับ 19 คะแนน และ
สูงสุดเทากับ 28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เชนเดียวกัน และเมื่อนําผลคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม พบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนําเสนอดังตาราง 1  
 
ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดเรียนตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการ
ปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม 
 

คะแนน 
จํานวน 
(คน)  ̅ S.D. t Sig. 

กอนเรียน 46 20.28 2.44 -17.408 0.00* 
หลังเรียน 46 23.89 2.06   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได เรียนตามรูปกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ
และการเรียนรูรวมกันเป็นทีม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คา Sig. เทากับ 0.00 โดยหลังเรียนมีคาของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียน 

สําหรับผลการวิเคราะหแความคิดเห็นของนักศึกษาจากการตอบแบบสอบถามหลังจากไดเรียนตามรูปกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ
และการเรียนรูรวมกันเป็นทีมในรายวิชาการวิจัยทางบัญชีในภาพรวม พบวา นักศึกษาเห็นดวยมากกับการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมดังกลาว 
ดังนําเสนอตามตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหแความคิดเห็นของนักศึกษาหลงัจากไดเรียนตามรูปกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม
ในภาพรวม 
 

 
รายการ 

 

 ̅ 

 
S.D. 

 
แปลผล 

ดานความนาสนใจและความแปลกใหม 4.72 0.32 มากที่สุด 
ดานการเรียนรูดวยตนเอง 4.29 0.26 มาก 
ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติ 4.59 0.40 มากที่สุด 
ดานการทํางานเป็นทีม 4.51 0.38 มากที่สุด 
ดานความคิดสรางสรรคแ 4.42 0.39 มาก 
ดานการคนหาขอมลู 4.45 0.50 มาก 
ดานประโยชนแที่ไดรับ 4.39 0.39 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.48 0.55 มาก 

 
 จากตาราง 2 พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นตอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีมใน

รายวิชาการวิจัยทางบัญชีอยูในระดับเห็นดวยมาก ( ̅ = 4.48, S.D = 0.55) และนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานความ

นาสนใจและความแปลกใหม ( ̅ = 4.72, S.D = 0.32) ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติ ( ̅ = 4.59, S.D = 0.40) และดานการทํางานเป็นทีม ( ̅ = 

4.48, S.D = 0.55) ตามลําดับ สวนดานที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการเรียนรูดวยตนเอง ( ̅ = 4.29, S.D = 0.26) 
สําหรับประเด็นที่นาสนใจตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีม

ในรายวิชาการวิจัยทางบัญชีในดานตาง ๆ ที่นักศึกษาเห็นดวยมากที่สุดมีดังน้ี 
ดานความนาสนใจและความแปลกใหม พบวา นักศึกษารูสึกชอบความแปลกใหมในการเรียน โดยไดเรียนรูนอกสถานที่ และนอกเวลา

เรียนปกติ ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
ดานการเรียนรูดวยตนเอง พบวา รูปแบบการเรียนชวยใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตามความตองการ และทําใหมีความ

รับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น 
ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติ พบวา รูปแบบการเรียนชวยใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติของการทําวิจัยไดดีย่ิงขึ้น และทําให

สามารถจดจํากระบวนการเรียนรูโดยไมตองทองจํา 
ดานการทํางานเป็นทีม พบวา รูปแบบการเรียนชวยใหนักศึกษาฝึกการระดมความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหไดทางเลื อกที่ดีที่สุด และได

เรียนรูการแกปใญหาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยรวมกัน 
ดานความคิดสรางสรรคแ พบวา รูปแบบการเรียนชวยใหเกิดความคิดใหม ๆ ที่เป็นประโยชนแในการทํางานรวมกัน และไดผลลัพธแที่เป็น

ประโยชนแตอสวนรวมกับพื้นที่ที่ลงไปศึกษา   
ดานการคนหาขอมูล พบวา รูปแบบการเรียนชวยใหนักศึกษาไดฝึกการคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ นอกเหนือจากตําราเรียน เชน 

การคนควาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต เอกสาร วารสาร การสอบถาม การสัมภาษณแผูที่เก่ียวของกับขอมูลที่ศึกษาคนควาน้ัน 
ดานประโยชนแที่ไดรับ พบวา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระ และรับฟใงความคิดเห็นของเพื่อนในทีม และสามารถนํา

ความรู ทักษะ ไปประยุกตแใชกับการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ และการทํางานรวมกับบุคคลอื่นได รวมถึงการปรับตัวในการอยูรวมกับคนอื่น แ ละ
แกปใญหาภายใตสถานการณแที่มีความแตกตางกันไป  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายตามประเด็นที่ศึกษาดังน้ี 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได เรียนตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรู
รวมกันเป็นทีม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยหลังเรียนมีคาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ   ธนกร ขันทเขตตแ และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานโดยเนนคุณลักษณะการรูเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียนและวัดเจตคติของ
นิสิตที่ไดเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานโดยเนนคุณลักษณะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา 
พบวา นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ ผลการวิจัยของ สุสัณหา ย้ิม
แยม และคณะ (2558) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเปรียบเทียบคะแนน
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กอนและหลังจากการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
คะแนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานในทุกทักษะอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ
ยังสอดคลองกับ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ และคณะ (2557) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย
ใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปใญหาและการเรียนรูรวมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจั ย
พบวา นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และการคิดแกปใญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ สงกรานตแ ไกยวงศแ (2555) 
ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเพื่อชุมชน กิจกรรมการจัดทําโคร งงานแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ ผลการวิจัย 
พบวา ผลการใชชุดวิชาหลังเรียนของนักศึกษาทําใหนักศึกษารูจักหรือเขาใจเป็นอยางดีกอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
สอดคลองกับ แววดาว บุญตา (2558) พบวา ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 คณะชาง
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่จัดกิจกรรมเรียนแบบรวมมือโดยพิจารณาจากคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตรแเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน รวมถึงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนของคะแนน
สอบหลังเรียนลดลง และยังสอดคลองกับ มนสิชา เปลงเจริญศิริชัย (2558) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียน
แบบรวมมือและกลุมที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนของกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีมในรายวิชาการวิจัยทาง
บัญชีในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก และมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานความนาสนใจและความแปลกใหม ดานการเรียนรู
จากการปฏิบัติ ดานการทํางานเป็นทีม ซึ่งสอดคลองกับ อภิชาติ อนุกูลเวช และคณะ (2551) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝึก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรแเน็ตสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝึก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรแเน็ต วิชางานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแเบื้องตน โดยรวมในระดับเหมาะสมมาก และมีความคิดเห็นในระดับ
เหมาะสมมากที่สุดในดานความนาสนใจ แปลกใหม ดานไมจํากัดสถานที่และเวลา และดานความชอบ นอกจากน้ีนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ
เหมาะสมมากในดานการฝึกปฏิบัติ และสอดคลองกับ ธิติรัตนแ รุงเจริญเกียรติ (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหแและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีความสามารถทางปใญญาตางกัน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เชนเดียวกับ สุสัณหา ย้ิมแยม และคณะ (2558) พบวา ผูเรียนพึงพอใจตอวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบผสมผสานในระดับมากถึงมากที่สุดทั้งโดยรวมและในแตละวิธีการเรียนรู สําหรับประเด็นที่นาสนใจตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีมในรายวิชาการวิจัยทางบญัชีที่พบวา นักศึกษารูสึกชอบความแปลกใหมใน
การเรียน โดยไดเรียนรูนอกสถานที่ และนอกเวลาเรียนปกติ ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดเวลารูปแบบการเรียนชวยใหนักศึ กษา
ทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตามความตองการ และทําใหมีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น ชวยใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติของการ
ทําวิจัยไดดีย่ิงขึ้น และทําใหสามารถจดจํากระบวนการเรียนรูโดยไมตองทองจํา  ชวยใหนักศึกษาฝึกการระดมความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหได
ทางเลือกที่ดีที่สุด และไดเรียนรูการแกปใญหาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยรวมกัน ชวยใหเกิดความคิดใหม ๆ ที่เป็นประโยชนแในการทํางานรวมกัน 
และไดผลลัพธแที่เป็นประโยชนแตอสวนรวมกับพื้นที่ที่ลงไปศึกษา ชวยใหนักศึกษาไดฝึกการคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ  นอกเหนือจากตํารา
เรียน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระ และรับฟใงความคิดเห็นของเพื่อนในทีม และสามารถนําความรู ทักษะ ไปประยุกตแใชกับการ
เรียนในรายวิชาอื่น ๆ และการทํางานรวมกับบุคคลอื่นได รวมถึงการปรับตัวในการอยูรวมกับคนอื่น และแกปใญหาภายใตสถานการณแที่มีความ
แตกตางกันไปน้ัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเรียนรูผานการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันเป็นทีมน้ันไดใหความสําคัญ
กับสอนที่ยึดผูเรียนเป็นศูนยแกลาง ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นและประสบความสําเร็จในการเรียน สอดคลองกับ
แนวคิดของพิมพแพันธแ เดชะคุปตแ (2557) ที่ระบุวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเป็นศูนยแกลาง  ที่มีการเรียนรวมกันเป็นกลุม มี
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยอมรับฟใงความคิดเห็นของผูอื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผูเรียนจะบรรลุถึงเปูาหมายของการเรียนรูไดก็
ตอเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมไปถึงเปูาหมายเชนเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุมดวย 
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The effect of saving factors on retirement saving. 
A case study of supporting staffs in Pibulsongkram Rajabhat University 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคแคือ ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออมเพ่ือเตรียมความพรอมในวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามสวนใหญมีจํานวนออมเฉลี่ยตอปีไมเกิน 3,000 บาท สวนปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทนคือ อัตรา
ดอกเบี้ยและสิทธิประโยชนแที่ไดรับจากการออม ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานเศรษฐกิจคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และปใจจัยที่มีผล
ตอการออมดานทัศนคติคือ การออมเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับใชจายกรณีฉุกเฉิน 
 สําหรับผลการวิเคราะหแการถดถอยพหุ พบวา จํานวนเงินออมเฉลี่ยตอปีไมไดข้ึนอยูกับปใจจัยที่มีผลตอการออมเพ่ือเตรียม
ความพรอมในวัยเกษียณ เป็นไปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอการออมเพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับการใช
จายในกรณีฉุกเฉินเทาน้ัน โดยยังไมไดใหความสําคัญกับการออมเพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับวัยเกษียณ 
 
ค าส าคัญ : ปใจจัยที่มีผลตอการออม, การออมเพ่ือเตรียมความพรอมในวัยเกษียณ 
 
Abstract 
 This study aims to study saving factors affecting retirement saving of supporting staffs in 
Pibulsongkram Rajabhat University. The result found that most of those staff have average saving 3,000 baht per 
year, while saving rate, tax benefit, economic fluctuation and saving for emergency are motivate the amount of 
saving. Multiple regression analysis showed that the amount of saving does not effect on saving factors. It is 
possible that those staff only think about emergency saving and do not be aware the important of retirement 
saving. 
 
Keyword : Saving factors, Retirement saving 
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บทน า 
  รายงานสถานการณแผูสูงอายุไทย ปีพ.ศ. 2559 พบวา ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่สูงมาก โดยประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นดวยอัตราประมาณรอยละ 5 ตอปี ขณะที่ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มดวยอัตราสูงมากกวารอยละ 6 ตอป ีจึงเป็นสาเหตุใหประเทศไทย
จําเป็นตองเตรียมรับมือกับสถานการณแประชากรสูงวัยดังกลาว เพราะประเทศที่มีสัดสวนผูสูงอายุสูงขึ้น ยอมแสดงถึงการรับภาระของรัฐ ชุมชน 
และครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ คาใชจายในการยังชีพ และการดูแลเกี่ยวกับการอยูอาศัยที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุที่จะตองสูงขึ้นตามไปดวย 
นอกจากน้ี ยังมผีูสูงอายุจํานวนมากที่อยูในภาวะเปราะบาง น่ันคือ หน่ึงในสามของผูสูงอายุมีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน บุตรซึ่งเคยเป็นแหลง
รายไดสําคัญของผูสูงอายุมีสัดสวนลดลง ดังน้ัน รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองเรงพัฒนาระบบบํานาญใหครอบคลุมผูสูงอายุอยางทั่ว
หนา และเรงสงเสริมใหประชาชนมีความรูและวางแผนการออมเงินและใชจายอย างประหยัด เพื่อเป็นเงินออมไวใชจายยามชรา (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2560) 
 การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณสําหรับบุคคลควรเริ่มต้ังแตวัยทํางาน การบริหารทางการเงินที่ดีจําเป็นตองมีการต้ังเปูาหมายใน
การออม เปรียบเทียบผลตอบแทนที่จะไดรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการออมและการเลือกการลงทุน เพื่อเป็นการสรางความมั่งคั่งและ
มั่นคงในชีวิต โดยธิดารัตนแ อดิชาตินันทแ และแพรวพรรณ มังคลา (2554) กลาววา การบริหารทางการเงินของบุคคลน้ันขึ้นอยูกับพฤติกรรมการ
ออมของแตละคน รวมทั้งยังพบวา รูปแบบการออมมีสวนชวยสรางความมั่งคั่งใหกับบุคคลได   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหนวยงานรัฐที่มีบุคลากรอยูทั้งสิ้น 6 ประเภท ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยแประจําตามสัญญา และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา โดยบุคลากรแตละประเภทมีสวัสดิการจากการออม
เพื่อวัยสูงอายุเมื่อเกษียณแตกตางกัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเป็นบุคลากรกลุมหน่ึงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ถือไดวา เป็นผูอยูในวัยทํางานที่ตองมีการวางแผนทางการเงินขอ งตน 
เพราะสวัสดิการจากการออมเพื่อวัยสูงอายุเมื่อเกษียณแตกตางจากขาราชการ จึงอาจทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนบางคนขาดความ
มั่นคงทางการเงินในชวงเวลาเกษียณ  
 ระบบการออมเพื่อวัยสูงอายุที่แตกตางกันระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ขาราชการมีสวัสดิการเมื่อเกษียณจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) แตสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยคือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม  ซึ่งผูมีอาชีพรับ
ราชการน้ันมีระดับความเพียงพอจากการออมเพื่อเตรียมเกษียณสูงกวาผูมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน (อรุณี นุสิทธิ์ และคณะ, 2557) นอกจากน้ี 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกําลังอยูระหวางการพิจารณาเพื่อยกเลิกกองทุน หากยกเลิก
ไปจะทําใหการวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสําคัญมากย่ิงขึ้น  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นแนวทางและใหขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการออม
เพื่อวัยสูงอายุ 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาระดับปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัยเกษียณดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนคติ 
รวมทั้งพฤติกรรมออม คือ จํานวนออมของของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีแนวคิดและทฤษฎีที่ใชเป็นกรอบการศึกษา ดังน้ี 
 ทฤษฎีวัฎจักรชีวิต  
 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (The Life-cycle theory of consumption) เป็นแนวคิดที่พิจารณาวา บุคคล (Economic 
Agent) เป็นหนวยเศรษฐกิจหนวยหน่ึงที่มีความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) อยูเสมอ โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนแสูงสุด (Maximized Utility) 
ภายใตงบประมาณจํากัด (The Budget Constrain) เพื่อใหชีวิตมีความมั่งคั่ง ซึ่งการออมระหวางวัยทํางานเกิดขึ้น เพราะตองการหลีกเลี่ยงการ
ลดลงของมาตรฐานในการดําเนินชีวิต แตละคนจึงออมในชวงที่มีรายไดสูงสุดและไมออมในขณะเกษียณ โดยจะนําเงินออมรวมทั้งสินทรัพยแที่เก็บ
สะสมไวมาใชจายในชวงเวลาเกษียณ สงผลใหสินทรัพยแเหลาน้ันลดลง (Modigliani and Brumberg, 1954; Ando and Modigliani, 1963)  
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 การออมของบุคคลนอกจากขึ้นอยูกับการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินของแตละคนแลว แรงจูงใจหรือวัตถุประสงคแในการออม
ยังมีสวนสําคัญทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการออมเกิดขึ้นไดเชนกัน โดยแรงจูงใจในการออม (ดิเรก ปใทมสิริวัฒนแ, 2551) ไดแก 
 1.  การออมเพื่อเป็นการสะสมมรดก (Bequest Saving) 
 2.  การออมเพื่อเหตุผลอื่น ๆ เชน ตองการใชจายเงินออมเพื่อการศึกษา หรือลงทุนกิจการสวนตัว 
 3. การออมเพื่อปูองกันความไมแนนอน (Precautionary Saving) เป็นการสํารองเงินเพื่อความไมประมาทในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เชน 
การลดลงของรายได หรือมีความจําเป็นตองใชจายเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน การออมเพื่อวัยสูงอายุ (Retirement Saving) จึงถือเป็นการออมเพื่อปูองกัน
ความไมแนนอน  
 4.  การออมเพื่อสะสมทุนและผลประโยชนแตอบแทน เป็นการออมผานสินทรัพยแคงทน (Durable Goods)   
 ปใจจัยท่ีมีผลตอการออม 
 ปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัยเกษียณประกอบดวยปใจจัยหลายประการ  แตอยางไรก็ตาม เมื่อถึงวัยสูงอายุ 
ความจําเป็นในชีวิตของผูสูงวัยที่แตกตางกันออกไป สงผลใหคาใชจายที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตแตกตางกันดวย โดยปใจจัยที่มีผลตอการออม
น้ันมักเริ่มต้ังแตบุคคลน้ันๆ ยังทํางานประกอบอาชีพอยู เชน เงินเดือน คาใชจายในชีวิตประจําวัน ความรูทางการเงิน การยอมรับความเสี่ยงจาก
การลงทุน เป็นตน (วิโรจนแ เจษฎาลักษณแ และธนภรณแ เน่ืองพลี, 2561) สําหรับการศึกษาน้ี ปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัย
เกษียณ ไดแก 
 1. ปใจจัยดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการออม คือ สิ่งดึงดูดใจที่ชวยใหผูออมตัดสินใจออม ย่ิงผลตอบแทนสูง ปริมาณการออม
ยอมจะสูงตามไปดวย เพราะหากผลตอบแทนที่ไดรับ เชน อัตราดอกเบี้ยสูง บุคคลก็จะนําเงินไปออมเพิ่มขึ้น 
 2. ปใจจัยดานเศรษฐกิจ คือ ปใจจัยที่มีผลตอการออมไมทางตรงก็ทางออม เชน ราคาสินคาและบริการ ภาวะเงินเฟูอ เป็นตน ซึ่งหาก
ราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น บุคคลยอมตองใชเงินในการบริโภคสินคาเพิ่มขึ้น และอาจจะทําใหการออมลดลง  
 3. ปใจจัยดานทัศนคติการออม คือ ปใจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงแกผูออม อาจกลาวไดวา ถาผูออมมีทัศนคติในการออมเชิงบวก การ
ออมของคนน้ันจะเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกันถาผูออมมีทัศนคติในการออมเชิงลบ การออมของเขาจะลดลง 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 144 คน สําหรับกลุมตัวอยาง
ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (1973) ที่ความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 106 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
 การวิเคราะหแขอมูลเป็นการวิเคราะหแเชิงปริมาณ สถิติที่ใช คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแ
การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) แบบ Enter 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคแการวิจัย พบวา  
 1. ผลการศึกษาระดับปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัยเกษียณดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนคติ 
รวมทั้งพฤติกรรมออม คือ จํานวนออมของของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบขอมูลดังน้ี 

พฤติกรรมการออม 
)จํานวนเงิน ออม( 

ปใจจัยท่ีมีผลตอการออม 
- ดานผลตอบแทน 

- ดานเศรษฐกิจ  
- ดานทัศนคติ  
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ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปใจจัยที่มีผลตอการออม 

ปใจจัยท่ีมีผลตอการออม 
ดานผลตอบแทน 

 ̅ S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ล าดับ 

1. อัตราดอกเบี้ย 4.12 0.77 มาก 1 
2. อัตราการจายเงินปในผล 4.08 0.78 มาก 2 
3. ระยะเวลาที่ไดรับผลตอบแทน 4.04 0.83 มาก 3 
4. สิทธิประโยชนแที่ ไดรับจากการออม เชน ก าร
ลดหยอนภาษี  

4.12 0.80 มาก 1 

รวม 4.11  มาก  
ปใจจัยท่ีมีผลตอการออม 

ดานเศรษฐกิจ 
 ̅ S.D. ระดับ

ความส าคัญ 
ล าดับ 

1. อัตราเงินเฟูอ 3.80 0.82 มาก 3 
2. อัตราภาษีเงินได 3.86 0.83 มาก 2 
3. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 3.88 0.85 มาก 1 
4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 3.67 0.85 มาก 4 
รวม  3.81  มาก  

ปใจจัยท่ีมีผลตอการออม 
ดานทัศนคติ 

 ̅ S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ล าดับ 

1. การออมเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งใหกับตัวเอง 4.33 0.77 มาก 3 
2. การออมเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับใชจาย
ในกรณีฉุกเฉิน 

4.45 0.77 มาก 1 

3. การออมเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับการ
เกษียณอายุ 

4.39 0.79 มาก 2 

รวม 4.40  มาก  

 จากตารางที่ 1 พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการออม ดานผลตอบแทนโดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก (  ̅ = 4.11) ซึ่งทุกขอมี

ความสําคัญในระดับมาก ตามลําดับดังน้ี คือ สิทธิประโยชนแที่ไดรับจากการออม เชน การลดหยอนภาษี ( ̅ = 4.12) และอัตราดอกเบี้ย ( ̅ = 

4.12) รองลงมาคือ อัตราการจายเงินปในผล ( ̅ = 4.08) 

 สําหรับปใจจัยที่มีผลตอการออม ดานเศรษฐกิจโดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.81) ซึ่งทุกขอมีความสําคัญในระดับมาก 

ตามลําดับดังน้ี คือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ( ̅ = 3.88) รองลงมาคือ อัตราภาษีเงินได ( ̅ = 3.86) และอัตราเงินเฟูอ ( ̅ = 3.86)  

 นอกจากน้ี ปใจจัยที่มีผลตอการออม ดานทัศนคติโดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับ มาก ( ̅ = 4.40) ซึ่งทุกขอมีความสําคัญในระดับ

มาก ตามลําดับดังน้ี คือ การออมเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับใชจายกรณีฉุกเฉิน ( ̅ = 4.45) รองลงมาคือ การออมเป็นการเตรียมความ

พรอมสําหรับการเกษียณอายุ ( ̅ = 4.39) และการออมเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งใหกับตัวเอง ( ̅ = 4.33) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการออม คือ จํานวนเงินออมเฉลี่ยตอปี 

จ านวนเงินออมเฉลี่ยตอป ี จ านวน (n = 106) รอยละ 
ตํ่ากวา 1,000 บาท 35 33.02 
1,001 – 3,000 บาท 52 49.06 
3,001 – 5,000 บาท 12 11.32 
5,001 บาทขึ้นไป 7 6.60 
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 จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอปี 1,001 –3,000 บาท คิดเป็นรอยละ 49.06 รองลงมาคือ 
จํานวนออมเฉลี่ยตอปีตํ่ากวา 1,000 บาท คิดเป็นรอยละ 33.02 และจํานวนออมเฉลี่ยตอปี 3,001–5,000 บาท คิดเป็นรอยละ 11.32 ตามลําดับ 
 2. ผลการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อเตรียมความพรอมในวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม โดยการวิเคราะหแการถดถอยพหุ และใชการเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธี Enter ซึ่งใสตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร เพื่อพิจารณา
วาจะสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดรอยละเทาใด และมีตัวแปรใดบางที่สงผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ พบขอมูลดังน้ี 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหแการถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) แบบ Enter 

ตัวแปร (จ านวนเงินออมเฉลี่ยตอปี) B Std. Error Beta t Sig. 
ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทน .152 .168 .125 .908 .366 
ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานเศรษฐกิจ -.203 .130 -.181 -1.559 .122 
ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานทัศนคติ .061 .154 .048 .034 .694 

Multiple R = .169a  R Square = .029  Adjusted R Square = .000  Std. Error = .860 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 3 พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนคติ ไมมีผลตอพฤติกรรมการออม คือ 
จํานวนการออม นอกจากน้ี ผลการวิเคราะหแคาประสิทธิ์สัมพันธแพหุคูณ (Multiple R) เทากับ 0.169 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) 
เทากับ 0.029 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.000 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ 
(Standard Error) เทากับ 0.860 
 แสดงวา ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนคติ ไมสามารถทํานายพฤติกรรมการออม คือ จํานวน
การออมของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได น่ันคือ พฤติกรรมการออมคือ จํานวนออมเฉลี่ยตอปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมไดขึ้นอยูกับปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ 
และดานทัศนคติ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนใหญมีจํานวน
ออมเฉลี่ยตอปีไมเกิน 3,000 บาท สวนปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทนคือ อัตราดอกเบี้ยและสิทธิประโยชนแที่ไดรับจากการออม เช น 
การลดหยอนภาษี ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานเศรษฐกิจคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และปใจจัยที่มีผลตอการออมดานทัศนคติคือ การออม
เป็นการเตรียมความพรอมสําหรับใชจายกรณีฉุกเฉิน 
 แตอยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหแการถดถอยพหุ พบวา จํานวนออมของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามไมไดขึ้นอยูกับปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนคติ ซึ่งอาจเป็นไปไดวา พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนสวนใหญใหความสําคัญตอการออมโดยมีความตองการเพื่อเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับการใชจายในกรณีฉุกเฉินเทาน้ัน โดย
ยังไมไดใหความสําคัญกับการออมเพื่อเป็นการเตรียมความพรอมสําหรับวัยเกษียณ อีกทั้งยังพิจารณาวา การออมของตนเองน้ันเป็นการออมเพื่อ
ปูองกันความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตองการผลประโยชนแในการออมจากอัตราดอกเบี้ยและสิทธิประโยชนแ เชน การลดหยอนภาษีเพียงเทาน้ัน  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชองทางการใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และการออมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับวัย
เกษียณใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน นอกจากน้ี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนแตละคนตองตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การเตรียมความพรอมทางการเงินสําหรับวัยเกษียณ โดยศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการวางแผนการออมและเพิ่มความรูในการบริหารจัดการการเงิน
ของตนเอง 
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ขอจ ากัด 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และศึกษาเฉพาะ
ปใจจัยที่มีผลตอการออมดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ และดานทัศนคติ จึงยังขาดการศึกษาปใจจัยดานอื่น ไดแก ปใจจัยสวนบุคคล (เชน เพศ 
รายได และอายุ) ความรูทางการเงิน เป็นตน ซึ่งเป็นปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเชนกัน  
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศส าหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
A Comparative Study of Learning Outcomes Bachelor’s Degree Standard in 

Accounting with International Education Standard for Professional Accountant 
 

พัชรินทรา ชัยสมตระกูล1 และสุธีรา วิไลกุล2 
Patcharintra Chaisomtrakul and Suteera Wilaikul 

 

บทคัดยอ 
  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษา

ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงคแเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชีกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ดวยวิธีการวิเคราะหแสวนประกอบของขอมูล 
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความสอดคลองและความแตกตางของผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี (TQF) และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) โดยจัดแบงกลุมรายวิชาบัญชีเป็น 7               
กลุม ไดแก กลุมวิชาการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน กลุมวิชาการบัญชีบริหาร กลุมวิชาการเงินและการบริหารการเงิน 
กลุมวิชาภาษีอากร กลุมวิชาการสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น กลุมวิชาการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน และกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นําผลการเรียนรูที่มีวัตถุประสงคแของการวัดผลเหมือนกันมาจับคูกัน และวิเคราะหแกลุม
รายวิชาตามผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) และมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) พบวา 1) กลุมวิชาการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมมีความแตกตางมากท่ีสุด 2) กลุมวิชาการบัญชีบริหาร มีผลการเรียนรูใกลเคียงกัน 3) กลุมวิชาการเงินและการ
บริหารการเงิน ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และดานทักษะทางปใญญามีความแตกตางมากที่สุด  4) กลุมวิชาภาษีอากร ผล
การเรียนรูดานทักษะทางปใญญามีความแตกตางมากท่ีสุด 5) กลุมวิชาการสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมีความแตกตางมากที่สุด 6) กลุมวิชาการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน ผลการเรียนรูดานทักษะทางปใญญามีความแตกตางมากที่สุด 7) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรูดาน
ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีมีความแตกตางมากท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ : ผลการเรียนรูสาขาวิชาการบัญชี 
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Abstract 
The comparative study of learning outcome of bachelor‖s degree standard in accounting with 

international education standard for professional accountant aims to compare learning outcomes according to 
bachelor‖s degree standard in accounting program with international education standard for professional 
accountants. The methods included analysis of data components, comparison and differentiation of learning 
outcomes according to bachelor‖s degree standard in accounting program (TQF) and international education 
standard for professional accountants (IES). The accounting subjects were divided into 7 groups including 
accounting, finance and financial reporting group, managerial accounting group, finance and financial 
management group, tax group, auditing and assurance group, supervision, risk management and internal control 
group and information technology group. The learning outcomes with same assessment objectives were 
matched and subject groups were analyzed according to learning outcomes specified in Bachelor of Accounting 
Curriculum (Revised 2018) of Pibulsongkram Rajabhat University. 
 The results of comparative study of learning outcomes according to bachelor‖s degree standard in 
accounting program (TQF) with international education standard for professional accountants (IES) were found 
that 1)  in accounting, finance and financial reporting  group, learning outcomes in terms of morality and ethic 
were mostly different, 2) learning outcomes in managerial accounting group were similar, 3) learning outcomes 
related to morality, ethics and intellectual skills in finance and financial management group had highest 
distinction, 4) in tax group, learning outcomes concerning intellectual skills were dissimilar at the highest level, 5) 
learning outcomes related to interpersonal relationship skills and responsibility in auditing and assurance group 
were mostly distinct, 6) in supervision, risk management and internal control group, learning outcomes regarding 
intellectual skills were mostly different and 7) learning outcomes in terms of numerical analysis skill, 
communication and technology usage in information technology group contained highest difference. 
 
Keyword : Learning Outcomes Bachelor‖s Degree in Accounting 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรีจะตองดําเนินการตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualifications 
Framework: NQF) ที่กําหนดเพื่อเป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงระดับความสามารถของบุคคลที่เป็นผลลัพธแจากการศึกษา โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นหนวยงานกํากับดูแลเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา และสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นหนวยงานกํากับดูแลเกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหเกิดระบบการพัฒนากําลังคนระดับชาติที่เป็นเอกภาพ ดังน้ันการจัดการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะตองคํานึงถึง
ขอกําหนดจากทั้งสองหนวยงาน ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชา
การบัญชีตองเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และในสวนของ
สภาวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นองคแกรที่มีหนาที่พัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหกาวสูระดับสากล ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
ใชแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา ดานบัญชีระหวางประเทศ ( International Accounting 
Education Standards Board : IAESB) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสหพันธแนักบัญชีระหวางประเทศ คณะกรรมการน้ีมีหนาที่พัฒนามาตรฐาน
และแนวทางดานการศึกษาและการพัฒนานักบัญชี และไดมีการออกมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ( International Education 
Standards)   เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสรางวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ดวยมาตรฐานที่ประสานสอดคลองกัน และใหบริการทางวิชาชีพมี
คุณภาพสูงอยางสม่ําเสมอในการตอบสนองประโยชนแสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชพี
บัญชี ไดกําหนดใหสถาบันการศึกษาตองนํามาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชพีบัญชี มาใชในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี 
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           มาตรฐานการศึกษาจากทั้งสองหนวยงานดังกลาวขางตน ไดกลาวถึงผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นแกผูเรียนจากการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งผลการเรียนรูที่กําหนดตามมาตรฐานการศึกษาจากทั้งสองหนวยงานมีความเหมือน และแตกตางกันในแตละผลการ
เรียนรู ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนําผลการศึกษามาใชเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในรอบตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
                ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตใชเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และเพื่อประโยชนแในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไ ดทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
 การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรู เพื่อใหไดมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน ดังน้ี 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีความซื่อสัตยแสุจริต มีวินัย 

เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคแในสังคม  มีจิตสํานึก และ
พฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนแสวนรวมมากกวาประโยชนแสวนตนอยางมีคุณธรรม 

 2. ความรู 
  มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี  มีความรูและความเขาใจในองคแความรู
ทางดานอื่นที่สัมพันธแกับองคแความรูดานการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตแใชไดอยางเหมาะสม มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการ
ปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจากประสบการณแ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

 3. ทักษะทางปใญญา 
  สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและวิเคราะหแปใญหาที่มีความซับซอนไดดวย
ตนเอง สามารถประยุกตแและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธแกันใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปใญหารวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณแตางๆอยางสรางสรรคแ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 

 4. ทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษยแสัมพันธแที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
และปรับตัวใหเขากับสถานการณแและวัฒนธรรมขององคแกรไดเป็นอยางดี มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคแ สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปใญหาในสถานการณแตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหแเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคแในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปใญหาหรือขอโตแยง สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับ
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ปใญหาและกลุมผูฟใงที่แตกตางกัน สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 2. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 

สมาชิกสหพันธแนักบัญชีระหวางประเทศออกขอกําหนดการเขาสูหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีเพื่อปกปูองผลประโยชนแสาธารณะ โดย
กําหนดมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี และสงเสริมการผสมผสานของมาตรฐานการศึกษาภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ เรียกวา มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ มาตรฐานฉบับน้ีอธิบายหลักการที่ใชในการกําหนดและสื่อสารขอกําหนดทางการ
ศึกษาสําหรับการเขาสูหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี โดยขอกําหนดในการเขาสูวิชาชีพไดกลาวไวในมาตรฐานการศึกษาฉบับตอไปนี้  

 1. IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรูความสามารถเชิงเทคนิค  
 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกคือการเรียนรูและการพัฒนาที่ผูมุงมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีไดพัฒนาความรูความสามารถ

เป็นลําดับแรกอันนําไปสูการปฏิบัติตามบทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชี การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกหมายรวมถึง การศึกษาทั่วไป 
การศึกษาวิชาชีพทางการบัญชี ประสบการณแภาคปฏิบัติ และการประเมินผล การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกจะดําเนินไปอยางตอเน่ือง
จนกระทั่งผูมุงมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถทางวิชาชีพตามที่ไดกําหนดไว สําหรับบทบาทที่ตนไดเลือกไว
ในวิชาชีพบัญชี ความรูความสามารถดานเทคนิค หมายถึงความรูความสามารถเกี่ยวกับการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน การภาษี
อากรและเศรษฐศาสตรแ ผลการเรียนรูเป็นตัวกําหนดเน้ือหาและความรูเชิงลึก ความเขาใจ และการประยุกตแใชที่จําเป็น โดยจัดเป็นกลุมของ
รายวิชาที่มีเน้ือหาสัมพันธแกันเป็น 7 กลุม ดังน้ี 1) การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 2) การบัญชีบริหาร 3) การเงินและการบริหาร
การเงิน 4) ภาษีอากร 5) การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 6) การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 7) เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 2. IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ทักษะทางวิชาชีพ  
 ความรูความสามารถดานทักษะทางวิชาชีพ หมายถึงทักษะทางปใญญาและองคแกร การกําหนดทักษะทางวิชาชีพที่ผูมุงมั่น

ประกอบวิชาชีพบัญชีจําเป็นตองพัฒนาและแสดงใหเห็นกอนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกตอบสนองวัตถุประสงคแหลายประการ 
ไดแก การปกปูองสวนไดเสียสาธารณะ การยกระดับคุณภาพงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และการสงเสริมความเชื่อมั่นในวิชาชีพบัญชี ใน
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับน้ี จัดประเภททักษะทางวิชาชีพตามความรูความสามารถดานทักษะทางวิชาชีพออกเป็น 4 ดาน ดังน้ี 1) 
ดานปใญญา หมายถึง ความสามารถของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการแกไขปใญหา การตัดสินใจ และการใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 2) 
ดานความสัมพันธแระหวางบุคคลและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการทํางานและมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) ดานการจัดการบุคคล หมายถึง ทัศนคติและความประพฤติสวนบุคคลของผูประกอบวิชาชีพ   4) ดานการจัดการองคแกร 
หมายถึง ความสามารถของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพกับองคแกรหรือภายในองคแกรเพื่อใหไดผลหรือผลลัพธแที่
เหมาะสมดวยบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู  

 3. IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ  
 ความรูความสามารถดานคานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ หมายถึงความรูความสามารถดานหลักจริยธรรมพรอมทั้ง

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ และการใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 มาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2558 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ ตารางวิเคราะหแผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ใน 5 
ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปใญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 3 ดาน ไดแก 1) ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 2) ทักษะทางวิชาชีพ และ 3) คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ เป็น
การเปรียบเทียบเฉพาะวิชาแกนในกลุมสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 4 รายวิชา และวิชาเอกบังคับจํานวน 11 รายวิชา รวม 15 รายวิชา 
 การวิเคราะหแใชวิธีการวิเคราะหแสวนประกอบ (Component Analysis) เปรียบเทียบความเหมือนหรือความสอดคลองและ
ความแตกตางของผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
แยกแสดงตามกลุมรายวิชา 7 กลุม ดังน้ี 
 1. กลุมวิชาการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
 1.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ พบวา 
มีความตางกัน 4 ขอ  
 1.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 2 ดานความรู กับ IES 2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค พบวา มีความเหมือนกัน 1 
ขอ และตางกัน 2 ขอ 

 1.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 3 ดานทักษะทางปใญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – ปใญญา พบวา มีความ
เหมือนกัน 1 ขอ และตางกัน 1 ขอ 
 1.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 4 ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กับ IES3 ทักษะ
วิชาชีพ  - ความสัมพันธแระหวางบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองคแกร พบวา มีความเหมือนกัน 1 ขอ และตางกัน 2 ขอ  
 1.5  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 5 ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบวา มีความเหมือนกัน 1 ขอ และตางกัน 2 ขอ  

 2. กลุมวิชาการบัญชีบริหาร 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ พบวา 

มีความตางกัน 1 ขอ  
 2.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 2 ดานความรู กับ IES 2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค พบวา มีความเหมือนกัน 1 
ขอ และตางกัน 1 ขอ  
 2.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 3 ดานทักษะทางปใญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – ปใญญา พบวา มีความ
เหมือนกัน 1 ขอ 
 2.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 4 ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะ
วิชาชีพ  - ความสัมพันธแระหวางบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองคแกร พบวา ไมเหมือนกัน และไมตางกัน  
 2.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 5 ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบวา มีความตางกัน 1 ขอ  
 3. กลุมวิชาการเงินและการบริหารการเงิน 
 3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ พบวา 
มีความตางกัน 2 ขอ 
 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 2 ดานความรู กับ IES 2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค พบวา มีความเหมือนกัน 1 
ขอ และตางกัน 1 ขอ 
 3.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 3 ดานทักษะทางปใญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – ปใญญา พบวา มีความ
ตางกัน 2 ขอ  
 3.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 4 ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะ
วิชาชีพ  - ความสัมพันธแระหวางบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองคแกร พบวา มีความตางกัน 1 ขอ 
 3.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 5 ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบวา มีความตางกัน 1 ขอ  
 4. กลุมวิชาภาษีอากร 
 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ พบวา 
มีความเหมือนกัน 1 ขอ และตางกัน 1 ขอ 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 2 ดานความรู กับ IES 2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค พบวา มีความเหมือนกัน 2 
ขอ และตางกัน 1 ขอ 
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 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 3 ดานทักษะทางปใญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – ปใญญา พบวา มีความ
ตางกัน 2 ขอ 
 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 4 ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะ
วิชาชีพ  - ความสัมพันธแระหวางบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองคแกร พบวา มีความเหมือนกัน 2 ขอ 
 4.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 5 ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบวา มีความตางกัน 1 ขอ  
 5. กลุมวิชาการสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 
 5.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ พบวา 
มีความเหมือนกัน 2 ขอ และตางกัน 1 ขอ  
 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 2 ดานความรู กับ IES 2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค พบวา มีความเหมือนกัน 1 
ขอ และตางกัน 3 ขอ 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 3 ดานทักษะทางปใญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – ปใญญา พบวา มีความ
ตางกัน 3 ขอ  
 5.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 4 ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะ
วิชาชีพ  - ความสัมพันธแระหวางบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองคแกร พบวา มีความตางกัน 4 ขอ 
 5.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 5 ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบวา มีความตางกัน 1 ขอ  
 6. กลุมวิชาการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
 6.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ พบวา 
มีความเหมือนกัน 2 ขอ และตางกัน 1 ขอ 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 2 ดานความรู กับ IES 2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค พบวา มีความเหมือนกัน 1 
ขอ และตางกัน 2 ขอ 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 3 ดานทักษะทางปใญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – ปใญญา พบวา มีความ
ตางกัน 2 ขอ  
 6.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 4 ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะ
วิชาชีพ  - ความสัมพันธแระหวางบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองคแกร พบวา มีความเหมือนกัน 1 ขอ และตางกัน 2 ขอ 
 6.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 5 ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบวา มีความตางกัน 1 ขอ  
 7. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 คานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ พบวา 
มีความตางกัน 1 ขอ  
 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 2 ดานความรู กับ IES 2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค พบวา มีความเหมือนกัน 1 
ขอ และตางกัน 2 ขอ 
 7.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 3 ดานทักษะทางปใญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – ปใญญา พบวา มีความ
เหมือนกัน 1 ขอ และตางกัน 1 ขอ 
 7.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 4 ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะ
วิชาชีพ  - ความสัมพันธแระหวางบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองคแกร พบวา มีความเหมือนกัน 2 ขอ และตางกัน 1 ขอ  
 7.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู TQF 5 ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบวา มีความตางกัน 3 ขอ  
 
 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   879 

สรุปและอภิปรายผล 
 การสรุปผลการวิจัยนําเสนอผลการเปรียบเทียบทั้ง 7 กลุมวิชาเป็นตาราง ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) และมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี มีประเด็นเพื่อนํามาอภิปรายไดดังน้ี 
 1.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมวิชาการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความแตกตางกันมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ใหความสําคัญกับการวัดผลการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรมมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) กลาวคือ TQF 1 วัดผล
การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง 4 ขอ คือ ตองการใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในคณุคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพมีทัศนคติ
ที่ดีตอวิชาชีพ มีความซื่อสัตยแสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันและสังคม สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิต
อยางสรางสรรคแในสังคม มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนแสวนรวมมากกวาประโยชนแสวนตนอยางมีคุณธรรม แต IES 4 ไมวัดผล
การเรียนรูในกลุมวิชาน้ี 
 2.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมวิชาการบัญชีบริหาร เมื่อพิจารณาในภาพรวมถือวามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ใหความสําคัญกับการวัดผลการเรียนรูใกลเคียงกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES)    
 3.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมวิชาการเงินและการบริหารการเงิน ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ทักษะทางปใญญามีความแตกตางมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  (TQF) ใหความสําคัญกับการวัดผลการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมและดานทักษะทางปใญญา ซึ่งตางจากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) 
กลาวคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม TQF 1 ขอที ่3 ตองการใหนักศึกษาสามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคแในสังคม แต IES 4 
ตองการใหนักศึกษาระบุประเด็นทางจริยธรรมและกําหนดวาเมื่อใดควรประยุกตแใชหลักจริยธรรม และดานทักษะทางปใญญา TQF 3 ตองการให
นักศึกษาสามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะหแปใญหาไดดวยตนเอง ตามขอที่ 1 และสามารถติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามขอที่ 3 แต IES 3 ไมวัดผลการเรียนรูในกลุมวิชาน้ี 
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 4.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมวิชาภาษีอากร ผลการเรียนรูดานทักษะทางปใญญามีความแตกตางมากที่สุด โดย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  (TQF) ใหความสําคัญกับการวัดผลการเรียนรูดานทักษะทางปใญญามากกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) กลาวคือ TQF 3 ตองการใหนักศึกษาสามารถสืบคน 
ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะหแปใญหาไดดวยตนเอง ตามขอที่ 1 และสามารถประยุกตแความรูทางการบัญชีและ
ดานอื่นที่สัมพันธแกันใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปใญหาในสถานการณแตางๆอยางสรางสรรคแ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น
จากการตัดสินใจ ตามขอที่ 2 แต IES 3 ไมวัดผลการเรียนรูในกลุมวิชาน้ี 
 5.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมวิชาการสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธแ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมีความแตกตางกันมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ใหความสําคัญกับ
การวัดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) กลาวคือ TQF 4 ตองการใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามขอที่ 1 มีมนุษยแสัมพันธแที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณแและวัฒนธรรมขององคแกรไดเป็นอยางดี ตามขอที่ 2 
และมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคแ สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปใญหาในสถานการณแตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา 
หรือในบทบาทของผูรวมงานทีมงาน ตามขอที่ 3 แต IES 3 ตองการใหนักศึกษาแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต 
 6.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมวิชาการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ผลการเรียนรูดาน
ทักษะทางปใญญามีความแตกตางมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ใหความสําคัญกับการวัดผลการ
เรียนรูดานทักษะทางปใญญามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  (IES) กลาวคือTQF 
3 ตองการใหนักศึกษาสามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะหแปใญหาไดดวยตนเอง  ตามขอที่ 1 และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามขอ  ที่ 3 แต IES 3 ไมวัดผลการเรียนรูในกลุมวิชาน้ี 
 7.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีมีความแตกตางมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ใหความสําคัญกับการวัดผลการ
เรียนรูดานทักษะทางปใญญามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  (IES) กลาวคือ     
TQF 5 ตองการใหนักศึกษามีทักษะการใชวิธีวิเคราะหแเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคแใน     การแปลความหมาย  และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปใญหาหรือขอโตแยง ตามขอที่ 1 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปใญหาและกลุมผูฟใงที่แตกตางกัน ตามขอที่ 2 และสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ ตามขอที่ 3 แต IES 3 ไมวัดผลการเรียนรูในกลุมวิชาน้ี 
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การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา ไรเฉลิม ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

The Study on Cost and Returns of planting Kluai Khai Pesticide-Free: The Case Study of 
Chaloem Park, Tambon Wanghin, Amphor Muang, Tak Province. 

 
น้ าฝน  คงสกุล1  ยศวินกาญจนแ กอบกาญจนพฤติ2  

Namphon  kongsakool  Yodsawinkan Kobkanjanapued 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ  ไรเฉลิม ตําบลวังหิน 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษไรเฉลิม ตําบลวังหิน 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยทําการเก็บขอมูล 1 ปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยเป็นเกษตรกรผูทํา
การปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษไรเฉลิม ของตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 1 ราย และรวบร วมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณแ  เชิงลึก สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ คือ รอยละและคาเฉลี่ย และใชการวิเคราะหแทางการบัญชีการเงิน
ประกอบดวย กําไร (ขาดทุน) อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย อัตรากําไรสุทธิตอเงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน 
           ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีที่ดินที่ใชในการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษเป็นของตนเอง และมีประสบการณแในการปลูก
กลวยไขมากกวา 10 ปี จึงมีความชํานาญในการปลูกกลวยไข เงินทุนสวนใหญเป็นเงินทุนสวนตัวคิดเป็นรอยละ 90 และรอยละ 10 มา
จากการกูยืม ซึ่งแหลงเงินทุนจากการกูยืมสวนใหญมาจากเงินกองทุนประจําหมูบาน และขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนในการปลูก
กลวยไขแบบปลอดสารพิษไรเฉลิม พบวา การปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษตอไรตอปี ใชเงินลงทุนครั้งแรกในระยะเวลา 1 ปี เทากับ 
19,700 บาท จึงจะสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร และพบวาหลังจากท่ีเกษตรกรมีรายไดจากการขายกลวยไขแบบปลอดสารพิษ
แลวมีคาใชจายรวมทั้งหมดตอไรตอปีเทากับ 14,000 บาท และมีรายไดทั้งหมดตอไรตอปี เทากับ 39,000 บาท จึงทําใหมีกําไรสุทธิตอ
ไรตอปี เทากับ 25,000 บาท ท้ังน้ีรายไดจากการขายกลวยไขแบบปลอดสารพิษจะไมเทากันในแตละเดือนมาจากการเจริญเติบโตและ
ความสมบูรณแของกลวยไขและบางครั้งมีลมพายุแรงทําใหตนกลวยโคนหักเสียหาย ดานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกกลวยไข
แบบปลอดสารพิษไรเฉลิม พบวา อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย เทากับ 64.10% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เทากับ 
126.90% และเมื่อทําการวิเคราะหแระยะเวลาคืนทุน พบวาการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษเกษตรกรใชเวลาประมาณ 8 เดือน จะ
ไดคืนเงินลงทุนที่จายไป จากผลการวิจัยพบวาการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษจะใหผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกวาการ
ปลูกกลวยไขโดยการใชสารเคมีเน่ืองจากปใจจุบันผูบริโภคหันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากข้ึนดังน้ันทําใหกลวยไขที่ปลูกโดยปลอด
สารพิษเป็นที่ตองการของผูบริโภคและมีราคาท่ีแพงกวากลวยไขที่ปลูกแบบใชสารเคมี  
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Abstract 
The objective of this study were 1) The studying of Farmers planting Kluai Khai Pesticide-Free Chaloem 

Park, Tambon Wanghin, Amphor Muang, Tak Province. 2) The Costs and Returns of planting Kluai Khai Pesticide-
Free Chaloem Park, Tambon Wanghin, Amphor Muang, Tak Province. Retroactive data collection one year 
(January 1st – December 31th, 2018). The sample used in the research of Farmers planting Kluai Khai Pesticide-
Free Chaloem Park, Tambon Wanghin, Amphor Muang, Tak Province of 1 case and collected data using 
questionnaires and in-depth interview. Statistics are used to analysts percentage and average. And analysis of the 
financial account includes profit (loss). Gross profit on sales Gross profit on investments and Payback Period. 
 The Study found that Farmers planting Kluai Khai Pesticide-Free Chaloem Park have the land used to 
grow Kluai Khai Pesticide-Free, is his own. Experience in growing Kluai Khai over ten years so there are some 
dexterity and private capital in growing Kluai Khai Pesticide-Free 90 percent and 10 percent, using loans. The 
source for lending to farmers from village funds. The Cost and Returns of planting Kluai Khai Pesticide-Free 
Chaloem Park per rai per year have investments in the first period one year at 19,700 bath so it will be able to 
generate income to the farmers after farm income from the sale of Kluai Khai Pesticide-Free and found that it 
cost a per rai per year total of 14,000 bath and revenues per rai per year totaling 39,000 bath and a net profit 
per rai per year of 25,000 bath. These income from selling Kluai Khai Pesticide-Free is not the same in each 
month  form the growth and integrity of Kluai Khai, sometime with storm-force causes the  Kluai Khai tree felled 
less damaged. The Costs and Returns of planting Kluai Khai Pesticide-Free Chaloem Park, have the rate of profit 
to net sales of 64.10% and return on investment (ROI) 126.90% and after analysis payback period found  farmers 
have to take eight months to will have to pay back the investment. The research found planting Kluai Khai 
Pesticide-Free return and quicker payback period time to the planting Kluai Khai with chemical use. Because 
consumers are interested in health care, So the planting Kluai Khai Pesticide-Free needs of consumers. And the 
price is more expensive than planting Kluai Khai with chemical use.   
 
Keywords : Kluai Khai , Pesticide-Free , Cost , Return  
 
บทน า 

กลวยไข ซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรแวา Musa sapientum, Linn. หรือ Kluai Khai เป็นไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญที่นิยมรับประทาน
และสงออกตางประเทศ เน่ืองจากใหเน้ือแนน นุมหวาน เปลือกบางและมีกลิ่นหอม ซึ่งถือวาเป็นกลวยที่นิยมรับประทานและปลูกมากเป็นอันดับ
แรกๆ เหมือนกับกลวยนํ้าวาและกลวยหอม ปใจจุบัน กลวยไขสามารถปลูกไดทุกพื้นที่ของประเทศไทยเน่ืองจากมีวิธีการปลูกที่งายและไมยุงยาก 
เพียงเลือกหนอจากตนที่ตัดเครือแลวและเป็นหนอที่มีใบแคบจากน้ันใหเตรียมพื้นที่ปลูก โดยระยะที่เหมาะสมคือ 2 x 2 เมตร หรือ 2 x 3 เมตร 
ซึ่งกลวยไขมีแหลงปลูกด้ังเดิมอยูที่จังหวัดกําแพงเพชร ตาก และนครสวรรคแ จึงทําใหในปใจจุบันจังหวัดตากจึงเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการปลูกกลวยไข 

ตําบลวังหิน อําเมือง จังหวัดตาก เป็นตําบลหน่ึงที่มีการปลูกกลวยไขแตปใจจุบันยอดขายกลวยไขมีจํานวนลดลงและราคาตํ่าลง 
เน่ืองจากในปใจจุบันผูบริโภคตางหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจึงทําใหผูบริโภคสวนใหญหันมารับประทานผัก
และผลไมที่ปลอดสารเคมีที่เราเรียกวาผักปลอดสารผิด ดังน้ันจึงทําใหในปใจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกผลไมแบบปลอดสารพิษมากขึ้น หน่ึงใน
เกษตรกรที่ทําการปลูกผลไมแบบปลอดสารพิษคือ นายเฉลิม เจาของไรกลวยไขแบบปลอดสารพิษ ไดเปลี่ยนวิธีการปลูกกลวยไขจากแบบเดิมใช
สารเคมี ปุยเคมี แตตองประสบปใญหากับการขาดทุนเน่ืองจากตองใชเงินลงทุนสูงในการดูแลและยังประสบปใญหาเรื่องของราคากลวยไขที่ตกตํ่า
ทําใหประสบปใญหาและขาดทุน ดังน้ันในปใจจุบันนายเฉลิมจึงไดหันมาปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษและเป็นเกษตรกรรายรายแรกของหมูบาน
ประจํารัก ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ทําการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษโดยทําการลองผิดลองถูกจนทําใหในปใจจุบันกลวยไขของ
นายเฉลิมน้ันเป็นที่ยอมรับของผูบริโภคและสามารถขายไดในราคาที่เหมาะสมและในปใจจุบันไรของนายเฉลิมกลายเป็นไรตัวอยางการปลูกกลวย
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ไขแบบปลอดสารพิษและการทําไรแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษ โดยสามารถใชเน้ือที่ ที่มีอยู 3 ไรในการจัดสัดสวนที่ถูกตองตามแบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงจนทําใหมีรายไดที่ย่ังยืนมาจนถึงปใจจุบัน จึงทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกกลวย
ไขแบบปลอดสารพิษเพื่อนําผลการศึกษาเป็นแบบอยางใหกับเกษตรกรผูที่ตองการทํากลวยไขแบบปลอดสารพิษและทําใหเกษตรกรเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาองคแความรูที่ทําใหเกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี ธันยพัฒนแ สิทธิโชค
ธรรม (2559) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกลวยหอมทองปลอดสารพิษ กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณแการเกษตรทายาง จํากัด จังหวัด
เพชรบุรี พบวา รุนไวหนอไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรและผลตอบแทนทั้งหมดเฉลี่ยตํ่ากวาลงทุนลงหนอ 271.00 กก./ไร และ 3,661.21 บาท/กก. และ
ยังพบอีกวารุนไวหนอไดผลผลิตกลวยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ยตอไรและไดราคาขายผลผลิตตอกิโลกรัมสูงกว าระดับคุมทุนในสวนตางที่
มากกวารุนลงหนอ เกษตรกรจึงควรปลูกใหได 1 รอบการผลิต และสุพรรษา ไวอติวัฒนแ (2560) ทําการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแกับเกษตรเคมี ผลการศึกษาพบวา การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแมีตนทุนที่ตํ่ากวาแบบเกษตร
เคมีเฉลี่ยตอไร 670.98 บาทและมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรมากกวา 973.97 บาท แตมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่ากวาการปลูกขาวแบบ
เกษตรเคมี  

จากความสําคัญขางตนจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษาไรเฉลิม เพื่อนําผลการศึกษาเป็นแบบอยางใหกับเกษตรกรผูที่ตองการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษและทําใหเกษตรกรเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาองคแความรูที่ทําใหเกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนตามแบบอยางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ กรณีศึกษาไรเฉลิม ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ กรณีศึกษาไรเฉลิม บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอ

เมือง จังหวัดตาก 
  
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับไรเฉลิมเกษตรกรผูปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ 
ไรเฉลิม เป็นไรที่ทําการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ มีเจาของไรคือ นายเฉลิม สืบออน ปใจจุบันต้ังอยูบานเลขที่ 21/3 หมู 7 ตําบล

วังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นเกษตรกรที่ทําการบุกเบิกการปลูกผลไมและพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงโดยใชเน้ือที่จากทั้งหมดที่มีอยางจํากัดจํานวน 3 ไร เพื่อทําการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษโดยพื้นที่ดานลางใตตนกลวยจะทํา การ
ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดตางๆ เพื่อนํามาขายระหวางรอกลวยไขออกผลผลิตและปลูกแบบปลอดสารพิษทั้งหมด โดยไมใชสารเคมี และไดมีการ
แบงเน้ือที่สําหรับทําบอเลี้ยงปลาและนํานํ้าในบอปลาสูบมารดนํ้าตนกลวยและผักแทนปุยโดยไมมีการใชสารเคมี จึงทําใหผลผลิตที่ไดเป็นผักและ
ผลไมที่ปลอดสารพิษซึ่งเป็นที่นิยมของผูบริโภคจนถึงปใจจุบัน  

แนวคิดเก่ียวกับตนทุน 
กาญจนา ศรีพงษแ (2540) กลาววาตนทุนที่เกิดขึ้นในกิจการทุกประเภท ทั้งในกิจการที่ดําเนินธุรกิจ และไมไดดําเนินธุรกิจ กิจการ

ใหบริการ กิจการซื้อขายสินคา และกิจการผลิตกรรม โดยทั่วไปตนทุนที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันการจําแนกประเภทตนทุนขึ้นอยูกับลักษณะขอ ง
กิจการและวัตถุประสงคแที่ตองการใช ตนทุนการบัญชีตนทุนจะถูกนํามาใชในกิจการทุกประเภท ไดแก การผลิตกรรม กิจการซื้อขายสินคาและ
กิจการใหบริการ ตนทุนสามารถจําแนกออกเป็นประเภทใหญๆ ได 2 ประเภทคือ ตนทุนการผลิต และตนทุนที่ไมใชตนทุนการผลิต 

กิ่งกนก พิทยานุคุณ สุนทรี จรูญ และรวีวัลยแ ภิยโยพนากุล (2548) ไดกลาวถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับหนวยผลิตวาตนทุนผลิตภัณฑแ 
(Product costs) ตนทุนเหลาน้ีถือเป็นสินทรัพยแ (สินคาคงเหลือ) จนกวาสินคาที่ตนทุนน้ันเกี่ยวของถูกขายไป จากน้ันตนทุนของสินคาที่ขายจะ
ถือเป็นคาใชจายและนําไปหักกับยอดขาย ตนทุนทั้งหลายที่เป็นตนทุนของสินคาที่ผลิต (ที่อยูในงบตนทุนผลิต) เรียกวาตนทุนผลิตภัณฑแ ซึ่งไดแก 
วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต จะเป็นตนทุนที่ถือเป็นราคาทุนของสินคาคงเหลือ ทั้งน้ีเพราะตนทุนเหลาน้ีเป็นตนทุน
ของบริการที่ใชไปในการผลิตผลิตภัณฑแโดยทั่วๆ ไป        

อนุรักษแ ทองสุโขวงศแ (2552) ไดใหความหมายของตนทุนไววาตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคา
หรือบริการ โดยมูลคาน้ันจะตองสามารถวัดไดเป็นหนวยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพยแหรือเพิ่มขึ้นในหน้ีสิน ตนทุนที่เกิดขึ้น
อาจจะใหประโยชนแในปใจจุบันหรือในอนาคตก็ได เมื่อตนทุนใดที่เกิดขึ้นแลวและกิจการไดใชประโยชนแไปทั้งสิ้นแลว ตนทุนน้ันก็จะถื อเป็น 
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“คาใชจาย” (Expenses) ดังน้ันคาใชจายจึงหมายถึงตนทุนที่ไดใหประโยชนแและกิจการไดใชประโยชนแทั้งหมดไปแลวในขณะน้ันและสําหรับ
ตนทุนที่กิจการสูญเสียไปแตจะใหประโยชนแแกกิจการในอนาคตเรียกวา “สินทรัพยแ (Assets) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สุขใจ ตอนปใญญา (2554) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกร หมู 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัด

พิจิตร ผลการศึกษาพบวา การปลูกขาวมีตนทุนรวมเฉลี่ย 5,083.27 บาทตอไร มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 614 บาทตอไร อัตรากําไรสุทธิตอตนทุนรอยละ 
12.08 อัตรากําไรสุทธิตอยอดขายรอยละ 10.40 อัตราผลตอบแทนตอเงินลงทน รอยละ 9.16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแรอยละ 34.80 
และมีจุดคุมทุนอยูที่ 0.55 ตัน ตนทุนการปลูกขาวประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบรอยละ 13 ตนทุนคาแรงงานรอยละ 24 
และตนทุนคาใชจายการผลิตรอยละ 63 

ธันยพัฒนแ สิทธิโชคธรรม (2559) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกลวยหอมทองปลอดสารพิษ กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณแ
การเกษตรทายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี โดยการสัมภาษณแเกษตรกรตัวอยางที่สํารวจ 92 ราย ในรอบการผลิตชวงปี 2557 -2558 ผลการ
วิเคราะหแพบวา รุนไวหนอไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรและผลตอบแทนทั้งหมดเฉลี่ยตํ่ากวาลงทุนลงหนอ 271.00 กก./ไร และ 3,661.21 บาท/กก. แต
ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยของรุนไวหนอตํากวารุนลงหนอ 7,503.10 บาท/ไร และยังพบอีกวารุนไวหนอไดผลผลิตกลวยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ยตอ
ไรและไดราคาขายผลผลิตตอกิโลกรัมสูงกวาระดับคุมทุนในสวนตางที่มากกวารุนลงหนอเทากับ 284.37 และ 1.78 ตามลําดับ เกษตรกรจึงควร
ปลูกใหได 1 รอบการผลิต  

สุพรรษา ไวอติวัฒนแ (2560) ทําการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแกับเกษตรเคมี 
ผลการศึกษาพบวา การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแมีตนทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,410.10 บาท มีรายไดเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,946.60 บาท 
และมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,536.50 บาท สําหรับเกษตรกรที่ปลูกขาวแบบเกษตรเคมีพบวาการปลูกขาวแบบเกษตรเคมีมีตนทุนเฉลี่ยตอ
ไร 3,081.08 บาท มีรายไดเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,643.61 บาท และมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรเทากับ 1,562.53 บ าท ดานอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยแของเกษตรกรที่ปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแทั้งรายที่ใชที่ดินตนเองและรายที่เชาทํา มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ 0.74 % และ 
91.5% ตามลําดับ และเกษตรกรที่ปลูกขาวแบบเกษตรเคมีทั้งรายที่ใชที่ดินตนเองและรายที่เชาทํามีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ0.92% และ 
176.54% ตามลําดับ ดานจุดคุมทุน การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแมีผลผลิตคุมทุน 157.80 กิโลกรัมตอไร มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรเทากับ 777.32 
กิโลกรัม การปลูกขาวแบบเกษตรเคมีมีผลผลิตคุมทุน 167.27 กิโลกรัมตอไร มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรเทากับ 682.19 กิโลกรัม จากผลการศึกษาน้ีเป็น
ขอมูลตอฤดูกาลผลิตในปี 2559 สรุปไดวา การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแมีตนทุนที่ตํ่ากวาแบบเกษตรเคมีเฉลี่ยตอไร 670.98 บาทและมีกําไร
สุทธิเฉลี่ยตอไรมากกวา 973.97 บาท แตมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่ากวาการปลูกขาวแบบเกษตรเคมี  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ในการศึกษางานวิจัยครั้งน้ีจะทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ ไรเฉลิม ตําบลวังหิน 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกลวยไข

แบบปลอดสารพิษ ไรเฉลิม ตําบลวังหิน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งในแบบสอบถามประกอบดวยขอมูล 3 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ขอมูลการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ 
 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ 
การวิเคราะหแขอมูล 

 การวิเคราะหแขอมูลแบงเป็น 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูก
กลวยไขแบบปลอดสารพิษไรเฉลิม โดยทําการวิเคราะหแรวบรวมขอมูลและบรรยายสรุปดวยคาเฉลี่ยรอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหแเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใชศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโดยทําการวิเคราะหแขอมูลที่รวบรวม
ไดจากแบบสอบถาม และนํามาถั่วเฉลี่ยในสวนของตนทุนและผลตอบแทนเพื่อทําการคํานวณหาเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการปลูกกลวย
ไขตอไรตอปีซึ่งไดแก กําไรสุทธิ อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน  
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ผลการวิจัย 
1. สภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม 

ไรเฉลิม มีเจาของไรคือ นายเฉลิม สืบออน ปใจจุบันต้ังอยูบานเลขที่ 21/3 หมู 7 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นเกษตรกรที่
ทําการบุกเบิกการปลูกผลไมและพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยใชเน้ือที่จากทั้งหมดที่มีอยางจํากัด
จํานวน 3 ไร เพื่อทําการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษโดยพื้นที่ดานลางใตตนกลวยจะทําการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดตางๆ เพื่อนํามาขาย
ระหวางรอกลวยไขออกผลผลิตและปลูกแบบปลอดสารพิษทั้งหมด โดยไมใชสารเคมี โดยเกษตรกรมีที่ดินที่ใชในการปลูกกลวยไขแบบปลอด
สารพิษเป็นของตนเอง และมีประสบการณแในการปลูกกลวยไขมากกวา 10 ปี จึงมีความชํานาญในการปลูกกลวยไข เงินทุนสวนใหญเป็นเงินทุน
สวนตัวคิดเป็นรอยละ 90 และรอยละ 10 มาจากการกูยืม ซึ่งแหลงเงินทุนจากการกูยืมสวนใหญมากจากเงินกองทุนประจําหมูบาน และไดมีการ
แบงเน้ือที่สําหรับทําบอเลี้ยงปลาและนํานํ้าในบอปลาสูบมารดนํ้าตนกลวยและผักแทนปุยโดยไมมีการใชสารเคมี จึงทําใหผลผลิตที่ไดเป็นผลไมที่
ปลอดสารพิษและเป็นที่นิยมของผูบริโภคจนถึงปใจจุบัน 

ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ มีดังน้ี 
1. เงินลงทุนครั้งแรกเป็นการลงทุนในระบบนํ้าคือการซื้อเครื่องสูบน้ําและสายยางโดยใชระบบแบบปลอยรองและใชนํ้าจากในบอเลี้ยง

ปลา รวมถึงลงทุนในอุปกรณแการเกษตรที่จําเป็น เชน เสียม จอบ มีด เป็นตน  
2. การปลูกครั้งแรกจะใชเวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะสรางรายไดใหกับเกษตรกร และเมื่อผลผลิตออกแลวจะสามารถสรางรายไดให

เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งการปลูกกลวยไขเมื่อตัดผลผลิตไปแลวจะตัดตนดังกลาวทิ้งแลวปลอยหนอไว 3-4 ตนเพื่อใหหนอน้ันโตและเป็นผลผลิตตนใหม 
วนตอไป แตบางครั้งเจอภาวะนํ้าทวมหรือลมพัดแรงก็จะทําใหกลวยไขเสียหายและตายได  

 
 ตารางท่ี 1 เงินลงทุนเฉลี่ยครั้งแรกกอนสรางรายไดประมาณ 1 ปี (ตอไรตอปี) 

รายการ เงินลงทุนเฉลี่ย (บาท) 

1. เงินลงทุนซื้อหนอกลวยครั้งแรก 1,000.00 

2. คาใชจายในการเตรียมดินและการปลูก 2,000.00 

3. คาใชจายในการซื้อปใ้มน้ําและสายยางเพื่อรดนํ้า 3,500.00 

4. คาใชจายซื้อเครื่องมือการเกษตร 1,200.00 

5. เงินเดือนตนเอง 12,000.00 

รวม 19,700.00 

 จากตารางที่ 1 แสดงถึงเงินลงทุนเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี จึงจะสรางรายไดใหกับเกษตรกร พบวาตองใชเงินลงทุนในการ
ปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษในปีแรก จํานวน 19,700 บาท 

 
 ตารางท่ี 2 แสดงคาใชจายเมื่อมีรายได (ตอไรตอปี) 

รายการ คาใชจายเฉลี่ย (บาท) 

1. คาใชจายในการรดนํ้า 1,000.00 

2. คาจางและเงินเดือนตนเอง 12,000.00 

3. คาใชจายอื่นในการดูแลรักษา 1,000.00 

รวม 14,000.00 

 จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อเกษตรมีรายไดจากการขายกลวยไขแบบปลอดสารพิษแลว พบวา เกษตรกรมีคาใชจายรวม
ทั้งหมดตอไรตอปี จํานวน 14,000 บาท 
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ตารางท่ี 3 รายไดจากการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ (ตอไรตอปี) 
เดือน จ านวนเงิน (บาท) 

มกราคม 3,500 
กุมภาพันธแ 3,000 
มีนาคม 3,100 
เมษายน 3,300 

พฤษภาคม 4,000 
มิถุนายน 3,200 
กรกฎาคม 3,000 
สิงหาคม 3,300 
กันยายน 3,000 
ตุลาคม 3,000 

พฤศจิกายน 3,200 
ธันวาคม 3,400 

รายไดตอไรตอปี (บาท) 39,000 

 จากตารางที่ 3 พบวา เกษตรกรมีรายไดตอไรตอปี เป็นเงิน 39,000 บาท ทั้งน้ีสาเหตุที่ทําใหรายไดจากผลผลิตกลวยไขแบบปลอด
สารพิษในแตละเดือนไดไมเทากันขึ้นอยูกับการเจริญเติบโตและความสมบูรณแของตนกลวยบางครั้งมีลมพายุพัดแรงทําใหตนกลวยโคนหักเสียหาย 

 

ตารางท่ี 4 แสดงกําไร (ขาดทุน) จากการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ (ตอไรตอปี) 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

รายไดจากการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ 39,000 
หัก คาใชจาย 14,000 
กําไรสุทธิ 25,000 

 จากตารางที่ 4 พบวาการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ มีกําไรสุทธิ จํานวน 25,000 บาท ตอไรตอปี 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ ตอไรตอปี 
อัตราสวน แทนคาในสูตร ผลการค านวณ 

1.อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย 
(กําไรสุทธิ/รายได) x 100 

25,000/39,000 x 100 64.10% 

2.อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 
(กําไรสุทธิ/เงินลงทุน) x 100 

25,000/19,700 x 100 126.90% 

 จากตารางที่ 5 เมื่อทําการวิเคราะหแอัตราผลตอบแทนจากการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษพบวา อัตรากําไรสุทธิตอ
ยอดขายเทากับ 64.10% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เทากับ 126.90% 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน 
สูตร แทนคาในสูตร ผลการค านวณ 

ระยะเวลาคืนทุน(เงินลงทุน/กําไรสุทธิ) 19,700/25,000 0.79 
 จากตารางที่ 6 เมื่อทําการวิเคราะหแระยะเวลาคืนทุนพบวาการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษเกษตรกรใชเวลาประมาณ 8 

เดือน จะไดคืนเงินลงทุนที่จายไป  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิจัยขางตนพบวา การปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษตอไรตอปี ใชเงินลงทุนครั้งแรกในระยะเวลา 1 ปี เทากับ 

19,700 บาท จึงจะสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร และพบวาหลังจากที่เกษตรกรทํามีรายไดจากการขายกลวยไขแบบปลอดสารพิษแลวมี
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คาใชจายรวมทั้งหมดตอไรตอปีเทากับ 14,000 บาท และมีรายไดทั้งหมดตอไรตอปี เทากับ 39,000 บาท จึงทําใหมีกําไรสุทธิตอไรตอปี เทากับ 
25,000 บาท ทั้งน้ีรายไดจากการขายกลวยไขแบบปลอดสารพิษจะไมเทากันในแตละเดือนมาจากการเจริญเติบโตและความสมบูรณแของกลวยไข
และบางครั้งมีลมพายุแรงทําใหตนกลวยโคนหักเสียหาย ดานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ พบวา อัตรากําไร
สุทธิตอยอดขาย เทากับ 64.10% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เทากับ 126.90% และเมื่อทําการวิเคราะหแระยะเวลาคืนทุน 
พบวาการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษเกษตรกรใชเวลาประมาณ 8 เดือน จะไดคืนเงินลงทุนที่จายไป จากผลการวิจัยพบวาการปลูกกลวยไข
แบบปลอดสารพิษจะใหผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกวาการปลูกกลวยไขโดยการใชสารเคมีเน่ืองจากปใจจุบันผูบริโภคหันมาสนใจดูแล
สุขภาพกันมากขึ้นดังน้ันทําใหกลวยไขที่ปลูกโดยปลอดสารพิษเป็นที่ตองการของผูบริโภคและมีราคาที่แพงกวากลวยไขที่ปลูกแบบใชสารเคมี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธันยพัฒนแ สิทธิโชคธรรม (2559) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกลวยหอมทองปลอดสารพิษ กรณีศึกษา
สมาชิกสหกรณแการเกษตรทายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี พบวา รุนไวหนอไดผลผลิตกลวยหอมทองปลอดสารพิษเฉลี่ยตอไรและไดราคาขาย
ผลผลิตตอกิโลกรัมสูงกวาระดับคุมทุนในสวนตางที่มากกวารุนลงหนอเทากับ 284.37 และ 1.78 ตามลําดับ เกษตรกรจึงควรปลูกใหได 1 รอบ
การผลิต และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนภร โชคศิริวัชร (2554) ไดทําการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษ
กับการผลิตผักโดยใชสารเคมี กรณีศึกษา ตําบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก พบวา รายไดตอปีจากการผลิตผักปลอดสารพิษของผัก 3 ชนิด ไดแก
ผักคะนา ผักกวางตุงและผักกาดหอม สูงกวาการผลิตผักโดยใชสารเคมี จํานวน 479,250.00บาท และ 180,000 บาท บาทตามลําดับ และมี
อัตราผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกวาการผลิตผักโดยใชสารเคมี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน  (ROI) เทากับรอยละ 
17.63 และ 16.09 ตามลําดับ และยังมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (ROE) ที่สูงกวา  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะในปใจจุบันผูบริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นจึงทําใหผักและผลไมแบบปลอดสารพิษเป็นที่นิยมสงผลใหมีราคาขายที่สูงขึ้นกวาผัก
และผลไมที่ใชสารเคมีจึงทําใหเกษตรกรไดรับคืนทุนในระยะเวลาที่เร็วกวา 

ขอเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากผลผลิตตอเดือนตอไรไมเทากันมาจากความสมบูรณแของตนกลวยไขดังน้ันเกษตรกรอาจ  เพิ่มเติมความรูเพื่อนําไปพัฒนา

วิธีการปลูกเพื่อใหไดกลวยไขที่มีลักษณะสมบูรณแเหมือนกันทั้งไรดวยการไปศึกษาดูงานจากไรที่มีประสบการณแจากการปลูกกลวยหรือผลไมแบบ
ปลอดสารพิษ 

2. เพื่อใหทราบตนทุนที่แทจริงเกษตรกรควรมีการจดบันทึกขอมูลดานคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นใหครบถวนเพื่อจะไดนําไปวางแผนและ
เพื่อนําไปพัฒนาใหการปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษน้ันมีกําไรที่สูงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหแจาก ไรเฉลิม เกษตรกรผูปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ ที่สละเวลาใหขอมูลที่เป็นประโยชนแแก
การทํางานวิจัยในครั้งน้ี คณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณทุกทานอยางสูงที่ใหการสนับสนุน เอื้อเฟื้อและใหความอนุเคราะหแชวยเหลือจนกระทั่งสามารถ
ทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกกลวยไขแบบปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ไรเฉลิม บานวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
สําเร็จลุลวงไดดวยดี ประโยชนแที่พึงไดรับจากงานวิจัยฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบใหทุกทานที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของการศึกษาครั้งน้ี 
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แนวคิดเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในหลักทรัพยแของไทย 
The Concept of Return and Rate of Risk In Securities of Thailand 

 
อารยา อึงไพบูลยแกจิ1 และวรดิศ ธนภัทร

2 
Araya Uengpaiboonkit and Voradit Thanapatra 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในหลักทรัพยแของไทย จากการศึกษาของ
นักวิชาการและนักวิจัยที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือถึงศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแ และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธแของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนหลักทรัพยแ เพ่ือใชเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร ผลการศึกษาพบวา ทฤษฎีที่นิยมนํามาใชใน
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงคือ ทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพยแ (CAPM) และความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง พบวามีความสัมพันธแกันในเชิงบวก หากหลักทรัพยแมีอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับสูงความเสี่ยงก็จะสูงตามไปดวย 
 
ค าส าคัญ : อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง หลักทรัพยแ 
 
Abstract 
 This article was to study the concept of rate of return and risk in Securities of Thailand. The aims to 
study the concept of rate of return and risk of Securities, and to study the relationship between rate of return 
and risk. Methodology by documentary research. Findings showed the theories used most in to study was 
Capital Asset Pricing Model (CAPM). The relationship between rate of return and risk finding was positively 
correlated, if the Securities have an expected return, the risk is high. 
 
Keywords : Rate of Return, Risk, Security 
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บทน า 
ในการระดมเงินทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐบาลเพื่อนําเงินไปใชในการขยายและดําเนินกิจการนอกเหนือจากการกูยืมโดยตรงจาก

สถาบันการเงินแลวชองทางการระดมเงินทุนที่สําคัญที่สุดชองทางหน่ึง ก็คือ ตลาดทุน (Capital Market) โดยผานทางการออกตราสารทาง
การเงินตางๆ ในตลาดแรก (Primary Market) หุนสามัญ หุนกู หุนบุริมสิทธิ์ พันธบัตรรัฐบาล หนวยลงทุนของกองทุนตางๆ เป็นตน และมีตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ทําหนาที่เป็นตลาดรอง (Secondary Market) เพื่อเป็นศูนยแกลางซื้อขาย
แลกเปลี่ยนหลักทรัพยแ การระดมเงินทุนผานตลาดทุนน้ีเกิดจากความตองการของทั้งผูตองการเงินทุนหรือบริษัทตางๆ และในสวนของผูลงทุนนัก
ลงทุนเลือกที่จะลงทุนก็เพราะตองการดอกผลจากเงินทุนของตนซึ่งก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งถือ เป็นทางเลือกที่ดีกวาการปลอยให
เงินทุนของตนมีมูลคาลดลงตามหลักการของมูลคาของเงินตามเวลา (Time Value of Money) อันเกิดจากแรงกดดันจากปใจจัยที่สําคัญหลาย
ประการ เชน เงินเฟูอ คาเสียโอกาส ความเสี่ยง เป็นตน การลงทุนในตลาดทุนจึงเป็นทางเลือกที่สําคัญทางหนึ่งสําหรับความตองการการออมเงิน
และลงทุนของนักลงทุน (สันติชัย นอยสกุล และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2556) อยางไรก็ตามการลงทุนทุกชนิดยอมมีความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยง
จะมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับระดับผลตอบแทน กลาวคือ หลักทรัพยแใดที่ใหผลตอบแทนที่ตองการในระดับสูงก็จะมีระดับความเสี่ยงที่
สูงเชนเดียวกัน ในทางตรงกันขาม หลักทรัพยแใดที่ใหผลตอบแทนที่ตํ่า ก็จะมีความเสี่ยงในระดับตํ่า ดังน้ันการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยแนัก
ลงทุนจะลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่เทากันหรือในระดับผลตอบแทนที่เทากันแตระ ดับความเสี่ยงตํ่ากวาโดยการ
กระจายการลงทุนในหลักทรัพยแตางๆ  

บทความน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนอความรูจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพยแ และศึกษาถึงความสัมพันธแของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยแของไทย 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อถึงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแ  
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธแของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยแ 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาแนวคิดอัตราผลตอบแทนและความเสียงของหลักทรัพยแ เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน สามารถใหความหมายหรือคําจํากัดความ
ของคําตางๆ ไดดังน้ี 

อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) หมายถึง อัตราผลกําไรที่ไดรับจากการลงทุนในหุนสามัญในรูปของเงินปในผล (Dividend) และ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหุนสามัญ (Capital gain or loss) 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่ผลตอบแทนจากการลงทุนน้ันมีคาตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังวาจะไดรับจากการ
ลงทุนอันเกิดมาจากความไมแนนอนที่เป็นระบบ (Systematic Risk) และความไมแนนอนที่ไมเป็นระบบ (Unsystematic Risk) 

หลักทรัพยแ (Security) หมายถึง ตราสารหรือเอกสารการแสดงสิทธิ์ในหน้ีหรือทรัพยแสินที่มีการซื้อขายกัน เชน หุนสามัญ หุนกู 
พันธบัตร และต๋ัวเงิน เป็นตน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อนํามาใชในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ สามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแ 
ทฤษฎีที่นํามาใชในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยแ สามารถแบงออกเป็น 3 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีการคํานวณอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแ ทฤษฎีการคํานวณความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยแ และทฤษฎีตัวแบบการต้ังราคาหลักทรัพยแ 
(CAPM) ซึ่งมีรายละเอียดของทฤษฎีตางๆ ที่ใชในการศึกษา (ภากร ลีรุงเรืองพันธุแ และสิริวรรณ โฉมจํารูญ, 2553) ดังน้ี 

 1.1 การค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแ ผลตอบแทนของการลงทุนในหลกทรัพยแใดๆ ประกอบดวย
องคแประกอบ 2 สวนคือ 

  1. กระแสเงินสดหรือรายไดที่นักลงุทนไดรับระหวางชวงระยะเวลาการลงทุน โดยอาจอยูในรูปของเงินปในผล (Dividend 
Yield) หรือดอกเบี้ยที่ผูออกหลักทรัพยแจายใหแกผูถือหลักทรัพยแ 
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  2. กําไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพยแ (Capital Gain/Loss) หมายถึง สวนเกินหรือสวนขาดเมื่อนําราคาขายมา
เปรียบเทียบกับราคาซื้อหรือเรียกวาเป็นการเปลี่ยนแปลง ของราคาของหลักทรัพยแ ดังน้ัน ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของหลักทรัพยแใด
หลักทรัพยแหน่ึงคือผลรวมของผลตอบแทนจากกระแสเงินสดระหวางงวดกกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยแน้ัน 

 1.2 การวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลกทรัพยแ ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยแ ก็คือโอกาสทที่นักลงทุนจะไมไดรับ
ผลตอบแทนตามความคาดหวังไว ความเสี่ยงเป็นอีกปใจจัยหน่ึงที่นักลงทุนควรจะตองพิจารณากอนที่จะตัดสินใจลงทุนเพราะวาการลงทุนใน
หลักทรัพยแที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนจะตองการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเป็นสวนชดเชย ความเสี่ยงสามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ  

  1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกดจากปใจจัยที่บริษัทไมสามารถควบคุมได สงผลกระทบตอ
ทุกหลักทรัพยแในตลาด ความเสี่ยงชนิดน้ีเมื่อเกิดขึ้นจะทําใหราคาหลักทรัพยแโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและในแตละธุรกิจ จะไม
สามารถควบคุมความเสี่ยงนี้ีได โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีดังน้ี 

   1.1 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูลงทุนโดยสวนรวมตอ
การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคแและอุปทาน วงจรธุรกิจ หรือ อัตราแลกเปลี่ยน 

  1.2 ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงระดับ
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทําใหราคาตลาดหลักทรัพยแเปลี่ยนในทิศทางตรงกันขาม 

   1.3 ความเสี่ยงจากอํานาจซื้อหรือความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟูอ (Purchasing Power Risk or Inflation Risk) คือ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาทั่วไปซึ่งทําใหอัตราผลตอบแทนที่แทจริงลดลง 

   2. ความเสี่ยงที่ไมเป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปใจจัยภายในบริษัทที่เกิดขึ้นกับธุรกิจใดธุรกิจ
หน่ึงเทาน้ัน โดยความเสี่ยงประเภทน้ี ไดแก  

   2.1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรของกําไรของบริษัท อันเน่ืองมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

   2.2 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรของกําไรของบริษัท เน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัท 

   2.3 ความเสี่ยงดดานอุตสาหกรรม (Industry Risk) คือความเสี่ยงที่มีผลทําใหอัตราผลตอบแทนของนักธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกันเปลี่ยนแปลงการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยแชวยลดความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยแลง โดยย่ิงลงทุนในหลักทรัพยแมากขึ้น 
ความเสี่ยงรวมของกลุมหลักทรัพยแซึ่งวัดโดยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะลดลงเป็นลําดับ หากมีการกระจายการลงทุ นที่ดีแลวความเสี่ยงที่ยังคง
เหลืออยูของกลุมหลักทรัพยแ คือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบเทาน้ัน 

 1.3 ทฤษฎีตัวแบบการต้ังราคาหลักทรัพยแ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) อธิบายวา บนพื้นฐานที่นักลงทุนมี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk averse investors) จะมีจุดสมดุล (Equilibrium) ระหวางความสัมพันธแของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยแในตลาดที่มีดุลยภาพการลงทุนในหลักทรัพยแจะตองใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยแที่มีความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบสูง 
ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากหลักทรัพยแชนิดน้ันจะสูงตามไปดวย ความสัมพันธแระหวางผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่เป็นระบบ
และมูลคาของหลักทรัพยแแสดงในรูปของแบบจําลอง Capital asset pricing model (CAPM) ซึ่งพัฒนาแบบจําลองโดย William Sharpe 
ในชวงปี ค.ศ. 1960s และมีอิทธิพลตตอการลงทุนนับแตน้ันเป็นตนมา โดยหลักเกณฑแในการตัดสินใจคือ ถาอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง
วาจะไดรับจากหลักทรัพยแมีคานอยกวาอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในตลาด นักลงทุนควร ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยแน้ัน เพราะวาอัตรา
ผลตอบแทนที่ไดรับจริงสามารถชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพยแได แตถาอัตราผลตอบแทนทที่ผูลงทุนคาดหวังจะไดรับจาก
หลักทรัพยแมากกวาอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในตลาด นักลงทุนไมควรลงทุนในหลักทรัพยแน้ัน เพาะวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงน้ันไม
สามารถชิดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยแน้ันได 

จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิจัยหรือนักวิชาการที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแ
โดยเฉพาะการศึกษาในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่นักวิจัยหรือนักวิชาการศึกษา 
นักวิจัย/นักวิชาการ CAPM 

ภากร ลีรุงเรืองพันธุแ และสิริวรรณ โฉมจํารูญ (2553)  
ธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ (2555)  
อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ (2555)  
สันติชัย นอยสกุล และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ (2556)  
ทัศรัตนแ เขียวเขวา (2556)  
กิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ (2556)  
นิรุติ ไลรักษา และคณะ (2558)  
Louis et al. (2004)  
 
จากตารางที่ 1 พบวา นักวิจัยหรือนักวิชาการสวนใหญนําแนวคิดเกี่ยวกับ CAPM มาใชในการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

ของหลักทรัพยแ ซึ่งรูปแบบการต้ังราคาหลักทรัพยแ (CAPM) เป็นรูปแบบแสดงความสัมพันธแระหวางผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของสินทรัพยแกับ
ความเสี่ยงที่เป็นระบบของสินทรัพยแ ซึ่งความเสี่ยงที่เป็นระบบคือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถขจัดใหหมดไปไดดวยการกระจายการลงทุนที่ดีหรือ
ความเสี่ยงที่ไมสามารถกระจายได (Nondiversified Risk) ซึ่งคาเบตาในแบบจําลอง CAPM มีเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยไมมีความเสี่ยงที่
ไมเป็นระบบหรือความเสี่ยงเฉพาะตัว (Stand Alone Risk) ของหลักทรัพยแน้ัน เน่ืองจากในรูปแบบ CAPM ไดต้ังสมมติฐานวา นักลงทุนขจัด
ความเสี่ยงที่ไมเป็นระบบออกไปไดหมดจากการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เมื่อความเสี่ยงที่ไมเป็นระบบถูกขจัดออกไปก็เหลือเพียงความ
เสี่ยงที่เป็นระบบ ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของสินทรัพยแทางการเงิน กลาวไดวารูปแบบ CAPM สามารถกําหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะ
ไดรับจากการถือครองสินทรัพยแที่มีความเสี่ยง เทากับ อัตราผลตอบแทนสินทรัพยแที่ไมมีความเสี่ยงบวกกับอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการถือ
ครองสินทรัพยแที่มีความเสี่ยง การเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี อัตราผลตอบแทนที่ตองการ
มากกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา หลักทรัพยแมีราคาที่สูงกวาระดับราคาที่เหมาะสม (Overvalue) ควรขายหลักทรัพยแ อัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา หลักทรัพยแมีราคาที่ตํ่ากวาระดับราคาที่เหมาะสม (Undervalue) 
ควรเลือกลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยแ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแที่ศึกษาใน
ไทย นักวิจัยหรือนักวิชาการสวนใหญนําทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพยแ (CAPM) มาใชในการศึกษา 

2. ความสัมพันธแของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยแ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ในการศึกษาไดนําทฤษฎีแบบจําลอง CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) ซึ่งเป็นแบบจําาลองที่มุงเนนความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีน้ีทําให
นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนไดเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได รูปแบบ (ทัศรัตนแ เขียวเขวา , 2556) นอกจากน้ี
รูปแบบCAPM มีความสัมพันธแ กันกับเสนหลักทรัพยแในตลาด (เสน SML) ซึ่งเป็นเสนแสดงความสัมพันธแระหวางความเสี่ยงเพื่อใชในการพิจารณา
เลือกหลักทรัพยแที่เหมาะสมลงทุนหรือไม (สันติชัย นอยสกุล และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ , 2556) จากการศึกษายังพบแนวคิดและทฤษฎีที่มี
ความเกี่ยงของกับความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง สามารถจําแนกเป็นประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1. ทฤษฎีความเสี่ยงจากการลงทุน 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจโดยจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของการลงทุนในธุรกิจ

น้ันผันผวนไปจากที่คาดการณแหรือพยากรณแไว ดังน้ัน หากธุรกิจใดก็ตามที่มีความเสี่ยงมากก็จะทําใหธุรกิจเหลาน้ันมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน
ตามที่คาดการณแไวไมแนนอน ซึ่งจะสงผลตอธุรกิจตางๆ โดยตรง เพราะจะทําใหผลตอบแทนหรือกําไรที่ตองการเกิดความไมแนนอนขึ้น  “เมื่อ
ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนย่ิงสูง” เรามักมองกันในแงเดียววาการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูง จะสงผลใหเกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตเราก็คงจะ
มองขามไปไมไดเลยทีเดียววา การที่มีความเสี่ยงสูงน้ันจะทําใหเกิดโอกาสในการขาดทุนสูงเชนเดียวกัน (กิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2556)  

2. ความสัมพันธแระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน 
ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแหรือทรัพยแสินใดๆ ยอมมีความสันพันธแไปในทิศทางเดียวกันกับระดับความเสี่ยง เพราะผู

ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแตตองการอัตราผลตอบแทนสูง ถาตองการใหผูลงทันแบกรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นหลักทรัพยแก็ตองใ ห
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น มิฉะน้ันผูลงทุนก็จะไมสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแน้ัน (ศูนยแสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน, 2555) 
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3. เสนตลาดหลักทรัพยแ (SML) และแบบจ าลองในการก าหนดราคาหลักทรัพยแ (CAPM) 
แนวคิดในเรื่องความสัมพันธแระหวางความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนน้ี นอกจากจะเป็นประโยชนแในการหาอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวังของกลุมหลักทรัพยแ ณ ระดับความเสี่ยงที่กําหนด สําหรับกลุมหลักทรัพยแเด่ียวได ดังน้ัน ความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวัง [E(ri)] และความเสี่ยงที่วัดโดยใชคาความแปรปรวนรวมระหวางหลักทรัพยแเด่ียวและกลุมหลักทรัพยแตลาด (iM) โดยจะไดเสนตรง
แสดงถึงความสัมพันธแน้ี ซึ่งเรียกวา เสนตลาดหลักทรัพยแ  (Security Market Line) หรือเสน SML ความสัมพันธแระหวางความเสี่ยงและอัตรา
ผลตอบแทนที่ไดจากการปรับปรุงเสน SML จะถูกเรียกใหมวา แบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพยแ หรือ Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) ซึ่ ง เ ป็ น ส ม ก า ร ที่ แ ส ด ง ห า ค ว า ม สั ม พั น ธแ ร ะ ห ว า ง อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ ผู ล ง ทุ น ต อ ง ก า ร กั บ ค า เ บ ต า   
ซึ่งเป็นมาตรชี้วัดความเสี่ยงที่เป็นระบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในดุลยภาพอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหลักทรัพยแใด
หลักทรัพยแหน่ึง จะเทากับ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยแที่ปราศจากความเสี่ยง บวกดวยผลคูณระหวางสวนชดเชยความเสี่ยงตลาดและคา
เบตาของหลักทรัพยแน้ัน (ศูนยแสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน, 2552) 

จากความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสียงโดยการนําทฤษฎีแบบจําลอง CAPM มาใชในการศึกษาทฤษฎีน้ีทําใหนัก
ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนไดเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได รูปแบบ CAPM จึงสามารถใชกําหนดดุลยภาพของ
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการถือครองสินทรัพยแที่มีความเสี่ยงซึ่งเทากับอัตราผลตอบแทนสินทรัพยแที่ไมมีความเสี่ยงบวกกับอัตราผลตอบแทน
สวนเพิ่มจากการถือครองสินทรัพยแที่มีความเสี่ยง นอกจากน้ีรูปแบบCAPM มีความสัมพันธแ กันกับเสนหลักทรัพยแในตลาด (เสน SML) ซึ่งเป็นเสน
แสดงความสัมพันธแระหวางความเสี่ยงจากการวัดโดย Beta กับอัตราผลตอบแทนที่ตองการของหลักทรัพยแตัวใดตัวหน่ึง เพื่อใชในการพิจารณา
เลือกหลักทรัพยแที่เหมาะสมลงทุนหรือไม (สันติชัย นอยสกุล และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2556) สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพันธแ คงสวัสด์ิ
เกียรติ (2556) ไดศึกษางานวิจัย การวิเคราะหแอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยแ กลุมวัสดุกอสรางโดยใชแบบจําลองการ
ต้ังราคาหลักทรัพยแ (CAPM) การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะหแการลงทุนหลักทรัพยแประเภทหุนสามัญกลุมอสังหาริมทรัพยแหมวดวัสดุกอสราง
ในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย โดยใชรูปแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพยแ (CAPM) และมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธแของ
อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยแกลุมอสังหาริมทรัพยแหมวดวัสดุกอสราง และเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงของหลักทรัพยแกลุมอสังหาริมทรัพยแหมวดวัสดุกอสรางกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย และ
เพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลุมหลักทรัพยแประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทยในกลุมอสังหาริมทรัพยแหมวดวัสดุกอสรางจํานวน 18 หลักทรัพยแไดแก CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-
CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูในระหวางชวงวันที่ 1 
มกราคม 25553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วันทําการ และใชขอมูลอัตราดอกเบี้ยของต๋ัวเงินคลังรัฐบาลอายุ 6 เดือน 
เป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยแที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา  หลักทรัพยแกลุมวัสดุกอสรางที่อัตราผลตอบแทนที่
ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 5 หลักทรัพยแ เรียงตามลําดับคือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซึ่งเป็นลักทรัพยแในกลุม 
Overvalued หลักทรัพยแกลุมวัสดุกอสรางที่อัตราผลตอบแทนที่ตองการตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 13 หลักทรัพยแ เรียงตามลําดับคือ 
SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซึ่งเป็นหลักทรัพยแในกลุม Undervalued 
เชนเดียวกับงานวิจัยของธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ (2555) ไดศึกษาการวิเคราะหแอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการ
ลงทุนในหลักทรัพยแหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยแ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
หาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ของหลักทรัพยแในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค จํานวน 5 หลักทรัพยแ ไดแก PTT - บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) BANPU – บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) IRPC – บริษัท ไออารแพีซี จํากัด (มหาชน) ESSO - บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) และ TOP – บริษัทไทยออยลแ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยแเทากบรอยละ 
2.558 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแ PPT เทากับรอยละ 2.215 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแ BANPU เทากับรอยละ 
-0.552 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแ IRPC เทากับรอยละ -0.342 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแ ESSO เทากับรอยละ 
3.224 ตอเดือน อัตรารอยละ 3.224 ตอเดือน อัตรา ผลตอบแทนของหลักทรัพยแ TOP เทากับรอยละ 2.217 ตอเดือน คาเบตาของ หลักทรัพยแ
ทั้ง 5 มีคามากกวา1 และเมื่อคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตาม แบบจําลอง CAPM พบวามีหลักทรัพยแเพียง 1 หลักทรัพยแเทาน้ันที่มี
ราคาตลาดตํ่ากวา ความเป็นจริง (Undervalued) คือ ESSO ซึ่งเป็นหลักทรัพยแที่นักลงทุนสามารถลงทุน ไดนอกน้ันเป็นหลักทรัพยแที่มีราคา
ตลาดสูงกวาความเป็นจริง (Overvalued) ไดแก PTT, BANPU, IRPC และTOP ซึ่งนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงที่จะซื้อหรือถือครอง หลักทรัพยแ และ 
อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพันธแ คงสวัสด์ิเกียรติ (2555) ไดศึกษาการวิเคราะหแอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยแ 
กลุมธุรกิจบริการโดยใชทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพยแ (CAPM) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธแของอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุน
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หลักทรัพยแกลุมธุรกิจบริการ และเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพยแกลุมธุรกิจบริการกับอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน จํานวน 5 หลักทรัพยแ ไดแก บริษัทบิ๊กซี ซูเปอรแ
เซ็นเตอรแ จํากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด บริษัทหางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) บริษัทซีพี ออลลแ จํากัด (มหาชน) บริษัท
โฮมโปรดักสแ เซ็นเตอรแจํากัด (มหาชน) ระหวางชวงวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ผลการศึกษา พบวาหลักทรัพยแ 
BIGC MAKRO ROBINS CPALL และ HMPRO มีคาสัมประสิทธแเบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธแในเชิงบวก หลักทรัพยแดังกลาวมี
ความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอยก วาโดยมี
อัตราผลตอบแทนที่ตองการนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ นักลงทุนจึงควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยแเหลาน้ี 

แตยังคงมีผลการวิจัยที่มีความขัดแยงกับงานวิจัยสวนใหญ เชน งานวิจัยของ  Louis et al. (2004) ไดทําวิจัยเรื่อง Value and 
Growth Investment ไดทําการศึกษาและสรุปงานวิจัยที่อธิบายสมรรถนะของหลักทรัพยแโดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยง ผล
การศึกษาพบวา มูลคาหลักทรัพยแใหผลตอบแทนที่มากกวาการมุงเนนเติบโต หากผูลงทุนทําการลงทุนในหลักทรัพยแขนาดเล็กจะใหผลตอบแทนที่
สูงกวาเมื่อเทียบกับหลักทรัพยแที่มีขนาดใหญกวา ขอดีของการลงทุนแบบเนนมูลคานิยมลดลงในชวงปี 1990 การลงทุนแบบสวนตางกําไรจาก
ราคาขายมีมากขึ้นและทําใหผูลงทุนแบบเนนมูลคาไดรับผลกระทบ และบริษัทก็มุงเนนการเติบโตเพื่อใหราคาหลักทรัพยแสูงขึ้นดวยการลง ทุน
ทางดานเทคโนโลยีมากกวาทํากําาไรใหบริษัทซึ่งไมเป็นไปตามตรรกะของเศรษฐศาสตรแทําใหการประเมินมูลคาหลักทรัพยแเป็นไปไดยาก การขึ้น
และลงอยางรวดเร็วของราคาหลักทรัพยแในกลุมหลักทรัพยแที่เนนเติบโตกลับถูกมองวามีความเสี่ยงตํ่าการลงทุน แตในกลุมหลักทรัพยแเนนมูลคาก็
ไมไดความเสี่ยงมากไปกวาทรัพยแเนนเติบโตที่มองจากพื้นฐานของตัวบงชี้ตางๆ 

จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของนักวิจัยที่ไดกลาวมาแลวน้ัน สามารถสรุปความสัมพันธแ
ระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแไดวาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงมีความสัมพันธแกันไปในทิ ศทางเดียวกันหรือมี
ความสัมพันธแกันในทางบวก คือ หลักทรัพยแที่มีผลตอบแทนสูงหลักทรัพยแน้ันก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปดวย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. เป็นการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแเพื่อศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ
และความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 

2. เป็นวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเอกสาร โดยใชบทความในวารสารตางๆ แหลงที่มาของบทความจากฐานขอมูล EBSCO Emerald 
ProQuest และฐานขอมูลทางวิชาการตางๆ ทาง Internet แลวนําขอมูลเหลาน้ีมาวิเคราะหแขอมูลโดยการใช Content Analysis 
 
ผลการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนจึงสามารถพบไดวา แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแที่ศึกษาใน
ประเทศไทย นักวิจัยหรือนักวิชาการสวนใหญนําทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพยแ (CAPM) มาใชในการศึกษา และเมื่อนําทฤษฎี CAPM มาศึกษา
ความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงพบวา ความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงมีความสัมพันธแกันในบวก 
หมายถึง หลักทรัพยแที่มีอัตราผลตอบแทนสูงหลัพทรัพยแน้ันจะมีความเสี่ยงสูง และหากหลักทรัพยแใดมีอัตราผลตอบแทนตํ่า หลักทรัพยแชนิดน้ันก็
จะมีความเสี่ยงตํ่าไปดวย 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับประชาชน
เป็นครั้งแรก โดยเนนทําการศึกษาในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับ
ประชาชนเป็นครั้งแรก จํานวน 28 บทความ พบประเด็นที่ทําการศึกษาหลักๆ ใน 4 ประเด็น ดังน้ี แนวคิดและทฤษฎีที่ใชอธิบาย
ผลตอบแทน ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอผลตอบแทน และแนวคิดการต้ังราคา 

 
ค าส าคัญ : ผลตอบแทน หลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับประชาชนเป็นครั้งแรก 
 
Abstract 

  This article aims to study concept theories explaining the return of initial public offering in Stock 
exchange of Thailand. Study from 28 article results that 4 dimension were concept and theories explaining 
return, effect factors to return and concept of price. 
 
Keywords : Return, Initial Public Offering 
 
บทน า 

หุนสามัญที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือที่นักลงทุนมักเรียกวา “หุนไอพีโอ” มาจากคําพองภาษาอังกฤษพองภาษาอังกฤษ 
IPO ซึ่งมีคําเต็มวา Initail Public Offering เป็นหุนที่บริษัทเสนอขายใหประชาชนทั่วไปครั้งแรกและไมเคยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแมา
กอน การขายหุนดังกลาวเป็นการระดมทุนใหบริษัทที่ออกหุนเพื่อมาใชสําหรับทําธุรกิจและเปิดโอกาสใหคนทั่วไปมีสวนรวมเป็นเจาของบ ริษัท
ดวย สิ่งที่นักลงทุนทั่วไปใหความสนใจตอหุนไอพีโอคือ โดยเฉลี่ยแลวการลงทุนในหุนดังกลาวจะใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาทั้งการลงทุนในหุน
ที่ออกเพิ่มเติมทีหลังและการลงทุนในหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแอยูแลว แมวายังมีโอกาสขาดทุนบางในบางครั้งแตก็เป็นสัดสวนที่นอย
มาก ในวงการการลงทุนถือวาเป็นการลงทุนที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงผิดปกติกวาการลงทุนอื่นๆ หากมองอีกนัยหน่ึงก็คือเพราะวาณิชธนกิจนํา
หุนไอพีโอมาขายใหแกนักลงทุนทั่วไปในราคาถูกมากกวามูลคาที่ควรเป็นหรือ Underpricing จึงสงผลใหราคาหุนไอพีโอเพิ่มขึ้นมากเมื่อนําเขาซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยแในวันแรกทําใหนักลงทุนไดกําไรจากการลงทุนสูงมากน่ันเอง (จิโรจนแ บุรณศิริ, 2557) สําหรับระดับ Underpricing จะมี
ความแตกตางกันตามลักษณะของตลาดหลักทรัพยแ อาจอยูระหวาง 6% - 500% โดย Underpricing ที่มีระดับตํ่ามีแนวโนมเป็นบริษัทที่มีขนาด
ใหญ มีประวัติและผลการดําเนินงานที่ยาวนาน ตรงกันขามหากระดับ Underpricing สูงมักจะเป็นตลาดที่มีลักษณะเป็นตลาดที่กําลังพัฒนา
อยางเชนตลาดหลักทรัพยแของไทย (กัลยาณี ภาคอัต, 2559) ปรากฎการณแการต้ังราคาหุนสามัญเสนอขายแกประชาชนครั้งแรกหรือหุนไอพีโอไว
คอนขางถูกเพื่อเปิดโอกาสใหนักลงทุนสามารถนําหุนดังกลาวมาขายเมื่อมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแวันแรกและไดรับอัตราผลตอบแทนสูง
มากถือวาเป็นปรากฎการณแปกติในตลาดทุน แตก็ทําใหเกิดขอสงสัยวาทําไมบริษัทที่จะเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแจึงยอมเสียประโยชนแให
นักลงทุนไดรับกําไรมากเชนน้ัน และทําไมบริษัทถึงไมขายหุนไอพีโอในราคาที่สูงขึ้นเพื่อใหบริษัทไดรับประโยชนแเอง ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับประชาชนเป็นครั้งแรก 
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับประชาชนเป็นครั้งแรก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นตางๆ ของการลงทุนหลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งในและตางประเทศ 
พบประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ ดังน้ี 

1. แนวคิดท่ีใชอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแท่ีเสนอขายตอสาธารณะเป็นคร้ังแรก 
 แนวคิดที่ใชอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแที่เสนอขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรก ในที่น้ีผูวิจัยไดเสนอแนวคิดที่สําคัญ 3 

แนวคิดที่แตกตางกันดังตอไปนี้  
 1.1 สมมติฐานความแตกตางของความคิด (Divergence of Opinion Hypothesis) 
  สมมติฐานน้ีถูกนําเสนอโดย Miller (1977) วานักลงทุนมีความคาดหวังและมุมมองในการประเมินมูลคาตอหลักทรัพยแที่

เสนอขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรกแตกตางกันมาก ซึ่งความแตกตางน้ีมีทั้งนักลงทุนที่มีมุมมองตอหลักทรัพยแน้ันในแงลบ และนักลงทุนที่ มี
มุมมองตอหลักทรัพยแน้ันในแงบวกสําหรับนักลงทุนที่มีมุมมองเป็นลบตอหลักทรัพยแน้ันจะตัดสินใจไมลงทุนในหลักทรัพยแเน่ืองจากตลาดของ
หลักทรัพยแที่เสนอขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรกน้ันไมสามารถยืมหลักทรัพยแมาขายกอนแลวซื้อเพื่อชําระคืน (Short Selling) ในภายหลังในได 
สวนนักลงทุนที่มีมุมมองเป็นบวกตอหลักทรัพยแน้ันจะประเมินมูลคาของหลักทรัพยแสูงเกินความเป็นจริง ทําใหราคาของหลักทรัพยแมีความผันผวน
และเพิ่มสูงเกินมูลคาที่แทจริงในชวงแรกของการที่เสนอขายตอสาธารณะ ซึ่งเมื่อเกิดมุมมองความคิดในการประเมินมูลคาที่แตกตางมากเทาไหร
ย่ิงทําใหเกิดการซื้อขายหลักทรัพยแเกินมูลคาที่แทจริงมากตามไปดวยและเมื่อเวลาผานไปในระยะยาว ความคาดหวังและมุมมองตอหลักทรัพยแที่
เสนอขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรกน้ัน แตกตางกันนอยลง จึงสงผลทําใหราคาของหลักทรัพยแน้ันจึงกลับเขาสูมูลคาที่แทจริงที่ควรจะเป็น จึงทํา
ใหอัตราผลตอบแทนระยะยาวน้ันตํ่าลงกวาที่ควรจะเป็น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของ Houge et al. (2001) แตการที่จะวัดความคิดในกระ
ประเมินมูลคาที่แตกตาง (Divergence of Opinion) น้ันเป็นการยากที่จะวัดออกมาเป็นเชิงปริมาณ Bamber (1987) เสนอวาปริมาณการซื้อขายที่
ผิดปกติในชวงที่บริษัทประกาศงบการเงินสามารถนําไปใชเป็นตัวแทนความคิดในการประเมินมูลคาที่แตกตาง ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติน้ันสามารถ
นํามาใชเป็นตัวแทนของสภาพคลองในการซื้อขายไดเชนกัน Bagehot (1971) พบวาสวนตางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid-Ask 
Spread) สามารถนํามาเป็นตัวแทนของความไมสมมาตรของขอมูลได อีกทั้งนํามาใชเป็นตัวแทนของความคิดในการประเมินมูลคาที่แตกตาง การ
กระจายของราคาจากการพยากรณแของนักวิเคราะหแสามารถนํามาใชเป็นตัวแทนของความคิดในการประเมินมูลคาที่แตกตางไดเชนกัน แต ความผัน
ผวนของราคาหลักทรัพยแนาจะเป็นตัวแทนความคิดในการประเมินมูลคาที่แตกตางที่สมเหตุสมผลมากกวา (อริยพงษแ พันธแศรีวงคแ, 2559) 

 1.2    สมมติฐานการสรางความประทับใจ (The Impresario Hypothesis) 
  ไดรับการเสนอโดย Shiller (1990) อธิบายโดยเปรียบเทียบกับผูจัดการงานแสดง (Impresario) ผูซึ่งมีหนาที่ดูแลนักดนตรี

และนักแสดงทราบวาหากที่น่ังในสถานที่จัดการแสดงมีที่วางมากจะทําใหผูชมตีความวาการแสดงน้ันเป็นการแสดงที่แย ในทางกลับกันหากที่น่ัง
ในสถานที่จัดการแสดงน้ัน อัดแนนไปดวยผูคนจะทําใหผูชมตีความวาเป็นการแสดงที่ดี ดังน้ันผูจัดการงานแสดงจึงสรางอุปสงคแสวนเกินโดยการ
จัดฉากใหมีผูคนมาตอแถวรอซื้อต๋ัวเพื่อเขาชมการแสดง เพื่อจะไดจําหนายต๋ัวในราคาที่แพงขึ้นเชนเดียวกับหลักทรัพยแที่มีการเสนอขายตอ
สาธารณะครั้งแรก การสรางความประทับใจใหแกนักลงทุน เชน การต้ังราคาตํ่าหลักทรัพยแใหตํ่า กวามูลคาที่ควรจะเป็นน้ัน การปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียที่ดี ฯลฯ จะทําใหเกิดอุปสงคแสวนเกินใหแกนักลงทุนทําใหอัตราผลตอบแทนระยะสั้นของนักลงทุนมีคาสูงมาก ซึ่งในระยะยาวแลวจะทําให
อัตราผลตอบแทนน้ันตํ่าลง ซึ่ง Paudyal, Saadouni & Briston (1998) พบวาอัตราผลตอบแทนในวันแรกที่ทําการเสนอขายน้ันมีความสัมพันธแ
ไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนระยะยาว กลาวคือย่ิงอัตราผลตอบแทนในวันแรกที่ทําการเสนอขายน้ันสูงมาก ก็จะทําใหอัตรา
ผลตอบแทนในระยะยาวตํ่ามากเชนกัน แตอัตราผลตอบแทนในวันแรกอาจจะเป็นตัวแทนของการสรางความประทับใจแลว ยังสามารถใชเป็น
ตัวแทนของความคิดที่แตกตางไดอีกดวยจึงถือวาเป็นตัวแทนของการสรางความประทับใจที่ ยังไมเหมาะสมนัก แตใชผูจัดจําหนาย 
(Underwriter) ที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนของการสรางความประทับใจ โดยความมีชื่อเสียงของ Underwriter วัดจากสัดสวนของมูลคาทาง
การตลาดของหลักทรัพยแที่เสนอขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรกที่ Underwriter รายน้ันเป็นผูจัดจําหนาย และพบหลักฐานวาผูจัดจําหนายที่มี
ชื่อเสียงนอยจะทําใหอัตราผลตอบแทนระยะยาวตํ่าลง (อริยพงษแ พันธแศรีวงคแ, 2559) 

 1.3    สมมติฐานการฉวยโอกาส (The Window of Opportunity Hypothesis) 
  สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพยแที่เสนอขายครั้งแรกตอสาธารณะน้ีถูกกลาวโดย Ritter (1991), 

Loughran and Ritter (1995) วาในชวงเวลาที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพยแเป็นชวงที่ตลาดหลักทรัพยแมีความรอนแรง เป็นชวงที่ตลาดหลักทรัพยแมีอัตรา
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ผลตอบแทนสูง หากนําหลักทรัพยแเสนอขายตอสาธารณะในชวงน้ีจะทําใหเกิดอุปสงคแตองการซื้อหลักทรัพยแ และจะทําใหราคาของหลักทรัพยแที่เสนอ
ขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรกน้ันถูกประเมินมูลคาเอาไวสูง แมกระทั่งกับบริษัทที่เพิ่งกอต้ังซึ่งยังไมมีแนวโนมการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งทําให
ไดรับเงินระดมทุนจากนักลงทุนในราคาที่สูงเกินจริง อยางไรก็ตามเมื่อการซื้อขายปรับตัวผานไปในระยะเวลานานจะทําใหราคาของหลักทรัพยแกลับเขา
สูมูลคาที่แทจริง จึงทําใหนักลงทุนไดอัตราผลตอบแทนในระยะยาวที่ตํ่าลง อีกทั้งยังมีการทดสอบหลักทรัพยแที่เสนอขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรกซึ่ง
เสนอขายในชวงที่สามารถฉวยโอกาส (Window of Opportunity) ไดน้ี ซึ่งจะทําใหอัตราผลตอบแทนระยะยาวน้ันตํ่าลง โดยใชอัตราสวนมูลคาทาง
ตลาดตอมูลคาทางบัญชีของกิจการ (P/BV) เป็นตัวแทนของชวงที่สามารถฉวยโอกาส จากน้ันยังควรใชอัตราสวนมูลคาทางตลาดตอมูลคาทางบัญชี
ของกลุมอุตสาหกรรมหรือของดัชนีตลาดหลักทรัพยแจะใหผลการศึกษาที่สอดคลองกวา (อริยพงษแ พันธแศรีวงคแ, 2559) 

 1.4 สมมติฐานวาดวยสาเหตุท่ีตองต้ังราคาหุนไอพีโอใหต่ า (จิโรจนแ บุรณศิริ, 2557) 
  1.4.1 กลุมเหตุผลที่เกี่ยวกับลดความเสี่ยงของวาณิชธนกิจ ประกอบดวย สมมติฐานวาณิชธนกิจเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk 

Averse Underwriter) สมมติฐานคาประกันภัย (Insurance Premium Theory) และสมมติฐานการรักษาชื่อของวาณิชธนกิจ  
  1.4.2 กลุมเหตุผลเกี่ยวกับการไดรับขอมูลที่ไมเทากัน มักแบงเป็น กรณีการมีขอมูลไมเทากันระหวางวาณิชธนกิจและบริษัท

ที่ออกหุนไอพีโอ และกรณีการมีขอมูลไมเทากันในกลุมนักลงทุนดวยกัน สมมติฐานในกลุมน้ีประกอบดวย สมมติฐานการมีอํานาจเหนือกวาของ
วาณิชธนกิจ (Monophony Power Hypothesis) สมมติฐานผูชนะ (ผูไดรับสิทธิซื้อ) โดนคําสาป (Winner―s Curse Hypothesis) และ
สมมติฐานตลาดยอมแมวขาย (Lemon Market Theory) 

  1.4.3 กลุมเหตุผลเกี่ยวกับการตลาด ประกอบดวย สมมติฐานการหาขอมูลจากตลาดในเรื่องราคาที่เหมาะสม ( Market 
Feedback Hypothesis) สมมติฐานรถคาราวาน (The Bandwagon Hypothesis) และสมมติฐานการสงสัญญาณ (Signaling Hypothesis) 

 1.5 กลุมสมมติฐานวาดวยราคา IPO ไมไดต่ าจริงแตราคาในตลาดรองสูงเกินจริง (จิโรจนแ บุรณศิริ, 2557) 
  สมมติฐานกลุมนี้ยอมรับปรากฏการณแจากหลักฐานที่พบวา เมื่อเทียบกับราคาจองที่วาณิชธนกิจขายใหแกนักลงทุน ราคา

หุนไอพีโอเพิ่มขึ้นมากเมื่อเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแในวันแรก แตไมยอมรับวาราคาจองดัง กลาวคือราคาที่ตํ่าจริง สมมติฐานที่สําคัญ 
สมมติฐานฟองสบูจากการเก็งกําไร (Speculative Bubble Hypothesis) เป็นหุนไอพีโออาจถูกต้ังราคาจองที่สะทอนมูลคาแทจริงทาง
เศรษฐศาสตรแหรือไมไดถูกกดราคาใหถูกกวาความเป็นจริง แตเน่ืองจากเป็นที่ตองการของนักลงทุนจํานวนมาก จึงมีการจองซื้อหุนเกินจํานวนที่
ออกขายจริง เมื่อไมไดรับจัดสรรหุนนักลงทุนก็จะไปซื้อหุนเมื่อเขาตลาดรอง ความตองการที่มากดังกลาวดึงใหราคาหุนในวันแรกเพิ่ มขึ้นสูงกวา
ราคาจองอยางรวดเร็ว เมื่อราคาสูงกวามูลคาแทจริงและนักลงทุนทั้งหลายเริ่มตระหนัก ราคาก็จะรวงลง คลายกับฟองสบูพองขึ้นเร็วและแตก
อยางรวดเร็วเพราะขางในกลวงน่ันเอง 

2. ทฤษฎีท่ีใชอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแท่ีเสนอขายตอสาธารณะเป็นคร้ังแรก 
 ทฤษฎีที่ใชอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแที่เสนอขายตอสาธารณะเป็นครั้งแรก ไดแก 1) ความไมสมมาตรในขอมูล

ระหวางผูบริหารกับนักลงทุน 2) ทฤษฎี Winner‖s Curse 3) ทฤษฎี Negative Cascade และ 4) ทฤษฎีการทํา Bookbuilding สามารถอธิบาย 
(กัลยาณี ภาคอัต, 2559) ดังตอไปนี้  

 2.1 ความไมสมมาตรในขอมูลระหวางผูบริหารกับนักลงทุน (Asymmetric Information) 
  เป็นการรูขอมูลทีแทจริงของบริษัทที่ไมเทากันระหวางผูบริหารของบริษัทที่ออกหุนไอพีโอและนักลงทุนภายนอก นักลงทุน

จะเผชิญกับปใญหาความไมสมมาตรของขอมูล ทําใหนักลงทุนไมสามารถแยกแยะบริษัทที่ดีออกจากบริษัทที่ไมดีได นักลงทุนจะใหราคาเฉลี่ยกับ
การประเมินหุนไอพีโอของบริษัท เชน หากนักลงทุนใหราคาเฉลี่ยกับบริษัทที่ออกหุนไอพีโอโดยใชอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ประมาณ 
7.5% แลวอัตราคิดลดของบริษัทที่ดีควรมีคาเฉลี่ย 5% ในขณะที่อัตราคิดลดของบริษัทที่ไมดีควรมีคาเฉลี่ย 10% หากเป็นเชนน้ีนักลงทุนจะไม
สามารถแยกบริษัทที่ดีออกจากบริษัทที่ไมดีได จะเห็นไดวาราคาที่นักลงทุนใหน้ันจะตํ่าเกินไปสําหรับบริษัทที่ดีและแพงเกินไปสําหรับบริษัทที่ไมดี 
วิธีที่จะชวยใหนักลงทุนสามารถแยกบริษัทที่ดีออกจากบริษัทที่ไมดีไดคือ การเจตนาขายหุน IPO ของบริษัทที่ดีในราคาที่ตํ่ากวาที่ควรจะเป็นเพื่อ
ปูองกันไมใหบริษัทที่ไมดีลอกเลียนแบบ บริษัทที่ดีจะสามารถออกจําหนายหุนเพิ่มทุนไดอีกในภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดเริ่มทําการซื้อขาย
แลว และราคาหุนของบริษัทจะปรับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการสงสัญญาณถึงคุณภาพที่ดีของบริษัท เชน การประกาศจายเงินปในผลในอัตราที่ สูง 
Chemmanur (1993) กลาววาการจงใจขายหุน IPO ในราคาตํ่ากวาที่ควรจะเป็นจะดึงดูดใหนักวิเคราะหแหลักทรัพยแสนใจในกิจการมากขึ้นทําให
ปใญหาความไมสมมาตรของขอมูลลดลง อันทําใหสามารถออกหุนเพิ่มทุนในราคาที่เหมาะสมไดในภายหลัง 

 2.2    ทฤษฎี Winner’s Curse Rock (1986)  
  ทฤษฎีน้ีไดรับการพัฒนาภายใตสมมติฐานที่วานักลงทุนภายนอกมีขอมูลเกี่ยวกับสภาวะของตลาดหลักทรัพยแมากกวา

กิจการหรือน่ันคือ เกิดปใญหาความไมสมมาตรของขอมูลโดยในกรณีน้ีเป็นกรณีที่นักลงทุนมีขอมูลมากกวาผูบริหารบริษัท ทฤษฎีน้ีไดสมมติใหนัก
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ลงทุนแตละกลุมมีขอมูลไมเทาเทียมกัน โดยนักลงทุนกลุมแรกเป็นนักลงทุนที่มีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาที่แทจริงของหุนไอพีโอ กลุมที่สองเป็นนัก
ลงทุนรายยอยที่ไมมีขอมูลเก่ียวกับมูลคาที่แทจริงของหุนไอพีโอทําใหหุนไอพีโอมีราคาจองตํ่ากวามูลคาที่แทจริงทําใหสามารถดึง ดูดความสนใจ
นักลงทุนเขามาได ในขณะที่หุนไอพีโอที่มีราคาจองสูงกวามูลคาที่แทจริงจะดึงดูดเฉพาะกลุมนักลงทุนที่ไมขอมูลมาเทาน้ัน จึงทํา ใหนักลงทุนมี
โอกาสในการที่จะจองหุนไอพีโอในราคาที่สูงกวามูลคาที่แทจริงมากกวาหุนไอพีโอที่มีราคาจองตํ่ากวามูลคาที่แทจริง เพราะหุนไอพีโอที่มีราคา
จองตํ่ากวามูลคาที่แทจริงจะมีจํานวนผูจองมากกวาหุนไอพีโอที่มีราคาจองสูงกวามูลคาที่แทจริง  

 2.3    ทฤษฎี Negative Cascade Welch (1992)  
  ทฤษฎีน้ีไดรับการพัฒนาโดยมีสมมติฐานใกลเคียงกับทฤษฎี Winner‖s Curse ของ Rock (1986) คือสมมติใหนักลงทุน

โดยรวมมีขอมูลเก่ียวกับมูลคาที่แทจริงของหุนไอพีโอมากกวาผูบริหารของบริษัท โดยนักลงทุนในตลาดจะมีพฤติกรรมลอกเลียนพฤติกรรมของ
นักลงทุนคนอื่นในตลาด กลาวคือ หากหุนไอพีดอที่เสนอขายน้ันไดรับความนิยมมีผูจองเป็นจํานวนมาก นักลงทุนรายอื่นๆ ก็พรอมที่ จะละทิ้ง
ขอมูลที่ตนมีเกี่ยวกับหุนน้ันๆ โดยจะเขาไปจองตามผูอื่นดวย ทฤษฎีน้ีจึงพยากรณแวาการต้ังราคาขายของหุนไอพีโอตํ่ากวามูลคาที่ แทจริงน้ันเป็น
สิ่งจําเป็นเพราะหากต้ังราคาจองสูงกวามูลคาที่แทจริงน้ันนักลงทุนที่มีขอมูลขาวสารเก่ียวมูลคาที่แทจริงก็จะไมจองและนักลงทุนรายอื่นในตลาด
เมื่อสังเกตไดวาหุนน้ีไมไดรับความสนใจจากนักลงทุนก็จะไมจองและสุดทายหุนไอพีโอก็จะไมสามารถขายได ในทางตรงกันขามที่บริษัทต้ังราคาจอง
ตํ่ากวามูลคาที่แทจริงน้ัน หุนของบริษัทก็จะไดรับความสนใจจากนักลงทุนที่มีขอมูลขาวสาร นักลงทุนในตลาดก็จะพากันแหเขาจองซื้อหุนดวย  

 2.4    ทฤษฎี Bookbuilding Benveniste and Spindt (1989) 
  เป็นทฤษฎีที่นําเสนอการทํา Bookbuilding เพื่อลดปใญหาการมีขอมูลไมเทาเทียมกันระหวางผูบริหารของบริษัทกับนัก

ลงทุนที่มีขอมูลไมเทาเทียมกัน การทํา Bookbuilding จะเริ่มตนจากการที่ผูประกันการจําหนาย (Underwriter) พรอมดวยผูบริหารของบริษัทที่
ออกหุนไอพีโอทําการสงเสริมการขาย (Road Show) หุนไอพีโอใหแกนักลงทุนที่มีแนวโนมสนใจจองซื้อหุนของบริษัท ในชวงของการสงเสริมการ
ขายน้ี ทางผูประกันการจําหนายจะต้ังชวงราคาที่ควรจะเป็นของหุนและทําการสอบถามถึงจํานวนหุนที่นักลงทุนสนใจจะซื้อในแตละชวงระดับราคา 
เมื่อผูประกันการจําหนายทราบความตองการของตลาดที่จะมีตอหุนของตนแลว ก็จะนําไปสูการต้ังราคาจองเพื่อจัดจําหนายใหแกนักลงทุนตอไป  

3. ปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาสูสาธารณชน  
 นัทธแหทัย อือนอก และคณะ (2555) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาสูสาธารณชนของบริษัทในประเทศไทย โดย

ทําการศึกษาจากงานวิจัยในอดีตที่ผานมาเกี่ยวกับการเขาสูสาธรณชนเริ่มตนจากการศึกษาของ Pagano et al. (1998) ที่มีการพิจารณาทางดาน
ประโยชนแและตนทุนของการเขาสูสาธารณชน ซึ่งไดมีการศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาสูสาธารณชน ดังน้ี 

 3.1  กลุมธุรกิจ 
 กลุมธุรกิจเป็นตัวแปรที่ยังไมเคยมีนัก วิชาการนําไปศึกษาเชื่อมโยงพิจารณารวมกับแบบจําลองในการเขาสูสาธารณชน โดยผูวิจัย

คาดวาตัวแปรกลุมธุรกิจจะมีผลตอการตัดสินใจเขาสูสาธารณชนของประเทศไทย เน่ืองจากกลุมธุรกิจมีความสําคัญอยางตอเน่ืองในประเทศที่
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา โดยกลุมธุรกิจเป็นเสมือนตลาดทุนภายในใหกับบริษัทที่เป็นสมาชิกภายในกลุม ในการโยกยายเงินทุนภายในกลุม
ใหกับสมาชิกที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนภายนอกได เพื่อลดปใญหาความไมสมมาตรของขอมูล และความไมสมบูรณแของตลาดทุน โดยการซื้อ
ขายผานภายในกลุมดวยกันเองหรือการโยกยายเงินทุนจากสมาชิกภายในกลุมที่มีกระแสเงินสดอยูในระดับสูง แตมีโอกาสในการลงทุนที่ตํ่าไปยัง
สมาชิกในกลุมที่มีกระแสเงินสดอยูในระดับตํ่า ในขณะโอกาสในการลงทุนดีกวา นอกจากน้ีกลุมธุรกิจยังไดมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับบริษัทที่เป็น
สมาชิกกลุมเพราะกลุมธุรกิจมีสมาชิกที่ดําเนินธุรกิจหลายประเภท จึงทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทที่เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นจากการประหยัดตอ
ขนาด (Economies of scale) และการประหยัดตอขอบเขต (Economies of scope) รวมทั้งผลประโยชนแที่จะไดรับจากการเป็นสมาชิกกลุมธุรกิจคือ 
การกระจายทรัพยากรใหกับสมาชิกของกลุมธุรกิจโดยการจายเงินปในผลพิเศษ การออกหุนใหม และการขายสินทรัพยแตางๆ เพื่อใหสมาชิกของกลุม
ธุรกิจไดรับเงินที่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีบริษัทที่เป็นสมาชิกกลุมธุรกิจสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนภายนอกไดดีกวา ทําใหหลังจากบริษัทที่เป็นสมาชิกกลุม
ธุรกิจมีการเขาสูสาธารณชนแลวอาจจะมีการนําเงินที่ไดมาจัดสรรใหกับสมาชิกภายในกลุมดวยกันเอง (Kim & Yi, 2005) สอดคลองกับการศึกษาที่
ผานมา พบวาการเป็นสมาชิกกลุมธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาบริษัทที่ไมเป็นสมาชิกของกลุมธุรกิจ นอกจากน้ีกลุมธุรกิจยังมีการแบงปในความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในกลุมดวยกันเอง โดยมีการเคลื่อนยายทรัพยากรของสมาชิกในกลุมที่มีผลการดําเนินงานดีไปใหกับสมาชิกในกลุมที่มีผลการดําเนินงาน
ไมดีเพื่อใหความชวยเหลือสมาชิกภายในกลุม (Kim & Yi, 2005) สอดคลองับการศึกษาของ Gopalan, Nanda, & Seru (2007) ที่แสดงใหเห็นวาสิ่ง
สําคัญในการโยกยายเงินทุนระหวางกลุมพันธมิตรมาจากสมาชิกภายในที่เป็นผูใหกูยืมเงินเพื่อใหการสนับสนุนสมาชิกของกลุมธุรกิจที่มีความออนแอ
ทางดานการเงิน และสอดคลองกับการศึกษาของ Khanna & Palepu (2000) นอกจากน้ีการศึกษาของ Claessens et al. (2002) พบวา กลุมธุรกิจ
ใหประโยชนแกับบริษัทที่เป็นสมาชิกกลุมธุรกิจเน่ืองจากสมาชิกกลุมธุรกิจที่มีอายุนอยและมีการเติบโตอยางรวดเร็วไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ภายนอกไดซึ่งเป็นผลมาจากปใญหาตัวแทน จึงทําใหสมาชิกกลุมธุรกิจที่มีอายุนอยไดรับประโยชนแจากแหลงเงินทุนภายในของกลุมที่มีการจั ดสรร



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   899 

เงินทุนจากสมาชิกภายในดวยกันเอง และยัง พบวาธุรกิจที่มีขนาดเล็กมีระดับความไมสมมาตรของขอมูลมากกวาธุรกิจที่มีขนาดใหญ ทําใหมีการ
เขาถึงแหลงเงินทุนภายนอกไดยากกวาธุรกิจที่มีขนาดใหญ ดังน้ันจึงตองอาศัยแหลงเงินทุนภายในที่ไดมาจากสมาชิกกลุมธุรกิจ 

 3.2 ขนาดของบริษัท 
  ตนทุนของการเขาสูสาธารณชนมีความเกี่ยวของกับขนาดของบริษัท กลาวคือ คาใชจายทางดานบริหารทางตรงและคาธรรมเนียม

หรือตนทุนคงที่ไมไดเพิ่มขึ้นตามขนาดของบริษัท (Ritter, 1987) ซึ่งแสดงเป็นนัยวาบริษัทที่มีขนาดใหญมีความเป็นไปไดในการเลือกเขาสู
สาธารณชนมากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก เน่ืองจากบริษัทที่มีขนาดเล็กจะมีตนทุนของการเขาสูสาธารณชนอยูในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทที่มี
ขนาดใหญนอกจากน้ี การศึกษาของ Chemmanur & Fulghieri (1999) พบวาบริษัทที่มีขนาดใหญสามารถเขาสูสาธารณชนไดมากกวา 
เน่ืองจากมีการเก็บขอมูลเพื่อเปิดเผยแกนักลงทุนมากกวาจึงทําใหมีปใญหาความไมสมมาตรของขอมูลนอยกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก ผลงานวิจัยที่
ผานมาไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาว โดย Pagano et al. (1998) พบวาบริษัทที่มีขนาดใหญตัดสินใจเขาสูสาธารณชนมากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก  

  3.3  อายุของบริษัท 
 บริษัทที่มีอายุมากกอต้ังมานานเป็นที่รูจักของภายนอกและมีชื่อเสียง รวมทั้งขอมูลที่นํามาเปิดเผยเพื่อการตัดสินใจสําหรับนัก

ลงทุนมีความนาเชื่อถือมากกวา ทําใหการเสนอขายหุนของบริษัทมีความนาสนใจของนักลงทุนไดมากกวาบริษัทที่มีอายุนอย ( Welch, 1989) 
สงผลใหบริษัทที่มีอายุมากมีโอกาสที่จะเขาสูสาธารณชนสูงกวาบริษัทที่มีอายุนอย   

 3.4 การเติบโตของยอดขายบริษัท 
 เมื่อยอดขายของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองสะทอนถึงความตองการของสินคาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัท

ตองการแหลงเงินทุนเพื่อการขยายการผลิตมากขึ้น โดยหากแหลงเงินทุนภายในของบริษัทที่มาจากเงินสดไมเพียงพอบริษัทจึงจําเป็นตองการหา
แหลงเงินทุนภายนอกที่มาจากการเขาสูสาธารณชน สอดคลองกับการศึกษาของ Shen & Wei (2007) สําหรับงานวิจัยที่พบการเติบโตยอดขาย
ของบริษัทและความเป็นไปไดที่บริษัทจะเขาสูสาธารณชนในทิศทางเดียวกัน  

 3.5  ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 
 บริษัทที่มีความสามารถในการทํากไรอยูในระดับสูง คาดวาจะมีความเป็นไปไดที่ตองการเขาสูสาธารณชนเน่ืองจากความสามารถ

ในการทํากําไรของบริษัทที่สูง ทําใหนักลงทุนรับรูวาบริษัทน้ันนาสนใจที่จะลงทุน ทั้งน้ีงานวิจัยของ Shen & Wei (2007) พบวาความสามารถใน
การทํากําไรของบริษัทและความเป็นไปไดที่บริษัทจะเขาสูสาธารณชนมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน 

 3.6  สัดสวนหนี้สินของบริษัท 
 การกอหน้ีเป็นแหลงเงินทุนภายนอกของเมื่อแหลงเงินทุนภายในมีไมเพียงพอ ถาสัดสวนหน้ีสินของบริษัทอยูในระดับสูง ทําใหเกิด

ขอจํากัดในการกอหน้ีขึ้น เน่ืองจากผูใหสินเชื่อรับรูวามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอการใหสินเชื่อทางการเงิน ดังน้ัน บริษัทจึงจําเป็นตองหาแหลงเงินทุน
ภายนอกอื่นโดยการเขาสูสาธารณชนซึ่งเป็นแหลงเงินทุนภายนอกที่เกิดขึ้นระหวางผูออกหลักทรัพยแและนักลงทุนโดยตรง ทําใหบริษัทที่มีสัดสวน
หน้ีสินสูงไดรับโอกาสทางดานเงินทุนที่ใชในการลงทุนตอไปในอนาคตหรือใชในการปรับสมดุลทางการเงินของบริษัท (Myers & Majulf, 1984) 
ดังน้ันหากบริษัทที่มีสัดสวนหน้ีสินสูง มีความเป็นไปไดที่บริษัทเลือกเขาสูสาธารณชน 

 3.7 กระแสเงินสดของบริษัท 
 กระแสเงนิสดเป็นแหลงเงินทุนภายในของบริษัทที่มีตนทุนถูกกวาแหลงเงินทุนที่ไดมาจากภายนอก ซึ่งถากระแสเงินสดของบริษัทมี

อยูในระดับสูง บริษัทจะเลือกใชเงินทุนที่อยูภายในหรือกระแสเงินสดน้ันกอน ทําใหมีความเป็นไปไดนอยที่บริษัทจะเลือกเขาสูสาธา รณชน ใน
ขณะเดียวกันหากกระแสเงินสดของบริษัทมีอยูไมเพียงพอ ดังน้ันสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปคือบริษัทจําเป็นตองหาแหลงเงินทุนจากภายนอก ซึ่งมีความ
เป็นไปไดที่บริษัทจะเขาสูสาธารณชน (Myers & Majulf, 1984) ในงานวิจัยที่ผานมามีจํานวนนอยมากในการนําตัวแปรกระแสเงินสดเขาไปใน
แบบจําลองการเขาสูสาธารณชน โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนวากระแสเงินสดในระดับสูงมีความเป็นไปไดที่บริษัทจะไมเลือกเขาสูสาธารณชน ไดแก 
Shen & Wei (2007)  

 3.8 อุตสาหกรรม 
 ตัวแปรอุตสาหกรรมเป็นตัวแปรหุนในงานวิจัยที่ผานมาไดนําตัวแปรน้ีเขาไปไวในแบบจําลองปใจจัยที่มีผลตอกา รตัดสินใจเขาสู

สาธารณชน ไดแกงานวิจัยของ Albornoz & Pope (2004), Mayur & Kumar (2006), Pagano et al. (1998) 
 3.9  ปีปฏิทิน 
 การศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาสูสาธารณชนของประเทศอิตาลีเป็นงานวิจัยของ Pagano et al. (1998) ที่มีการนําตัว

แปรปีปฏิทินเป็นตัวแปรหุนในแบบจําลองโพรบิท 
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4. แนวคิดการต้ังราคา  
 นักลงทุนสามารถนําแนวคิดการต้ังราคามาปรับปรุงการลงทุนในหุนไอพีโอ (จิโรจนแ บุรณศิริ, 2557) โดย 
 1. ซื้อหุนไอพีโอจาก วาณิชธนกิจที่มีชื่อเสียง มีความเขาใจตลาดทุนดี และมีการขายหุนไอพีโอใหลูกคานักลงทุนที่สามารถเขาถึง

ขอมูลเก่ียวกับหุนไอพีโอไดสูง เชน นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่ความสามารถหาขอมูลไดนอยกวา เชน นักลงทุนรายยอย 
 2. ซื้อหุนไอพีโอของบริษัทที่มีแนวโนมจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนอีกในอนาคต หรือบริษัทที่ตองการกระจายหุนใหผูถือหุนรายยอย 
 3. ซือ้หุนไอพีโอที่เป็นที่นิยมของนักลงทุน 
 4. ซื้อหุนไอพีโอในภาวะตลาดที่มีความไมแนนอน มีความเสี่ยงสูงที่วาณิชธนกิจอาจไมสามารถขายหุนไอพีโอไดหมด 
 5. ซื้อหุนไอพีโอในประเทศที่มีการบังคับใชกฏหมายคุมครองนักลงทุนซึ่งมีโทษรุนแรงตอผูทําความผิด 

6. ไมควรลงทุนในหุนไอพีโอเป็นระยะยาว 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. เป็นการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแ โดยเฉพาะผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยแที่เสนอขายใหกับประชาชนเป็นครั้งแรก 

2. เป็นวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเอกสาร โดยใชบทความในวารสารตางๆ แหลงที่มาของบทความจากฐานขอมูล EBSCO Emerald 
ProQuest และฐานขอมูลทางวิชาการตางๆ ทาง Internet แลวนําขอมูลเหลาน้ีมาวิเคราะหแขอมูลโดยการใช Content Analysis 
 
ผลการวิจัย 

การลงทุนในหุนไอพีโอของนักลงทุนน้ัน สวนใหญผลตอบแทนที่นักลงทุนจะรับจะจากหุนไอพีโอสูงผิดปกติ จากปรากฎการณแหรือ
ภายใตแนวคิดของสมมติฐานตางๆ เชน สมมติฐานความแตกตางของความคิด (Divergence of Opinion Hypothesis) สมมติฐานการสราง
ความประทับใจ (The Impresario Hypothesis) สมมติฐานการฉวยโอกาส (The Window of Opportunity Hypothesis) สมมติฐานวาดวย
สาเหตุที่ตองต้ังราคาหุนไอพีโอใหตํ่า และกลุมสมมติฐานวาดวยราคา IPO ไมไดตํ่าจริงแตราคาในตลาดรองสูงเกินจริง และการที่นักลงทุนจะ
ลงทุนในหุนไอพีโอที่มีราคาสูงหรือตํ่ากวาความเป็นจริงน้ันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของทฤษฎีความไมสมมาตรในขอมูลระหวางผูบริหารกับนัก
ลงทุน (Asymmetric Information) ทฤษฎี Winner‖s Curse Rock (1986) ทฤษฎี Negative Cascade Welch (1992) และทฤษฎี 
Bookbuilding Benveniste and Spindt (1989) โดยบริษัทที่นําหุนออกจําหนายใหกับสาธารณชนเป็นครั้งแรกจะคํานึงถึงปใจจัยตางๆ เชน 
กลุมธุรกิจ  ขนาดของบริษัท อายุของบริษัท การเติบโตของยอดขายบริษัท ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท สัดสวนหน้ีสินของบริษัท 
กระแสเงินสดของบริษัท อุตสาหกรรม และปีปฏิทิน ซึ่งบริษัทจะแนวคิดในการต้ังราคาหุนไอพีโอโดยดูจากความมีชื่อเสียงของบริษัท แนวโนม
ราคาหุนในอนาคต และความนิยมของนักลงทุนเป็นหลัก 
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การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองก าแพงเพชรอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
The Factor affecting efficiency of Tax Collection of Kamphaenphet Municipality  

in Muang District, Kamphaengphet province. 
 

สุธีรา วิไลกุล1 พัชรินทรา ชัยสมตระกูล2 รัตนา สิทธิอวม3 ภัทรสิริ ทิพยแธนมณี4 และคัมภีรแพรรณ กุลบรรณดิษฐแ5 
Rattana  Sittioum1, Patcharintra Chaisomtakul2, Sutheera Wilaikul3, Pattarasiri Thiptanamanee4, .and Kampeepan Kunbundit 4  

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล กลุม
ตัวอยางที่ศึกษา คือ บุคลากรในเทศบาลเมืองกําแพงเพชร จํานวน 248 คน เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA 
  ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด คือ ดานโครงสรางภาษีอากรและบริหาร
จัดการ รองลงมาคือ ดานการบริการ ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณแ ดานความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บภาษี และดานผลลัพธแที่ไดจาก
การจัดเก็บภาษี สําหรับผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา บุคลากรในเขต
เทศบาลเมืองกําแพงเพชรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีไมแตกตางกัน ทั้งน้ีผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา คือ หนวยงานที่จัดเก็บภาษีควรมีการจัด
กิจกรรมสรางความสํานึกในหนาท่ีและสรางทัศนคติที่ดีตอการเสียภาษี และสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีของผูเสียภาษี เพ่ือใหผูเสีย
ภาษีชําระภาษีตามหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, การจัดเก็บภาษี 
 
Abstract 

This study aims to investigate efficiency of tax collection in Kamphaengphet Municipality and also to 
compare efficiency of tax collection in Kamphaengphet Municipality classified by personal factors.  248 officers 
who work in Kamphaengphet Municipality were chosen as the sample group of this study. Questionnaires were 
utilized for collecting data. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA were used for 
statistical methods. 

The result found that efficiency of tax collection in Kamphaengphet Municipality is the highest mean 
in overview. In addition, Tax structure and management is the highest total mean when classified in each 
dimension, and follow by these dimensions: service, office supplies and location, accuracy and completeness in 
tax collection, and the result of tax collection respectively. In a part of the result of comparative tax collection 
efficiency classified by personal data, it showed that the officers with different gender, age, educational level, 
work experience, and revenue have statistically indifferent opinion toward tax collection efficiency. Finally, this 
research can be suggested for further development that revenue department should set activities to create a 
sense of responsibility, positive attitude toward taxation and also motivate taxpayers for tax payment so that 
taxpayers could pay greater tax functionally. 
 

Keyword: Efficiency, Tax Collection 
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บทน า 
ภาษีอากรเป็นรายไดที่สําคัญของรัฐ ที่จะนําไปใชในการบริหารและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางทั่วถึงทั้งในระดับภาพรวม

ของประเทศและระดับทองถิ่น รวมถึงชวยรักษาเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
การสรางระบบสาธารณูปโภคดานนํ้าประปา ไฟฟูา สรางถนน โรงเรียน ระบบคมนาคมใหมีความสะดวก ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
รวมถึงการคาขายทําธุรกิจก็มีความคลองตัวมากขึ้นดวยเชนกัน (ดวงพร, 2562) สอดคลองกับ เกลและแซมวิค, (2557) ที่กลาววา นโยบายทาง
ภาษีสงผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี องคแกรของรัฐที่มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย คือ กรมสรรพากร  
ซึ่งจัดเก็บภาษีจากฐานรายไดและฐานการบริโภคภายในประเทศ นอกจากน้ียังกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษีใหกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
อีกดวยเพื่อใหองคแกรสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยองคแกรสวนทองถิ่นเหลาน้ีจะทําหนาที่จัดเก็บ
ภาษีประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปูาย (กรมสรรพากร, 2555) ทําใหทองถิ่นมีรายไดเป็นของตนเอง สามารถนําไปใช
จายในการดําเนินงานไดโดยอิสระในระดับหน่ึง สงผลใหการพัฒนาทองถิ่นมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น (วิยดา, 2554) ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา 
การจัดเก็บภาษีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดเก็บภาษีโดยองคแการบริหารสวนทองถิ่น เพราะจะชวย
ยกระดับชีวิตความเป็นอยูของประชาชน และเศรษฐกิจใหมีความเจริญกาวหนาไดอยางทั่วถึง 
 เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่กระจายอํานาจการบริหารไปสูทองถิ่น มีอิสระในการปกครองตนเอง มี
หนาที่การบําบัดทุกขแ บํารุงสุข และคุมครองประชาชนในทองถิ่นน้ันๆ รวมถึงสามารถหาจัดหารายไดใหเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่น (มรุต และ
ดรุณี, 2562) ซึ่งการจัดเก็บภาษีถือเป็นแหลงที่มาของรายไดที่สําคัญของเทศบาลที่จะนํามาพัฒนาทองถิ่น อยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยที่ผาน
มา พบวา ในหลายพื้นที่ยังคงมีปใญหาในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นจากหลายสาเหตุ เชน การขาดการสรางความเขาใจที่ดีในการจัดเก็บภาษี ดาน
ความรูเก่ียวกับ กฎ ระเบียบภาษีสวนทองถิ่นของผูเสียภาษี ปใจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี ขาดชองทางการประชาสัมพันธแที่ทันสมัยและ
ทั่วถึง กระบวนการการเสียภาษี เทคโนโลยี ภาษีที่จัดเก็บมีหลายประเภทและมีความซ้ําซอน และดานเจาหนาที่ (นุเจริญ, 2559; สมฤทัย, 2554; 
สุพรรณษา, 2558). สงผลใหการจัดเก็บภาษีไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 

จากที่กลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลกําแพงเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ผลที่ไดจากการวิจัยอาจสามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมือง
กําแพงเพชรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงอาจนําผลงานวิจัยน้ีไปปรับใชกับองคแกรอื่นที่มีลักษณะการบริหารงานใกลเคียงกันไดอีกดวย 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมอืงกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ศิริพร  สีสวาง และ สิทธิเดช  สิริสุข (2558) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคแการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังน้ี ลําดับแรกคือ ดานสถานที่ วัสดุและอุปกรณแ รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานโครงสราง ภาษีและการบริหาร
จัดการ และดานงบประมาณ ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยดังน้ี ลําดับแรกคือ ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีตํ่า รองลงมาคือ ดานประชาชนผูเสียภาษีไดรับความสะดวก และดานการจัดเก็บภาษี
ไดตามเปูาหมายตามลําดับ และสําหรับปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมีความสัมพันธแทางบวกในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีขององคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สาคร บุญสง (2557) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององคแกรปกครองสวน ทองถิ่นในเขตอําเภอทามวงจังหวัดกาญจนบุรี และความสัมพันธแ
ระหวางดานความถูกตองครบถวนใน การจัดเก็บภาษี ดานความคุมคาของคาใชจายในการจัดเก็บภาษี และดานผลลัพธแที่ไดจากการจัดเก็บภาษี
ของประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ดังน้ี ดานความคุมคาของ คาใชจายในการจัดเก็บภาษี ดานผลลัพธแที่ไดจากการจัดเก็บภาษี และดานความถูกตองและครบถวน ในการจัดเก็บ



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   904 

ภาษี 2. ความสัมพันธแระหวางดานความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บภาษี ดานความคุมคาของ คาใชจายในการจัดเก็บภาษี และดานผลลัพธแที่
ไดจากการจัดเก็บภาษีของประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี พบวาโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธแกันในทางบวกโดยมีคาความสัมพันธแต้ังแต0.20-0.42 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ประพาฬ วงศแสุบิน (2558) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่ น : การศึกษา
เปรียบเทียบระหวางองคแการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มี วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงปใจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี และเพื่อสรางมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคแการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวาปใจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดแก ความสอดคลองในนโยบายการบริหารงาน 
ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงาน ความพรอมของสถานที่และวัสดุอุปกรณแ ทักษะและประสบการณแในการบริหารจัดการ ความ
พรอมในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสิน สวนมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีขององคแการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีไดตรงตามระยะเวลาการจัดเก็บภาษีไดตรงตามประมาณการรายรับ การจัดเก็บภาษีได
ครบถวนทั้งจํานวนเงินและจํานวนราย 

สิริพงศแ แจงรัศมีกาล (2558) ศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 
ปใจจัยที่สงผลตอรายรับจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ กรุงเทพมหานคร คือ จํานวนผูอื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวนสถาน
ประกอบการ ราคาที่ดินใน ปีนั้นๆ ความพยายามในการจัดเก็บภาษีของแตละเขต และตัวแปรหุนเขตเศรษฐกิจและนอกเขต เศรษฐกิจ สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายรับจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคคลากรที่ทํางานอยูในเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 656 คน 
  กลุมตัวอยาง คือ บุคคลากรที่ทํางานอยูในเทศบาลเมืองกําแพงเพชร จํานวน 248 คน ใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปิด
ตารางตามวิธีของเครจซี่และมอรแแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% โดยใชวิธีการสุม
อยางงาย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

เมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยแบงออกเป็น 2 สวน คือ สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ( เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได) สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของบุคคลากรที่ทํางานอยูในเทศบาลเมืองกําแพงเพชรที่มีตอ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ใน 5 ดาน ประกอบดวย 1 ) ดานความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บภาษี 2) ดาน
โครงสรางภาษีอากรและการบริหารจัดการ 3) ดานการบริการ 4) ดานผลลัพธแที่ไดจากการจัดเก็บภาษี และ 5) ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณแ โดย
ปรับปรุงจากแนวคิดของ สาคร บุญสง (2557) กันตินันทแ นกขุนทอง (2559) และ สิริพร สีสวาง และสิทธิเดช สิริสุขะ (2558) 

การวิเคราะหแขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหแ 
1) วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของบุคคลากรที่ทํางานอยูในเทศบาลเมืองกําแพงเพชร โดยหา

คาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) การวิเคราะหแเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรที่ทํางานอยูในเทศบาลเมืองกําแพงเพชรที่มีตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลเมืองกําแพงเพชรจําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ใชสถิติทดสอบความแตกตาง t-test  สําหรับ 2 กลุม และ One-way 
ANOVA สําหรับ 3 กลุมขึ้นไป 
 
ผลการวิจัย 

ผลการการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของบุคลากรของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 153 คน คิดเป็นรอยละ 61.7 มีอายุระหวาง 18 – 30 ปี จํานวน 124 คน 
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คิดเป็นรอยละ 50 มีระดับการศึกษา ปวส./ปวท.หรืออนุปริญญา จํานวน 116 คน คิดเป็นรอยละ 46.8 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 13 ปีขึ้นไป 
จํานวน 101 คน คิดเป็นรอยละ 40.7 และมีรายได 20,001 บาทขึ้นไป จํานวน 89 คน คิดเป็นรอยละ 35.9 

สวนที่ 2 ปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรในภาพรวม 
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเป็น 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  

1. ดานความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บภาษีอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเป็น  4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 

พบวา มีการประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการชําระภาษีแกประชาชนในหวงเวลาที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูในระดับมาก ( x̄ ) = 4.88 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.398 รองลงมาหนวยงานมีแบบพิมพแสําหรับใชในการจัดเก็บภาษี ถูกตอง ครบถวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 

( x̄ ) = 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.49 และมีการใชระบบสารสนเทศจะชวยในการจัดเก็บภาษีใหมีความสะดวกและจัดเก็บไดอยาง

ถูกตองอยูในระดับมากที่สุด  ( x̄ ) = 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.443 
2. ดานโครงสรางภาษีอากร และบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเป็น 4.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 

พบวาหนวยงานมีการกําหนดวัน เวลา ในการชําระภาษี คาธรรมเนียมไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด( x̄ ) = 4.97 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.166 รองลงมาหนวยงานมีการกําหนดอัตราภาษีคาธรรมเนียมไวอยางชัดเจนเทากับหนวยงานมีการเรียกเก็บตามอัตราภาษี

แตละประเภทไมสูงเกินไปอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.95สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.215 และหนวยงานมีการเรียกเก็บภาษีอยาง

เที่ยงตรงเป็นธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.363 
3. ดานการบริการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเป็น 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาบุคลากรใหการตอนรับ

ดวยอัธยาศัยที่ดี ย้ิมแยมแจมใสและการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการรับชําระภาษี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.93 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.260 รองลงมาการจัดเตรียมเอกสาร เชน แบบพิมพแ ใบเสร็จรับเงิน แบบคํารองตางๆ ไวพรอมสําหรับรับชําระ

ภาษีอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     (S.D.) = 0.415 และการชําระภาษีที่หนวยงานของทาน งายและสะดวก

รวดเร็วมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.581 
4. ดานผลลัพธแที่ไดจากการจัดเก็บภาษีอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเป็น 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา

หนวยงานใหความสําคัญตอการบริการ จัดเก็บภาษีที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจตอนรับและผูเสียภาษีไดรับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาใน

การเสียภาษีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.567 รองลงมาหนวยงานไดสงเสริมเจาหนาที่ที่

จัดเก็บภาษีใหปฏิบัติหนาที่จัดเก็บภาษีอยางโปรงใส ซื่อสัตยแ สุจริต ถูกตอง ตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบอยูในระดับมากที่ สุด ( x̄ ) 
= 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.603 และหนวยงานของทานจัดเก็บภาษีไดทันตามระยะเวลาที่กําหนดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 

( x̄ ) = 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.664 
5. ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณแอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเป็น 4.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาหนวยงานมีการ

จัดสรรวัสดุอุปกรณแในการจัดเก็บรายไดอยางพอเพียงและเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 

0.518 รองลงมาหนวยงานวัสดุอุปกรณแที่ใชในการจัดเก็บรายไดมีความทันสมัยอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

= 0.658 และระบบแผนที่ภาษีของหนวยงานมีความพรอมตอการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ ) = 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.702 

สวนที่ 3 การวิเคราะหแขอมูลเพื่อเปรียบเทียบปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จากผลการศึกษา สรุปไดวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
สามารถอภิปรายผลตามรายละเอียด ดังน้ี 

จากผลการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ผลการวิจัยพบวาปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียบลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี ดานโครงสรางภาษีอากรและการบริหารจัดการ ดานการบริการ ดานสถานที่ 
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วัสดุอุปกรณแ ดานความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บภาษี และดานผลลัพธแที่ไดจากการจัดเก็บภาษี ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร  
สีสวาง และ   สิทธิเดช สิริสุขะ (2558) ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ สาคร บุญสง (2557) 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ทุกดานอยูในระดับมาก  

จากผลการเปรียบเทียบปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
จําแนกตามปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคลผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได 
ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตินันทแ  นกขุนทอง (2559) ไดศึกษาเรื่อง การจัดเก็บรายไดขององคแการ
บริหารสวนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พบวาปใจจัยสวนบุคคลดานรายไดไมสงผลตอความคิดเห็นในการจัดเก็บรายไดของ
องคแการบริหารสวนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
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การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนส าหรับการผลิตน้ าพริกของกลุมน้ าพริกคุณจ าเนียรแมบอน  
อ าเภอบานตาก จังหวัดตาก  

Analysis of costs and returns for Chili Paste Production  
of Khun Chamnian Chili Paste Group, Mae Bon, Ban Tak district, Tak province 

 
ยุพรัตนแ  จันทรแแกว1   ยพรัตนแ   อิ่มพิทักษแ2  และ รุจาภา  สุกใส3    

Yuparat  Chunkaew1   Yopharat  Imphitak2   and Rujapa Suksai3   

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแของกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก และวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตนํ้าพริกของกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ สมาชิกของกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรจํานวน 6 คนที่ผลิตนํ้าพริกจํานวน 3 ผลิตภัณฑแที่มียอดขายสูง
ตามลําดับ แบบสํารวจ และแบบสัมภาษณแถูกใชในการการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหแขอมูลทางสถิติโดยใชรอยละ 
(Percentage)  

จากการเก็บขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแ ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลุม 1) สมาชิกของกลุมจําแนกตามเพศพบวาเป็น
เพศหญิงทั้งหมด 2)สมาชิกของกลุมจําแนกตามอายุ พบวาสวนใหญมีอายุชวงระหวาง 51-60 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 
และรองลงมาชวงอายุ41-50ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 ตามลําดับ 3)สมาชิกของกลุมจําแนกตามอาชีพหลัก พบวาสมาชิก
ทั้ง 6 คน รอยละ100 ทําเป็นอาชีพเสริมและ 4)สมาชิกของกลุมจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวาสมาชิกทั้งหมดมีรายไดตอเดือน
จํานวน 5,000 ถึง 15,000 บาท คิดเป็นรอยละ 100 

จากการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตนํ้าพริก 3 ผลิตภัณฑแ ไดแก นํ้าพริกปลารา นํ้าพริกกุงเสียบและนํ้าพริก
ปลายาง พบวา 1)การผลิตนํ้าพริกปลารา ณ กําลังการผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 983 บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบ
ทางตรง 210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการผลิต 323 บาท มีผลตอบแทนเทากับ 2,400 บาท 2)การผลิต
นํ้าพริกกุงเสียบ ณ กําลังการผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 1,211 บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 210 บาท 
คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการผลิต 551 บาท มีผลตอบแทนเทากับ 2,400 บาทและ 3)การผลิตนํ้าพริกปลาย าง ณ 
กําลังการผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 898 บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาท
และคาใชจายการผลิต 238 บาท มีผลตอบแทนเทากับ 2,400 บาท 

 
ค าส าคัญ : ตนทุน, ผลตอบแทน, ผลิตภัณฑแนํ้าพริก 
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Abstract 
 This research aims to study general information of interview respondents and to analyze costs and 
returns for chili paste production of Khun Chamnian chili paste group, Mae Bon, Ban Tak district, Tak province. 
Samples are six members of Khun Chamnian chili paste group which are to produce 3 chili paste products with 
high sales, respectively. Survey form and interview form are used for data collection. The data are analyzed by 
using percentages. 

The general information of interview respondents found that 1) members of the group are classified by 
gender, the results were all female. 2) Members of the group are classified by age, most of 4 persons of 66.67% 
had age between 51-60 years old. Next, 2 persons of 33.33 % had 41-50 years old. 3) The members of the group 
are classified by the main occupation, the results found that 6 members of 100 percent had the part time of 
occupation. Finally, 4) members are classified by income per month, the all members of 100 percent had 
monthly income of 5,000 to 15,000 baht. 

Three chili paste products of fermented chili paste, chili shrimp paste and grilled fish chili paste were 
analyzed the costs and returns. Firstly, the production of fermented chili paste at a production capacity of 120 
panels had a production cost of 983 baht. The fermented chili paste costs had classified in a direct raw material 
costs of 210 baht, a direct labor costs of 450 baht and a production costs of 323 baht. The returns had 2,400 
baht. Secondly, the production of chili shrimp paste at a production capacity of 120 panels had a production 
cost of 1,211 baht. The chili shrimp paste costs had classified in a direct raw material costs of 210 baht, a direct 
labor costs of 450 baht and a production costs of 551 baht. The returns had 2,400 baht. Finally, the production 
of grilled fish chili paste at a production capacity of 120 panels had a production cost of 898 baht. The chili 
shrimp paste costs had classified in a direct raw material costs of 210 baht, a direct labor costs of 450 baht and 
a production costs of 238 baht. The returns had 2,400 baht. 

 
Keywords : Costs , Returns, Chili Products  
 
บทน า 

นโยบายของรัฐบาลสรางรายไดใหกับประชาชนโดยการจัดใหทุกจังหวัดไดดําเนินการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแเพื่อใหแตละ
ชุมชนไดใชภูมิปใญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคาเพื่อที่จะสรางความเจริญใหกับทองถิ่นและชุมชนและสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู
ของคนในชุมชนไดดีขึ้นรวมทั้งไดดําเนินการผลักดันนโยบายรากหญาสูรากแกว ซึ่งใหความสําคัญมุงศักยภาพสินคา และสรางมูลคาเพิ่มใ นการ
ผลิตสินคาและบริการ โดยการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเป็นสินคาที่มีคุณภาพดวยการตอยอดภูมิปใญญาทองถิ่น ให
สามารถสรางนวัตกรรมใหมเพื่อเกิดความแตกตางในผลิตภัณฑแสามารถพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ มีจุดเดนที่เป็นเอกลักษณแของตนเองและ
สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นใหสามารถจําหนายทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ(กรมพัฒนาชุมชน, 2554)  
  โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแเป็นหน่ึงในนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐบาลไทยมีเปูาหมายมุงเนนใหแตละชุมชน
ไดมุงเนนใหแตละชุมชนไดนําภูมิปใญญาทองถิ่นไทยมาใชในการพัฒนาสินคาเพื่อสงเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินคาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสราง
ชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึงตนเองไดและใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงานสรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปใญญาทองถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพดวยการดํารงรักษาไวซึ่งภูมิปใญญาทองถิ่นแตละทองถิ่นรวมถึงการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอ
ยอดภูมิปใญญาทองถิ่น การแลกเปลี่ยน การเรียนรู เพ่ือใหกลายเป็นผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ มีจุดเดน มีจุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่ วประเทศ
และทั่วโลก (สารานุกรมเสรี, 2554) โดยภาครัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาชุมชนสู
ตลาดทั้งในและตางประเทศระบบรานคาและเครือขายอินเตอรแเน็ตและสินคาชนิดหน่ึงในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแที่มีอยูอยางหนึ่งที่เป็น
ที่รูจักคือนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน 
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อยางไรก็ตามการดําเนินงานของกลุมยังมีปใญหาอุปสรรคที่สําคัญหลายประการไดแกตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นหลักการคํานวณตนทุนการ
วางแผนการต้ังราคาขายสินคาซึ่งปใญหาดานตนทุนการผลิตเป็นปใญญาที่สําคัญอยางย่ิงในการผลิตสินคาน้ันหมายถึงการต้ังราคาขายผลิตภัณฑแแต
ละชนิดซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอยางหน่ึงที่ผูบริหารควรใหความสนใจและใหความสําคัญในการคํานวณตนทุนการผลิตเพื่อนําไปควบคุมตนทุนการผลิตโดย
การวิเคราะหแตนทุนรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตตางๆ ไดอยางตอเน่ืองทําใหสามารถลดตนทุนและเพิ่มกําไรของกลุมตอไปได 

ดังน้ันคณะผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนสําหรับการผลิตนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน อําเภอบานตาก 
จัดหวัดตาก เพื่อกลุมไดนําขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตนํ้าพริกแตละชนิดไปใชในการตัดสินใจกําหนดราคาขายของสินคา ลดตนทุนการ
ผลิต เพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสินคาแตละชนิดรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตตางๆ ไดอยางตอเน่ือง ซึ่งจะทําใหกลุมเกิดความ
เขมแข็งย่ังยืนและนําผลการศึกษาไปประยุกตแใชกับกลุมอื่นๆ ที่มรีูปแบบเดียวกันใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และยังสงผลใหเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศเจริญเติบโตตอไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
   1) ศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแของกลุมน้ําพรกิคุณจําเนียรแมบอน  
                อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  
  2) คํานวณตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตนํ้าพริกของกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน  
                อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกลุมแมบานเกษตรกรทิพยแศิลา 
กลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน ปใจจุบันต้ังอยูบานเลขที่ 161 หมู 12 บานแมบอน ต.ตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ดวย

ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพอถึงชวงวางงนาจากการทําไรทําสวน จึงเกิดการรวมกลุมของชาวบานเพื่อประกอบอาชีพโดย
การปรึกษาหารือกันในชุมชนเห็นควรทําอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารพื้นบานเห็นชอบกันทํานํ้าพริกโดยรวมตัวกันผลิตนํ้าพริกแกงเผ็ดนํ้าพริกปลารา
ออกจําหนายภายในชุมชน ตอมาไดขยายการตลาดไปยังนอกชุมชนและเพิ่มสมาชิกกลุมและไดจดทะเบียนกลุมสินคาOTOPที่พัฒนาชมุชนอําเภอ
บานตากในปีพ.ศ. 2549 ปใจจุบันมีสมาชิก 20 คน และกรรมการจํานวน 6 คน ขยายการผลิตผลิตผลิตภัณฑแเพิ่มจํานวนการผลิตนํ้าพริกเป็น 10 ชนิด 
เชน นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปลารา นํ้าพริกปลายาง นํ้าพริกเผากุง และนํ้าพริกนรก เป็นตน โดยจําหนายทั้งภายในจังหวัดตากและจังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลําปาง และทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปีคณะกรรมการปในผลใหสมาชิกโดยสมาชิกถือหุนในราคาหุนละ 20 บาท 

 แนวคิดเก่ียวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑแ 
โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตผลิตภัณฑแ หรือที่รูจักในชื่อ “โอทอป (OTOP)” เป็นโครงการกระตุนธุรกิจประกอบการทองถิ่น ซึ่งมีที่มา

จากแนวคิด One Village , One Product จากประเทศญี่ปุุน ปใจจุบันคําวา "หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ" เป็นที่รูจักกันแพรหลายในฐานะนโยบาย
สําคัญในการตอสูกับปใญหาความยากจนของรัฐบาล นโยบายน้ีสื่อความหมายถึง    การสงเสริมใหชุมชนในระดับตําบล ใชภูมิปใญญาทองถิ่นผลิต
สินคาขึ้นชนิดหน่ึงใหมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดและเป็นการสรางอาชีพเพิ่มรายไดแกประชาชนในชุมชน จากความสําคัญและเปูาหมา ย
ของโครงการ OTOP ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแ แหงชาติ พ.ศ. 2544 
(สารานุกรมเสรี, 2544) 

แนวคิดเก่ียวกับตนทุน 
 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต (ดวงมณี โกมารฑัต, 2548)  ตนทุน(Cost) หมายถึง 1) มูลคาที่วัดไดเป็นจํานวนเงินของสินทรัพยแ
หรือความเสียสระที่กิจการไดลงทุนไปเพื่อใหไดสินคา สินทรัพยแหรือบริการตา ง ๆ ซึ่งกิจการคาดวาจะนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแภายหลัง 
ดวยเหตุน้ี นักบัญชีจึงตองพิจารณา จําแนกตนทุนใหสอดคลองกับความตองการใชตนทุนในแตละกรณี 2)รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมา ซึ่ง
สินคาหรือบริการที่อาจจายเป็นเงินสด สินทรัพยแอื่นหุนทุน การใหบริการ หรือการกอหนี้สินรวมทั้งผลขาดทุนที่วัดคาเป็นตัวเงินไดและ
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาและบริการ ตนทุนถือเป็นหัวใจสําคัญ ของหนวยธุรกิจ เพราะเมื่อตนทุนเพิ่มขึ้นยอมมีผลทําใหห นวย
ธุรกิจมีกําไรลดลง ดังน้ัน ผูบริหารตองวิเคราะหแตนทุนใหถูกตองเพื่อการตัดสินใจที่ใหมีประสิทธิภาพ กิจการที่ทําการผลิตสินคาขอมูลดาน
ตนทุนซึ่งไดจากระบบบัญชี ตนทุนคือสิ่งสําคัญประกอบดวย การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานตนทุนการผลิตสินคา เพื่อตอบสนองความ
ตองการของฝุายบริการ การบัญชีตนทุนจึงมีวัตถุประสงคแ 3 ประการ คือ  1)สะสมขอมูลเพื่อใชในการคํานวณมูลคาสินคาคงเหลือและวัดผล
การดําเนินงานของกิจกรรม 2)ใหขอมูลเพื่อชวยในการวางแผนและควบคุมในกิจการ วางแผนตนทุนสําหรับโครงการเป็นตนทุนที่คาดวาจะ
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เกิดขึ้น มีการดําเนินงานโครงการแตละโครงการซึ่งเป็นทางเลือกใหกับผูบริหารตัดสินใจลงทุน  การวางแผนตนทุนสําหรับงวดเป็นตนทุน
หนวยงานคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตตามความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ 3)ใหขอมูลเพื่อชวยฝุายบริการในการตัดสินใจตนทุนไปงบ
การเงินพิจารณาจากประโยชนแที่ไดรับกับตนทุนที่เสียไป 
   แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต (เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550)   ตนทุน  หมายถึง จํานวนเงินหรือรายการเทียบเทาเงินสด หรือมูลคายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่กิจการจายออกไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยแ  
ตนทุนแบงออกเป็น 2 ประเภท  คือ 1).  ตนทุนผันแปร(Variable Cost) หมายถึง ตนทุนรวมที่ผันแปรไปตามปริมาณการผลิตถาผลิตมากตนทุนรวม
น้ีจะเกิดขึ้นมากตามปริมาณการผลิต แตถาผลิตนอยตนทุนรวมน้ีจะลดนอยลงตามสัดสวนตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
และคาใชจายที่เกิดจากการใชปใจจัยผันแปรในการผลิต 2)  ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ผลิตซึ่งเป็นคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปใจจัยคงที่ในการผลิต หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดในชวงระยะเวลาของการผลิต ตนทุนรวม  
หมายถึง  ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตในงวดเวลาหน่ึงหรือ ณ ระดับกิจกรรมหน่ึงซึ่งมีทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ 
   แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต (สมนึก  เอื้อจิระพงษแพันธแ , 2551)   เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคแในการใชตนทุน ไดจําแนกตนทุนตาม
สวนประกอบของผลิตภัณฑแ ในธุรกิจที่ผลิตสินคาจําเป็นตองคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแ (Product Cost) ไมวาธุรกิจจะผลิตสินคาในรูปลักษณะใดมีขนาดเล็ก
หรือใหญสวนประกอบของตนทุนผลิตภัณฑแจะเหมือนกันคือ ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงานและคาใชจายในการผลิต  สําหรับการคํานวณตนทุนการ
ผลิตสินคาชุมชนของของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูปหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแ (OTOP) ในจังหวัดตาก 
ควรที่จะตองทราบถึง ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในการผลิตสินคาชุมชนของของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูปซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. วัตถุดิบทางตรง(Direct Materials) หมายถึง สิ่งที่นํามาใชเป็นสวนประกอบสําคัญโดยตรงในการผลิตสินคาทั้งน้ีวัตถุดิบทางตรงที่
รวมอยูในการผลิตสินคาหน่ึงหนวยน้ันสามารถคํานวณไดงาย 
 2. คาแรงงานทางตรง(Direct Labor) หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหคนงานผลิตสินคาโดยตรงที่มีหนาที่เปลี่ยนวัตถุดิบใหเป็นสินคา
สําเร็จรูป เชน คาแรงงานการกวนกระทอน  
 3. คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead ) หมายถึง ตนทุนการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากวัตถุดิบทางตรงและ
วัตถุดิบทางออม เชน คานํ้าประปา คาไฟฟูา คาโทรศัพทแ วัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  กุสุมา  ด าพิทักษแและคณะ(2552) ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสําหรับกลุมผูผลิตสินคา OTOP กรณีศึกษากลุมอาหาร จังหวัด
ปทุมธานี งานวิจัยมีวัตถุประสงคแ1)เพื่อศึกษากิจกรรมดําเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายในของกลุมผูผลิตสินคาOTOP ในปใจจุบัน 2)เพื่อ
ศึกษาความสําคัญของการใชขอมูลทางการเงินในการบริหารจัดการกลุมผูผลิตสินคาOTOPและ3)เพื่อศึกษาสภาพปใญหาในปใจจุบันที่เกิดจากการ
เกบ็รวบรวมขอมูลทางการดําเนินธุรกิจที่ใชในการตัดสินใจบริหารจัดการธุรกิจของกลุม ผูผลิตสินคาOTOPโดยทําการศึกษาจากกรณีศึกษากลุมผูผลิต
สินคาOTOPกลุมอาหารในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 2 กลุม ผลการศึกษาพบวา กลุมผูผลิตสินคาOTOPกลุมอาหารมีขั้นตอนกระบวนการทํางาน
ทีค่ลายคลึงกันและการบันทึกบัญชีและการนําขอมูลทางบัญชีมาใชในการควบคุมและการตัดสินใจยังไมสมบูรณแ การพัฒนาการบันทึกบัญชีอยาง
งายเพื่อประโยชนแในการควบคุมและการตัดสินใจในการดําเนินการกิจกรรมของสถานประกอบการ โดยมีเป็น 5 ระบบ คือ 1)ระบบขายสินคา 2)
ระบบซื้อวัตถุดิบ 3)ระบบผลิตและเบิกจายวัตถุดิบ 4)ระบบรับ-จายเงิน และ5)ระบบบัญชีทั่วไปและรายงานทางการเงิน การพัฒนาระบบบัญชี
คอมพิวเตอรแไดพัฒนาทั้งหาระบบ โดยแบงเป็นเมนูหลัก 6 เมนู คือ 1)ขอมูลหลัก 2)ซื้อวัตถุดิบ 3)สินคาและการผลิต 4)ขายสินคา 5)บัญชี 6)
รายงาน อยางไรก็ดี ระบบบัญชีคอมพิวเตอรแน้ีไดพัฒนาขึ้นจากกลุมผูผลิตสินคาOTOP ประเภทอาหาร ซึ่งการนําไปใชกับกลุมสินคาอื่นๆ ยังไมได
มีการทดสอบ และระบบบัญชีน้ีเป็นระบบบัญชีอยางงายเหมาะสําหรับสถานประการขนาดเล็กเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลทางบัญชี รวมถึงเพื่อ
ใชในการตัดสินใจเทาน้ัน และไมรองรับระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

จาริตา หินเธาวแ, กันยารัตนแ สุขวัธนกุลและคณะ(2552) ศึกษาการจัดการผลิตภัณฑแOTOPกรณีศึกษากลุมแมบานสามัคคีพัฒนา 
บานถ้ําเตา หมู1 ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร การวิจัยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสถานภาพการผลิตในการจัดการ
และถายทอดองคแความรูผลการศึกษา พบวา นิยมผาฝูายยอมครามเป็นงานอดิเลกนอกเหนือจากงานเกษตรกรรม โดยพิจารณาเป็นดานดังน้ี ดาน
กระบวนการผลิตของกลุมมีโครงสรางธุรกิจครบ 3 ขั้นตอนคือ ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า การผลิตไมกระทบตอสิ่งแวดลอม กลุมOTOPเป็นผูผลิต
รายใหญในจังหวัด ซึ่งทางกลุมเนนทอเป็นผืนจําหนายดานการตลาดกลุมมีจุดแข็งดานลวดลายและฝีมือการทอผายอมครามแตกลุมขาดการ
พัฒนาดานบรรจุภัณฑแและขาดการพัฒนาดานการแปรรูปผลิตภัณฑแ ขาดนวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่มมูลคา กลุมOTOP มีการกระจายสินคาโดยการ
ขายตรงที่กลุมแมบานและการวางจําหนายที่ศูนยแแสดงสินคาOTOPในจังหวัดทําใหพบวา ชองทางการจําหนายสินคาจํากัด ดานการบริการ
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จัดการกลุมOTOPมีการรวมตัวเพิ่มจํานวนสมาชิกอยางตอเน่ืองและมีการติดตอสรางเครือขายอยางเขมแข็ง ผูนํากลุมOTOPเป็นตัวแปรสําคัญ
อยางหน่ึงในการนํากลุมOTOPไปสูความสําเร็จ แตกลุมยังขาดการมอบหมายงานและการกระจายอํานาจและการตัดสินใจสวนดานการเงินและ
บัญชีพบวา ระบบบัญชียังลงบัญชีไมครบถวนและขาดความสม่ําเสมอไมคํานึงถึงตนทุนที่เป็นธรรม 

ขวัญนรี  กลาปราบโจร(2551)ศึกษาการบริหารตนทุนและการประเมินมูลคาการผลิตโดยรวมของผลผลิตภัณฑแจากไผเพื่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืนในตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต ตนทุนการผลิต ประเมินมูลคาการผลิต
โดยรวม ตลอดจนการศึกษาการบริการจัดการตนทุนการผลิตและเสนอแนวทางการบริการจัดการตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑแจากไผ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ผูผลิตภัณฑแจากไผเพื่อการคาจํานวน 4 ชนิด ไดแกผูผลิตภัณฑแเขง หนอไมตมสงโรงงาน หนอไมตมบรรจุปี๊บ หนอ
ไมนึ่งบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบวา ตนทุนของการผลิตเขง มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 37.69บาทตอใบ ผลิตภัณฑแหนอไมตมสงโรงงาน
มีตนทุนการผลิตตอหนวย 7.5 บาท ตอกิโลกรัม ตนทุนผลิตภัณฑแหนอไมตมบรรจุปี๊บมีตนทุนตอหนวยเทากับ 190.55 บาทตอปี๊บ ผลิตภั ณฑแ
หนอไมน่ึงบรรจุพลาสติกมีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 8.26 บาทตอถุง มูลคาโดยรวมของการผลิตเทากับ 16,444,500 บาท ปใญหาการ
บริการจัดการตนทุนไผ 4 ชนิดเกิดจากตนทุนการผลิตผันแปร โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบ ทางผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหารตนทุน
ผลิตภัณฑแจากไผ โดยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิต 

ชนิดาภา  มาตราช (2559) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนกลุมทอผาไหมมัดหมี่ “ลายฟองนํ้าหัวฝาย” ตําบลปอแดง อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาวิจัยพบวา  กลุมทอผาไหมมัดหมี่ “ลายฟองนํ้าหัวฝาย” ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ซึ่ง
ประกอบดวยหมูบานทั้งหมด 10 หมูบาน จํานวนประชากร 85 คน สวนใหญเป็นเพศหญิงอายุอยูในชวง 50-59 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวนแรงงานในครัวเรือนที่ทอผาไหม จํานวน 1 คน ไดรับการถายทอดความรูจากบรรพบุรุษ ประสบการณแในการทอผา 20 -29 ปี 
รายไดของสมาชิกผลิตตอหูก เทากับ 20 ผืน ราคาตอผืน 1,000 บาท  ดังน้ันสมาชิกมีรายไดทั้งหมดตอหูก เทากับ 20,000 บาท ผลการวิเคราะหแ
ตนทุนและผลตอบแทนกลุมทอผาไหมมัดหมี่ 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 ทําใหสมาชิกไดรับกําไร
สุทธิ 3,361.65 บาท  เน่ืองจากลักษณะการทอผาไหมของสมาชิกใชแรงงานตนเองหรือแรงงานครัวเรือนเป็นหลักในการทอผาไหมมัดหมี่ “ลาย
ฟองนํ้าหัวฝาย”  ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการของกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอนอําเภอบานตาก จังหวัดตากจํานวน 6 คน โดยใชวิธี
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุมตัวอยางที่เป็นผูใหขอมูลในกลุมผูปฎิบัติ (Casual Informants) เป็นกลุมผูให
ขอมูลในเชิงลึกในการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสินคา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสํารวจและแบบสัมภาษณแ ดังน้ี 
  1. แบบสํารวจ (Survey) คณะผูวิจัยใชแบบสํารวจเพื่อเก็บขอมูลเบื้องตนในพื้นที่ที่ทําการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการ

ผลิตนํ้าพริกและขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของชุมชนกอนทําการวิจัยในครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดสอบถาม
ชาวบานทั่วไปและนํามาสรางกรอบแนวคิดการวิจัย 
   2. แบบสัมภาษณแ (Interview) แบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใชสัมภาษณแตามแนวทางแบบ
สัมภาษณแที่กําหนดไวแตละประเด็นคําถาม โดยการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง เพื่อหาคําตอบตามความมุงหมายของการวิจัย โดยออกแบบขึ้นมา
ตามวัตถุประสงคแที่ต้ังไวของการศึกษา ประกอบดวยคําถามแบงออกเป็น 2 สวน ดังน้ี  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแของกลุม
นํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการผลิตและคาใชจายในการผลิตนํ้าพริก ไดแก วัตถุดิบ 
คาแรงงาน คาใชจายการผลิตและคําถามเกี่ยวกับรายไดและผลตอบแทนในการขายผลิตภัณฑแนํ้าพริก 
  การวิเคราะหแขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณแจะทําการวิเคราะหแโดยใชสถิติบรรยายคุณลักษณะของขอมูล (Descriptive Statistics) การอธิบาย
ลักษณะทั่วๆ ไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอในรูปตาราง (Table) รอยละ  (Percentage) ผลการวิจัย พบวา 
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สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแของกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  จากการเก็บขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแ 6 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลุม  

1) จํานวนรอยละสมาชิกของกลุมจําแนกตามเพศพบวาเป็นเพศหญิงทั้งจํานวน 2) จํานวนรอยละสมาชิกของกลุมจําแนกตามอายุ 
พบวาสวนใหญมีอายุชวงระหวาง 51-60 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 และรองลงมาชวงอายุ41-50ปี คิดเป็นรอยละ 33.33 ตามลําดับ 
3) จํานวนรอยละสมาชิกของกลุมจําแนกตามอาชีพหลัก พบวาสวนใหญรอยละ100 สมาชิกกลุมทําเป็นอาชีพเสริมและ 4) จํานวนรอยละสมาชิก
ของกลุมจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวาสวนใหญมีรายไดตอเดือนจํานวน 5,000 ถึง 15,000 บาท คิดเป็นรอยละ 100 

 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตและคาใชจายในการผลิตนํ้าพริก ไดแก วัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายการผลิตและคําถาม
เกี่ยวกับรายไดและผลตอบแทนในการขายผลิตภัณฑแนํ้าพริกมีดังน้ี 
   (1) ผลิตภัณฑแที่ทําการผลิตซึ่งจัดตามลําดับตามยอดขายของผลิตภัณฑแหลักของกลุม ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑแ 
 นํ้าพริกปลารา ผลิตภัณฑแนํ้าพริกกุงเสียบ และผลิตภัณฑแนํ้าพริกปลายาง ดังน้ี 

           

                รูปท่ี 1 ผลิตภัณฑแนํ้าพริกปลาราแบบแผง                 รูปท่ี 2 ผลิตภัณฑแนํ้าพริกกุงเสียบแบบแผง 
                            แผงละ 20 บาท บรรจุ 13 จุก จุกละ 8 กรัม               แผงละ 20 บาท บรรจุ 13 จุก จุกละ 8 กรัม 

 
รูปท่ี 3 ผลิตภัณฑแนํ้าพริกปลายางแบบแผง  
แผงละ 20 บาท บรรจุ 13 จุก จุกละ 8 กรัม 

 
(3) ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการผลิตและคาใชจายในการผลิตนํ้าพริก ไดแก วัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายการผลิตและคําถามเกี่ยวกับ

รายไดและผลตอบแทนในการขายผลิตภัณฑแนํ้าพริก 
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จากตารางที่ 1 คํานวณตนทุนการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑแ พบวา จากการคํานวณตนทุนของการผลิตนํ้าพริก 3 ผลิตภัณฑแ ไดแก 

นํ้าพริกปลารา นํ้าพริกกุงเสียบและนํ้าพริกปลายาง พบวา 1)การผลิตนํ้าพริกปลารา ณ กําลังการผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 983 
บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการผลิต 323 บาท 2)การผลิตนํ้าพริกกุงเสียบ ณ กําลังการ
ผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 1,211 บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการ
ผลิต 551 บาท และ 3)การผลิตนํ้าพริกปลายาง ณ กําลังการผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 898 บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 
210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการผลิต 238 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 2 คํานวณผลตอบแทนจาการขายผลิตภัณฑแจําแนกตามผลิตภัณฑแ พบวาผลิตภัณฑแนํ้าพริกทั้ง 3 ผลิตภัณฑแ ไดแก นํ้าพริก

ปลารา นํ้าพริกกุงเสียบ และนํ้าพริกปลายาง มีกําลังการผลิตเทากัน คือ ณ การผลิตที่ 120 แผง มีราคาขายแผงละ 20 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 
2,400 บาท   

 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑแ 

ประเภทของผลิตภัณฑแ ณ กําลัง 
การผลิต 
(หนวย) 

วัตถุดิบ
ทางตรง 
(บาท) 

คาแรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

คาใชจายในการ
ผลิต 
(บาท) 

รวมตนทุน 
การผลิต 
(บาท) 

ตนทุนตอหนวย 
(บาทตอหนวย) 

นํ้าพริกปลารา 120 แผง 210 450 323 983 8.19 
นํ้าพริกกุงเสียบ 120 แผง 210 450 551 1,211 10.09 
นํ้าพริกปลายาง 120 แผง 210 450 238 898 7.48 

รวม 3,092  
  

ตารางท่ี 1 คํานวณตนทุนการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑแ 
ณ ก าลังการผลิต 

)หนวย( 

ผลิตภัณฑแน้ าพริกปลารา ผลิตภัณฑแน้ าพริกกุงเสียบ ผลิตภัณฑแน้ าพริกปลายาง 

วัตถุดิบ

ทางตรง 

คาแรง 

งาน
ทางตรง 

คาใช 

จาย

การ

ผลิต 

รวมตนทุน 

การผลิต 

วัตถุดิบ

ทางตรง 

คาแรง 

งาน
ทางตรง 

คาใช 

จาย

การ

ผลิต 

รวมตนทุน 

การผลิต 

วัตถุดิบ

ทางตรง 
คาแรง 

งาน

ทางตรง 

คาใช 

จาย

การ

ผลิต 

รวมตนทุน 

การผลิต 

120 แผง 210 450 323 983 210 450 551 1,211 210 450 238 898 
รวม 210 450 323 983 210 450 551 1211 210 450 238 898 

 

ตารางท่ี 2 คํานวณผลตอบแทนจาการขายผลิตภัณฑแจาํแนกตามผลิตภัณฑแ 
ผลิตภัณฑแน้ าพริกปลารา ผลิตภัณฑแน้ าพริกกุงเสียบ ผลิตภัณฑแน้ าพริกปลายาง 

จ านวน

สินคา 

ที่ขาย 

ณ ก าลัง 

การผลิต 

ราคาขาย 

ตอหนวย 
ผลตอบแทน 

จากการขาย

ผลิตภัณฑแ 

จ านวน

สินคา 

ที่ขาย 

ณ ก าลัง 

การผลิต 

ราคาขาย 

ตอหนวย 
ผลตอบแทน 

จากการขาย

ผลิตภัณฑแ 

จ านวน

สินคา 

ที่ขาย 

ณ ก าลัง 

การผลิต 

ราคาขาย 

ตอหนวย 
ผลตอบแทน 

จากการขาย

ผลิตภัณฑแ 

120 แผง 20 บาท 2,400 120 แผง 20 บาท 2,400 120 แผง 20 บาท 2,400 
รวม 2,400 รวม 2,400 รวม 2,400 
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 จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑแ พบวากลุมมีตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยมากที่สุด คือ 
ตนทุนตอหนวยของการผลิตผลิตภัณฑแนํ้าพริกกุงเสียบเทากับ 10.09 บาทตอหนวย  รองลงมาเป็นตนทุนการผลิตสินคาผลิตภัณฑแนํ้าพริกปลารา
เทากับ 8.19 บาทตอหนวย ลําดับสุดทายเป็นการผลิตผลิตภัณฑแนํ้าพริกปลายางเทากับ 7.48 บาทตอหนวยตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยขางตนการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนสําหรับการผลิตนํ้าพริกของกลุมน้ําพริกคุณจําเนียรแมบอน อําเภอบานตาก 
จังห วัดตาก พบวา พบวา 1)การผลิตนํ้าพริกปลารา ณ กําลังการผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 983 บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 
210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการผลิต 323 บาท มีผลตอบแทนเทากับ 2,400 บาท 2)การผลิตนํ้าพริกกุงเสียบ ณ กําลังการ
ผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 1,211 บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการ
ผลิต 551 บาท มีผลตอบแทนเทากับ 2,400 บาทและ 3)การผลิตนํ้าพริกปลายาง ณ กําลังการผลิตที่ 120 แผง มีตนทุนการผลิตเทากับ 898 
บาท ซึ่งจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 210 บาท คาแรงงานทางตรง 450 บาทและคาใชจายการผลิต 238 บาท มีผลตอบแทนเทากับ 2,400 บาท 
     ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนสําหรับการผลิตนํ้าพริกของกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอนอําเภอบานตาก
จังหวัดตากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขวัญนรี กลาปราบโจร (2551) ไดศึกษาการบริหารตนทุนและการประเมินมูลคาการผลิตโดยรวมของผล
ผลิตภัณฑแจากไผเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในตําบลทาเสาอําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตตนทุนการผลิต
ประเมินมูลคา การผลิตโดยรวมตลอดจนการศึกษาการบริการจัดการตนทุนการผลิตและเสนอแนวทางการบริการจัดการตน  ทุนการผลิตของ
ผลิตภัณฑแจากไผกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกผูผลิตภัณฑแจากไผเพื่อการคา ไดแก ผูผลิตภัณฑแเขงหนอไมตมสงโรงงานหนอ ไมตมบรรจุปี๊บ
หนอไมน่ึงบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบ วา ตนทุนของการผลิตเขงมีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 37.69 บาทตอใบ ผลิตภัณฑแหนอไมตมสง
โรง งานมีตนทุนการผลิตตอหนวย 7.5 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผลิตภัณฑแหนอไมตมบรรจุปี๊บมีตนทุนต อหนวยเทากับ 190.55 บาทตอปี๊บ 
ผลิตภัณฑแหนอไมน่ึงบรรจุพลาสติกมีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 8.26 บาทตอถุงมูลคาโดยรวมของการผลิตเทากับ 16,444,500 บาท 

 
ขอเสนอแนะ 
      ผูวิจัยเสนอแนะแนวการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนสําหรับการผลิตนํ้าพริกของกลุมนํ้าพริกคุณจําเ นียรแมบอน อําเภอบานตาก 
จังหวัดตากเพื่อใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการตนทุนการผลิตและคนหาแนวทางการลดตนทุนการผลิตเพิ่มรายไดใหกับผลิตภัณฑแที่
สรางผลกําไรไดมากที่สุดและสงเสริมการผลิตภัณฑแตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหแกลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรแมบอน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ที่ใหขอมูลที่เป็นประโยชนแใน
งานวิจัยในครั้งน้ี คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณทุกทานอยางสูงที่ใหการสนับสนุน เอื้อเฟื้อและใหความอนุเคราะหแชวยเหลือรวมถึงหนวยง าน
ราชการพัฒนาชุมชนซึ่งสําเร็จลุลวงไดดวยดีประโยชนแที่พึงไดรับจากงานวิจัยฉบับน้ีคณะผูวิจัยขอมอบใหทุกทานที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของ
การศึกษาในงานวิจัยน้ี 
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ปใจจัยที่เก่ียวของตอการเตรียมความพรอมของวัยสูงอายุของประชาชนในเขตพื้นทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
Factors related to the preparation for the elderly people  

in the area of Mueang District, Tak Province. 
 

รุจาภา สุกใส1 ยุพรัตนแ จันทรแแกว2  ยพรัตนแ อิ่มพิทักษแ3 ยุพิน มีใจเจริญ4 และ ดวงแกว เฉลิมวุฒิกุล5  
Rujapa Suksai  Yuparut Chankaeo Yophart Imphitak Yupin mejaijaroe and Duangkaew Chalermwuttikul 

บทคัดยอ 
           การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาปใจจัยดานรายไดและรูปแบบการออมที่สงผลตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสงแบบสอบถามกับประชากรในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก จํานวน 400 คน  ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมตัวอยางเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิงจํานวน 250 คน อายุ
ระหวาง 30-40 ปี จํานวน 262 คน สถานภาพสมรสอยูดวยกัน จํานวน 196 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 245 คน อาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 107 คน จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยภายในบาน 1-3 คน จํานวน 267 คน รายไดตอเดือน 10,001-15,000 
บาท จํานวน 132 คน รายจายเก่ียวกับคาอาหารและคาเครื่องใชตางๆ จํานวน 198 คน  2) ลักษณะการออมโดยเป็นการฝากธนาคาร 
จํานวน 210 คน มีแรงบันดาลใจในการออมในระดับมากที่สุด คือ เพ่ือความมั่นคงในวัยสูงอายุ คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 เก็บไวยาม
เจ็บปุวยหรือยามชรา คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 เก็บไวใหบุตรหลาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 3) แรงบันดาลใจในระดับมาก คือ สําหรับลดการ
พ่ึงพิงภาครัฐและสําหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 แรงบันดาลในระดับปานกลาง คือ ใหความคุมครองหลายดาน 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.95 แรงบันดาลในระดับนอย คือ มีผลตอบแทนคุมคาแนนอน คาเฉลี่ยเทากับ2.77 การประชาสัมพันธแขอมูลขาวสาร 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.57 ผูอื่นชักชวน คาเฉลี่ย 2.23 และนําไปลดหยอนภาษีประจําปี คาเฉลี่ยเทากับ 2.22 
ค าส าคัญ :  รูปแบบการออม ,การเตรียมความพรอม, วัยสูงอายุ 
 

Abstract 
The objectives of this research are study of income factors and saving patterns that affect the 

preparation for the elderly in the area of Mueang District, Tak Province. By collecting data from questionnaires 
submitted to the population in Mueang District, Tak Province, 400 people. 1) The research found that the 
sample was female rather than male,number 250 females.  Aged between30-40 years, number 262 people. 
Married status together, number 196 people. Bachelor's degree education, 245 people. Government / State 
Enterprise, number 107 people. The number of residents within 1-3 houses, number 267 people. Income per 
month 10,001-15,000 baht, number 132 people. Expenditure on food and appliances, number 210 people. 2) 
Savings type is a bank deposit, number 210 people. There is inspiration in saving at the highest level is for 
stability in the elderly. The average value is 4.55. Keep it when sick or old, the average value is 4.42. Keep it for 
your children, the average value is 4.06. 3) High level of inspiration is for reducing dependence on government 
sector and for the cremation ceremony ,the average value is 3.45. Moderate motivation is provides multiple 
protection, the average value is 2.95. Low level of inspiration is of course worth the return, the average value is 
2.77. Public relations information, the average value is 2.57. Others persuade, the average value is 2.23 and 
leading to annual tax deductions, the average value is 2.22 
Keywords :  Saving pattern, Preparedness, Old age 
                                                             
1 อาจารยแประจําสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก email : sa-rujapa1@hotmail.com 
2 หัวหนาหลักสูตรสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
3 อาจารยแประจําสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
4 อาจารยแประจําสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
5 นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
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บทน า 
             ประเทศไทยในปใจจุบันกําลังเผชิญอยูในภาวะสังคมผูสูงอายุที่มีสัดสวนโครงสรางประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ราว 10-20 
ปี ขางหนาน้ีสังคมไทยก็จะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแถึงเวลาน้ันประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว เมื่อการพัฒนาเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว ดังเชน ขอมูลสถิติจํานวนผูสูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2559 ระบบสถิติจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ,สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2559 ไดดําเนินการสํารวจไว ในแผนภูมิที่ 1 เป็นขอมูลสถิติจํานวนผูสูงอายุประเทศไทย 5 อันดับดังน้ี 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

ท่ีมา : ์ดอมูลสถิติจ านวนผูดสูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2559 ส านักงานสถิติแอ่งชาติ, ระบบสถิติจากส านักบริอาร การทะเบคยน กรมการปกีรอง
,ีดนเมื่อ 18 กรกฎาีม 2561,จาก http://www.dop.go.th/th/know/1/51 

             ขอมูลสถิติจํานวนผูสูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2559 สํานักงานสถิติแหงชาติ, ระบบสถิติจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง จะเห็นไดวาตัวเลขของประชากรที่เขาสูวัยผูสูงอายุทั้ง 5 จังหวัดมีจํานวนสูงมาก ประชากรที่อยูในวัยผูสูงอายุตองเรงตระหนักโดยให
ความสําคัญกับการเตรียมความพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อผูสูงอายุในสังคมมีความรู 
ความสามารถ และมีศักยภาพ ความพรอมที่จะชวยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมก็จะสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 สังคมในปใจจุบันมีความเจริญในดานเทคโนโลยี การสื่อสารสารสนเทศ โดยเฉพาะดานการแพทยแซึ่งมีผลทําใหประชาชนมีอายุขัยที่
ยืนยาวมากขึ้น มีความรูและดูแลรักษาสุขภาพ ปูองกันตนเองจากโรคตางๆ ไดดีขึ้น สําหรับประเทศไทยพบวา จํานวนผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 
ปีขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกปี จากสถิติจํานวนประชากรในประเทศไทยต้ังแตปี พ.ศ. 2503 มีผูสูงอายุจํานวน 1.2 ลานคน คิดเป็น
รอยละ 4.6 ภายในระยะเวลา 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2523 ปรากฏวามีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจํานวน 2.4 ลานคน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 5.5 ตอมา
ปี พ.ศ. 2543 จากการสํารวจประชากรทั่วประเทศจํานวน 62 ลานคน พบวามีผูสูงอายุ 5.5 ลานคน คิดเป็นรอยละ 9 และคาดการณแวา ภายในปี พ.ศ. 
2563 ผูสูงอายุจะมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 16.1  ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 11.3 ลานคน (ปราโมทยแ ประสาทกุล, 2543) 
 แผนพัฒนาผูสูงอายุ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ใหความสําคัญตอวงจรชีวิตและความสําคัญของทุกคนในสังคมที่เกี่ยวพันกับ
ผูสูงอายุไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยมีมุมมองวาผูสูงอายุเป็นบุคคลที่มีประโยชนแตอสังคมและสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด แตกรณีตกอยู
ในฐานะพึ่งพิงผูอื่น ครอบครัว ชุมชน ตองเป็นดานแรกที่เก้ือกูลใหผูสูงอายุดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพื่อ
เป็นหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) นับเป็น
แผนพัฒนาฉบับแรกที่บูรณาการประเด็นผูสูงอายุเขากับแผนพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเพื่อสังคมสูงวัยดวยการ
สงเสริมการออม การใชจายและใหความสําคัญกับการขยายโครงสรางพื้นฐาน โครงขายการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อสรางโอกาสใหประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุสามารถเรียนรูและเขาถึงขาวสารไดมากขึ้น สงเสริมใหผูสูงอายุถายทอดความรูสูลูกหลาน  
ยกระดับคุณภาพผูสูงอายุใหดีขึ้น การนําศักยภาพของผูสูงอายุมาใชประโยชนแเป็นการเตรียมพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุ จึงนับวาเป็นเรื่องสําคัญ
ที่ควรจะตองเรงวางแผนดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อสรางหลักปใกฐานของชีวิต ดังน้ันหากมองขามการออม มิไดคํานึงถึงอนาคตขางหนาในชวงที่
จะเขาสูวัยสูงอายุ เมื่อถึงในชวงเวลาน้ันๆความมั่นคงในชีวิตก็จะลดลงหรือขาดความมั่นคงในที่สุด (แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 ,2552) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่เกี่ยวของตอการเตรียมความพรอมสูวัยสูงอายุของ
ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อทดสอบวาปใจจัยดานรายไดและรูปแบบการออมเงินสงผลตอการ เตรียม
ความพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชน ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตากหรือไม อยางไร ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาสามารถเผยแพร จัดประชุม
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หรืออบรมใหเกิดประโยชนแแกประชาชนหรือสถาบันการเงินตาง ๆ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยแ กระทรวงการคลัง ฯลฯ ไดทราบถึงแนวทางการวางแผนหรือสงเสริมการออมเพื่อการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
             1. เพื่อศึกษาปใจจัยดานรายไดที่สงผลตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยดานรูปแบบการออมเงินที่สงผลตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 
 อําเภอเมืองตาก เป็นอําเภอในจังหวัดตาก ศูนยแกลางทางดานคมนาคมและจุดเชื่อมตอไปยังอําเภอแมสอด ศูนยแกลางคาชายแดนไทย-
พมา อําเภอเมืองตากเดิมชื่อ "เมืองระแหง" อดีตมีชาวมอญอาศัยอยูมากอน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู  ตัวเมืองเดิมต้ังอยูที่อําเภอบาน
ตาก เมืองน้ีสรางขึ้นกอนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ตอมาเมื่อไดสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแลว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหนาดานที่
สําคัญดานฝใ่งตะวันตก ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดโปรดเกลาฯ ใหยายตัวเมืองตากจากฝใ่งขวาของแม นํ้า
ปิงมายังฝใ่งซายบริเวณตําบลบานระแหงจนกระทั่งทุกวันน้ี มีประวัติความเป็นมาเกาแกและเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกวาสองพันปีขึ้นไป 
เมื่อมีการอพยพของชนชาติไทยจากลุมน้ําแยงซีเกียงตอนใตลงมาตามแนวลํานํ้าดง (ลํานํ้าสาละวิน) มีพวกหน่ึงไดขามลํานํ้าสาละวิน ผานลุมนํ้า
เมยหรือแมนํ้าตองยินเขามาทางชองเขาดาน อําเภอแมสอดและมาถึงบริเวณที่ปใจจุบัน เรียกวา “เมืองตาก” (วิกิพีเดีย,สารานุกรมเสรี, 2561) 
            ท่ีต้ังและอาณาเขต 
             อําเภอเมืองตากต้ังอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดตาก ตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย ระหวางเสนรุงที่ 16 องศา 52 ลิปดา 54 พิลิปดา
เหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 25 พิลิปดาตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเล 116.2 เมตร ณ ที่ต้ังที่ศูนยแราชการจังหวัดตาก (ศาลากลาง
จังหวัดตาก) อําเภอแมสอดมีพื้นที่ประมาณ 1,599.356 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 999,597.5 ไร ใหญเป็นลําดับที่ 5 ของจังหวัดตาก         
            ลักษณะภูมิประเทศ 
            อําเภอเมืองตากมีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,599.356 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 999,597.5 ไร คิดเป็นรอยละ 9.75 ของเน้ือที่จังหวัด (เน้ือที่
จังหวัด 16,406,650 ตารางกิโลเมตร) สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเมืองตาก ประกอบดวยปุาไม และเทือกเขาสูง มีพ้ืนที่ราบสําหรับการเกษตรนอย 
พื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง มีอยูประมาณรอยละ 65 ของพื้นที่ ซึ่งปกคลุมไปดวยปุาไมโปรงและปุาเบญจพรรณ และเป็นพื้นที่ราบลาดเอียงลงไปทางทิศ
ตะวันออกสูแมนํ้าปิงและแมนํ้าวัง ทําใหเกิดเป็นพื้นที่ราบแคบๆ ริม 2 ฝใ่งแมนํ้า (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) 
             แนวคิดเก่ียวกับการออม 
              การออม (Saving) หมายถึง ในสวนของบุคคล ถาบุคคลใชจายรายไดของเขาไปในการบริโภคนอยกวารายไดที่ไดรับ รายไดสวนที่
เหลือจากการใชจายเรียกวา เงินออม (รัตนา สายคณิต, 2537, หนา 37-41) 
             เงินออม หมายถึง สวนของรายไดที่เหลืออยู หรือที่กันเอาไวไมนํามาใชจายในการบริโภคอุปโภคในขณะปใจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
เก็บไวใชจายในยามเจ็บปุวย เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือเมื่อแกชรา หรือเพื่อใชจายในกิจการ อื่นใดที่สมควร สวนของรายไดทั้ งหมดที่ไมได
นํามาใชจายและเก็บเอาไวก็นับเป็นเงินออมได ทั้งหมด   แตถาพูดถึงเงินออมในลักษณะที่เก็บเอาไว  เฉย ๆ จะไมใชเงินออมในความหมายทาง
เศรษฐศาสตรแ (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช, 2525) 
              แนวคิดความอยูดีมีสุข 
              เริ่มตนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 ไดใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวน ทัศนแการพัฒนามา
เป็นแบบองคแรวม คือ การอาศัยความรวมมือในการทํางานจากหนวยปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยใหความสําคัญกับ การมีสวนรวมของทุกภาคีในสังคม 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 จึงมีจุดมุงหมายอยูที่ ความอยูดี มีสุขของประชาชน ซึ่งเกี่ยวของกับทุกหนวยปฏิบัติการเปิดโอกาสใหทุกภาคีมี
สวนรวมมากขึ้นจะชวยใหมีการใชประโยชนแจากศักยภาพของประชาชนไดมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู ของประชาชนใหดีขึ้น 
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545 ได ใหนิยามของคําวา “ความอยูดีมีสุข” หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่
ดีทั้งรางกายและจิตใจมี ความรู มีงานทําที่ทั่วถึง มีรายไดเพียงพอ มีครอบครัวอบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบบริหาร
จัดการที่ดีของรัฐ  
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ 
               ภาณุ อดกลั้น (2551, หนา 2-12) ไดกลาวเกี่ยวกับภาวะผูสูงอายุ ไดมีทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในลักษณะของเน้ือหา
สาระที่แตกตางกันไป ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อยางไรก็ตามทฤษฎีตาง ๆ ที่กลาวถึงตอไปนี้ เกิดจากความสนใจในการศึกษาเรื่องผูสูงอายุ
และภาวะสูงอายุในปใจจุบันเรื่องราวที่เก่ียวกับผูสูงอายุเป็นที่สนใจกันอยางกวางขวาง ตามจํานวนประชากรผูสูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเตรียมความพรอมเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ 
             Castetter (1976) กลาววา การเกษียณอายุงานเป็นกระบวนการใหบริการอยางตอเน่ือง แกคนงาน ซึ่งเป็นการรักษาระบบการทํางาน
ไว โดยมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน และอยูในเวลาที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  Burnside (1981) กลาววา การเกษียณอายุงาน เป็นวงจร
ชีวิตในการประกอบอาชีพที่อยู ในชวงตํ่าสุดของการจางงาน ความรับผิดชอบของอาชีพและโอกาสในการทํางานตางๆ จะลด ตํ่าลงอยางสุดขีด 
บุคคลที่เกษียณอายุจะมีรายไดในรูปของบําเหน็จโดยที่ตนไมตองทํางาน ดังน้ัน การเกษียณอายุงานจึงเป็นบทบาททางสังคมที่กําหนดใหมีระบบ
ตอบแทนตามสิทธิ หนาที่ และ ความสัมพันธแกับคนอื่นนอกจากน้ีการเกษียณอายุยังเป็นกระบวนการใหแตละบุคคลไดแสวงหาสิ่ง ใหม หรือปลีก
ตัวออกจากสังคมเมื่อเกษียณอายุงานแลว หลักการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ ยึดหลักความตองการของผูเกษียณอายุเอง คือ จัดตามความ
ตองการไดรับความรู ความตองการ ในการเขามามีสวนรวม และการพัฒนาศักยภาพถึงขีดสูงสุด 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บุญเลิศ จิตรมณีโรจนแ และ วีระชาติ กิเลนทอง (2557) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมสําหรับการ วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ของกลุมแรงงานในระบบ ชวงอายุ 25-29 ปี เพื่อใหเขาใจทัศนคติ ความ คาดหวัง พฤติกรรมและอุปสรรคของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณ แลวนําไปกําหนดกลยุทธแของ ผลิตภัณฑแและบริการของตลาดทุนใหเหมาะสมกับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ และเสนอ
แนวคิดเชิง นโยบายที่เป็นประโยชนแตอการวางแผนและพัฒนาองคแความรูดานการออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ โดยการ สัมภาษณแผูมีงาน
ทําหรือแรงงานในระบบที่มีอายุ 25-39 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบวา 1) ผูตอบที่มีรายไดอยูในชวงอัตราภาษี
ต้ังแต 20% ขึ้นไป โดยเฉลี่ยแลวจะมีเงินออมสวนเกิน ณ วันเกษียณ มากกวาผูตอบที่มีรายไดอยูใน ชวงอัตราภาษีนอยกวา 20% เทากับ 
3,965,211 บาท 2) ผูตอบเพศหญิงโดยเฉลี่ย แลวจะมีเงินออมสวนเกิน ณ วันเกษียณอายุมากกวาผูตอบเพศชาย เทากับ 1,721,742 บาท 3) 
ผูตอบที่สมรส/อยู ดวยกันแตไมไดแตงงาน โดยเฉลี่ยแลวจะมีเงินออมสวนเกิน ณ วันเกษียณอายุมากกวาผูตอบที่โสด/หยาราง/ หมาย/แยกกัน
อยู เทากับ 3,185,310 บาท และ 4) ผูตอบที่มีคุณสมบัติครบทั้งสามประการ คือเคยไดรับความรู มี ความเขาใจ และเคยวางแผนเพื่อการเกษียณ 
โดยเฉลี่ยแลวจะมีเงินออมสวนเกิน ณ วันเกษียณมากกวาผูตอบที่ ขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงจากคุณสมบัติทั้งสาม 4,275,655 บาท และไดนํา
ผลการศึกษาไปใชในการวางแผนกล ยุทธแของผลิตภัณฑแและบริการของตลาดทุนพรอมทั้งเสนอแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อการวางแผนเกษียณตอไป 

ชารวี บุตรบํารุง (2555) ไดศึกษารายไดและรูปแบบการออมเพื่อการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนวัยผูใหญตอนตน อายุ 30 
– 40 ปี  พบวา ประชาชนวัยผูใหญตอนตน อายุ 30 – 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีรายไดไมตางจากรายจายมากนัก และรายไดกับ
รายจายเทากันเป็นสวนใหญ ทาใหมีการออมเพื่อการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุไดนอย หรือบางชวงเวลาไมมีการออมเงินเลย คือ มีรายไดเขามาก็
ตองใชจายออกไป ซึ่งรายจายสวนใหญจะจายเกี่ยวกับคาอาหารและคาเครื่องใชตางๆในชีวิตประจําวัน คาการศึกษาบุตร รวมทั้งคาเวชภัณฑแและ
คารักษาพยาบาล สําหรับผูที่มีการออมจะออมโดยการฝากธนาคารเป็นสวนใหญ นอกจากน้ันจะออมโดยการเก็บไวเองและสมาชิกชมรมตางๆ 
เชน ฌาปนกิจสงเคราะหแ  ดังน้ัน การเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนวัยผูใหญตอนตน อายุ 30 – 40 ปี ในปใจจุบัน จึงมีการเตรียมพรอม
โดยการออมเพียงเล็กนอยและมีจํานวนเงินออมไมมากนัก ดังน้ัน จึงควรสงเสริมการหารายไดเสริม อาชีพเสริม เพื่อสร างงาน เพิ่มรายได สราง
นิสัยประหยัด อดออมใหกับประชาชน รวมทั้งมีการอบรมหรือใหความรูเก่ียวกับดานการเงิน การออม ฯลฯ ใหกับประชาชน เพื่อใหมีการใชจ าย
ที่ถูกหลัก คํานึงถึงการออมและมีการออมเพิ่มมากขึ้น เตรียมเขาสูวัยสูงอายุดวยความมั่นคง (ชารวี บุตรบํารุง ,2555, หนา 77-78)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกประชาชนวัยผูใหญตอนตน ที่อาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก  จํานวน 99,249 คน ซึ่งการ
วิจัยครั้งน้ีจะกําหนดกลุมตัวอยาง ประชาชนผูสูงอายุตอนตน โดยใชสูตรคํานวณขนาด ของกลุมตัวอยางตามวิธีการของ Yamane (1973, p. 
886) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการแทนคาได 398.39  ≈ 400 คน 
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 กลุมตัวอยาง สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ใชการกําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเป็น (non- probability sampling)  
เน่ืองจากผูวิจัยทราบขอบเขตและจํานวนของประชากรที่แนนอน รวมทั้งคุณลักษณะ ของประชากรในการใหขอมูลไมแตกตางกัน การกําหนด
กลุมตัวอยางที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งน้ีจึงใชการกําหนด กลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยมีการแจกแบบสอบถาม  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสํารวจและแบบสัมภาษณแ ดังน้ี 
  1. แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเป็น 2 สวน 
  สวนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรแ ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

อาชีพ และจํานวนสมาชิกที่อาศัย โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบสํารวจรายการ (check list) ใหเลือกตอบตามความเป็นจริง  
  สวนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับลักษณะของรายได การใชจายและการออมไดแก รายไดตอเดือน(โดยประมาณ) รายจายตอเดือน

(โดยประมาณ) มีการใชจายเกี่ยวกับ การออมโดยวิธีใดโดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบสํารวจรายการ (check list) ใหเลือกตอบตามความ
เป็นจริง 

  สวนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการออม เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ของ Likert 
แปลผลระดับความคิดเห็น (Best & Kahn, 1993) 

การวิเคราะหแขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหแโดยใชสถิติการวิเคราะหแขอมูลครั้งน้ีใชโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิติ ใชในการวิเคราะหแ 

การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยตรวจสอบแบบสอบถามและใหคะแนนและใชการวิเคราะหแขอมลูสถิติดวยการหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
           จากการศึกษาปใจจัยที่เกี่ยวของตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชน ดานรายไดและดานรูปแบบการออมเงิน ผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวาประชาชนในชวงวัยสูงอายุตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก มีแรงบันดาลใจในการออมมากที่สุด มาจากการออมเ พื่อความ
มั่นคงในวัยสูงอายุเป็นไปตามทฤษฎีที่เก่ียวของกับผูสูงอายุของ  Castetter (1976) อางถึงใน ( ภาณุ อดกลั้น ,2551, หนา 2-12) ที่กลาววา การ
จัดการเงิน เป็นชวงระยะเวลา ที่คนทํางานเริ่มมีความรูเก่ียวกับการจัดการเงิน และเริ่มที่ตระหนักถึงความจริงวา เงินเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคน 
เพื่อการดํารงชีพและความอยูรอดจะตองมีเงินออมไวสําหรับใชจายเมื่อเกิดความจําเป็นในอนาคต และรองลงมาเป็นการออมเงินเพื่อเก็บไว ยาม
เจ็บปุวยหรือยามชราที่สอดคลองกับ ทฤษฎีแนวคิดอยูดีมีสุข อางถึงใน ( อานันทแ กาญจนพันธุแ,2554) ที่กลาววาการมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้ง
รางกายและจิตใจมี ความรู มีงานทําที่ทั่วถึง มีรายไดเพียงพอ มีครอบครัวอบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี จะเป็นการเตรียมความพรอมเมื่อ
เขาสูวัยชราไดอยางมั่นคง 
 สิ่งที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี คือ ปใจจัยทางดานรายไดและการออมเงินน้ัน จะสงผลตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชน ใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อนําไปสู การวางแผนทางการเงินใหมีความรอบคอบ จัดสรรรายไดใหเพียงพอกับการออมตามเปูาหมาย 
และคาใชจายอยางเหมาะสม เพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตยามสูงวัย 
 
อภิปรายผล 

วัตถุประสงคแขอท่ี 1 กําหนดไววา เพื่อศึกษาปใจจัยดานรายไดที่สงผลตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา ประชาชนวัยผูใหญตอนตน อายุ 30 – 40 ปี ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายไดไมตางจากรายจาย
มากนัก และรายไดกับรายจายเทากันเป็นสวนใหญ ทําใหมีการออมเพื่อการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุไดนอย หรือบางชวงเวลาไมมีการออมเงินเลย 
คือ มีรายไดเขามาก็ตองใชจายออกไป ซึ่งรายจายสวนใหญจะจายเกี่ยวกับคาอาหารและคาเครื่องใช ตางๆในชีวิตประจํา วัน คาการศึกษาบุตร 
รวมทั้งคาเวชภัณฑแและคารักษาพยาบาล สําหรับผูที่มีการออมอจะออมโดยการฝากธนาคารเป็นสวนใหญ นอกจากน้ันจะออมโดยการเก็บไวเอง
และสมาชิกชมรมตางๆ เชน ฌาปนกิจสงเคราะหแ ดังน้ัน การเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนวัยผูใหญตอนตน อายุ 30 – 40 ปี ในปใจจุบัน 
จึงมีการเตรียมพรอมโดยการออมเพียงเล็กนอยและมีจํานวนเงินออมไมมากนัก 

วัตถุประสงคแขอท่ี 2 กําหนดไววา เพื่อศึกษา ปใจจัยดานรูปแบบการออมเงินที่สงผลตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา ประชาชนวัยผูใหญตอนตน อายุ 30 – 40 ปี ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยสวน
ใหญมีแรงบันดาลใจที่ทําใหเกิดการวางแผนในการออมเน่ืองมาจาก ตองการเก็บไวยามเจ็บปุวยหรือยามชรา เพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ เก็บไว
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ใหบุตรหลาน ลดการพึ่งพิงภาครัฐ สําหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ ตามลําดับ สําหรับการออมน้ัน มิไดคํานึงถึงผลประโยชนแหรือการใหความ
คุมครองหลายดาน มีผลตอบแทนคุมคาและแนนอน คาการประชาสัมพันธแขอมูลขาวสาร หรือนําไปลดหยอนภาษีประจําปี เน่ืองจากจํานวนเงิน
ออมคอนขางมีนอย 

 
ขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องน้ี มุงเนนศึกษาปใจจัยทางดานรายไดและปใจจัยดานรูปแบบการออมเงิน ที่เกี่ยวของตอการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของ

ประชาชน ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก หากนักวิจัยที่สนใจจะศึกษาเรื่องการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุ อาจศึกษาการเตรียมความพรอมได
ในมิติอื่นๆ ควรเพิ่มวิธีการเก็บขอมูลดวย วิธีเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น และเพิ่มขนาดตัวอยางเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่น รวมถึง
เพิ่มพื้นที่ในการศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางใหชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มองคแความรูทางวิชาการใหกับการ ศึกษา
ดานการเตรียมความพรอมสูวัยผูสูงอายุตอไป 
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การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูผาทอมัดหมี่  
กรณศีึกษา ชุมชนมวงหอม ต าบลแกงโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

The development of Information System Model for Mudmee Textile Learning System in case of 
Muanghom Community, Tambon Kaeng Sopha, Wangthong district, Phitsanulok Province. 

 

ธิดารัตนแ วุฒศิรีเสถียรกุล1 ปรีชาพล บญุสง2 และผณินทร เสือแพร3 

Thidarat Wutthisrisatienkul Preechapon Boonsong and Phanintorn Sueprae 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาขอมูลผลิตภัณฑแ วิเคราะหแและสังเคราะหแรูปแบบการนําเสนอผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอม 

และเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิปใญญาผาทอมัดหม่ีของชุมชนมวงหอมผานชองทางการประชาสัมพันธแออนไลนแ ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบงออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ศึกษาความรู ความเขาใจ และ
ระยะท่ี 2 วิเคราะหแ ออกแบบ และพัฒนาฐานขอมูลภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่ชุมชนมวงหอม  ซึ่งใชกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 100 คน คัดเลือกโดยวิธีแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูผาทอมัดหม่ีมี 2 รูปแบบ 
คือ 1) การสรางวิดีโอ ซึ่งเมื่อสังเคราะหแขอมูลแลวประกอบดวย 11 ตอน โดยประชาสัมพันธแผาน Youtube Chanel ชอง Thai Wisdom 
และ 2) การสรางเว็บไซตแโดยจัดกลุมขอมูลเป็น 3 เมนูหลัก คือ ประวัติชุมชน ขั้นตอนการทอผา และเมนูติดตอเรา โดยในหนาแรกจะ
ประชาสัมพันธแสินคาผาทอลายตางๆ ของกลุมสมาชิกในชุมชน ซึ่งผลการประเมินสารสนเทศในดานตางๆ พบวาภาพรวมของการนําเสนอ
ขอมูลผานสื่อวิดีโออยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.679 และภาพรวมของนําเสนอขอมูลผานเว็บไซตแอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.638 และผลการสัมภาษณแพบวาขอมูลและรูปแบบสารสนเทศท่ีนําเสนอมี
เนื้องหาท่ีถูกตอง ครบถวน และมีความนาสนใจ สามารถเรียนรูไดอยางเขาใจงาย และเป็นชองทางการเผยแพรภูมิปใญญาทองถิ่นและใหคน
รุนหลังไดสืบทอดตอไป 
ค าส าคัญ : ผาทอมัดหม่ี ระบบสารสนเทศ ระบบการเรียนรู ชุมชนบานมวงหอม 
 
Abstract 

This research aims to study product information. To analyze and synthesize the presentation pattern of 
Mudmee Textile of Muanghom community and to develop the information System of Mudmee Textile process of 
Muang Hom community via the online channel of product promotion. This research is the participatory action 
research which the process is divided into 2 phases as follows: Phase 1: Study of knowledge, understanding and 
phase 2 Analyze, design and develop the knowledge base of Mudmee Textile. It used a sample group to answer 100 
questionnaires. The research found that the development of a master of learning information system for Mudmee 
Textile has 2 types: 1) Video creation consists of 11 episodes by publicizing through Youtube Chanel, call “Thai 
Wisdom” and 2) creating a website by grouping the data into 3 menus, namely community history, Mudmee Textile 
process and contact us. The results in various information assessments found that the overall picture of the 
presentation of information through video media was an average value of 4.38 and a standard deviation of 0.679 and 
an overview of the presentation of information through the website wan an average value of 4.24 and standard 
deviation of 0.638. Although, the results of the interview showed that the information and information format 
presented is accurate, complete and interesting and easy to learning. Finally, it can be a channel for dissemination of 
local wisdom and for future generations to inherit. 
Keywords : Mudmee Textile, Information System, Learning System, Muanghom Community 
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บทน า 
การทอผาพื้นเมืองเป็นศิลปะอยางหนึ่งที่แสดงถึงภูมิปใญญาไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกัน

มารุนสูรุน ซึ่งถือไดวาเป็นมรดกทางสังคม (Social Heritage) ที่คนไทยในปใจจุบันควรอนุรักษแไว  ผาทอแตละชนิดมีหนาที่ใชสอยที่แตกตางกัน 
เชน ผาซิ่น เป็นผานุงสําหรับสตรี  ผาโสรง เป็นผานุงสําหรับบุรุษ ผาตุมใชสําหรับหมคลุมใหความอบอุน  ในขณะเดียวกันผาบางชนิดก็สามารถ
บงบอก ฐานะทางสังคมของผูสวมใสได เชน ผาที่ทอดวยไหมเงิน ไหมคํา สําหรับชนชั้นสูง เป็นตน ผาทอยังสามารถบงบอกถึงประวัติความ
เป็นมา และบงชี้ถึงอัตลักษณแของแตละทองถิ่นไดอีกดวย  (สุมิตร ปิติพัฒนแ, อนุชา ทีรคานนทแ และเทียมจิตรแ พวงสมจิตรแ, 2553) เชน ผาแพรวา
ของชาวผูไทบานโพน จังหวัดกาฬสินธุแ ผาซิ่นมัดกานไทลื้อเมืองปใว จังหวัดนาน ผาซิ่นคูบัว ของชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี ผาจกแมแจม จังหวัด
เชียงใหม ผาไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแกน เป็นตน นอกจากน้ีภูมิปใญญาผาไหมไทยน้ันนับเป็นภูมิปใญญาที่สืบทอดตอเน่ืองกันมาเป็น
ระยะเวลายาวนานเชนกัน และมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีสันแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ตามความเชื่อและประเพณี
วัฒนธรรมในพื้นถิ่น โดยกรรมวิธีทําใหเกิดลวดลายในผาไหมไทยแบงเป็น 3 ประเภท ไดแก ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ เชน จก ยก ขิด ขัด 
ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรียมลวดลายเสนดายกอนทอ เชน การมัดหมี่ และลวดลายจากกรรมวิธีการทําลวดลายหลังจากเป็นผืนผา เชน การ
ยอม การมัดยอม อยางไรก็ตามหากเราจําแนกผาไหมไทยตามกรรมวิธีเทคนิคการทอสามารถจําแนกไดโดยสังเขป ดังน้ี 1) การทอขัด 2) มัดหมี่ 
3) จก 4) ขิด 5) ยก 6) การควบเสน (ระบบสารสนเทศศูนยแอนุรักษแผาไทย. สืบคนเมื่อ 10 มกราคม 2561)  

ในประเทศไทย ผาทอภูมิปใญญาชาวบานหลายชนิดเป็นที่รูจักและมีชื่อเสียงถูกนํามาตัดเย็บเสื้อผาสวมใสอยางรวมสมัย หน่ึงในน้ันคือ"
ผามัดหมี่" ซึ่งที่เห็นกันมากที่สุดคือผามัดหมี่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาทิเชน ผามัดหมี่ชนบท ผามัดหมี่ตีนแดง และผามัดหมี่ลายสรอย
ดอกหมาก) แตความจริงแลวในเมืองไทยมีผามัดหมี่อยูทั่วทุกภูมิภาค มีอยูทั่วประเทศเพื่อนบาน ไกลไปกวาน้ันผามัดหมี่มีอยูทั่ว เอเชีย และมีอยู
นอกเอเชียไปถึงแถบอเมริกากลางอีกดวย  ผามัดหมี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรากหรือจุดกําเนิดอยูที่อินเดีย เปอรแเซีย และจีน ภูมิปใญญาการทอ
ผามัดหมี่เดินทางไปทั่วและถูกปรับไปตามกับสภาพทองถิ่น ความเชื่อ ประเพณี จารีต อารยธรรม เกิดเป็นผามัดหมี่ที่มีเอกลักษณแของแตละทองถิ่น 
แตละชนชาติ แตละชนเผา ในโลกน้ีจึงมีผามัดหมี่อยูมากมายหลายชนิด หลายชื่อเรียก (ประชาชาติธุรกิจออนไลนแ, เผยแพร 8 กรกฎาคม 2559)  

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการสงเสริมใหมีการใชผลิตภัณฑแที่เกิดจากผาทอจึงมีการสรรหากลุมอาชีพที่เป็นผูทอผาเพื่อใหแต
ละชุมชนไดรับโอกาสใหผลิตภัณฑแภายในชุมชนของตนเป็นที่รู จักมากขึ้น และแหลงผาทอที่มีชื่อเสียง และเพื่อใหมีผลิตผลที่มีชื่อของจังหวัด
พิษณุโลก  โดยเริ่มตนดวยการสรรหากลุมอาชีพผูผลิตสินคาในแตละตําบลที่มีศักยภาพและมีความพรอมที่จะสามารถผลิตสินคาชองตนมุงสู
ตลาดโลกได ซึ่งไดแก ผาทอของอําเภอวังทอง อําเภอเนินมะปราง อําเภอชาติตระการ และอําเภอนครไทย ซึ่งกลุมทอผาที่กําลังไดรับความนิยม
เป็นอยางมากในตอนน้ีคือ ผาทอมัดหมี่  ของกลุมทอผาบานมวงหอม ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  กลุมชนที่ต้ังถิ่นฐานใน
จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งคนที่อาศัยอยูด้ังเดิมและกลุมคนที่อพยพเขามาต้ังหลักแหลง ไมวาจะเป็นกลุมชนชาวไท-ลาว  ไทครั่ง ที่ไดอพยพมาสมัย
รัตนโกสินทรแตอนตน กลุมชนไทดําหรือลาวโซง ที่อพยพมาจากทางเพชรบุรี กลุมชนชาวเขา ไดแก มง และกะเหรี่ยง และกลุมชนชาวอีสาน  
กลุมชนเหลาน้ีมีการทอผาเพื่อใชเองอยูด้ังเดิมต้ังแตบรรพบุรุษ และเมื่ออพยพเขามาในประเทศไทยก็ไดนําเครื่องมืออุปกรณแทํามาหากินมาดวย 
หน่ึงในน้ันคือ อุปกรณแการทอผา เชนเดียวกับชาวบานหมูบานมวงหอม ตําบลแกงโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งชาวบานสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ในชวงฤดูแลงคอนขางทําการเกษตรลําบากและประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหลดการทํานาปรัง 
ชาวบานจึงพลิกวิกฤตใหเป็นโอกาสโดยการนําภูมิปใญญาชาวบานที่ถายทอดความรูกันมาอยางยาวนาน น่ันคือการทอผามัดหมี่ซึ่งมีลวดลายที่ เป็น
เอกลักษณแสวยงาม เกิดการรวมกลุมของคนในหมูบาน ซึ่งจากการสอบถาม  นางทุเรียน พลโยธา ประธานกลุมทอผาบานมวงหอม กลาววา กลุม
ทอผาบานมวงหอม เป็นกลุมทอผาที่มีการกอต้ังขึ้นมาต้ังแตปี 2529 เป็นตนมา โดยเป็นการรวมกลุมของกลุมสตรีที่วางเวนจากการทํานา ทําไร 
โดยเดิมทีไดทอผากันใชภายในบานเรือน แตเน่ืองจากเสื้อผาอาภรในสมัยกอนหาซื้อไดยาก ตอมาเมื่อมีคนนิยมสวมใสผาทอกันมากขึ้นจึงไดมีการ
ต้ังกลุมขึ้นมา โดยมีนางเทา นันทแพทยแ เป็นประธานกลุมคนแรก และเป็นผูคิดคนผาลายดอกปีบ ดอกไมสัญลักษณแประจําจังหวัดพิษณุโลก เดิม
ทีกลุมทอผาบานมวงหอมมีสมาชิกกลุมเพียง 18-19 คน เทาน้ัน แตเน่ืองจากยอดจําหนายดีเกินคาด ประกอบกับผาทอไมเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด จึงไดมีการชักชวนชาวบาน รวมทั้งเยาวชนที่สนใจเขารวมกลุมเพื่อสรางอาชีพเสริม จนทุกวันน้ีสมาชิกของกลุมมีมากถึ ง 50 
คนแลว (ที่มา: https://www.phitsanulokhotnews.com, สืบคนวันที่ 10 มกราคม 2561) และเมื่อมีสมาชิกกลุมมากขึ้นการถายทอดความรู
เทคนิคการทอผาก็ไมสามารถถายทอดไดอยางทั่วถึงจึงไดมีการประสานงานกับหนวยงานราชการใหมาชวยทางกลุมในการสอนเทคนิคและวิธีการ
ทอผาและรวมกันพัฒนาลายผาที่เป็นเอกลักษณแของจังหวัดพิษณุโลกน่ันคือผาทอลายดอกปีบจนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผาพื้นเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2543  นอกจากลวดลายที่สวยงามของผาทอมัดหมี่บานมวงหอม อีกจุดหน่ึงที่ไดรับความสนใจคือความสบายในการ
สวมใส มีความน่ิมเป็นไหมประดิษฐแจะไมคอยยับ สําหรับผาทอบานมวงหอมน้ีมีผาทอหลากหลายลวดลายใหเลือก อาทิ ผาลายดอกปีบ ลาย
ลูกเตเาหรือลายหมากลุก ลายมัดหมี่ ลายขาวหลามตัด เป็นตน ราคาขายเมตรละ 200 บาทโดย 1 ผืนจะมีความยาว 2 เมตร สมาชิกแตละคนจะ



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   924 

ทอเฉลี่ยได 50 เมตร หรือ 25 ผืนตอเดือน จะมีรายไดเขากลุมเดือนละกวาหน่ึงแสนบาท ถือวาเป็นรายไดเสริมจากการวางเวนจากการเกษตรได
เป็นอยางดี  

ปใจจุบันการถายทอดความรูดานการผลิตผาทอมัดหมี่บานมวงหอมยังคงมีอยูเฉพาะในชุมชน แตเยาวชนรุนใหมที่ต้ังใจสืบทอดการทอ
ผามีจํานวนลดลง และหลายชุมชนก็ไมสามารถสืบทอดภูมิปใญญาการทอผามัดหมี่ไวได ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตมีความซับซอน
และหลายขั้นตอนกวาจะไดผาออกมา 1 ผืน และผาทอที่ไดน้ีถูกสานทอดวยเครื่องทอผาของชุมชน ไมไดใชเครื่องจักร จึงมีความเป็นเอกลักษณแ
เฉพาะตัว ซึ่งตองอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญ และไหมประดิษฐแที่ใชทอก็ตองนําเขามาจากจังหวัดพิจิตร ซึ่งขอมูลของการทอผาบานมวงหอม
น้ีมีผูศึกษาและเก็บรวบรวมในอดีตที่ผานมาแลวก็ตาม ไมวาจะเป็นรูปแบบเป็นบทสัมภาษณแ บทความวิชาการ บทความวิจัย ขาวสาร และอื่นๆ 
แตยังคงมีการเผยแพรกระจัดกระจาย มีเน้ือหาไมครบถวน ไมชัดเจน ไมมีรูปแบบหัวขอการนําเสนอที่เหมาะสม และไมถูกจัดเก็บอยางเป็นระบบ 
ซึ่งการทอผามัดหมี่บานมวงหอมถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไมอยากใหเลือนหายไปจึงควรอนุรักษแและสืบสานใหมรดกภูมิปใญญาทางวัฒนธรรม
น้ีคงอยูสืบไป  และถึงแมผาทอมัดหมี่น้ีจะมียอดการสั่งซื้อจํานวนมากในชวงที่ผานมา ซึ่งหากดูจากจํานวนลูกคาที่ซื้อสวนใหญจะเป็นหนวยงาน
ราชการในจังหวัดพิษณุโลกที่ทางจังหวัดมีนโยบายใหใสผาไทยทุกวันศุกรแ ทําใหบางชวงกลุมผูผลิตผาทอตองเรงผลิตและมีบางชวงที่ผลิตไมทันกับ
ความตองการ แตไมไดหมายถึงวาสินคาเป็นที่นิยมกับคนทั่วไป และปใจจุบันประชากรสวนใหญยังใหความสนใจไมมากนัก เน่ืองจากตลาดเสื้อผา
สําเร็จรูปมีการผลิตขึ้นมามากมายและยังมีลวดลายที่ทันสมัย เป็นที่นิยม และที่สําคัญชุมชนไมไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด การ
เผยแพรผลิตภัณฑแในเป็นที่รูจักของคนทั่วไป และกลุมสมาชิกยังขาดองคแความรูในการประชาสัมพันธแและสงเสริมการขาย ที่ผานมาขายเพียงแต
รอเทศกาลจึงมีการไปจําหนาย หรือเพียงประชาสัมพันธแตามกลุมหนวยงานราชการการเพื่อนําไปตัดเย็บเป็นการรณรงคแดานภูมิปใญญาให
สอดคลองกับเอกลักษณแผาทอมัดหมี่ที่เป็นสัญญาลักษณแของชาวจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งไมมีการวางแผนการสงตลาดในระยะยาว ในดานการ
ประชาสัมพันธแใหเป็นที่รูจักทั้งในและตางประเทศผานระบบออนไลนแ  อีกทั้งคานิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปและการแขงขันในตลาดสูงซึ่ง
คูแขงโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานไดมีการขยายตลาดผลิตภัณฑแผาทออยางมากอันเน่ืองมาจากแผนกลยุทธแการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน
และการรับรูขาวสาร การประชาสัมพันธแ เป็นตน ดังน้ันเพื่อเป็นการอนุรักษแความเป็นเอกลักษณแของผาทอมัดหมี่ของชุมชนไวและใหทันกั บ
สภาพการณแที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวและอีกทั้งกลุมสมาชิกผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอมมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชน
และใหเกิดความเป็นเอกลักษณแเป็นที่รูจักและเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑแตรงกับความตองการของตลาด      จําเป็นตองกําหนดกลยุทธแการ
ประชาสัมพันธแผานระบบออนไลนแ โดยเฉพาะสินคาชุมชนเป็นสินคาที่มีเรื่องราวจึงควรมีขอมูลเพื่อดึ งดูดความสนใจ และแสดงความเป็น
เอกลักษณแไดอยางชัดเจน 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูผาทอมัดหมี่ กรณีศึกษาชุมชนมวงหอม ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น เพื่อวิเคราะหแและสังเคราะหแรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมและพัฒนาระบบฐานขอมูลผาทอมัดหมี่
บานมวงหอมใหสามารถสืบคนและประชาสัมพันธแใหเป็นที่รูจักผานระบบออนไลนแ ซึ่งเป็นการพัฒนาความรูใหกับกลุมทอผา เพื่อสรางศักยภาพ
ใหกับตนเองและชุมชน สงผลใหสามารถสรางรายไดใหกับตนเองมากขึ้น และยังชวยอนุรักษแภูมิปใญญาชาวบานไมใหสูญหายไป โดยรูปแบบของ
ระบบสารสนเทศที่ไดน้ีสามารถเป็นตนแบบนําไปประยุกตแใชกับสารสนเทศของผาทอพื้นเมืองอื่นๆ ไดอีกดวย 
 
วัตถุประสงคแงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอม 
   2. เพื่อวิเคราะหแและสังเคราะหแรูปแบบการนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอม 

3. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอม 
4. เพื่อสรางชองทางการประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอมผานระบบออนไลนแ 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยน้ีไดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับดังน้ี 
ความหมายของภูมิปใญญาทองถ่ิน 

 ภูมิปใญญา (wisdom) เป็นคําเรียกสําหรับความรู ความสามารถ ทักษะแหงการดํารงชีวิตจากประสบการณแที่มนุษยแเขาใจจริง  และ
เคยผานกระบวนการของความคิดสรางสรรคแหรือการใชแกปใญหาใหเกิดผลสําเร็จมาแลวมีความสลับซับซอนหลายมิติที่เราจะตองคํานึงถึงหรือ
นํามาใชงานในระดับตางๆ ภูมิปใญญาเป็นนามธรรม คือ ไมมีตัวตนที่จะสามารถจับตองได  เป็นความสํานึกความคิด ความจําเป็นสิ่งที่อยูในตัวเรา
หรือทุกคนที่อยูรอบตัวเรา  จากการประพฤติปฏิบัติและผลผลิตที่เกิดขึ้น  โดยมีคําที่ใชเรียกภูมิปใญญาอยางแพรหลาย เชน ภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิ
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ปใญญาชาวบาน ภูมิปใญญาไทย หรือบางครั้งเรียกวา ผูสืบทอดความรู สํานักงานการศึกษาแหงชาติ (2540) ไดใหความหมายวาภูมิปใญญาทองถิ่น 
(wisdom) หรือภูมิปใญญาชาวบาน (Popular  Wisdom) หมายถึง ความรูและประสบการณแทั้งหลายของชาวบานในทองถิ่นที่ใชในการแกปใญหา 
หรือดําเนินชีวิต  ซึ่งไดรับการถายทอดสืบตอกันมา โดยผานกระบวนการพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยูเพื่อแกปใญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่ นได
อยางเหมาะสมกับกาลสมัย ประเวศ วะสี (2536) กลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปใญญาทองถิ่นไว 3 ประการ ดังน้ี 1) มีความจําเพาะกับทองถิ่น 
2) มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูงทั้งในเรื่องกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ 3) มีความเคารพผูอาวุโส ภูมิปใญญาทองถิ่นใหไดความสําคัญ
กับประสบการณแผูอาวุโสเป็นผูมีประสบการณแมากกวาจึงใหความเคารพผูอาวุโส 

ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System) (พงศแกร จันทราชม, 2550) 
ระบบจัดการฐานขอมูล หรือเรียกวา DBMS หมายถึงซอฟตแแวรแสําหรับบริหารและจัดการฐานขอมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวาง

ผูใชและโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล ซึ่งมีหนาที่ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของ
ผูใช อาจเป็นการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลมาโดยผูใชไมจําเป็นตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายใน
โครงสรางของฐานขอมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูลซึ่งตางจากระบบแฟูมขอมูล
ที่หนาที่เหลาน้ีจะเป็นหนาที่ของโปรแกรมเมอรแ 

การวิเคราะหแระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design) 
การวิเคราะหแและออกแบบระบบคือ วิธีการที่ใชในการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือระบบยอยของธุรกิจ 

นอกจากการสรางระบบสารสนเทศใหมแลว การวิเคราะหแระบบชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยก็ได การวิเคราะหแ
ระบบคือ การหาความตองการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศวาคืออะไร หรือตองการเพิ่มเติมอะไรเขามาในระบบและการออกแบบก็
คือ การนําเอาความตองการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือเรียกวาพิมพแเขียว ในการสรางระบบสารสนเทศน้ันใหใชในงานไดจริง ผูที่ทําหนาน้ี ก็
คือ นักวิเคราะหแและออกแบบระบบ (System Analysis : SA) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มปป) 

การเขียน Story Board 
สตอรี่บอรแด (Story Board) คือ การเขียนภาพน่ิงและขอความเพื่อกําหนดแนวทางในการถายทําหรือผลิตภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ

ตางๆ เชน ภาพยนตรแ โฆษณา การแตูน สารคดี เป็นตน เพื่อกําหนดการเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง จัดมุมกลอง กําหนดเวลา ซึ่งภาพที่วาดไมจํา เป็น
จะตองละเอียดมาก แคบอกองคแประกอบสําคัญๆ ได มีการระบุถึงตําแหนงของตัวละครที่มีความสัมพันธแกับฉากและตัวละครอื่นๆ กรอบแสดง
ภาพและมุมกลอง แสงเงา เป็นการสเกตซแภาพของเฟรม (Shot) ตางๆ จากบท เปรียบเสมือนการวาดการแตูนในกรอบสี่เหลี่ยมแตละชอง (ที่มา: 
อุทิศ แจงถิ่นปุา, จากเว็บไซตแ https://kruuthit.wordpress.com สืบคนวันที่ 20 มกราคม 2561) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 
กมล สุดประเสริฐ (2540, หนา 8-9) ไดกลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR) วามาจากความเชื่อดังน้ี เชื่อวา PARเป็น

กระบวนการที่เอนเอียงไปทางประชาธิปไตย เพราะ  PAR เป็นกระบวนการทํางานรวมกัน และ เชื่อวา  PAR ทําใหคนตองพัฒนาตนเอง 
และ PAR เกิดจากประชาชนตองการแสวงหาความรูในการแกปใญหาของตนเอง เป็นเครื่องมือหน่ึงในการชวยคนยากจนและดอยโอกาส ดวยการ
วางพื้นฐานรวมกันระหวางหนวยงานพัฒนาทั้งหลายกับชุมชน ซึ่ง PAR จะเนนหนักการเรียนรูจากประสบการณแ เพราะPAR อาศัยการยอมรับ
ของประชาชนไดสืบทอดตอเน่ืองเป็นประสบการณแหลากหลาย 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สมศักด์ิ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากลุ (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือ กฤษฎา ดูพันดุง (2559) 
ไดศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องจักสานภาคอีสาน ซึ่งผลการวิจัยพบวาการใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูล ชวยใหสืบคนขอมู ล
ไดงายและชวยใหการทํางานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น วาสนา สัน ติธีรากลุ และคณะ (2561) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ
สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนยแวัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดเชียงใหม โดยการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งพบวา คนสวนใหญ
ตองการใหนําเสนอสารสนเทศในลักษณะ QR code และ Website ซึ่ง วิสาขแ แฟงเวียง และคณะ (2557) ไดศึกษาการพัฒนาสือสารสนเทศชุด
ความรูเรื่องภูมิปใญญษทองถิ่นในการออกแบบอุโบสถ โดยแสดงผลผาน QR Cod ซึ่งพบวาเป็นแนวทางแสดงผลและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตแที่
เกี่ยวของไดเป็นอยางดีเชนกัน ทัศวรรณ ธิมาคํา (2557) ไดศึกษาการสรางสื่อสารสนเทศภูมิปใญญาทองถิ่นการทอผาฝูายยกดอก จังหวัดลําพูน 
โดยเผยแพรในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งพบวาสื่อสิ่งพิมพแรูปแบบน้ีมีคุณคาและใชงานสะดวก จิตราภรณแ ชั่งกริส และนพดล พรามณี (2559) 
ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อวีดิทัศนแเพื่อการเรียนรูตามแนวคิด ซึ่งผลการวิจัยพบวาสื่อวีดิทัศนแชวยใหการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น และ ฐิติพร การ
สูงเนิน และคณะ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการสื่อดิจทัลสรางสรรคืเพื่อการอนุรักษแผายอมครามสกลุนคร พบวาการใชสื่อที่ทันสมัย 
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รูปแบบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีการใชงานอยางตอเน่ืองเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ และสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ สามารถอธิบายความสําคัญของผา
ยอมครามไดอยางนาสนใจและเขาใจงาย 

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดแนวทางการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศผาทอมัดหมี่ โดยแบงเป็น 2 แนวทางคือสรางเป็นสื่อวิดีโอและเว็บไซตแ
เพื่อถายทอดขอมูลและเรื่องราวตางๆ ของผาทอมัดหมี่ชุมชนบานมวงหอม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยใชวงจรการพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย (System Development Life Cycle) และประเมินผล
การทํางานของระบบสารสนเทศดวยแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด และแบบสัมภาษณแ 30 ราย โดยแสดงกรอบวิธีวิจัยดังภาพที่ 1 และแบงการ
ทํางานออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1  ศึกษาความรู ความเขาใจ  

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เป็นขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่ ขอมูลทั่วไปและบริบทของชุมชน เพื่อเป็นขอมูลเบื้องตน 
และการจัดเก็บขอมูลผาทอพื้นบาน 
 2. สัมภาษณแแบบเจาะลึก ผูที่เกี่ยวของ สมาชิกลุมผาทอมัดหมี่ชุมชนมวงหอมและคนในชุมชน พรอมบันทึกรูปภาพ ทั้งภาพน่ิง และ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ 
 3. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหแรูปแบบการจัดเก็บขอมูล 
 4. วางแผนการจัดทํารูปแบบของสารสนเทศ 
 ระยะที่ 2  วิเคราะหแ ออกแบบ และพัฒนาฐานขอมูลภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่ชุมชนมวงหอม 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ขอมูลที่เป็นทุติยภูมิของภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่ ชุมชนมวงหอม ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ตลอดรวมถึงอุปสรรคและปใญหา 
 2. วิเคราะหแและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) โดยการออกแบบจะแบงเป็น 2 สวน คือ การออกแบบเว็บไซตแ
แสดงรายละเอียดขอมูลประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการทอผาไหมมัดหมี่ และสวนที่ 2 ทําการออกแบบสื่อวิดีโอ โดยการเขียน Storyborad 
และเน้ือเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการทอผา 
 3. ออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล (Database Design and Development) โดยสรางฐานขอมูลดวย MySQL  
 4. สรางเว็บไซตแติดตอกับฐานขอมูลประชาสัมพันธแภูมิปใญญาสินคาชุมชน (System Development) โดยใชโปรแกรม Joomla! 
 5. จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาดานการประชาสัมพันธแภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่บนระบบออนไลนแเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งข อง
ชุมชน 
  5.1 อบรมใหความรูเพื่อพัฒนาองคแความรู ทักษะ การใชงานระบบสารสนเทศออนไลนแ 
  5.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูเขาอบรมเป็นสมาชิกกลุมและหนวยงานองคแกรบริหารสวนทองถิ่น  
  5.3 จัดทําการเผยแพรและประชาสัมพันธแสารสนเทศการเรียนรูผาทอมัดหมี่ผานระบบออนไลนแ ที่สามารถใชงานงาย และ
สืบคนไดอยางรวดเร็ว ทําใหบุคคลที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา และยังเป็นชองทางที่ชวยถายทอดองคแความรูภูมิปใญญาชาวบาน
ใหเป็นที่รูจัก และยังเป็นชองทางชวยประชาสัมพันธแผาทอมัดหมี่ใหรูจักมากขึ้น 
       6. การติดตามและประเมินผลการนําไปใช 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยน้ีจัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาขอมูลผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอม วิเคราะหแและสังเคราะหแรูปแบบการ
นําเสนอขอมูลพรอมทั้งพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอมและสรางชองทางการประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแผา
ทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอมผานระบบออนไลนแ ซึ่งจะนําเสนอผลการดํานินงานแยกเป็นหัวขอตางๆ ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาขอมูลผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนบานมวงหอม จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจ สัมภาษณแ ทั้งสืบคน
ขอมูลจากบุคคลและบนระบบออนไลนแ ทําใหไดขอมูลพื้นฐานที่จําเป็นตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยแบงองคแประกอบเป็นหัวขอเรื่องหลักๆ 
ไดแก ขอมูลเก่ียวกับประวัติหมูบาน ขั้นตอนการผลิต และเมื่อสืบคนขอมูลการทอผาที่มีเผยแพรบนระบบออนไลนแในปใจจุบัน พบวาวิธีการทอผา
แตละแหง มีขั้นตอนการนําเสนอขอมูลที่แตกตางกัน และแสดงขั้นตอนยังไมละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติตามได ซึ่งในบางเว็บไซตแมีแตขอมูลที่
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เป็นเชิงพรรณนา แตไมมีขอมูลที่เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวหรือวีดิโอที่แสดงเรื่องราว ซึ่งจากการศึกษาขอมูลของชุนบานมวงหอมเกี่ยวกับการทอผา
ไหมมัดหมี่น้ัน ไดสังเคราะหแขอมูลขั้นตอนการผลิตไดอยางครบถวนและเขาใจงาย 
 2. ผลการวิเคราะหแและสังเคราะหแรูปแบบการนําเสนอ ซึ่งไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหแและออกแบบ โดยแบงการ
ทํางานออกเป็น 3 สวน คือ การเขียนบทหรือเน้ือเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการทอผา การเขี ยน Storyboard และการออกแบบหนาเว็บไซตแเพื่อ
นําเสนอขอมูลผานระบบออนไลนแ โดยในขั้นตอนเขียนบทมีการนําเสนอขอมูลขั้นตอนการทอผาอยางละเอียด เขาใจงาย สวนการเขียน 
Storyboard ทําขึ้นเพื่อวางโครงสรางการนําเสนอขอมูลใสสื่อวิดิโอยางเป็นขั้นตอน ผลของการจัดหมวดหมูข อมูลแบงสื่อวิดีโอเป็นทั้งหมด 11 
ตอน ประกอบดวยตอนที่ 1 แนะนําชุมชนและการทอผา และตอนที่ 2-11 แสดงขั้นตอนการทอผาโดยเริ่มจาก การเตรียมเสนพุง การมัดหมี่ การ
ยอมสีเสนไหม การกรอเสนดาย การเดินดายผาทอ การรอยฟในหวีเสนดาย การเตรียมฟืม (มวนเสนดายหรือเสนไหม) การนําฟืมเขากี่ทอผา การ
เก็บตะกอผาทอ และวิธีการทอผา ตามลําดับ และสวนสุดทายการออกแบบเว็บไซตแจัดหมวดหมูเมนูหลัก ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
ขั้นตอนการทอผา และติดตอเรา 
   3. ผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิปใญญาผาทอมัดหมี่ของชุมชนบานมวงหอม จากการวิเคราะหแขอมูลและจัดทําวิดีโอ
เพื่อนําเสนอขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการทอผาแลวน้ัน ไดจัดเก็บขอมูลโดยพัฒนาเป็นระบบระบบฐานขอมูลออนไลนแและนําเสนอผานเว็บไซตแ ซึ่ ง
จากการเก็บรวบรวมและออกแบบการจัดกลุมขอมูลที่จําเป็นและเหมาะสมบนหนาเว็บไซตแ แบงออกเป็นเมนูตางๆ ไดดังตอไปน้ี 1. เมนูขอมูล
เกี่ยวกับชุมชน 2. เมนูขั้นตอนการทอผา ซึ่งแบงยอยออกเป็นอีก 10 เมนูยอย 3. เมนูติดตอเรา โดยเน้ือหาภายในแตละเมนูประกอบดวย 
ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอในแตละขั้นตอน ซึ่งขอมูลเหลาถูกจัดเก็บเป็นระบบและจัดทําเป็นฐานขอมูลออนไลนแ ใชงานงายและ
แสดงผลไดอยางรวดเร็ว ดังแสดงดังภาพที่ 2  

4. ผลการสรางชองทางการประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอมผานระบบออนไลนแ ไดพัฒนาสื่อนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑแผาทอมัดหมี่ของชุมชนมวงหอมเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดประชาสัมพันธแขอมูลผานระบบออนไลนแ โดยสราง
ชอง Chanel ใน Youtube โดยต้ังชื่อวา Thai Wisdom ซึ่งนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการผลิตผาทอมัดหมี่ลายดอกปีบของชุมชนบาน
มวงหอม ต.แกงโสภา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งประกอบไปดวยวิดีโอทั้งหมด 11 ตอน โดยแตละขั้นตอนนําเสนอเป็นภาพวิดีโอสาธิตการดําเนินการ
อยางละเอียด ซึ่งนอกจากจะนําเสนอขอมูลเป็นตัวหนังสือที่บรรยายขอมูลกรรมวิธีการทําผาทอมัดหมี่ลายดอกปีบบานมวงหอมแลว ไดเพิ่มเ ติม
เป็นสื่อวิดีโอออนไลนแเพื่อใหเห็นวิธีการไดดําเนินการไดอยางชัดเจนและเขาใจไดงายขึ้น นอกจากสรางชอง Chanel ใน Youtube แลว (ดังภาพที่ 
3) ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลเรียงลําดับในรูปแบบของเพลยแลิสตแ (Playlist) ใน Youtube เพื่อนําเสนอขั้นตอนแบบเรียงลําดับเพื่อใหกับผูที่สนใจชม
วิดีโอตามขั้นตอนที่กําหนดไวไดเขาใจมากขึ้น (ดังภาพที่ 4)  
   นอกจากน้ี เมื่อจัดทําฐานขอมูลออนไลนแเกี่ยวกับการผลิตผาทอมัดหมี่บานมวงหอมและจัดทําสื่อวิดีโอนําเสนอเกี่ยวกับกรรมวิธีในการ
ดําเนินการตางๆ ขึ้นบนระบบออนไลนแเรียบรอยแลว ไดสอบถามความคิดเห็นจากผูใชงาน โดยแบงออกเป็น 2 กลุมคือ กลุมชุมชนทอผาบานมวง
หอมจํานวน 30 ราย ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแแบบ Focus Group แบงเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 15 คน และกลุมบุคคลทั่วไปที่ใชงานสื่อออนไลนแ ซึ่งใช
แบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 100 ราย ซึ่งไดผลการสอบถามความคิดเห็นดังน้ี 
 1. จากผลการประเมินแบบสอบถามของใชระบบสารสนเทศผาทอมัดหมี่บานมวงหอมทั้งที่เป็นสื่อวิดีโอออนไลนแและเว็บไซตแ
ประชาสัมพันธแ โดยแบบสอบถามแบงออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชงาน และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
ซึ่งไดผลการประเมิน พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบทั้งหมด100 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 68 คน และเป็นเพศชาย จํานวน 32 
คน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของสื่อวิดีโอดานการนําไปใชประโยชนแและประยุกตแใชงานไดอยูในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.65±0.770) รองลงมาคือดานความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.51±0.810) คุณภาพของสื่อวิดีโออยูในระดับมาก 
( x = 4.32±0.469)  ระยะเวลาในการนําเสนอของสื่ออยูในระดับมาก ( x = 4.23±0.601)  และความรูความเขาใจในสื่อวิดีโอ ( x = 
4.21±0.743) ตามลําดับ ซึ่งในภาพรวมความพึงพอใจของการใชสื่อวิดีโออยูในระดับมาก ( x = 4.38±0.679) ดังแสดงในตารางที่ 2 สําหรับ
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการเขาชมเว็บไซตแ พบวาดานประโยชนแที่ไดจากการเขาชมเว็บไซตแอยูในระดับมากที่สุด ( x = 
4.56±0.715) รองลงมาคือดานความครบถวนของเน้ือหาภายในเว็บไซตแ ( x = 4.27±0.548) ความรูความเขาในในการนําเสนอขอมูลผาน
เว็บไซตแ ( x = 4.21 ±0.640) คุณภาพของเว็บไซตแ ( x = 4.21±0.548) และความเหมาะสมของเว็บไซตแ ( x = 3.94 ±0.750)  ตามลําดับ  ซึ่ง
ในภาพรวมความพึงพอใจของการเขาชมเว็บไซตแอยูในระดับมาก ( x = 4.24±0.638) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวาแนะนําใหผลิตสื่อวิดีโอเพิ่มเติมในขั้นตอนของการเก็บตะกอผาทอมัดหมี่ เน่ืองจาก
เป็นขั้นตอนที่มีความซับซอน ประกอบดวยวิธีการเก็บตะกอดานบนและตะกอดานลาง และมีผูที่สนใจเสนอใหมีการเปิดหลักสูตรสอนการทอผา
เป็นโครงการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ นอกเหนือจากการสอนโดยนําเสนอเป็นสือวิดีโออยางเดียวอีกดวย 
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 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณแขอมูลของกลุมชุมชนผาทอบานมวงหอม จากการตรวจสอบขอมูลและชมสามารถสนเทศที่ทางคณะผูวิจัย
จัดทําขึ้น ทั้งในสวนวีดิโอและเว็บไซตแ พบวา ใหขอมูลไดอยางถูกตองและครบถวน และสื่อผลิตออกมาดูแลวเขาใจงาย ภาพชัดเจน มีเ น้ือหา
ครบถวน สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งกลุมแมบานกลาววา ในปใจจุบันน้ียอดการสั่งซื้อผาทอมีอยางตอเน่ือง แตยังขาดฝีมือแรงงานที่ ชวยใน
การผลิต ลูกหลานของคนในชุมชนสวนใหญถาไมทํางานในตัวเมือง ก็มักจะมีอาชีพรับจาง และไมคอยมาทําอาชีพทอผามัดหมี่เหมือนกับบรรพ
บุรุษ เน่ืองจากคิดวามีความซับซอน มีขั้นตอนที่ยุงยาก และยากตอการเรียนรู ซึ่งโดยปกติผูนําชุมชนใหการสนับสนุนใหลูกหลานและคนในชุมชน 
สืบทอดประเพณีการทอผาตอๆ กันไป และยังชวยสรางอาชีพและรายไดใหแกคนในชุมชน โดยนางทุเรียน พลโยธา ประธานกลุมทอผาบานมวง
หอม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ยังกลาวอีกวาปกติจะไดรับเชิญไปสอนทอผาใหกับนักเรียนในโรงเรียนบานมวงหอม และไดรับเชิญไปสอนและเป็น
วิทยากรที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งพบวาผูเรียนบางคนก็สามารถทําตามได และบางคนก็ไมเขาใจไมสามารถทําตามไดตองใชเวลานาน
มากและสอนซ้ําๆ จึงจะเขาใจ สื่อวิดีโอที่ผลิตขึ้นมา สามารถชวยใหผูเรียนหรือผูที่สนใจชมและทําตามไดซ้ํา สามารถเขาดูไดตลอดเวลา ซี่ ง
สมาชิกในชุมชน กลาววา ควรมีคนสาธิตวิธีการทําและเสริมดวยกันดูวิดีโอจะทําใหเขาใจไดมากย่ิงขึ้น สื่อวิดีโอน้ีกับเว็บไซตแมีประโยชนแชวยเป็น
ชองทางประชาสัมพันธแและเป็นสื่อสิ่งบันทึกที่สามารถเก็บไวไดยาวนานแทนองคแความรูที่มีอยูในตัวบุคคลไดเป็นอยางดี  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยน้ีไดนําหลักการวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ระหวางนักวิจัยกับกลุมชุมชนบานมวงหอม 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่มีการพัฒนาสิ่งตางๆ ไปดวยกัน หลักสําคัญคือการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเป็นการสะทอนความคิดที่นักวิจัยและผูรวมวิจัย 
(Participant) ทําไปดวยกัน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติจริงไปพรอมๆ กัน ทําใหทุกคนยอมรับผลและชวยกันผลักดันผลงานที่ถูก
สรางขึ้นจากงานวิจัย เพราะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของเขา โดยเป็นกระบวนการที่สะทอนความคิดและการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Marshall & Rossman (2006), Stinger (2007), อมาวสี อัมพันศิริรัตนแ และพิมพิมล วงศแไชยา (2560) 

จากการวิเคราะหแผลการวิจัย การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูผาทอมัดหมี่ กรณีศึกษา ชุมชนมวงหอม ตําบลแกง
โสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตนแบบของระบบสารสนเทศภูมิปใญญาทองถิ่นการทอผามัดหมี่ที่รวบรวมขอมูลจากผูนํากลุมชุมชทอผา
บานหมวงหอมนําขอมูลมาวิเคราะหแ จัดหมวดหมูความรู และนําเสนอเผนแพรอผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแและสื่อออนไลนแ ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
ไดพัฒนระบบสารสนเทศออกเป็น 2 รูปแบบ คือ สื่อวิดีโอ และเว็บไซตแ ซึ่งสามารถสงเสริมการเรียรูของคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพการทอผา  
เผยแพรความรูสูผูที่สนและสงเสริมใหเกิดการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่นที่มีคุณคาใหอยูกับชุมชนอยางย่ังยืน ซึ่งสอดคลองกับหลักการออกแบบสื่อ
ของ อารยะ ศรีกัลปยาณบุตร (2550) ที่ไดนําเสนอขั้นตอนการออกแบบใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนศึกษากลุมผูบริโภคสื่อที่ชัดเจน 
นอกจากน้ีวิธีการจัดหาสารสนเทศไดมาจากตัวบุคคล การทํากิจกรรมรวมกัน การบันทึกภาพและวิดีโอ ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการบอกเลา การ
ประชุม การสืบคน โดยมุงใหชุมชนมีความเขมแข็งและไดรับประโยชนแจากการเผยแพรสารสนเทศ อีกทั้งสงเสริมการอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปใญญาชาวบานและสืบทอดตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณแ หลวงมณี (2545) และทัศวรรณ ธิมาคํา (2557) 

จากเทคนิคและวิธีการพัฒนาสารสนเทศภูมิปใญญาทองถิ่นของ ขนิษฐา ทุมามากรณแ (2560) มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกันกับ
งานวิจัยน้ี กลาวคือ มีการวางแผนการดําเนินงาน การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีวิธีการเก็บจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ลงพื้นที่จริงสัมภาษณแบุคคล ซึ่ง
มีการเตรียมตัวสัมภาษณแและบันทึกขอมูลจากภาพน่ิง ภาพเคลื่อไหว การบันทึกเสียง เพื่อใหไดเน้ือหาหรือองคแความรูที่สมบูรณแย่ิงขึ้น จากน้ันจะ
เรียบเรียงขอมูลและเผยแพรสารสนเทศผานทางชองทางตางๆ โดยไดตนแบบระบบสารสนเทศที่ดี ภาพและเสียงคมชัด ขอมูลครบถวนและ
สื่อสารไดเขาใจงาย มีการเรียบเรียงเป็นลําดับอยางตอเน่ือง เขาใชงานไดสะดวกและรวดเร็วผานระบบออนไลนแ และสามารถใช QR Code เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลออนไลนแไดอีกดวย จะเห็นไดวานักวิชาการหลายๆ ทาน ไดประยุกตแใช QR Code ในการนําเสนอขอมูลตางๆ ไมวาจะ
เป็นการใช QR Code นําเสนอขอมูลของสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑแ (จักรกฤษณแ หมั่นวิชา และคณะ, 2559) หรือการนําเสนอขอมูลตางๆ ผาน
เว็บไซตแ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล กาญจนวงศแ และอาบทิพยแ กาญจนวงศแ (2560) และขวัญจิรา คําบรรลือ และคณะ (2560) 

ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของสื่อทั้งสองประเภท อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยของการใชงานสื่อวิดีโอ 4.38  และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.679 และในสวนของการพัฒนาฐานขอมูลออนไลนแผานเว็บไซตแ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก คือ 4.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.638 ซึ่งจากการสัมภาษณแกลุมสมาชิกชุมชนบานมวงหอมใหความคิดเห็นวาสื่อมีความ
เหมาะสม มีประโยชนแและสามารถนําไปใชถายทอดใหกับผูที่ตองการเรียนรูการทอผามัดหมี่ไดจริง 

การพัฒนารูปแบบสารสนเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงที่เป็นภูมิปใญญาชาวบานของชุมชนที่นับวันจะเลือนหายไป ควรจัดทาํเป็นระบบ
ฐานขอมูลและเผยแพรบนระบบออนไลนแ ซึ่งผูที่สนใจสามารถเขาดูขอมูลไดงาย สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังควรมีการจัดเกบ็ขอมูลที่เป็นสื่อ
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วิดีโอ เพื่อใหไดขอมูลที่เห็นภาพจริง สื่อสารไดอยางชัดเจนมากกวาการสื่อสารดวยขอความ ดังน้ันงั้นวิจัยน้ีจึงไดตนแบบสารสนเทศที่เหมาะสม
ตอการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปใญญาชาวบานในรูปแบบของสื่อวิดีโอและเว็บไซตแ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการออกแบบสื่อในการในความรูและประชาสัมพันธแสําหรับสงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปใญญาชาวบาน
อื่นๆ และในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมายที่แตกตางกัน เชน การนําขอมูลไปเผยแพรในนิทรรศการ การจัดทําหนังสือ เป็นตน และควร
พัฒนาเว็บไซตแเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผาทอมัดหมี่บนระบบออนไลนแเพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใหกับชุมชน พรอมสอนวิธีการคิดตนทุนและ
กําไรผลิตภัณฑแเพ่ือจูงใจใหคนในชุมชนสืบทอดอาชีพที่มีคุณคาใหคงอยูตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย และกลุมทอผาบานมวงหอม ตําบลแกงโสภา อาํเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหขอมูลและสาธิตการทําผาทอใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตผลจากกลวยน้ าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา 
สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกรลาศ จ ากัด ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

The Study of Cost and Returns from the Cultivated Banana Transformed product of Nhong 
Toom Pattana’s Farm Women Group Association under Kong Kri Lart Agriculture Cooperative 

at Nhong Toom Sub-district, Kong Kri Lart District, Sukhothai Province 
 

มณีจันทรแ  มาสูตร1 ดาวเดน สญัญโภชนแ2 และชนญัธดิา ค าโย3 

Maneejan Masoot  Dowden Sanyaphot  and Chanantida Kamyo 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวา กลุมแมบานเกษตรหนอง
ตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกรลาศ จํากัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยใชแบบสัมภาษณแเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกรลาศ จํากัด ตําบลหนองตูม 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในปี 2560 จํานวน 12 คน ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมไดนํามาวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนของ
การแปรรูปผลิตภัณฑแจากกลวยนํ้าวา พบวา 1) ตนทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑแจากกลวยนํ้าวา ไดแก ตนทุนดานการลงทุน เทากับ 
73,990 บาท และตนทุนดานการดําเนินงาน เทากับ 584,750 บาท 2) ผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตผลจากกลวยนํ้าหวา เทากับ 
252,450 บาท และ 3) การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนของโครงการกําหนดระยะเวลา 5 ปี ไดแก ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 3  
เดือน 15 วัน มูลคาปใจจุบันสุทธิ เทากับ 1,159,092.17 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ 356.94  % 
 
ค าส าคัญ: ตนทุน ผลตอบแทน การแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา 
 
Abstract  
  The research aimed to study about the cost and returns from the cultivated banana transformed 
product of Nhong Toom Pattana‖s Farm Woman Group Association under Kong Kri Lart agriculture cooperative at 
Nhong Toom sub-district, Kong Kri Lart district, Sukhothai province by using the collecting tool as interview 
method. The population of sampling group was  12  people. After that, we applied the collected data to 
analyze the cost and returns of cultivated banana transformed product and found that the cost was separated 
into 2 parts as investment cost for 73,990 Baht and operating cost for 584,750 Bath. For the returns of cultivated 
banana transformed product, the amount equaled to  252,450  Bath. Moreover, the result of cost analysis and 
project returns with  5  years of investment presented that the Payback Period  (PB)  equaled to 3 months and 
15 days, the Net Present Value  (NPV)  equaled to 1,159,092.17  Bath, and the Internal Rate of Return (IRR) 
equaled to  356.94  percent. 
 
Keywords : Cost, Returns, Cultivated Banana Transformed of Nhong Toom Pattana‖s Farm Women Group 
Association 
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บทน า 
  กลวยเป็นพืชลมลุกที่คนไทยรูจักกันดี มักปลูกกันแพรหลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเน่ืองจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 
ปลูกงาย ใหผลผลิตเร็ว และสามารถนําทุกสวนของกลวยมาใชประโยชนแได ปใจจุบันกลวยที่นิยมปลูกเพื่อเป็นการคาในประเทศไทย มีอยู 3 ชนิด 
คือ กลวยนํ้าวา กลวยไข และกลวยหอม โดยกลวยแตละชนิดจะอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ หากรับประทานเป็นประจําจะสงผลใหเกิด
ประโยชนแตอรางกาย ทั้งน้ีนอกจากการรับประทานผลสุกของกลวยหรือนํามาประกอบอาหารแลว ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแตางๆ 
เชน กลวยฉาบ กลวยตาก และ กลวยอบเนย เป็นตน ซึ่งสามารถชวยปูองกันปใญหากลวยสดลนตลาด เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑแทางการเกษตร 
และสรางรายไดมูลคาสูงใหกับประเทศ  (สํานักหอสมุดและศูนยแสารสนเทศวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรแบริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี,  2560 : 35) 
   ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหน่ึงชุมชนที่ประชาชนใหความสําคัญในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะกลวยนํ้าหวาซึ่งเป็นผลไมที่หาไดงายในทองถิ่น และมีลักษณะพิเศษตางจากที่อื่น คือ ไมมีเมล็ดไสไมดํา ไมวาจะผานขบวนการแปรรูป
โดยวิธีใด รสชาติหวานอรอยไมมียาง มีสีเหลือง อันเป็นลักษณะประจําพันธุแของกลวย เกิดจากคุณภาพของดินในทองที่ที่แตกตางจากที่อื่น ซึ่ง
ปใจจุบันเกือบทุกหมูบานในตําบลหนองตูมไดดําเนินการแปรรูปกลวยนํ้าวา และผลิตผลอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑแจากทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทําใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้นพัฒนาไปเป็นอาชีพหลัก ครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และอนามัย 
ทําใหปใญหาคนวางงาน ปใญหาราษฎรอพยพจากถิ่นฐานหางานทําในเขตเมืองหลวง และปริมณฑลลดนอยลง สามารถใหราษฎรมีความอยูดี กินดี 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  จากที่มาความสําคัญที่กลาวมาขางตน งานวิจัยครั้งน้ีจึงทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่เกิดจากการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวย
นํ้าวา ขอมูลที่ไดสามารถนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนดานการทําธุรกิจ และในการจัดทําตนทุนในการผลิต ผลการศึกษายังเป็นประโยชนแตอ
ผูประกอบธุรกิจรายอื่นไดนําไปปรับประยุกตแใชรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑแแปรรูปผลิตผลจากผล
กลวยนํ้าวา 
 
วัตถุประสงคแงานวิจัย 
  เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตผลจากกลวยนํ้าวา กลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตร
กงไกรลาศ จาํกัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  1.  แนวคิดเก่ียวกับตนทุน 
   1.1  ความหมายเกี่ยวกับตนทุน 
      ตนทุน  (Cost)  หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่สญูเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ โดยมูลคาน้ันจะตองสามารถวัดไดเปน็
หนวยเงินตรา  (ดวงมณี โกมารทัต,  2559 : 14)  ซึ่งสามารถจําแนกตนทุนได  2  ประเภท ไดแก ตนทุนดานการลงทุน หมายถึง คาใชจายที่จาย
ไปเพียงครั้งเดียวแตสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนแจากการลงทุนน้ันไดเป็นระยะเวลานานในบางกรณีอาจมีการลงทุนเพิ่มหรือมีการลงทุนเป็น
ระยะตามแผนงาน เชน อาคาร ที่ดิน อุปกรณแ เป็นตน และ ตนทุนดานการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินโครงการ 
เกิดขึ้นซ้ําๆอยูเสมอ เชน ตนทุนการผลิตสินคา ตนทุนดานการตลาด ตนทุนดานการบริหาร เป็นตน  (ธรรมวิทยแ และคณะ,  2545 : 19)  
    1.2  ตนทุนการผลิตสินคา  
       ตนทุนการผลิตสินคา  (Production Cost)  ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ  ตนทุนคาแรงงาน และตนทุนคาใชจายในการผลิต  
(อนุรักษแ ทองสุโขวงศแ,  2555 : 34 ) 
  2.  แนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทน 
    ผลตอบแทน  (Returns)  หมายถึง รายไดจากการจําหนายสนิคาหักดวยตนทุนการผลิตสินคา เพื่อคํานวณหากาํไรขั้นตน  
(วรางคณา นวลสไว,  2554 : 61)  ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหแเพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีเครื่องมือในการวิเคราะหแ ไดแก  
  2.1  ระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period  :  PB)  เป็นการหาระยะเวลานานเทาใด จึงจะไดเงินที่ลงทุนไปกลับคืนมา โครงการที่ไดรับเงิน
คืนทุนเร็วจะมีความเสี่ยงตํ่ากวาโครงการที่ไตรับเงินคืนทุนชา การคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน จําแนกไดเป็น  2  กรณี คือ 
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       2.1.1  กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเทากันทุกปี มีสูตรในการคาํนวณ ดังน้ี 
           ระยะเวลาคืนทุน   =  เงินสดจายลงทุนเริ่มแรก 
            กระแสเงินสดรับสุทธิรายป ี
          2.1.2  กรณีกระแสเงินสดรับสุทธริายปีแตกตางกัน ใหคาํนวณหากระแสเงินสดสะสมในแตละปีนับต้ังแตปีแรกที่เริ่ม
ลงทุนซึ่งจะมีคากระแสเงินสดติดลบ เมื่อไดรับเงินสดในแตละปี ใหนํากระแสเงินสดมาลดเงินลงทุนเริ่มแรก จนกระทั่งไดกระแสเงินสดสะสม
เทากับ 0 พอดี ปีที่ กระแสเงินสดเทากับ  0  พอดี คือ ระยะเวลาคืนทุน  
  2.2  มูลคาปใจจุบันสุทธิ  (Net Present Value  :  NPV)  เป็นวิธีประเมินผลโครงการที่พิจารณาคาของเงินตามเวลา โดยใชอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการหรือใชตนทุนของเงินลงทุนเป็นอัตราคิดลดคากระแสเงินสดรับใหเป็นคาปใจจุบัน แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับเงินลงทุน
เริ่มแรกหรือเงินสดจายซึ่งมีคาเป็นปใจจุบันอยูแลว ถากระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก จึงยอมรับโครงการน้ีแตถาตรงกันขามกระแสเงินสดสุทธิเป็นลบ 
ก็จะปฏิเสธไมยอมรับโครงการ โดยมีสูตรในการคํานวณหา ดังน้ี   
   มูลคาปใจจุบันสุทธ ิ =  มูลคาปใจจุบันของกระแสเงินสดรับ – เงินสดจายลงทุนเริ่มแรก 
 
  2.3  อัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return  :  IRR)  จะคํานวณโดยหาปใจจัยลดคาที่ทาํใหมูลคาปใจจุบันสทุธิของ
กระแสเงินสดรับเทากับเงินลงทุนพอดี สามารถจําแนกการพิจารณาได  2  กรณี ดังน้ี 
   2.3.1  กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเทากับทุกปี มีวิธคีํานวณ ดังน้ี       
 1)  คํานวณหาปใจจัยลดคาโดยประมาณ 
     ปใจจัยลดคาโดยประมาณ  =  เงินจายลงทุนสุทธิในตอนเริ่มแรก 
                        กระแสเงินสดรับทุก ๆ ปลายป ี
         2)  นําปใจจัยลดคาโดยประมาณไปเปิดตารางมูลคาปใจจุบันแบบสะสมหรือแบบตอเน่ืองไดปใจจัยลดคา
โดยประมาณ 
         3)  นําอัตราคิดลดทั้งหมดมาคํานวณหาผลตาง แลวหาอัตราผลตอบแทนภายโครงการได 
        2.3.2  กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิรายปีแตกตางกัน คํานวณโดยใชวิธีทดลอง โดยคาดคะเนอัตราคิดลดขึ้นมาหน่ึงอัตรา 
แลวนําไปเปิดตารางนําปใจจัยลดคาจากอัตราคิดลดที่คาดคะเนไปคูณกับกระแสเงินสดรับแตละปี แลวหาผลรวมของผลคูณดังกลาว หากผลรวม
เทากับ จํานวนเงินลงทุนพอดี อัตราคิดลดน้ัน คือ  อัตราผลตอบแทนภายใน แตหากผลรวมไมเทากับเงินลงทุนพอดี ดอง คาดคะเนอัตราลดคา
ใหม โดยพิจารณา ดังน้ี ถาผลรวมของมูลคาปใจจุบันกระแสเงนิสดรับที่ไดมีคา มากกวาเงินลงทุนใหเพิ่มอัตราลดคาใหสูงขึ้น เพื่อลดมูลคาปใจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับใหตํ่าลง (รัตนา วงษแรัศมีเดือน.  2550 : 42-45) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย  (Population and Sample)  ไดแก สมาชิกในกลุมอาชีพสหกรณแแปรรปูกลวยบาน
หนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทั้งหมด จํานวน 12 คน  
  2.  เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณแที่มีโครงสราง  (Structured Interview Form)  ซึ่งไดสรางตามความมุงหมายและ
แนวคิดของการวิจัย โดยนําแบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความครบถวน ความเหมาะสม ความถูกตองของการใช
ภาษาและครอบคลุมเน้ือหาของงานวิจัย จากน้ันนําแบบสัมภาษณแที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจัดทําเป็นแบบสัมภาษณแฉบบัสมบูรณแ เพื่อ
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
  3.  การวิเคราะหแขอมูล 
 คณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณแทั้งหมดจากกลุมตัวอยางและนํามาวิเคราะหแขอมูล ดังน้ี 
    3.1  การวิเคราะหแขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวา ชองกลุมแมบานเกษตรหนองตูม
พัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกรลาศ จํากัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยใชสถิติ ไดแก รอยละ  (Percentage) 
  3.2  การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนของโครงการกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหแ ไดแก ระยะเวลาคืน
ทุน  (Payback Period )  มูลคาปใจจุบันสุทธิ  Net Present Value)  และ อตัราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return) 
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ผลการวิจัย 
  1. การศึกษาตนทุนขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยน้ าวา ชองกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา 
สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกรลาศ จ ากัด ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
   ตารางที่  1  ตนทุนจากการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตรกง
ไกรลาศ จาํกัด ตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ตนทุน มูลคา (บาท) รอยละ 
1.  ดานการลงทุน   
 1.1  อุปกรณแการผลิต อายุการใชงาน  8  ป ี 36,000 5.47 
 1.2  อุปกรณแการผลิต อายุการใชงาน  5   23,190 3.53 
 1.3  อุปกรณแการผลิต อายุการใชงาน  3  ป ี 5,750 0.87 
 1.4  อุปกรณแการผลิต อายุการใชงาน  2  ป ี 9,050 1.38 

รวม 73,990 11.25 
2.  ดานการด าเนินงาน   
 2.1  วัตถุดิบ 375,760 57.13 
 2.2   คาแรงงาน 192,000 29.19 
 2.3   คาใชจายในการผลิต 15,990 2.43 

รวม 584,750 88.75 
รวมตนทุนท้ังหมด 657,740 100 

 
  จากตารางที่  1  พบวา ตนทุนจากการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแ
การเกษตรกงไกรลาศ จํากัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไดแก ตนทุนดานการดําเนินงาน  (รอยละ 88.75)  และ ตนทุน
ดานการลงทุน  (รอยละ 11.25)  เมื่อพิจารณารายการตนทุนทุกรายการสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย  3  รายการแรกดังน้ี วัตถุดิบ  
(รอยละ 57.13)  คาแรงงาน  (รอยละ 29.19)  และอุปกรณแการผลิต อายุการใชงาน  8  ปี  (รอยละ 5.47)  
 
   ตารางที่  2  ผลตอบจากการแปรรปูผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตร
กงไกรลาศ จาํกัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ผลิตผล 
รายได 

(บาท) 

ตนทุนดาน 

การด าเนินงาน (บาท) 

ก าไรขั้นตน 

(บาท) 

อัตราก าไรขั้นตน 

(รอยละ) 

1.  กลวยอบเนย 277,000 178,374 98,626 35.61 

2.  กลวยปาปริกา 340,200 233,099 107,101 31.48 

3.  กลวยมวนคลุกงา 220,000 173,277 46,723 21.24 

รวม 837,200 584,750 252,450 43.17 

 
  จากตารางที่  2  พบวา ผลตอบจากการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแ
การเกษตรกงไกรลาส จํากัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีอัตรากําไรขั้นตนรวม รอยละ  43.17  เมื่อพิจารณาอัตรากําไร
ขั้นตนรายผลิตผลสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี กลวยปาปริกา  (รอยละ 35.61)  กลวยอบเนย  (รอยละ 31.48) และ กลวยมวน
คลุกงา  (รอยละ 21.24) 
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  2.  การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของโครงการก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
    2.1 กระแสเงินสดรับสุทธิ 
   ตารางที่  3  การประมาณกระแสเงินสดรับสุทธ ิ

ปีท่ี 
กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย 

กระแสเงินสดรับ
สุทธิ รายได คาเสื่อมราคา 

ตนทุนดาน 
การลงทุน 

ตนทุนดาน 
การด าเนินงาน 

0   73,990.00  (73,990.00) 
1 837,200.00 5,750.00  584,750.00 258,200.00 
2 904,176.00 5,750.00  629,057.90 280,868.10 
3 976,510.08 5,750.00 9,050.00 677,105.43 296,104.65 
4 1,054,630.89 5,750.00 5,750.00 729,043.81 325,587.07 
5 1,139,001.35 5,750.00  785,201.25 359,550.11 

รวม 4,911,518.32 28,750.00 88,790.00 3,405,158.39 1,446,319.93 

 จากตารางที่  3  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนจากการดําเนินงานการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของ
กลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกรลาศ จาํกัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อประมาณ
การกระแสเงินสดรับสุทธิ พบวา รายไดผลิตผลเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8  จากปีกอนหนา และตนทุนวัตถุดิบ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 9 จากปี
กอนหนา คาแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 จากปีกอนหนา และ คาใชจายในการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปีกอนหนา 
  2.2  ระยะเวลาคืนทุน  
    2.2.1  เงินลงทุน เทากับ 73,990 บาท 
     2.2.3  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 1 (12 เดือน) เทากับ 258,200 บาท 
               การหาคา คือ  73,990 x12 = 3.48 เดือน 
                    258,200 
                          ถา 1  เดือน   = 30 วัน  
                  0.48  เดือน  = 0.48 x 30 = 14.4 วัน  
                                 1  
    ดังน้ันระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เทากับ 3 เดือน 15 วัน 
 
   2.3  มูลคาปใจจุบันสุทธิ  
 ตารางท่ี  4  ประมาณการมูลคาปใจจุบันสุทธ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       * อัตราคิดลดมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตรที่ 7% 
  จากตารางที่  4  พบวา มูลคาปใจจุบันสุทธิทีค่ํานวณไดจากโครงการมีคา เทากับ 1,159,092.17 บาท 

ปีท่ี กระแสเงินสดรับสุทธิ มูลคาปใจจุบัน* 
0  (73,990.00) 
1 258200.00 241,308.41 
2 280868.10 245,321.08 
3 296104.65 241,709.60 
4 325587.08 248,388.82 
5 359550.11 256,354.26 

รวมผลตอบแทน 5 ปี 1,233,082.17 
มูลคาปใจจุบันสุทธิ 1,159,092.17 
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 2.4  อัตราผลตอบแทนภายใน 
  k คือ อัตราผลตอบแทนคิดลดหรืออัตราผลตอบแทนภายใน 
      73,990=258,200 +  280,868.10 + 296,104.65 + 325,587.07 + 359,550.11 
       (1+k)1            (1+k)2            (1+k)3           (1+k)4           (1+k)5 

       =  356.94 % 
   ดังน้ันอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับ  356.94  % 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.  ตนทุนจากการดําเนินงานการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตรกงไกร
ลาศ จํากัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย ตนทุนดานการลงทุน  73,990  บาท ตนทุนดานการลงทุนที่มีมูลคา
สูงที่สุด คือ อุปกรณแที่มีอายุการใชงาน  5  ปี  และตนทุนดานการดําเนินงาน  584,750  บาท ตนทุนดานการดําเนินงานที่มีมูลคาสูงสุด คือ 
วัตถุดิบ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา นวลไสว  (2554 : 54)  พบวา ตนทุนการผลิตกระเทียมดองนํ้าผึ้งที่มีมูลคาสูงที่สุด ไดแก วัตถุดิบ 
รองลงมา คือ คาใชจายในการผลิต และ คาแรงงาน ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปิยพร มานะกิจ  (2553 : 43-45)   พบวา คาใชจาย
ในดานการดําเนินงานที่มีมูลคาสูงที่สุด ไดแก วัตถุดิบ และนอยที่สุด คือ คาใชจายสํานักงาน และ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีพร อดเหนียว  
(2553 : 43-47)  พบวา ตนทุนการผลิตภัณฑแเครื่องประดับจากเมล็ดมะคาที่มีมูลคาสูงสุด ไดแก ตนทุนวัตถุดิบ รองลงมาคือ คาแรงงาน และ
คาใชจายในการผลิตอื่นๆ ตามลําดับ 
 2.  ผลตอบแทนจากการดําเนินงานการแปรรูปผลิตผลจากผลกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแการเกษตร
กงไกรลาศ จํากัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มากที่สุด ไดแก กลวยปาปริกา และนอยที่สุด ไดแก กลวยมวนคลุกงา  
 3.  การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตผลจากกลวยนํ้าวาของกลุมแมบานเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณแ
การเกษตรกงไกรลาศ จํากัด ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยกําหนดระยะเวลาโครงการ  5  ปี พบวา เป็นโครงการที่นา
ลงทุนเน่ืองจากมีระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period)  เทากับ  3  เดือน  15  วัน คืนทุนเร็วกวาอายุโครงการที่กําหนดระยะเวลาไว  5  ปี 
สอดคลองกับแนวคิดของ รัตนา วงศแรัศมีเดือน  (2550 : 42)  กลาววา โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว จะมีความเสี่ยงตํ่ากวาโครงการที่ไตรับ
เงินคืนทุนชา มูลคาปใจจุบันสุทธิ  (Net Present Value)  เทากับ 1,159,092.17 บาท สอดคลองกับแนวคิดของ รัตนา วงศแรัศมีเดือน  (2550 : 
43-44)  กลาววา  ถามูลคาปใจจุบันสุทธิเป็นบวกจึงจะยอมรับโครงการ แตถาตรงกันขามมูลคาปใจจุบันสุทธิเป็นลบก็จะปฏิเสธไมยอมรับโครงการ 
และ อัตราผลตอบแทน  (Internal Rate of Return)  เทากับ  356.94  % ซึ่งมากกวาตนทุนเงินกูยืมจากธนาคารที่  7%  สอดคลองกับแนวคิด
ของ รัตนา วงศแรัศมีเดือน  (2550 : 45)  กลาววา ควรลงทุนโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาตนทุนของเงินลงทุน 
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การพัฒนาระบบใหบริการผูโดยสารแท็กซ่ีผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  
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The Development of the Cab Systems on Android Case study: Chiangrai Taxi Company 
 

ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ1, เดือนเพ็ญ มะโนเรือง1 และ ภาณุ ควรประกอบกจิ2      
Parichat Amnuaipornlert1, Dueanpen Manoruang1 and Panu Khuanprakobkit2  

 

บทคัดยอ  
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ กรณีศึกษา: 
บริษัทเชียงรายแท็กซี่ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยทําการศึกษา รวบรวมปใญหาทั้งหมดของระบบเดิมและความตองการใช
งานในระบบงานใหม จากการวิเคราะหแระบบโดยใชโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซตแสําเร็จรูป จะชวยในการบริหารจัดการบริษัท
เชียงรายแท็กซี่ จํากัด โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการใชงานระบบ โดยวิเคราะหแหาคาเฉลี่ยและรอยละของ
ผลการศึกษาและพัฒนา จากการศึกษาพบวาการตอบแบบสอบถามของผูใชงานทั้งหมด 70 คน สามารถแบงออกเป็น 3 กลุม คือ กลุม
ของผูใชบริการรถแท็กซี่ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 ซึ่งมีคาแปลผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 กลุมของผูดูแลระบบ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 ซึ่งมีคาแปลผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 และพนักงานขับรถแท็กซี่มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 ซึ่งมีคาแปลผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 จากผลการศึกษาแสดงใหวาการพัฒนาระบบการใหบริการ
ผูโดยสารแท็กซี่ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแสามารถชวยในการแกไขปใญหาระบบงานเดิม ทําใหการจัดเก็บขอมูลการใหบริการให
มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชงานระบบ 
 
ค าส าคัญ: รถแท็กซี่, ระบบใหบริการผูโดยสาร 
 
Abstract  

The objective of this study aims to develop a taxi service of the cab systems on android case study: 
Chiang rai Taxi Company in Muang, Chiang rai by studying to compile problems of the old system and demand 
of the new system. From the analysis of the system by using the software package in storage database by 
designing and developing the systems for assisting Chiangrai Taxi Company shop‖s management. Questionnaire 
used as a research tool of the user satisfaction by analyzing the average and percentage. From the results found 
that questionnaires responded by 70 users separated into 3 groups such as the user cab service group with the 
highest satisfaction scale was set the average at 4.13, which translates into a rang of 3.50 – 4.49. the employee 
of Chiang Rai Taxi Company group with the highest satisfaction scale was set the average at 4.15 which translates 
into a rang of 3.50 – 4.49 the taxi driver group with the highest satisfaction scale was set the average at 4.07 
which translates into a rang of 3.50 – 4.49. The results from this study show that the development of the cab 
systems on android is able to improve the old system that‖s appropriate to store taxi service information and 
accounting information efficiently. 
 
Keywords: Taxi, Cab Systems 
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บทน า 
 ปใจจุบันในจังหวัดเชียงรายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งการเดินทางทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ จึงเป็นเหตุทําใหเกิดระบบการขนสงมี
ซับซอนและสงผลทําใหเกิดปใญหาความลาชา จนเป็นสาเหตุใหมีความผิดพลาดถึงผูใชบริการระบบการขนสง ดังที่กลาวไว ระบบการขนสงที่ดี
ตองสามารถทําใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย การเดินทางดวยรถแท็กซี่ในจังหวัดเชียงรายเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูใชระบบการ
ขนสง ซึ่งจากการสํารวจเบื้องตนพบวามีผูโดยสารเรียกใชบริการรถแท็กซี่มากกวาวันละ100 ราย หากสามารถปรับปรุงระบบการจัดการรถแท็กซี่
ใหมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชนแตอระบบการขนสงโดยรวมในจังหวัดเชียงรายไดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจากการสํารวจขอมูล พบวาคนขับรถ
แท็กซี่ขับรถเป็นระยะประมาณหน่ึงที่วิ่งรถเปลาเพื่อตระเวนหาผูโดยสาร เชื้อเพลิงที่สูญเสียในการวิ่งรถเปลาน้ีคิดเป็นมูลคาที่สูง นอกจากจะเป็น
การสูญเสียเชื้อเพลิงแลว คนขับรถแท็กซี่ยังสูญเสียเวลาในการตระเวนหาผูโดยสารในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศ  ซึ่งเกิดจาก
การเผาผลาญเชื้อเพลิงที่สูญเปลาน้ีและเป็นการเพิ่มปริมาณรถในการจราจรบนทองถนน 

วิธีการที่จะชวยลดปใญหาที่กลาวไวขางตน พยายามหาวิธีทําใหรถแท็กซี่หยุดตระเวนหาผูโดยสารหรือลดระยะทางในการวิ่งรถเปลา
ตระเวนหาผูโดยสารลง สาเหตุหน่ึงที่คนขับรถแท็กซี่นิยมวิ่งรถเปลาเพื่อตระเวนหาผูโดยสารก็เพราะผูโดยสารเองนิยมโบกเรียกริมถนน ฉะน้ันการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนขับไดก็ตอเมื่อผูโดยสารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียกรถแท็กซี่ดวย ในปใจจุบันผูใชบริการรถแท็กซี่สวนใหญยังนิยม
ใชวิธีโบกเรียกริมถนน เพราะมีความสะดวกและใหความรูสึกวานาจะมีรถแท็กซี่ผานมาสักคันในไมชาแตมีผูโดยสารสวนนอยอีกกลุมหน่ึง เชน ผูที่
อาศัยในหมูบานที่ไกลจากถนนสายหลักที่เรียกใชบริการรถแท็กซี่โดยการโทรศัพทแไปที่ศูนยแวิทยุรถแท็กซี่ แตเน่ืองจากในบางครั้งตอง ใชเวลารอ
คอยนานโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวนและการขอเรียกใชบริการแตละครั้งทําใหวิธีการขอใชบริการไปที่ศูนยแวิทยุฯจึงยังไมเป็นที่นิยมมากนัก อีกทั้ง
ในจังหวัดเชียงรายและในเขตภาคเหนือยังไมมีผูศึกษาวิจัยเทาที่ควร 
 ดังน้ันทางผูศึกษาจึงเล็งเห็นถึงแนวคิดที่นําเทคโนโลยีมาใชกับการติดตอสื่อสารรถแท็กซี่ไปรับผูโดยสารที่ขอใชบริการที่ศูนยแวิทยุฯให
สะดวกรวดเร็วขึ้น หากมีรถแท็กซี่ไปรับไดเร็วทันใจ วิธีการขอใชบริการรถแท็กซี่จากศูนยแฯ ก็จะตองเป็นที่นิยมมากขึ้นอยางแนนอน เมื่อติดตอไป
ยังศูนยแวิทยุฯ เพื่อขอใชบริการรถแท็กซี่จะมีรถแท็กซี่ที่อยูใกลผูโดยสารมากที่สุดไปรับ ดังน้ันทางคณะผูศึกษาโครงการวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาระบบใหบริการผูโดยสาร โดยใชแอพพลิเคชั่นแอนดรอยดแที่จะสามารถติดตอสื่อสารแท็กซี่ไปรับผูโดยสารที่ขอใชบริการที่ศูนยแวิทยุ
ฯ ใหรวดเร็วขึ้น เพื่อจะชวยลดปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกใชบริการรถแท็กซี่ในรูปแบบเดิมและเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก
ผูโดยสารและบริษัทผูใหบริการรถแท็กซี่ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการผูโดยสารรถแท็กซี่ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ กรณีศึกษา: บริษัท เชียงรายแท็กซี่ จํากัด 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการผูโดยสารรถแท็กซี่ผานระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยดแ 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 
สุชาดา พลาชัยภิรมยแศิล (2553) ไดใหความหมายถึง แนวโนมการใชงาน Mobile Device อยางสมารแทโฟนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด

ในชวงไมกี่ปีที่ผานมาซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพทแจากคายผูผลิตโทรศัพทแโดยเฉพาะ
การพัฒนาตอยอดแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณแ เคลื่อนที่ของบริษัทตางๆ ที่แขงขันกันเพื่อชิงความเป็นหน่ึงในตลาดดาน Mobile Application ซึ่ง
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบงเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบ (Operation System) และแอพพลิเคชั่นซอฟตแแวรแที่ตอบสนองการใชงานบน
อุปกรณแและดวยแอพพลิเคชั่นที่เพ่ิมขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหผูใชอุปกรณแเคลื่อนที่มีแนวโนมใชโปรแกรมตางๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน ไดแก ทําธุรกรรมทางการเงินเชื่อมตอและสืบคนขอมูลบนเครือขายอินเทอรแเน็ตชมภาพยนตรแฟใงเพลงหรือแมแตการเลนเกมซึ่ง
มีทั้งออนไลนแ และออฟไลนแดวยอัตราการขยายตัวดานการใชงานอุปกรณแเคลื่อนที่ทําใหบริษัทชั้นนําดานโทรศัพทแมือถือหลายแหงหันมาให
ความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทแมือถือ โดยเชื่อวาจะมีอัตราการดาวนแโหลดเพื่อใชงานที่เติบโตอยางเห็นไดชัด 

ธนา ประมุขกุล (2544) ไดใหความหมาย เครือขาย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคแกรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเป็นอิสระเทาเทียมกันภายใต
พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกันประเด็นสําคัญของนิยามขางตน คือ 
                1)  ความสัมพันธแของสมาชิกในเครือขายตองเป็นไปโดยสมัครใจ  
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                2)  กิจกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
       3)  การเป็นสมาชิก เครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองคแกรน้ัน ๆ 
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขายไมไดหมายถึงการจัดการใหคนมาน่ัง “รวมกัน” เพื่อ 

พูดคุยสนทนากันเฉยๆ โดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดเปรียบเหมือนการเอากอนอิฐมากองรวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแแตอยางใด การ
เชื่อมโยงเขาหากันจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเอาอิฐแตละกอนมากอกันเป็นกําแพงโดยการประสานอิฐแตละกอนเขากันอยางเป็นระบบ และก็ไมใช เป็น
แคการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจรวมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเทาน้ัน แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการ
ลงมือทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปูาหมายรวมกันดวย ดังน้ัน เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคแกรที่เป็นสมาชิกดํา เนิน
กิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเปูาหมายแลวเครือขายก็อาจ
ยุบสลายไป แตถามีความจําเป็นหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเป็นเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองระยะยาวก็ได 

การรวมตัวเป็นเครือขายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ตองสกัดเอาสวนดี หรือจุดแข็งของแตละฝุายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน 
เป็นการผนึกกําลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกวา 1+1 = 2 แตตองเป็น 1+1 > 2 เรียกวาเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธแที่ไดจากการทํางานเป็น
เครือขายตองดีกวาผลรวมที่เกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธแของแตละคนมารวมกัน 

2. แนวโนมธุรกิจในกลุมสมารแทโฟน 
บุษรา ประกอบธรรม (2553) ไดกลาวถึงแนวโนมธุรกิจในกลุมสมารแทโฟน พบวา ระบบปฏิบัติการ Android มีการเติบโตที่รวดเร็ว

กวา Windows Mobile โดย Android ขยายตัวคิดเป็นรอยละ 15.4 ในปี 2010 มีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.8 เป็น 17.2 จาก
ไตรมาส ที่ 2 ของปีกอนสวนระบบปฏิบัติการ Symbian ยังทํายอดขายเป็น อันดับที่ 1 คิดเป็นรอยละ 41.2 จากยอดขายทั้งหมดในไตรมาส ที่ 2 
ของปี 2010 แตลดลงจากปี 2009 ที่มียอดการตลาดอยูที่รอยละ 51.0 Executive Journal 113 นอกจากน้ีแลวยังเห็นไดวาอัตราการเติบโตของ
ผูใชสมารแทโฟนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 40,971,800 เครื่อง เป็น 61,649,100 เครื่อง มากขึ้น ถึง 20,677,300 เครื่อง คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง
รอยละ 50.48  

3. ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
อนุชา คํากัญญา (2556) ไดใหความหมาย  แอนดรอยดแ (Android) กูเกิลแอนดรอยดแ (Google Android) หรือ ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดแ (Android Operating System) เป็นชื่อเรียกชุดซอฟทแแวรแ หรือแพลตฟอรแม (Platform) สําหรับอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่มีหนวย
ประมวลผลเป็นสวนประกอบ อาทิเชน คอมพิวเตอรแ, โทรศัพทแ (Telephone), โทรศัพทแเคลื่อนที่ (Cell phone), อุปกรณแเลนอินเตอรแเน็ตขนาด
พกพา (MID) เป็นตน แอนดรอยดแน้ัน ถือกําเนิดอยางเป็นทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยบริษัท กูเกิล จุดประสงคแของแอนดรอยดแน้ัน 
มีจุดเริ่มตนมาจากบริษัท Android Inc. ที่ไดนําเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซแ (Linux) ซึ่งนิยมนําไปใชงานกับเครื่องแมขาย (Server) เป็นหลักนํามา
ลดทอนขนาดตัว (แตไมลดทอนความสามารถ) เพื่อใหเหมาะสมแกการนําไปติดต้ังบนอุปกรณแพกพาที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่จํากัด โดยหวั ง
วา แอนดรอยดแ น้ันจะเป็นหุนยนตแตัวนอยๆ ที่คอยชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผูที่พกพามันไปในทุกที่ ทุกเวลากูเกิลแอนดรอยดแ เป็นชื่อ
เรียกอยางเป็นทางการของเจาแอนดรอยดแ เน่ืองจากปใจจุบันน้ี บริษัทกูเกิล เป็นผูที่ถือสิทธิบัตรในตราสัญลักษณแ ชื่อ และ รหัสตนฉบับ (Source 
Code) ของแอนดรอยดแ ภายใตเงื่อนไขการพัฒนาแบบ GNL โดยเปิดใหนักพัฒนา (Developer) สามารถนํารหัสตนฉบับ ไปพัฒนาปรับแตงได
อยางเปิดเผย (Open source) ทําใหแอนดรอยดแมีผูเขารวมพัฒนาเป็นจํานวนมาก และพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว 

ประเภทของชุดซอฟทแแวรแ เน่ืองจากแอนดรอยดแน้ันเปิดใหนักพัฒนาเขาไปชมรหัสตนฉบับได ทําใหมีผูพัฒนาจากหลายฝุายนําเอารหัส
ตนฉบับมาปรับแตง และสรางแอนดรอยดแในแบบฉบับของตนเองขึ้น เราจึงแบงประเภทของแอนดรอยดแออกไดเป็น 3 ประเภท ดังตอไปนี้ 

            1)  Android Open Source Project (AOSP) เป็นแอนดรอยดแประเภทแรกที่กูเกิลเปิดใหสามารถนํา “ตนฉบับแบบเปิด” 
ไปติดต้ังและใชงานในอุปกรณแตางๆ ไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ 

            2)  Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยดแที่ไดรับการพัฒนารวมกับกลุมบริษัทผูผลิตอุปกรณแพกพา ที่เขา
รวมกับกูเกิลในนาม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่งบริษัทเหลาน้ีจะพัฒนาแอนดรอยดแในแบบฉบับของตนออกมา โดยรูปรางหนาตาการ
แสดงผล และฟใงกแชั่นการใชงาน จะมีความเป็นเอกลักษณแ และมีลิขสิทธิ์เป็นของตน พรอมไดรับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมตางๆ  จากกูเกิล ที่
เรียกวา Google Mobile Service (GMS) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทําใหแอนดรอยดแมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดประสงคแของแอนดรอยดแ แตการ
จะไดมาซึ่ง GMS น้ัน ผูผลิตจะตองทําการทดสอบระบบ และขออนุญาตกับทางกูเกิลกอน จึงจะนําเครื่องออกสูตลาดได 
                       3)  Cooking หรือ Customize เป็นแอนดรอยดแที่นักพัฒนานําเอารหัสตนฉบับจากแหลงตางๆ มาปรับแตง ในแบบฉบับของ
ตนเอง โดยจะตองทําการปลดล฿อคสิทธิ์การใชงานอุปกรณแ หรือ Unlock เครื่องกอน จึงจะสามารถติดต้ังได โดยแอนดรอยดแประเภทน้ีถือเป็น
ประเภทที่มีความสามารถมากที่สุด เทาที่อุปกรณแเครื่องน้ันๆ จะรองรับได เน่ืองจากไดรับการปรับแตงใหเขากับอุปกรณแน้ันๆ จากผูใชงานจริง 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
กิตติรพ คาวีรัตนแ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องปใจจัยที่มีผลตอการโทรศัพทแเรียกใชบริการจากศูนยแรถแท็กซี่โดยใชแบบจําลองโลจิต

ขอมูลที่นํามาใชในแบบจําลองเป็นขอมูลที่ไดจากการทดลองเปิดศูนยแรถแท็กซี่บริเวณชุมชนซอย พุทธบูชา 36 โดยสุมจากผูที่มาใชบริการ  139 
คน จากผูที่มาใชทั้งหมด 174 คน ผูใชบริการนอกจากจะเป็นผูที่ใชรถแท็กซี่อยูกอนแลว ยังเป็นผูที่เดินทางดวยรูปแบบอื่นๆอีกดวยโดยเฉพาะ
กลุมผูเดินทางดวยรถยนตแสวนตัวมีถึงรอยละ 71.90 จากการวิเคราะหแ พบวา มีตัวแปรหลักที่มีผลตอการตัดสินใจของกลุมผูเดินทางดวยรถยนตแ
สวนตัวในการโทรศัพทแเรียกใชรถแท็กซี่ไดแก เวลาที่ผูโดยสารรอคอยรถแท็กซี่คาบริการสวนเพิ่มในการเรียกใชรถแท็กซี่และระยะเวลาทางจากที่
พักถึงถนนหนาหมูบาน นอกจากน้ียังพบวาเมื่อลดเวลารอคอยของผูโดยสารเป็น 15 นาที และไมเก็บคาบริการสวนเพิ่มเติมสําหรับการเรียกรถ
จากศูนยแรถแท็กซี่ กลุมผูเดินทางดวยรถยนตแสวนตัวสนใจเรียกใชรถจากศูนยแแท็กซี่เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.53   

วศิน ชัยกิจมงคลกุลและคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของรถแท็กซี่  กรณีศึกษาในเขต
เทศบาลนครขอนแกน และปริมณฑล พบวา กลุมนักเรียน/นักศึกษากลุมปริญญาตรีในเขตเทศบาลขอนแกนและปริมณฑลใชบริการรถแท็กซี่ 
มากที่สุด ซึ่งเปูาหมายในการใชบริการคือ เดินทางไปพักผอน/ซื้อสินคา โดยมีความถี่ และชวงในการเดินทางไมแนนอน ความพึงพอใจในกา ร
ใหบริการและเลือกใชบริการคือกิริยามารยาทของคนขับรถแท็กซี่, ความปลอดภัยในการใช บริการของรถแท็กซี่, ภาพลักษณแและความสวยงาม
ของรถแท็กซี่, การใหบริการอยางทั่วถึงของรถแท็กซี่, เวลาที่ใชในการเดินทางของรถแท็กซี่, ความเหมาะสมของคาใชจายในการใชบริการและ
จํานวนรถแท็กซี่ที่ใหบริการ  

เฉลิมขวัญ ขันนุช (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถยนตแโดยสารสวนบุคคลประเภท
แท็กซี่มิเตอรแของผูใชบริการบริเวณทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพในการใหบริการรถยนตแโดยสารสวนบุคคล
ประเภทแท็กซี่มิเตอรแของผูใชบริการทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูใชบริการ
รถยนตแโดยสารสวนบุคคลประเภทแท็กซี่มิเตอรแบริเวณอาคารผูโดยสารภายในประเทศทาอากาศยานจังหวัดเชียงรายใหมจํานวน 400 ราย ซึ่งมี
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานปใจจัยทางการตลาด 0.9381 และดานคุณภาพการใหบริการ 0.9512 ตามลําดับ สถิติที่ใชการวิเคราะหแ
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA 

อลิศรา เสมชูโชต (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องลักษณะการใชบริการรถแท็กซี่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูใชบริการรถ
แท็กซี่ เพศหญิงใชบริการมากกวาเพศชายประมาณ 2.15 เทา สวนความถี่ในการใชบริการมีความแตกตางกันไมมากโดยมีคาเทากับ 1.98 และ 
2.19 ครั้งตอสัปดาหแ สําหรับเพศหญิงและเพศชาย ตามลําดับ สวนกลุมอายุผูใชบริการ กลุมอายุ 19 -25 ปีและกลุมอายุ 26-35 ปีเป็นกลุมที่ใช 
บริการมากที่สุดเทากับ 44.64 และ 25.68 เปอรแเซ็นตแตามลําดับ เมื่อแบงกลุม ตามอาชีพ พบวา เป็นกลุมนักเรียนนักศึกษามากที่สุด รองลงมา
คือกลุมพนักงานบริษัทเอกชน เมื่อแบงกลุมตามรายไดกลุมที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน รองลงมาคือกลุมรายไดตํ่ากวา 15,000 บาท 
โดยเป็นนักเรียน ชั้น ม.ปลาย หรือ ปวช. มากที่สุดรองลงมาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเมื่อแบงกลุมตามการครอบครองยานพาหนะ กลุม
ที่ไมมียานพาหนะครอบครองเป็นกลุมที่ใชบริการแท็กซี่มากที่สุดถึงรอยละ 50.86 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ 
      คุณสมบัติฮารแดแวรแที่ใชในการพัฒนาระบบ 

    ก.  เครื่องคอมพิวเตอรแย่ีหอ DELL รุน Inspiron 14 5000 Series CPU Intel Core™ I5 CPU M430@2.27GHz  
RAM 4 GB System type 32 bitz 

    ข.  เครื่องพิมพแย่ีหอ brother รุน HL-1110 
    ค.  สมารแทโฟนย่ีหอ Samsung รุน Galaxy Grand 2   

        คุณสมบัติซอฟตแแวรแที่ใชในการพัฒนาระบบ 
    ก.  Android Studio Canary Build 2.3 ใชสําหรับทําหนาที่แสดงผลขอมูล 
    ข.  Genymotion 2.1.8 ใชสําหรบัการทดสอบโปรแกรม 
    ค.  VirtualBox 5.1.10 platform จําลองระบบแอนดรอยดแบนระบบปฏิบัติการ Window 
    ง.  DB Browser for SQLite Version 3.9.1 จาํลองฐานขอมูลบนระบบ 

แอนดรอยดแ 
    จ.  AppServ 2.5.10 จําลองฐานขอมูลบนเครือขาย Network 

mailto:M430@2.27GHz
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 2.  วิธีการศึกษา การกําหนดความตองการของระบบ พบวาบริษัท เชียงรายแท็กซี่ จํากัด ยังไมมีการนําระบบสารสนเทศ (แอน
ดรอยดแ) ในการเรียกผูโดยสารเขามาใชบริการ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาขอมูล รวบรวมขอมูล และวิเคราะหแความตองการของระบบ ไดดังน้ี 
  2.1  การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสอบถามจากเจาของกิจการ จึงไดทําการสํารวจถึงปใญหาของระบบเรียกผูโดยสารในรูปแบบเดิม 
และไดทําการรวบรวมขอบเขตขอมูลของทางบริษัท ไมวาจะเป็นขอบเขตขอมูลเก่ียวกับทางดานผูใชงาน ขอมูลพนักงานขับรถแท็กซี่ พบวาบริษัท 
เชียงรายแท็กซี่ ยังไมมีการนําระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแมาใชในการเรียกผูโดยสารยังคงใชโทรศัพทแเรียกไปยังศูนยแใหบริการแท็กซี่ ซึ่งยังไมมี
การนําเทคโนโลยีเขามาใชงาน โดยมีขอมูลชื่อผูโดยสาร ขอมูลเบอรแโทรศัพทแที่ใชติดตอกลับ ขอมูลสถานที่รับสง เป็นตน ซึ่งการเก็ บขอมูล
ประเภทน้ีทําใหเกิดการลาชาในการใหบริการ และปใญหาที่พบอีกอยางหนึ่งคือ จํานวนในการขอใชบริการมีจํานวนมากในชวงเวลาเรงดวน จึงทํา
ใหเกิดความลาชาและการบริการที่ไมทั่วถึง เน่ืองจากการทํางานมีหลายขั้นตอนจึงทําใหเกิดความลาชา 
      2.2  การวิเคราะหแปใญหาและการศึกษาระบบงานเดิม 
  ระบบงานเดิมของบริษัท เชียงรายแท็กซี่ จํากัด เป็นระบบที่มีการทํางานโดยผูโดยสารยังคงใชโทรศัพทแเรียกไปยังศูนยแใหบริการแท็กซี่ 
เป็นสวนใหญ ซึ่งตองนําขอมูลชื่อผูโดยสาร ขอมูลเบอรแโทรศัพทแที่ใชติดตอกลับ ขอมูลสถานที่รับสง ติดตอกลับไปยังพนักงานขับรถแท็กซี่อีกครั้ง 
ในกรณีที่จํานวนในการขอใชบริการมีจํานวนมากในชวงเวลาเรงดวน จึงทําใหเกิดความลาชาและการบริการที่ไมทั่วถึง เน่ืองจากการทํางานมี
หลายขั้นตอนจึงทําใหเกิดความลา ในปใจจุบันระบบเรียกแท็กซี่น้ันมีหลายราคา และความสามารถของตัวระบบก็ขึ้นอยูกับราคาดวย ซึ่งโดยส วน
ใหญระบบเรียกแท็กซี่ที่มีราคาแพง เพราะเป็นระบบที่คอนขางใหม ซึ่งทําใหการนํามาใชเจาของกิจการจําเป็นตองศึกษาระบบที่จะเขามาชวยใน
การทํางานใหดีกอน ทําใหความสามารถของระบบไมตรงกับความตองการหรือหากไปกําหนดความสามารถเองจะทําใหราคาของระบบคอนขาง
สูง และทําใหไมคุมคากับการนํามาใชงาน นอกจากน้ียังพบปใญหาที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดังน้ี 
        1)  ปใญหาที่เก่ียวของกับระบบใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ 
         ก. ระบบเรียกแท็กซี่สวนใหญเป็นระบบเรียกแท็กซี่โดยพนักงานขับรถแท็กซี่เอง จะทําใหเกิดการแยงชิงลูกคาโดยไปรอ
ตามสถานที่สําคัญตาง ๆ 
         ข. ระบบเรียกแท็กซี่ที่มีคุณภาพ สวนมากจะมีราคาที่แพงหรือเรียกเก็บคาบริการมากเกินไป ไมคุมคากับการนําไปใชงาน 
        2)  ปใญหาที่เก่ียวของกับการจัดการพนักงานขับรถแท็กซี่ 
      ก. พนักงานขับรถแท็กซี่มีจํานวนมาก และพื้นที่ใหบริการแท็กซี่มีขนาดใหญ ทําใหการบริการไมทั่วถึง 
         ข. เกิดความลาชาในการเขาไปรับผูโดยสารทําใหผูโดยสารเกิดความไมพึงพอใจกับการใชบริการ 

2.3  การวิเคราะหแความตองการของระบบงานใหม 
        1)  การออกแบบหนาแสดงผลระบบการใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ใหสามารถใชงานไดงายขึ้น แมแตผูที่ไมเคยใชงานมากอน 
        2)  ในการจัดเก็บฐานขอมูลออนไลนแไมวาจะเป็น ขอมูลของผูขอใชบริการ ขอมูลขอมูลพนักงานขับรถแท็กซี่ สามารถทําได
อยางถูกตอง รวดเร็วและสะดวกในการคนหาขอมูล 
        3)  ไดระบบการใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแแทนการโทรศัพทแเขามาติดตอมายังศูนยแใหบริการ 
        4)  ลดความยุงยากในการใชงานและการติดตอสื่อสารได  
           5)  ไดระบบการใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ มีคุณภาพ 

2.4  ผูใชงานที่เก่ียวของกับระบบ ประกอบดวย 
       1) ผูใชงานระบบ ทําหนาที่เป็นผูดูแลระบบงาน สามารถดูขอมูลเกี่ยวกับขอมูลการรับสงทุกขอมูลพนักงานขับรถแท็กซี่ 
และทําการเพิ่ม/ลบ/แกไขขอมูลพนักงานได  
       2) ผูโดยสารที่ใชบริการผานแท็กซี่ ทําหนาที่เป็นผูเรียกขอใชบริการไปยังระบบงาน ใหบริการแท็กซี่ สามารถดูขอมูล
พนักงานขับรถแท็กซี่ที่กําลังจะมารับได 
 2.5  การออกแบบระบบ 
  1) แผนผังบริบท (Context Diagram) 
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ภาพที ่1 แผนผังบริบท (Context Diagram) ระบบการใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ 

 
2)  แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) เป็นแผนผังที่ใชแสดงการไหลของขอมลูในระบบระหวางกระบวนการ

ตางๆ จากแผนผังบริษัท แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 แสดงใหเห็นการไหลของขอมูลในระบบไหลผานกระบวนการทาํงานหลักๆ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram) 
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3)  การออกแบบระบบฐานขอมลูของระบบ 
 

user

PK user_id

 username
 password
 name
 sex
 email
 tel
 level
 image
 category
 license_plate
 taxi_id

call

PK call_id
PK,FK1 user_id

 call_souree
 call_destination
 username
 name
 tel
 call_date
 call_km

call_admin

PK call_admin_id

 call_admin_souree
 call_admin_destination
 call_admin_username
 call_admin_name
 call_admin_tel
 username
 name
 sex
 tel
 image
 license_plate
 category
 call_date
 taxi_id

content

PK content_id

 content_user_souree
 content_user_destination
 content_user_username
 content_user_name
 content_taxi_username
 content_taxi_name
 content_taxi_sex
 content_call_date
 call_id
 content_score

price

PK price_id

 price_taxi_name
 price_th
 price_date
 call_admin_id
 call_admin_souree
 call_admin_destination
 username

inout

PK inout_id

 inout_username
 inout_name
 inout_status
 inout_date

 
 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธแระหวางเอนทิต้ีของฐานขอมูลระบบการใหบริการผูโดยสารแท็กซี่ 
 
  4)  การออกแบบสวนติดตอผูใชระบบ 
 

   
   
 

ภาพท่ี 4 สวนการใชงานของผูใชบริการเรียก Taxi 
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ภาพท่ี 5 สวนการใชงานของผูใหบริการ (พนักงานขับรถ) 
 

 
 

ภาพท่ี 6 สวนการใชงานของผูดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 รายงานสรุปการใหบริการของพนักงานขับรถ 
 

 2.6  การเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องมือและวิธีการในการศึกษาครั้งใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยมีการจัดทํา เป็น 3 ชุด
แบบสอบถาม ซึ่งใชกับผูใชบริการ ผูใหบริการ (พนักงานขับรถ) และผูดูแลระบบ โดยมีโครงสราง ดังน้ี ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวของกับขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใชงานระบบ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวของกับ
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 เกณฑแการใหคะแนนของแบบสอบถามในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ กําหนดเกณฑแตามวิธีของไลเคิรแท ( Likert) โดย
ประกอบดวยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 5 อันดับ  ไดแก ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ระดับ
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ความพึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับนอย และระดับ 1 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด และเกณฑแการแปลความหมายของขอมูลใชเกณฑแดังตอไปนี้ คาเฉลี่ยระดับ 5.00-4.50  หมายถึง  ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด, คาเฉลี่ยระดับ 4.49-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก, คาเฉลี่ยระดับ 3.49-2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปาน
กลาง, คาเฉลี่ยระดับ 2.49-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย, คาเฉลี่ยระดับ 1.49-0.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด  สถิติ
ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจตอระบบ คือ การหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 กลุมผูตอบแบบประเมิน ผูศึกษาไดทําการเลือกกลุมผูประเมิน จํานวน 3 กลุม ไดแกผูใชบริการ จํานวน 50 คน โดยผูใชบริการเป็น
ชาย 19 คน และเพศหญิง 31 คน คิดเป็นรอยละ 38   และ 62  ตามลําดับ มีชวงอายุตํ่ากวา 20 ปี 5 คน ชวงอายุ 20 -30 ปี 39 คน ชวงอายุ 
31-40 ปี 5 คน และ 41-50 ปี 1 คน คิดเป็นรอยละ 10, 78, 10 และ 2 ตามลําดับ ผูใหบริการ(พนักงานขับรถ) จํานวน 7 คน เป็นชาย 7 คน 
คิดเป็นรอยละ 100 มีชวงอายุ 20-30 ปี 2 คน และ 31-40 ปี 4 คนและ 41-50 ปี 1 คน คิดเป็นรอยละ 28.6, 57.1 และ 14.3 ตามลําดับ และ
ผูดูแลระบบ จํานวน 13 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 5 คน คิดเป็นรอยละ 61.54 และ 38.46 ตามลําดับ มีชวงอายุ 20 -30 ปี 4 คน และชวง
อายุ 31-40 ปี 9 คน คิดเป็นรอยละ 30.8 และ 69.2 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินการใชงานระบบโดยผูใชบริการ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ความรวดเร็วในการตอบสนองการตอบรับการขอใช๎บริการ แท็กซ่ี 4.00 มาก 

2. สามารถเข๎าใจในการใช๎งานแอพพลิเคช่ันได๎งําย 4.08 มาก 

3. ผลลัพธ์ถูกต๎องในการขอใช๎บริการจากผู๎ให๎บริการแอพพลิเคช่ัน 4.16 มาก 

4. รูปแบบข๎อความและรูปภาพมีความชัดเจนเข๎าใจงําย 4.20 มาก 

5. แอพพลิเคช่ันมีระบบในการจัดการรูปแบบตรงตามความต๎องการ 4.26 มาก 

6. ระบบการให๎คะแนนในการใช๎บริการจากรถแท็กซ่ีมีความครบถ๎วนสมบูรณ์ 4.22 มาก 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินการใชงานระบบโดยผูใชบริการ(ตอ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

7. แอพพลิเคช่ัน ให๎ข๎อมูลพนักงานขับรถแท็กซ่ี ครบถ๎วนสมบูรณ์ 4.24 มาก 

8. การเรียกใช๎บริการรถแท็กซ่ีมีสถานที่ในการรับ-สํงหลากหลายและถูกต๎อง 4.14 มาก 

9. แอพพลิเคช่ันเป็นประโยชน์ตํอการใช๎งานมากน๎อยเพียงใด 4.20 มาก 

10. ประสิทธิภาพในการให๎บริการผู๎โดยสารแท็กซ่ีผํานการใช๎แอพพลิเคช่ัน 3.94 มาก 

  ̅ S.D. 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 4.13 0.57 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบโดยผูใชบริการ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ย 4.13 ซึ่งมีคา
แปลผลอยูในชวงความพึงพอใจอยูในเกณฑแมาก โดยกลุมผูใชบริการมีความพึงพอใจในรูปแบบของแอพพลิเคช่ันมีรูปแบบตรงกับความต๎องการ 
และมีความครบถ๎วน 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการใชงานระบบโดยผูใหบริการ (พนักงานขับรถ) 

รายการประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ความรวดเร็วในการตอบสนองการใช๎งานแอพพลิเคช่ัน 4.14 มาก 

2. สามารถเข๎าใจในการใช๎งานแอพพลิเคช่ันได๎งําย 4.00 มาก 

3. ผลลัพธ์ถูกต๎องในการตอบรับจากผู๎ขอใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน  4.14 มาก 

4. รูปแบบข๎อความและรูปภาพมีความชัดเจนเข๎าใจงําย 4.14 มาก 

5. แอพพลิเคช่ันมีระบบในการจัดการรูปแบบตรงตามความต๎องการ 4.29 มาก 

6. รายงานมีความถูกต๎อง 4.00 มาก 

7. รายงานมีครบถ๎วนสมบรูณ์ 3.86 มาก 

8. มีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการให๎บริการอยํางถูกต๎องครบถ๎วน 4.00 มาก 

9. แอพพลิเคช่ันเป็นประโยชน์ตํอการใช๎งานมากน๎อยเพียงใด 4.14 มาก 

10. ประสิทธิภาพในการให๎บริการผู๎โดยสารแท็กซ่ีผํานการใช๎แอพพลิเคช่ัน 4.00 มาก 

  ̅ S.D. 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 4.07 0.70 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบโดยผูใชบริการ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ย 4.07 ซึ่งมีคา
แปลผลอยูในชวงความพึงพอใจอยูในเกณฑแมาก โดยกลุมผูใหบริการ(พนักงานขับรถ) มีความพึงพอใจในรูปแบบของแอพพลิเคช่ันมีรูปแบบตรง
กับความต๎องการ  

 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินการใชงานระบบโดยผูดูแลระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ความรวดเร็วในการตอบสนองการใช๎งานแอพพลิเคช่ัน 3.92 มาก 

2. สามารถเข๎าใจในการใช๎งานแอพพลิเคช่ันได๎งําย 3.77 มาก 

3. ผลลัพธ์ถูกต๎องในการตอบรับจากผู๎ขอใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน  4.23 มาก 

4. รูปแบบข๎อความและรูปภาพมีความชัดเจนเข๎าใจงําย 4.08 มาก 

5. แอพพลิเคช่ันมีระบบในการจัดการรูปแบบตรงตามความต๎องการ 4.00 มาก 

6. รายงานมีความถูกต๎อง 4.15 มาก 

7. รายงานมีครบถ๎วนสมบรูณ์ 4.08 มาก 

8. มีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการให๎บริการอยํางถูกต๎องครบถ๎วน 4.23 มาก 

9. แอพพลิเคช่ันเป็นประโยชน์ตํอการใช๎งานมากน๎อยเพียงใด 4.62 มากที่สุด 

10. ประสิทธิภาพในการให๎บริการผู๎โดยสารแท็กซ่ีผํานการใช๎แอพพลิเคช่ัน 3.38 มาก 

  ̅ S.D. 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 4.15 0.66 
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 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินระบบโดยผูใชบริการ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ย 4.15 ซึ่งมีคา
แปลผลอยูในชวงความพึงพอใจอยูในเกณฑแมาก โดยกลุมผูดูแลระบบ มีความพึงพอใจในประโยชน์ของแอพพลิเคช่ันตํอการใช๎งาน ผลลัพธ์ และ
ระบบประเมิน 
สรุปและอภิปลายผล 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ พบวํามีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการให๎บริการผู๎โดยสารแท็กซ่ี
ผํานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ทีไ่ด๎ทําการพัฒนาขึ้น 
 สํวนการพัฒนาระบบการให๎บริการผู๎โดยสารแท็กซ่ีผํานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบวํามีการจัดการข๎อมูลที่มีความเหมาะสมกับ
ระบบที่นําไปใช๎ในการดําเนินงานด๎านจัดการข๎อมูลการให๎บริการผู๎โดยสาร เพื่อให๎ทราบข๎อมูลที่ถูกต๎องอยํางแท๎จริง อยํางกรณีศึกษา: บริษัท 
เชียงรายแท็กซ่ี จํากัด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู๎ศึกษาได๎ใช๎เวลาในการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ กํอนที่จะทําการ
ออกแบบและพัฒนา   
 ในด๎านการประเมินผลการศึกษาที่ได๎จากการวิเคราะห์ พบวําระบบมีความครอบคลุมความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบสามารถใช๎งาน
ระบบได๎งําย มีคุณภาพ และมีความถูกต๎องในการประมวลผลของระบบการพัฒนาระบบการให๎บริการผู๎โดยสารแท็กซ่ีผํานระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
และในอนาคตควรพัฒนาระบบการให๎บริการผู๎โดยสารแท็กซ่ี สนับสนุนการใช๎งานรํวมกับระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให๎มีการทํางานของระบบ
เรียกแท็กซ่ีให๎มีความครอบคลุมในการทํางานมากขึ้น และควรพัฒนาระบบให๎มีความสามารถในการรับพิกัดของผู๎ใช๎บริการและพนักงานขับ
แท็กซ่ี เพื่อหาตําแหนํงของพนักงานขับรถอยูํในตําแหนํงที่ใกล๎กับตําแหนํงผู๎ใช๎บริการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ทางบริษัทฯ และได๎ทดลองใช๎งานระบบที่พัฒนาขึ้น รวมไปถึงการประเมินผลการวิจัยในคร้ังน้ี 
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การศึกษาสภาพปใญหาการจัดท าบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
A Study of Accounting Problems of Juristic Person in Amphoe Muang Lampang 

 

ณัชชา ไชยวงคแ1 

Natcha Chaiwong 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูประกอบกิจการประเภทนิติบุคคลท่ีจะทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 
335 ราย 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหลําดับความสําคัญตอปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทประเภทนิติ
บุคคลในหัวขอตอไปนี้ โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดในหัวขอ ผูทําบัญชีไมมีความรู ความสามารถเพียงพอในการจัดทําบัญชี และ มาตรฐาน
การบัญชี ยากแกการเขาใจ และทําใหยากแกการจัดทํา จํานวน 164 คน คิดเป็นรอยละ 48.96 และ จํานวน 154 คนคิดเป็นรอยละ 45.97 
ตามลําดับ สวนรองลงมาเป็น ระดับความรูของผูประกอบการที่แตกตางกันทําใหการทําความเขาใจในงบการเงินตางกัน ผูประกอบการเนน
การทําบัญชีทางภาษีอากร มากกวาทําตามหลักการบัญชี และ ผูทําบัญชีมีการเขาออกบอย คิดเป็น จํานวน 102 คน คิดเป็นรอยละ 30.45   
153 คน คิดเป็นรอยละ 45.67 และ จํานวน 89 คน คิดเป็นรอยละ 26.57 ตามลําดับ     
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงปใญหาในการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ ในหลายๆดาน ซึ่งตองไดรับการแกไขปใญหา 
และควรไดรับการแนะนําท่ีถูกตองเกี่ยวกับการทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน ระดับความรู
ของผูประกอบการที่แตกตางกันทําใหการทําความเขาใจในงบการเงินตางกัน ดังนั้นในการแกไขปใญหาท่ีกลาวมาขางตนจึงตองมุงเนนให
ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญและพรอมจะแกไขบัญชีและขอบกพรองบัญชีที่ถูกจุด 
 

ค าส าคัญ : นติิบุคคล,สภาพปใญหาการจัดทําบัญชี 
 

Abstract 
 The objective of this research is to A Study of Accounting Problems of Juristic Person in Amphoe Muang 
Lampang, which collects data by using questionnaires from the type of business entity that is registered with the 
Department of Business Development Which totaled 335 persons. 
  The research found that Respondents gave priority to the problem of accounting preparation of 
establishments in the category of juristic persons in the following topics. By giving the most importance to the topic 
the accountant has no knowledge. Adequate ability in accounting and accounting standards Difficult to understand 
And made it difficult for the preparation of 164 people, accounting for 48.96 percent and 154 people, representing 
45.97 percent, respectively, followed by The level of knowledge of different entrepreneurs makes Understanding 
different financial statements Entrepreneurs focus on tax accounting. Rather than follow the accounting principles 
and the bookkeeper has frequent access, accounting for 102 people, accounting for 30.45 percent, 153 people, 
accounting for 45.67 percent and 89 people, representing 26.57 percent, respectively. 
 From the results of this study Shows the problems in the accounting of entrepreneurs in many areas which 
must be resolved And should receive correct guidance regarding the accounting of corporate establishments 
Especially in the field The level of knowledge of different entrepreneurs makes understanding the financial 
statements different. Therefore, in solving the problems mentioned above, it must focus on the operators to realize 
the importance and be ready to fix the account and the account defects that have been ignited. 
 

Keywords: juristic Person, accounting Problems 
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บทน า 
 เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและสงเสริมใหชุมชน ภายใตแนวคิดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแ โดยใหชุมชมมีการผลิตสินคา เพื่อ
ออกจําหนาย เพื่อสรางรายไดใหแกตนเอง สรางงานใหชุมชน เพื่อสรางโอกาสใหชาวบานหรือประชาชนทั่วไปมีธุรกิจ โดยการสงเสริมธุรกิจเป็น
รากฐานเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพียงของสังคมไทยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อใหมีความเขมแข็งและเติบโตอยางย่ังยืน 
(สถาบันวิจัยการพัฒนาประเทศไทย, 2551) 

ในการทําบัญชีมีประโยชนแทําใหกิจการสามารถควบคุมรกัษาสินทรัพยแของกิจการได ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานของของกิจการวา
จะมีกําไรหรือวาขาดทุน เป็นจํานวนเทาไหร รวมถึงใหทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ วาจะมีสินทรัพยแ หน้ีสิน และทุน เป็นเชนไร จากที่
กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดทําบัญชีน้ันมีความสําคัญ แตในปใจจุบันการทําบัญชีก็ยังพบปใญหามากมาย โดยขอบกพรองที่พบมากที่สุดคือ การ
จัดทําบัญชีไมครบถวน การบันทึกรายการโดยไมมีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี การแสดงรายการในงบการเงินไมสอดคลองกับบัญชี เป็น
ตน ซึ่งเป็นปใญหาที่พบในหลาย ๆ กิจการ ทําใหผูประกอบกิจการบางรายอาจตองประสบกับการขาดทุน จนตองปิดกิจการได  (กัลยแธีรา 2556)  
ในธุรกิจไมวาจะเป็นขนาดใหญหรือวาขนาดเล็กน้ัน ตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพที่เป็นอยู รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการเงิน ดานสังคม รวมถึงดานเทคโนโลยี เพื่อความอยูรอดของธุรกิจ ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจ รวมถึงความรูความสามารถในการใหบริการ การจัดการธุรกิจ และการตองมีวิสัยทัศนแที่กวางไกล และสามารถปรับตัวไดทุกสถานการณแที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหองคแกรไดบรรลุวัตถุประสงคแ และเปูาหมายที่ไดกําหนดไหว (หยาดพิรุฬหแ 2559)   

จากปใญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษา ถึงปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง เพื่อใหธุรกิจ มีความเติมโตทางดานธุรกิจ รวมถึงเป็นแนวทางในการใชประโยชนแกับธุรกิจ เพื่อใหทราบถึงปใญหาและเพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาปรับใชกับองคแกรเพื่อพัฒนาธุรกิจตอไป 
 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงการศึกษาสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 2. เพื่อศึกษาถึงปใญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะเรื่อง การศึกษาสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ล าพิง เปฺกธนู (2551)  ไดทําเรื่องวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงการ
บริหารจัดการและปใญหาการบริหารจัดการ ของสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริหารสํานักงานบัญชี ในจังหวัด
เชียงราย จํานวน 3 ราย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูล  โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีรูปแบบการบริหารธุรกิจเป็นเเบบบุคคลธรรมดา มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 0 ปีขึ้นไป มีรูปแบบของสํานักงานเป็นแบบอาคารพาณิชยแ มี
ขนาดของสํานักงานมากกวา 24 ตารางวา มีจํานวนพนักงานประจําสํานักงานตํ่ากวา 5 คน มีเครื่องใชสํานักงาน คือ โต฿ะ เกาอี้เครื่องพิมพแดี ด 
โทรศัพทแ โทรสาร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องคิดเลข และมีจํานวนลูกคาที่ใหบริการในปใจจุบัน 51-100 ราย การบริหารจัดการดานการตลาด
บริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะของงานที่ใหบริการ คือ จัดทําบัญชีและจัดทํารายงานงบการเงิน คิดอัตราคาบริการจาก
ปริมาณของงานมีชองทางการพบลูกคาโดยเลือกทําเลที่ต้ังสํานักงานที่ลูกคาพบเห็นไดงาย ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธแ กลยุทธแที่สําคัญในการ
รักหาลูกคา คือ เนนคุณภาพการใหบริการ การใหบริการที่แตกตางจากคูแขงขัน และมีบริการพื้นฐานทางบัญชีหลากหลายครบวงจร ดาน
คุณภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก คานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การถือวาขอมูลของลูกคาเป็นความลับเละเก็บรัก
บาไวเป็นอยางดี รองลงมา คือ สรางมนุษยแสันพันธแที่ดีเป็นกันเองเกลูกคา และตํ่าสุด คือ ใหบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา  

สวัสด์ิ หากิน (2552) ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเชื่อระยะยาวของ ธนาคารในจังหวัดเชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทาง
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูพิจารณาสินเชื่อระยะยาวของธนาคารในเขตจังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งมีนโยบายในการใหสินเชื่อระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวนทั้งหมด 126 สาขา จากจํานวนธนาคารทั้งหมด 22 แหง ผล
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การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็น เพศชาย มีอายุระหวาง 31-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางานในตําแหนง เจาหนาที่ 
วิเคราะหแสินเชื่อ และมีประสบการณแในการพิจารณาสินเชื่อ มากกวา 15 ปี คุณภาพของขอมูลทาง การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่ศึกษาไดแก ขอมูลในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวย งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งพบวา ผู
พิจารณา สินเชื่อระยะยาวของธนาคารเห็นวา คุณภาพงบการเงินโดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยูในระดับมีคุณภาพมาก ซึ่ง
คุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับมาก และคุณภาพดานความเชื่อถือไดมีระดับคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด และเมื่อพิจารณา
ความ คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา คุณภาพของงบการเงินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท  อยูใน
ระดับมีคุณภาพมาก และปใญหาที่พบจากการใชงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการพิจารณาสินเชื่อ 3 อันดับแรก 
ประกอบดวย ปใญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยขอมูลที่สําคัญในงบการเงินยังไมเพียงพอ ปใญหารายการในงบการเงินไม ครบถวน และไมถูกตอง ซึ่ง
ปใญหาดังกลาวเป็นปใญหาที่มีผลกระทบตอคุณภาพดานความเชื่อถือได ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เพ็ญธิดา พงษแธานี (2552) ไดศึกษาเรื่อง “ปใจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย” โดย
อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี แนวคิดเกี่ ยวกับ
นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี และแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี จากกลุมตัวอยางคือ หัวหนาสํานักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 ราย ซึ่งผลการศึกษาสรุปวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศ
ไทย พบวาสํานักงานบัญชีใหความสําคัญในดานคุณภาพการบริการในสวนของภาพลักษณแของสํานักงานบัญชีสูงที่สุด รองลงมาคือความ
นาเชื่อถือของสํานักงานบัญชี การตอบสนองตอลูกคา การดูแลเอาใจใสตอลูกคา และการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา ตามลาดับ  แนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย พบวาสํานักงานบัญชีมีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ
สํา นักงานบัญชี และมีความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีมากที่สุดเทากัน รองลงมาคือความสามารถดานกระบวนการที่
เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี มีความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี มีความสามารถดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี มีความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี และมีความสามารถดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามลําดับ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษา การศึกษาสภาพปใญหาการจัดทําบัญชขีองสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  โดย
แหลงขอมูลทีใ่ชในการศึกษามาจาก 2 สวนใหญคือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมเิจาของ หรือผูประกอบกิจการประเภทนิตบุคคลทีจ่ดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคา จาํนวน 335 ราย 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากเอกสาร การคนควาผานทางระบบอินเตอรแเน็ต ตาราทางวชิาการที่
เกี่ยวกับปใญหาการจัดทาบัญชี สาหรับนําไปใชวิเคราะหแ เพื่อดูความคิดเห็นหรือเน้ือหาที่นําเสนอ รวมทั้งบทความ หรือขอเขียนที่มีการกลาวถึง
หลักเกณฑแและเงื่อนไขการจัดทําบัญช ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูประกอบกิจการประกอบกิจการประเภทนิติบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน 2,569 ราย (ณ วันที่ 21 มกราคม 2562) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารระดับสูงของกิจการประเภทนิติบุคคลโดยกําหนดตัวอยางกรณีทราบจํานวนประชากรโดยใช
สูตร (Taro Yamane,1973 อางใน ธานินทรแ ศิลปจารุ, 2552) จํานวน 335 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ 
รวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเป็น 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ลักษณะของกิจการ จํานวนพนักงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน เป็นตน 

สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปใญหาในการจัดทําบัญชีของผูประกอบกิจการประเภทนิติบุคคล 
 การเก็บรวมรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแจกใหผูประกอบกิจการประเภทนิติบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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 2.นํารายงานที่ไดจากคอมพิวเตอรแมาแปลผล และสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหแขอมูล 
5. การทขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามสวนที่ 1 จะนํามาวิเคราะหแโดย คาความถี่ Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย 
(Mean) และจะนําเสนอขอมูลที่วิเคราะหแ ในลักษณะขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของขอมูลที ่
รวบรวมได  

ลักษณะของคําถามในสวนที่ 2 จะมีการวัดระดับ โดยใช Likert Scale คือ ลักษณะมีคําถามใหเลือกตอบถึงความคิดเห็นตอปใญหาใน
การจัดทําบัญช ี5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  

ติฐาน  
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพปใญหาการจัดทําบัญชขีองสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยแยกออกเป็น 2 
สวนดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงจํานวน 234 คน คิดเป็นรอยละ 69.85 
และเป็นเพศชายจํานวน  101 คิดเป็นรอยละ 30.15 สวนใหญอายุ 41-50 ปี คิดเป็นรอยละ 40  นอยสุดอายุ 20-30 ปี จาํนวนรอยละ 25 ระดับ
การศึกษามากสุดอยูในระดับปริญญาตรี จาํนวนรอยละ 79 นอยสุดวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นรอยละ 1 โดยสวนใหญลักษณะของธุรกิจ หางหุนสวน
จํากัดมีจํานวน 232 คน คิดเป็นรอยละ 69.25 และ บริษัทจํากัด 103 คน  คิดเป็นรอยละ 30.75 และระยะเวลาที่ประกอบกิจการสวนใหญ จะ
นาน 7-10 ปี จาํนวน 145 ราย คิดเป็นรอยละ 43.28 นอยสุดจะเป็นมากกวา 10 ปคีิดเป็นจํานวน 89 รอยละ 26.57  
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปใญหาการจัดท าบัญชีของผูประกอบการประเภทนิติบุคคล  

 
ปใญหาการจัดท าบัญชีของผูประกอบการ

ประเภทนิติบุคคล 

 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 
จ านวน 
(รอยละ) 

เห็นดวย
มาก 

จ านวน 
(รอยละ) 

เห็นดวย
ปานกลาง 
จ านวน 
(รอยละ) 

เห็นดวย
นอย 

จ านวน 
(รอยละ) 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 
จ านวน 
(รอยละ) 

1.ผูทําบัญชีไมมีความรู ความสามารถ เพียงพอใน
การ จัดทําบัญชี  

164 89 62 10 10 

(48.96) (26.57) (18.51) (2.99) (2.99) 

2.ระดับความรูของผูประกอบการที่แตกตางกันทํา
ใหการทําความเขาใจในงบการเงินตางกัน 

98 102 51 60 24 

(29.25) (30.45) (15.22 (17.91) (7.16) 

3.มาตรฐานการบัญชี ยากแกการเขาใจ และทําให
ยากแกการจัดทํา 

154 101 45 27 8 

(45.97) (30.15) (13.43 (8.06) (2.39) 

4.ผูประกอบการเนนการทําบัญชีทางภาษีอากร 
มากกวาทําตามหลักการบัญชี 

77 153 50 23 32 

(22.99) (45.67) (14.93 (6.87) (9.55) 

5.ผูทําบัญชีมีการเขาออกบอย 84 89 77 71 14 

(25.07) (26.57) (22.99 (21.19) (4.18) 

 
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหลําดับความสําคัญตอปใญหาการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทประเภทนิติบุคคลในหัวขอ

ตอไปนี้ โดยใหความสําคัญมากที่สุดในหัวขอ ผูทําบัญชีไมมีความรู ความสามารถเพียงพอในการจัดทําบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี ยากแกการ
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เขาใจ และทําใหยากแกการจัดทํา จํานวน 164 คน คิดเป็นรอยละ 48.96 และ จํานวน 154 คนคิดเป็นรอยละ 45.97 ตามลําดับ สวนรองลงมา
เป็น ระดับความรูของผูประกอบการที่แตกตางกันทําใหการทําความเขาใจในงบการเงินตางกัน ผูประกอบการเนนการทําบัญชีทางภาษีอากร 
มากกวาทําตามหลักการบัญชี และ ผูทําบัญชีมีการเขาออกบอย คิดเป็น จํานวน 102 คน คิดเป็นรอยละ 30.45   153 คน คิดเป็นรอยละ 45.67 
และ จํานวน 89 คน คิดเป็นรอยละ 26.57 ตามลําดับ     

 
สรุปและอภิปรายผล 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุของผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-
50 ปี ระดับการศึกษามากสุดอยูในระดับปริญญาตรี โดยสวนใหญลักษณะของธุรกิจ หางหุนสวนจาํกัดมี รวมถึงระยะเวลาที่ประกอบกิจการสวน
ใหญ จะนาน 7-10 ปี  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปใญหาการจัดทําบัญชีของผูประกอบการประเภทนิติบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามใหลาดับ
ความสําคัญตอปใญหาการจัดทําบัญชขีองสถานประกอบการประเภทประเภทนิติบุคคลในหัวขอตอไปนี้ โดยใหความสําคัญมากที่สุดในหัวขอ ผูทํา
บัญชีไมมีความรู ความสามารถเพียงพอในการจัดทําบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี ยากแกการเขาใจ และทําใหยากแกการจัดทํา สวนรองลงมา
เป็น ระดับความรูของผูประกอบการที่แตกตางกันทําใหการทําความเขาใจในงบการเงินตางกัน ผูประกอบการเนนการทําบัญชีทางภาษีอากร 
มากกวาทําตามหลักการบัญชี และ ผูทําบัญชีมีการเขาออกบอย  

จากผลการศึกษาครั้งน้ี แสดงใหเห็นถึงปใญหาในการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ ในหลายๆดาน ซึ่งตองไดรับการแกไขปใญหา และ
ควรไดรับการแนะนําที่ถูกตองเกี่ยวกับการทําบัญชีของสถานประกอบการประเภทนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน ระดับความรูของ
ผูประกอบการที่แตกตางกันทําใหการทําความเขาใจในงบการเงินตางกัน ดังน้ันในการแกไขปใญหาที่กลาวมาขางตนจึงตองมุงเนนให
ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญและพรอมจะแกไขบัญชีและขอบกพรองบัญชีที่ถูกจุด 
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การประเมินความพรอมของเกษตรกรผูปลูกขาว เพื่อกาวไปสูเกษตรกรโลกไรพรมแดน  
กรณศีึกษาต าบลพระธาตผุาแดง อ าเภอแมสอด จังหวัดตาก 

Assessment of rice farmers' readiness To move forward to farmers in a world without borders Case 
study of Phra That Pha Daeng Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province 

 

ศตุานิษฐแ ปใ้นปา1 อุรัสยา สีบางตาล2 และพนารัตนแ สิทธิประเสริฐ3 

Sutanist Panpa Urasaya, Srbangtan Panarat sitthiprasert 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในโครงการน้ีผูวิจัยไดดาเนินการกําหนดเกณฑแคัดเลือกพื้นที่และชุมชนเปูาหมายโดยอาศัยปใจจัยทางสังคมที่มีพื้นฐานทาง
การเกษตรเป็นอาชีพหลักของชุมชนเกินกวารอยละ 70 ของครัวเรือนประชากรทั้งหมดชองชุมชน และในเกณฑแน้ีไดพิจารณาถึงความพรอมทาง
กายภาพ เชน โครงสรางพื้นฐานของชุมชนที่มีการสนับสนุนทางดานความรูของสถาบันการศึกษาในชุมชนที่จะสามารถถายทอดเทคโนโลยีในดาน
การเกษตรใหแกชุมชนอีกทั้งยังไดศึกษาถึงความรวมมือสนับสนุนจากสวนงานที่มีในชุมชนอันไดแกองคแการบริหารสวนตําบล เกษตรอําเภอ และ
ภูมิปใญญาทองถิ่นวิถีชีวิตที่สามารถใชภูมิปใญญาทองถิ่น มีรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นแบบอยางของชุมชนชนบท อีกทั้งมีความพรอม
ทางดานผูนําชุมชนและการจัดการผลประโยชนแรวมกัน 
 ผลการวิจัยพบวา สภาพการความพรอมของเกษตรกรผูปลูกขาว ที่จะกาวไปสูเกษตรกรโลกในยุคเกษตร  ไรพรมแดน บริบทของพื้นที่
เปูาหมาย ไดแกหมูบานคางภิบาล หมูบานพะเด฿ะ หมูบานถ้ําเสือ หมูบานแมตาวใหม ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสด จ.ตาก ซึ้งเป็นชุมชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรและมีบริบทของชุมชนที่นาศึกษา ในดานบริบทของครอบครัวและสภาพแวดลอมที่เป็นสังคมชนบทที่เป็นเกษตรกรเป็นสวนใหญ
ในพื้นที่คิดเป็นรอยละ 72.20 ของประชากรในพื้นที่ มีรายไดเฉลี่ย 30,001-50,000 บาทตอปี อายุเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกขาวอยูที่ 55 ปี พื้นที่
ในการปลูกขาวโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 5 - 10 ไร ถือวาเป็นพื้นที่ทํานาขาวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นปกติของพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็น
ที่ราบลุมหุบเขา  
ค าส าคัญ : โลกไรพรมแดน,เกษตรกรผูปลูกขาว 
 
Abstract 
 Study in this project, the researcher has determined the criteria for selection of target areas and communities by 
using social factors that are based on agriculture as the main occupation of the community in more than 70 percent of 
the total population of the community. And in this criterion, consider physical readiness, such as the basic structure of 
the community that has knowledge support of educational institutions in the community that will Able to transfer 
technology in agriculture to communities There is a pattern of cultural traditions that are typical of rural communities. As 
well as being ready for community leaders and mutual benefit management 
 The research found that The conditions of the availability of rice growers To advance to the world farmers in 
the agricultural age without borders, the context of the target area Namely Khuan Phiban Village Phae village Tiger Cave 
Village Mae Ta Mai New Village Phra That Pha Daeng Subdistrict, Mae Fresh District, Tak Suang Province is a community 
that has a farmer's career and has a context of community to study In the context of the family and the environment 
that is a rural society that is mostly farmers in the area, accounting for 72.20 percent of the population in the area. 
Average income 30,001-50,000 baht per year. The average age of rice growers is 55 years. The average area of rice 
cultivation is between 5-10 rai. It is considered a small rice field. Which is typical of the upper northern region with the 
valley plains 
Keywords: Marketing Mix, Accounting Offices, Accountants 
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บทน า 

 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน เศรษฐกิจไทย ยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการ
สงออกสินคา การลงทุน และการนําเขาพลังงาน จากตางประเทศอยางมาก จึงมีความออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปใจจัย
แวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับปใจจัยการผลิตด้ังเดิมโดยเฉพาะทุน และ แรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิต
ตํ่าเป็นอุปสรรคตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมลา ประชาชนระดับฐานลางซึ่ง
สวนใหญ อยูในภาคเกษตรมีรายไดนอยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปใญหาหน้ีสินเป็นปใจจัยบั่นทอนความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจไทย โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณแในปี 2568 ขณะที่สัดสวนประชากรวัยเด็กและ วัยแรงงานลดลงอยางตอเน่ือง อาจกระทบตอความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจใน
อนาคต การแขงขันเพื่อแยงชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดูแลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานตางๆ  สงผลตอภาระงบประมาณของภาครัฐ และคาใชจายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย            
และการจัดสวัสดิการทางสังคม เกิดปรากฏการณและทิ้งอาชีพการเกษตรของลูกหลานเกษตรกรที่มักมองวาอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ตอยตํ่า
และตองตรากตรําลําบากไมสบายเหมือนอาชีพอ่ืนและไมคุมคากับแรงงานและเวลาที่เสียไป  
  ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศไทยมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง           อยางรุนแรง จากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานกายภาพ การใชประโยชนแ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหสถานการณแและแนวโนมความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากนํ้าทวม ภัยแลง การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองไมคุมคา และ
ปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้นนําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝใ่งอยางตอเน่ือง ขณะที่ภัยพิบัติ
จะเกิดขึ้นบอยครั้ง กระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน คุณภาพชีวิตของประชาชน  
  อยางไรก็ตามจากกระแสนโยบายประชานิยมของรัฐบาล ที่ผานมากับโครงการรับจํานําขาวเปลือกในราคาที่สูงกวาราคา
ตลาดโลกทําใหเกษตรกรไทยสวนมากที่มีอาชีพในการทํานาขาวไมไดมีความตระหนักถึงความเป็นจริง ไมวาจะเป็นเรื่องของราคาซื้อขายที่เป็ น
จริงของตลาด ตนทุนการผลิตและคุณภาพของผลผลิต ทําใหเกษตรกรผูปลูกขาว เพิ่มจํานวน  การผลิตของตนเองใหมากขึ้นโดยนาเอาราคารับ
จํานําขาวของรัฐบาลเป็นที่ต้ัง โดยความพยายามสงวนทาที ในการระบายขาวออกจากคลังรับฝากขาวของรัฐบาลในโครงการรับจํานําของไทย 
เพราะราคาขายตํ่ากวาราคารับจํานํา จะหมดความหมาย เน่ืองจากไทยตองจัดหาพื้นที่โกดังเก็บขาว และเงินทุน ที่จะนํามาหมุนเวียนในโครงการ
รับจํานําขาวฤดูกาลตอไป (ไทยรัฐออนไลนแ)  
  ดังน้ันหากปริมาณความตองการขาวของโลกไมสมดุลกับปริมาณการผลิตขาวของประเทศผูผลิตขาวทั่วโลกก็จะทําให
โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลไทยตองยุติโครงการลง ผลกระทบที่แทจริงก็จะเกิดกับเกษตรกรผูผลิตขาวโดยตรงเพราะราคาผลผลิตขาวจะตอง
ตําตํ่าลงจนทําใหเกษตรกรผูปลูกขาวในประเทศไทยประสบปใญหาขาดทุนในที่สุด จากปใญหาเหลาน้ีทําใหเกษตรกรของไทยตองมีการปรับเปลี่ยน
โดยมีการเตรียมความพรอมเพื่อกาวไปสูเกษตรกรโลกในยุคไรพรมแดนซึ่งจะมีการแขงขันที่สูงเพื่อแยงสวนแบงการตลาดใหไดมากที่สุดในดาน
ของประเทศผูผลิตและ ในสวนผูบริโภคในยุคสมัยน้ีจะมีการเลือกบริโภคสินคาหรือบริการที่เนนความปลอดภัยมีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ผลิตสินคาสูง หากเกษตรกรไทยยังคงยํ่าอยูกับที่แลวจะไมสามารถเขาไปแขงขัน ในตลาดเกษตรโลกไรพรมแดนไดเลย 
  อาชีพเกษตรกรรมจะสามารถอยูรอดไดอยางสงางามเกษตรกรจึงตองรูและทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทั้งภูมิตานทานและขีด
ความสามารถในการเลี่ยงวิกฤตและแสวงหาโอกาส จากการเปลี่ยนแปลงที่เขามากระทบจากรอบขาง มีความสามารถในการจัดการวิถีชีวิตและ
การทํามาหากินของตนเองไดอยางสอดคลองกับการเปลี่ยนไปของสังคมที่เปิดกวางและมีการแขงขันสูง แตในขณะเดียวกันใหเกษตรกรตระหนัก
ในคุณคาแหงเอกลักษณแทางวัฒนธรรมของตนเอง และชุมชนและมุงถายทอดความรูพรอมกับพัฒนาในเรื่องการเกษตรใหแกบุตรหลานเพื่อนําไป
ปรับกระบวนความคิดและพัฒนาใหสูกับตลาดโลกในเรื่องสินคาเกษตรไดตลอดไปอยางย่ังยืน 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 การที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี 2558 คาดวาจะกอใหเกิดทั้งวิกฤตและโอกาสสําหรับเกษตรกรผูปลูกขาว
ของประเทศไทย และอาจจะสงผลกระทบอยางรุนแรง  ตออุตสาหกรรมขาวของประเทศไทยโดยตรงหากไมมีการเตรียมความพรอมที่ดีพอ 
สถานการณแและแนวโนมของผลกระทบ  
  เกษตรกรผูปลูกขาวสวนใหญในประเทศไทยอยูในวัยสูงอายุและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรไมนิยมที่จะสืบทอดอาชีพ
การทํานําทําใหมีขอจากัดในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขาวของไทยที่ถือไดวามี
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ความสําคัญตอความมั่นคงทางอาหารของชาติใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ รวมทั้งแนวโนมที่จะสูญเสีย
พื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตขาวจากการขายที่ดินของเกษตรกรที่ไมสามารถทาการเกษตรดวยตนเองหรือไมมีผูสืบทอดอาชีพ  
  การมีฐานการผลิตและตลาดเดียวของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  2558 คาดวาจะทําใหเกษตรกรที่ขาดความ
พรอมตกอยูสถานะที่เสียเปรียบการแขงขัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญกับการเกษตรของประเทศไทยที่จะสงผลใหเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได   โดยเทคโนโลยีตางๆ  น้ันสามารถเรียนรูและถายทอดไปสูเกษตรกรรุนตอรุนโดยมุงผลสาฤทธิ์ในการ
ผลิตใหสามารถดึงศักยภาพสูงสุดในการผลิตไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยางจากัดใหเกิดประโยชนแและมูลคาสูงสุด   ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การ
ประเมินความคุมคาของรูปแบบการผลิตขาวเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก”ปี 2556 เพื่อหารูปแบบกระบวนการผลิตขาวโดยการ เปรียบเทียบผลผลิตขาวที่ปลูกโดยรูปแบบการผลิตตางๆ  จาก
ปใจจัย  การเพิ่มผลผลิต และตนทุนการผลิตที่สามารถควบคุมได เพื่อเลือกกระบวนการผลิตขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่  ที่จะสามารถนาไปผลิต
แขงขันไดอยางเต็มรูปแบบเมื่อประเทศไทยตองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวัดผลผลิตตอไรและตนทุนการผลิตโดยการใชวิธีการปลูก
แบบปลอดสารเคมีและยาปราบศัตรูพืช 
  การเกษตรสมัยใหมน้ันเป็นเรื่องทาทายที่จะสงมอบความรูความเขาใจใหแกเกษตรกรไทยได  รับรูและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยังมีการเกษตรแนวใหมอีกมากมายหลายรูปแบบที่รอใหเกษตรกรไดเรียนรูอยางไมจบสิ้นเพราะโลกของเราในยุคปใจจุบันไมมีสิ่ง
ใดที่จะมาปิดกันเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบน้ีเพียงแตวาเกษตรกรชาติใดที่จะนาเอาไปใชและพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นอยูไดดีกวากัน  
  แนวคิด “สมารแทฟารแมเมอรแ” เป็นแนวคิดที่เนนการพัฒนาเกษตรกรใหมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดมีภูมิคุมกัน
พรอมรับความเสี่ยงในมิติของการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความสามารถในการผลิตและการตลาดในระดับที่พรอมกาวสูการเป็นผูจัดการ
ฟารแมมืออาชีพที่ทาการเกษตรไดจนประสบความสําเร็จ 
  เกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปใญหาหลายดาน โดยเฉพาะในมิติของผลิตภาพ (Productivity) ยังอยูในเกณฑแที่ไม
สูงและรายไดเกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยตํ่าเน่ืองจากเกษตรกรไมมีความรูเพียงพอขาดขอมูลเชิงลึกดานการตลาดสําหรับวางแผนการผลิต  รวมทั้ง
ความรูในการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม  ประเด็นปใญหาดังกลาวสะทอนวาอาชีพ
เกษตรกรยังขาดการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งใหสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว  ซึ่งจะทําใหภาครัฐไมจาเป็นตอง
กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปใญหาเฉพาะหนาและโอบอุมเกษตรกรอยางที่ผานมาตามโครงการประชานิยม  แนวคิด “สมารแทฟารแมเมอรแ” จึงเป็น
กลไกที่สําคัญในการตอบโจทยแการพัฒนาดังกลาว แนวคิดหลักของสมารแทฟารแมคือการใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและคอมพิวเตอรแรวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทั้งหวงโซอุปทาน สินคาเกษตรเพื่อยกระดับผลิตภาพมาตรฐานสินคาและลดตนทุนโดยการพัฒนาเกษตรกรรม
ใน 4 ดานไดแก  
  1) การลดตนทุน  
  2) การเพิม่คุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินคา  
  3) การลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ  
  4) การจัดการและสงผานความรู  
  สวนแนวคิด “สมารแทฟารแมเมอรแ” ในมุมมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณแหมายถึงเกษตรกรที่มีความรูอยางถองแท
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถวางแผนโดยรูถึงอุปสงคแตลาดและเตรียมการผลิตใหสอดคลองรวมทั้งมีความสามารถในเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและในการแกปใญหาไดรวดเร็ว โดยการวิเคราะหแขอมูลรอบดานเป็นองคแประกอบในการตัดสินใจที่ต้ังอยูบนหลักการและ
เหตุผลตลอดจนรูจักประยุกตแใชเทคโนโลยีในการเกษตร  
  ในมิติของผลผลิต “สมารแทฟารแมเมอรแ” จะเนนการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยตอผูบริโภคและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ในดานรายไดการกาวสู “สมารแทฟารแมเมอรแ” น้ันเกษตรกรจะมีรายไดอยางนอยในระดับเดียวกับหรือมากกวาคาแรงขั้นตํ่าซึ่ง
หมายถึงรายไดที่จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละไมตํ่ากวา 180,000 บาทหรือเทากับเงินเดือนขั้นตํ่าของผูจบปริญญาตรี คุณสมบัติทั้งหมดน้ีจะสงเสริมให
เกษตรกรที่เป็น  “สมารแทฟารแมเมอรแ” สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน  
การดําเนินงานที่สําคัญคือการจัดต้ังศูนยแขอมูลเกษตร (War Room) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากทุกภาคสวนใหครอบคลุมและมีการจัดทาแผนพัฒนา
ระดับจังหวัดเพื่อวางแผนโซนน่ิงสินคาเกษตร พรอมทั้งนาขอมูลไปเผยตากตอเกษตรกรเพื่อใหแนวคิด “สมารแทฟารแมเมอรแ” สามารถกอใหเกิด
ผลไดอยางเป็นรูปธรรม อีกดานหน่ึงของการสราง “สมารแทฟารแมเมอรแ” คือการพัฒนา “Smart Officer” หรือเจาหนาที่รัฐซึ่งมีองคแความรูทาง
วิชาการและนโยบายสามารถนาเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ทําไมเกษตรกรไทยตองเป็น “สมารแทฟารแมเมอรแ” เน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก 
รวมทั้งมีความหลากหลายในเชิงพื้นที่ทําใหสามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไดหลากหลายประเภทไมวาจะเป็น  ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ขาวโพด และผลไมนานาชนิด อาทิ ลําไย ทุเรียน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหเกษตรกรไดหลายหมื่นลานบาท  
  แตเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปใญหาหลายดานโดยเฉพาะในมิติของการผลิต ระดับผลิตภาพ (Productivity) ยัง
อยูในเกณฑแที่ไมสูงนักและรายไดเกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยคอนขางตํ่า สาเหตุหลักเกิดจากการที่เกษตรกรไมมีความรูเพียงพอขาดขอมูลเชิงลึกดาน
การตลาดสําหรับวางแผนการผลิตรวมทั้งความรูในการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยตอผูบริ โภคและเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นปใญหาดังกลาวสะทอนวาอาชีพเกษตรกรในประเทศไทยยังขาดการพัฒนาอยางย่ังยืน  เกษตรกรจึงไมสามารถยึดการเกษตรเป็นแหลง
รายไดที่มั่นคงถึงแมวารายไดสุทธิครัวเรือนของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นแตราคาปใจจัยการผลิตและคาครองชีพก็ขยับสูงขึ้ นตาม นอกจากน้ันราคา
ผลผลิตที่จาหนายยังผันผวนสงผลใหหน้ีสินเกษตรกรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  
  ความเปราะบางสําคัญที่ทําใหการพัฒนาเกษตรกรขาดความย่ังยืนน้ันสวนหน่ึงมีความสัมพันธแ กับนโยบายของภาครัฐที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อชวยเหลือเกษตรกรแตไมไดต้ังอยูบนแนวคิดที่จะพัฒนาเกษตรกรใหมีความย่ังยืนในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตองเริ่มจากการพัฒนา
ตัวเกษตรกรเองโดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาวและจะทําใหภาครัฐไมจาเป็นตองกําหนด
นโยบายเฉพาะหนาและโอบอุมเกษตรกรไวอยูตลอดเวลา  
  แนวคิด “สมารแทฟารแมเมอรแ” จึงเป็นกลไกสําคัญในการตอบโจทยแการพัฒนาดังกลาว และ คาดวาอาจสามารถพลิกโฉม
การเกษตรของประเทศไทยในอนาคต แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางย่ังยืนคือการแกไขปใญหาที่ตนเหตุโดยการยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) จากการประยุกตแใชเทคโนโลยี ผานวิธีการพัฒนาซึ่งมุงเนนไปที่ตัวเกษตรกรทําใหเกษตรกรสามารถนา
ความรูทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีดานการเกษตรมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของแตละพื้นที่  ในการพัฒนา
ทั้งหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิตสินคาเกษตรไปจนถึงผูบริโภค (From Farmer to Market) เพื่อยกระดับผลิตภาพการ
ผลิต ลดตนทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินคา ซึ่งครอบคลุมดานการตลาดที่เนนความสําคัญของการสรางมูลคาเพิ่มผานการสงเสริมตราสินคาไทย 
(Branding) และยกระดับความนาเชื่อถือของสินคาโดยยึดมาตรฐานสากลในการกําหนดคุณภาพรวมถึงการใชเทคโนโลยีในระบบการสืบคน
ยอนกลับ (Traceability) ซึ่งเป็นการสรางความมั่นใจในสินคาใหกับผูซื้อไดอีกทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงความพรอมของเกษตรกรผูปลูกขาวในการปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตการเพิ่มมูลคาผลผลิตตลอ ด 
Value Chain เมื่อเขาสูสภาวะการเกษตรไรพรมแดน และ เสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ใหสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. เพื่อศึกษาสภาพการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวเกษตรกรโดยศึกษาถึงความย่ังยืนและมั่นคงของการคงอยูของอาชีพ
เกษตรกร และเป็นฐานการผลิตหลักของความมั่นคงทางอาหารโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร  
  ในการวิจัยครั้งน้ีเพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมวัตถุประสงคแ ผูวิจัยจึงแบงกลุมประชากรออกเป็น 2 กลุมดังน้ี  
  กลุมที่ 1 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวที่อาศัยในพื้นที่ ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตากโดยมีประชากรจํานวน  
214 ครัวเรือน  
  กลุมที่ 2 กลุมเยาวชนบุตรหลานของเกษตรกรผูปลูกขาวตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตากในชวงอายุ
ระหวาง 14 ถึง 24 ปีบริบูรณแ โดยมีประชากรจํานวน  214 ครัวเรือน  
 2.2 กลุมตัวอยาง  
  กลุมที่ 1 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวที่อาศัยในพื้นที่ ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตากเพื่อใหการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางครอบคลุมประชากร ผูวิจัยจึงคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบใชการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 
Taro Yamane ซึ่งกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางไดรอยละ 5 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินความพรอมของเกษตรกรผูปลูกขาว 
เพือ่กาวไปสูเกษตรกรโลกไรพรมแดนกรณีศึกษาตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด  
การเก็บรวมรวมขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหแครั้งน้ีมีทั้งขอมูลเอกสาร ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งผูวิจัยนาเสนอรายละเอียดของขอมูลที่ใช 
แหลงที่มาของขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลดังน้ี 
  3.1 ขอมูลเอกสาร  
  เอกสารขอมูลพื้นฐานของตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตากเชน สภาพที่ต้ังของชุมชน สามะโนประชากร 
พื้นที่ถือครอง ขอมูลพื้นฐานของชุมชนเป็นตน แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการรวบรวมขอมูลเอกสารไดแก  
  1. ที่ทําการองคแการบริหารสวนตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
  2. สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
  3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ  
  ขอมูลแบบสอบถาม  
  ขอมูลแบบสอบถามเป็นขอมูลของกลุมตัวอยางที่เป็นเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่ตําบล  พระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และกลุมตัวอยางของเยาวชนบุตรหลานเกษตรกรผูปลูกขาวที่มีอายุระหวาง 14- 24 ป ีในพื้นที่ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก  

สรุปผลการวิจัย 

เกษตรกรผูผลิตขาวในพื้นที่ที่ทาการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน  140 รายผูวิจัยไดสรุปแยกรายละเอียดดังน้ี  

 1. เพศ จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจํานวน 72 รายคิดเป็นรอยละ 51.4 เป็นเพศหญิง 
จํานวน 68 ราย คิดเป็นรอยละ 48.6  

 2. อายุ อายุปใจจุบันของเกษตรกรผูใหขอมูลพบวา เกษตรกรที่มีอายุนอยกวา 30 ปี จํานวน  4 ราย ซึ่งคิดเป็น รอยละ 2.9 
อายุระหวาง 31-40 ปี จํานวน  24 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 17.1 อายุระหวาง  41-50 ปี จํานวน  35 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 25 อายุระหวาง 51-
60 ปี จํานวน  35 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 25 อายุระหวาง 61-70 ปี จํานวน  27 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 19.3 และอายุมากกวา 71 ปีจํานวน  15 
ราย คิดเป็นรอยละ 10.7 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวาอายุเฉลี่ยของเกษตรกรอยูระหวาง 41 - 60 ปี จัดอยูในชวงวัยกลางคนและพรอมจะเขาสู
วัยสูงอายุในไมชา  

 3. การศึกษาพบวาเกษตรกรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 110 ราย คิดเป็นร อยละ 78.6 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน 27 รายคิดเป็นรอยละ 19.3 มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1 รายคิดเป็นรอยละ 0.7 และระดับอนุปริญญาจํานวน 2 ราย คิด
เป็นรอยละ 1.4  

 4. ประสบการณแในการผลิตขาวพบวา เกษตรกรมีประสบการณแในการผลิตขาวนอยกวา 5 ปีจํานวน  2 ราย คิดเป็นรอยละ 
1.4 มีประสบการณแต้ังแต 6 ปีแตไมเกิน 10 ปีจํานวน  8 ราย คิดเป็นรอยละ 5.7 มีประสบการณแต้ังแต 11 ปีแตไมเกิน 15 ปีจํานวน 18 ราย คิด
เป็นรอยละ 12.9 และเกษตรกรที่มีประสบการณแในการผลิตขาวมากกวา 16 ปีจํานวน  112 ราย คิดเป็นรอยละ 80 

 5. จํานวน พื้นที่การผลิตขาวพบวาเกษตรกรผลิตขาวในพื้นที่ระหวาง 1-5 ไร จํานวน  54 ราย คิดเป็นรอยละ 40.7 พื้นที่
ระหวาง 6-10 ไร จํานวน  49 ราย คิดเป็นรอยละ 34.3 พื้นที่ระหวาง 10-20 ไร จํานวน  28 ราย คิดเป็นรอยละ 20 พื้นที่ระหวาง 21 -30 ไร 
จํานวน  3 ราย คิดเป็นรอยละ 2.1 พื้นที่ระหวาง 31-40 ไร จํานวน  3 ราย คิดเป็นรอยละ 2.4 พื้นที่ระหวาง 41-50 ไร จํานวน  2 ราย คิดเป็น
รอยละ 1.4 พื้นที่ระหวาง 50 ไรขึ้นไป จํานวน  1 ราย คิดเป็นรอยละ 0.7  

 6. จํานวน พื้นที่ถือครองของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม พบวาเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองระหวาง เป็นของตนเอง จํานวน 
110 รายคิดเป็นรอยละ 78.5 พื้นที่เชาทาการเกษตร จํานวน 30 รายคิดเป็นรอยละ 21.5  
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 7. สมาชิกในครัวเรือนที่มีสวนรวมในการปลูกขาว จากการศึกษาเกษตรกรผูผลิตขาวในเขตพื้นที่ที่ทาการศึกษา พบวา
เกษตรกรมีสมาชิกในครอบครัวเรือนที่มีสวนรวมชวยปลูกขาวจํานวน   1 คน จํานวน  13 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 9.3 สมาชิกในครอบครัวเรือนที่
มีสวนรวมชวยปลูกขาวจํานวน  2 คน จํานวน   53 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 37.9 สมาชิกในครอบครัวเรือนที่มีสวนรวมชวยปลูกขาวจํานวน  3 คน 
จํานวน  23 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 16.4 และสมาชิกในครอบครัวเรือนที่มีสวนรวมชวยปลูกขาวมากกวา 3 คน จํานวน  51 ราย ซึ่งคิดเป็นรอย
ละ 36.4 จากการศึกษาพบวา สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่มีสวนรวมชวยปลูกขาวมากที่สุดคือ 2 คน  

 8. การปรับเปลี่ยนพันธุแขาวที่ปลูกจากการศึกษาเกษตรกรผูผลิตขาวในพื้นที่ที่ทาการศึกษาเกษตรกรเคยปลูกขาวชนิดอื่น
นอกเหนือจากพันธุแที่เคยปลูกมาจากฤดูการผลิตที่ผานมา พบวาเกษตรกร ที่เคยปรับเปลี่ยนพันธุแขาวที่ใชในการปลูกจํานวน 64 ราย คิดเป็นรอย
ละ 45.7 เกษตรกร ที่ไมเคยปรับเปลี่ยนพันธุแขาวที่ใชในการปลูกจํานวน 76 ราย คิดเป็นรอยละ 53.3  

จากการศึกษาพบวาเกษตรกร ที่เคยปรับเปลี่ยนพันธุแขาวที่ใชในการปลูกเลือกใชพันธุแขาว กข6 จํานวน  51 ราย คิดเป็นรอยละ 79.7 
รองลงมาเลือกใชพันธุแขาว กข10 จํานวน  10 รายคิดเป็นรอยละ 15.7 เลือกใชพันธุแหอมมะลิ 109 จํานวน  2 ราย คิดเป็นรอยละ 3.12 และ
เลือกใชพันธุแหอมมะลิ 1050จํานวน  1 ราย คิดเป็นรอยละ 1.5 ของเกษตรกรผูที่เคยปรับเปลี่ยนพันธุแขาวปลูก  

 9. รูปแบบวิธีการผลิตขาว จากการศึกษาเกษตรกรผูผลิตขาวพบวา เกษตรกรใชรูปแบบ ในการผลิตขาวแบบนาปใกดา 
จํานวน 117 ราย ซึ่งคิดเป็นรอยละ 83.6 ใชรูปแบบในการผลิตขาวแบบนาหวาน จํานวน 19 ราย คิดเป็นรอยละ 13.6 ใชรูปแบบการผลิตขาว
แบบนาโยนกลา จํานวน 2 ราย คิดเป็นรอยละ 1.4 ยังไมมีเกษตรกรผูผลิตขาวในพื้นที่ที่ทาการศึกษาใชรูปแบบการผลิตวิธีใหมแบบอื่นๆ เลย  

 10. การเตรียมดินในการผลิต จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่ผลิตขาวมีการเตรียมดิน ในการผลิตดวยตนเอง จํานวน 66 
ราย คิดเป็นรอยละ 47.1 เตรียมดินในการผลิตโดยจางผูอื่น จํานวน 24 ราย คิดเป็นรอยละ 17.1 และมีการเตรียมดินในการผลิตดวยตนเองและ
จางผูอื่นดวย จํานวน 50 ราย คิดเป็นรอยละ 35.7  

 11. การกาจักวัชพืชในแปลงปลูก จากการศึกษาพบวา เกษตรกรไมมีการกาจัดวัชพืชในแปลงปลูกจํานวน  20 ราย คิดเป็น
รอยละ 14.3 เกษตรกรมีการกาจัดวัชพืชในแปลงปลูก 1 ครั้งจํานวน  87 ราย คิดเป็นรอยละ 62.1 เกษตรกรมีการกาจัดวัชพืชในแปลงปลูก 2 
ครั้งจํานวน  31 ราย คิดเป็นรอยละ 22.1 และเกษตรกรมีการกาจัดวัชพืชในแปลงปลูกมากกวา 3 ครั้งจํานวน  2 ราย คิดเป็นรอยละ 1.4  

 12. ปุยที่ใชในการผลิตขาว จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการใชปุยเคมีจํานวน 38 รายคิดเป็นรอยละ 27.1 ใชปุยชีวภาพ
จํานวน 17 ราย คิดเป็นรอยละ 12.1 ใชปุยเคมีรวมกับปุยชีวภาพจํานวน 85 ราย คิดเป็นรอยละ 60.7  

 13. การเก็บเกี่ยวผลิตขาว จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการใชแรงงานคนเก็บเกี่ยวจํานวน 54 ราย คิดเป็นรอยละ 38.6 
เก็บเกี่ยวผลผลิตดวยเครื่องจักร จํานวน 25 ราย คิดเป็นรอยละ 17.9 และเก็บเกี่ยวผลผลิตดวยแรงงานคนและเครื่องจักร จํานวน 61 ราย คิ ด
เป็นรอยละ 43.6  

 14. ผลผลิตเฉลี่ยตอไรในฤดูการผลิตที่ผานมา(2556)พบวาเกษตรกรมีผลผลิตขาวไดนอยกวา 500 กิโลกรัมตอไร จํานวน  
15 ราย คิดเป็นรอยละ 10.7 ระหวาง 501-600 กิโลกรัมตอไร จํานวน  29 ราย คิดเป็นรอยละ 20.1 ระหวาง 601-700 กิโลกรัมตอไร จํานวน  
43 ราย คิดเป็นรอยละ 30.7 ระหวาง 701-800 กิโลกรัมตอไร จํานวน  53 ราย คิดเป็นรอยละ 37.9 โดยมีคามาตรฐานอยูที่ 676.57 กิโลกรัมตอ
ไร จากการสํารวจในพื้นที่พบวาดินในแปลงนาของชุมชนแมทรายยังไมมีความอุดมสมบูรณแจึงตองแกปใญหาเรื่องดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ ใน
แปลงนาเพื่อการปลูกในฤดูตอไป  

 15. แหลงเงินทุนที่ใชในการผลิตขาว พบวาเกษตรกรใชเงินทุนของตนเองจํานวน  93 ราย คิดเป็นรอยละ 37.9 ใชเงินกูจาก
แหลงเงินทุนตางๆ มาใชในการผลิตขาวจํานวน  47 ราย คิดเป็นรอยละ 33.6 แหลงเงินทุนที่เกษตรกรกูมาลงทุนในการผลิตขาวจากธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณแการเกษตรจํานวน  41 ราย คิดเป็นรอยละ 87.3 กองทุนหมูบานจํานวน  5 ราย คิดเป็นรอยละ 10.6 กลุมออมทรัพยแใน
หมูบานจํานวน  1 ราย คิดเป็นรอยละ 2.1 ของจํานวน เกษตรกรที่ใชเงินกูมาลงทุนในการผลิต  

 16. แหลงขอมูลขาวสารที่เกษตรกรไดรับเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปและการตลาดขาว จากการสํารวจพบวาเกษตรกร
รับรูขาวสารขอมูลจากโทรทัศนแจํานวน  39 ราย คิดเป็นรอยละ 27 จากวิทยุจํานวน  15 รายคิดเป็นรอยละ 10.7 จากหนังสือพิมพแจํานวน  8 
ราย คิดเป็นรอยละ 5.7 จากเพื่อนบานจํานวน  55 รายคิดเป็นรอยละ 39.3 จากหอกระจายขาวจํานวน  37 รายคิดเป็นรอยละ 26.4 จากเว็บ
ไซดแจํานวน  4 ราย คิดเป็นรอยละ 2.9 จากแหลงอ่ืนจํานวน  26 ราย คิดเป็นรอยละ 18.6  

จากขอมูลทั่วไปในครัวเรือนของเกษตรกรผูปลูกขาวในชุมชนแมทรายพบวาเกษตรกรอยูในชวงเขาสูวัยชราอีกในไมชาและเน่ืองจากมี
การศึกษานอยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจึงทําใหขาดความรูในเรื่องวิชาการเกษตรดานการผลิต การตลาด การจัดการ มีแต
ประสบการณแในการทํานําที่ใชวิธีการสืบทอดมาจากพอแมของตนเอง และการที่ไมสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการผลิตวาในปใจจุบันมี
กระบวนการผลิตขาวในรูปแบบใหม หลายวิธี จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญยังคงใชวิธีการทํานําขาวแบบเดิมคือการทํานําดวยกระบวนการผลิต



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   959 

แบบนาดา และสวนใหญไมมีการเปลี่ยนพันธุแขาวโดยใชพันธแขาวแบบเดิมๆ ในการปลูก จึงเป็นอีกปใจจัยที่ทําใหไดรับผลผลิตตํ่ากวามาตร ฐานที่
ควรไดรับในการผลิตขาวในปริมาณคาเฉลี่ยของเกษตรจังหวัดตากที่ 800 กิโลกรัมตอไร 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 สภาพการความพรอมของเกษตรกรผูปลูกขาว ที่จะกาวไปสูเกษตรกรโลกในยุคเกษตร ไรพรมแดน  
บริบทของพื้นที่เปูาหมาย ไดแกหมูบานคางภิบาล หมูบานพะเด฿ะ หมูบานถ้ําเสือ หมูบานแมตาวใหม  ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสด จ.ตาก ซึ้งเป็น
ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีบริบทของชุมชนที่นาศึกษา  ในดานบริบทของครอบครัวและสภาพแวดลอมที่เป็นสังคมชนบทที่เป็น
เกษตรกรเป็นสวนใหญในพื้นที่คิดเป็นรอยละ 72.20 ของประชากรในพื้นที่ มีรายไดเฉลี่ย 30,001-50,000 บาทตอปี อายุเฉลี่ยของเกษตรกรผู
ปลูกขาวอยูที่ 55 ป ีพื้นที่ในการปลูกขาวโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 5 - 10 ไร ถือวาเป็นพื้นที่ทํานาขาวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นปกติของพื้นที่ทางภาคเหนือ
ตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุมหุบเขา  
  จากขอมูลทั่วไปในครัวเรือนของเกษตรกรผูปลูกขาวในชุมชนแมทรายพบวาเกษตรกรอยูในชวงเขาสูวัยชราอีกในไมชา และ
เน่ืองจากมีการศึกษานอยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจึงทําใหขาดความรูในเรื่องวิชาการเกษตรดานการผลิต การตลาด การจัดการ 
มีแตประสบการณแในการทํานาที่ใช  มีกระบวนการผลิตขาวในรูปแบบใหม หลายวิธี จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญยังคงใชวิธีการทํานาขาวแบบเดิม
คือการทํานาดวยกระบวนการผลิตแบบนาดํา และสวนใหญไมมีการเปลี่ยนพันธุแขาวโดยใชพันธแขาวแบบเดิมๆในการปลูก จึงเป็นอีกปใจจัยที่ทําให
ไดรับผลผลิตตํ่ากวามาตรฐานที่ควรไดรับในการผลิตขาวในปริมาณคาเฉลี่ยของเกษตรจังหวัดตากที่ 800 กิโลกรัมตอไร แตเกษตรกรที่ตัดสินใจ
เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตตามโครงการวิจัยจํานวน 50 รายถึงแมวาผลผลิตเฉลี่ยจะไดไมมากเทากับผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด  
แตสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกเกษตรกรเหลาน้ันไดโดยการเนนคุณภาพขาวที่ปลูกและสามารถคัดเป็นเมล็ดขาวพันธุแขายเพิ่มรายได 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการเสียภาษเีงินไดบคุคลธรรมดา 
ของ พนกังาน บริษทั โตโยตาเมอืงตาก จ ากดั   

Knowledge and Understanding for People’s Personal Income Tax   
of People in  Toyota Muang Tak Co., Ltd. 

เบญจมาศ สิงใส1 และ  ทิพาพร มณทาทิพยแ2 

Benjamas Singsa  and Tipapon Montatip  
บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาวาพนักงานบริษัท โตโยตาเมืองตาก จํากัด มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดามากนอยเพียงใด และเพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาพนักงานบริษัท โตโยตาเมือง
ตาก จํากัด ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมีพนักงานผูมีเงินได ที่จะตองเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาใน บริษัท โตโยตาเมืองตาก จํากัด ทั้ง 3 สาขา คือ อําเภอเมืองตาก อําเภอแสสอด และอําเภอสามเงา หากลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุม
ตัวอยางดวย การสุมอยางเป็นสัดสวนตามเพศ อายุ การศึกษาและตําแหนงงาน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ “ทาโร ยามาเน” 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 156 คน ผลการวิจัยพบวา  

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุ 26 - 35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีตําแหนงเป็น
พนักงานแผนกบริการ 

2. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อยูในมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยคะแนน 26 คะแนนเป็นระดับคะแนนที่มีผูทําไดจํานวนมาก
ที่สุด 
 3. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศชายมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาเพศหญิง ผูที่มีอายุ 
45 ปีขึ้นไป  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีอายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี และอายุ 36-45 ปี ผูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ผูที่มีตําแหนงพนักงาน
แผนกตัวถังและสี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีตําแหนงพนักงานออฟฟิต  พนักงานแผนกขาย และ
พนักงานแผนกบริการ สอดคลองกับการวิจัยของ พิมพแลภัส สุขสวัสด์ิ (2560) ที่ไดวิจัยเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ต ของประชาชนอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 19.4450 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83128 จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน และสอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา ดํารงชัย และกุหลาบ ปุริสาร (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อยูในระดับปานกลาง จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 72.94 รองลงมา คือมีความรู
ความเขาใจอยูในระดับนอย จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 21.18 และมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 5.88 
และผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนผูมีเงินได  ในตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ : ความรูความเขาใจ, ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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2 อาจารยแประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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Abstract 

 This research aims to study that company employees Toyota Muang Tak Co., Ltd. has much knowledge and 

understanding about personal income tax. And to compare the level of knowledge and understanding about personal 

income tax for company employees Toyota Muang Tak Co., Ltd. According to variables, gender, age, educational 

background and job position The population used in this research has employees who have money. That will have to 

pay personal income tax in Toyota Muang Tak Co., Ltd., all 3 branches, namely Muang Tak District, Sa Thed District, and 

Sam Ngao District Find a sample by using a random sampling method. Random proportions based on gender, age, 

education and job position By determining the size of the sample group according to the formula of "Taraya Yaman", the 

sample size is 156 people. 

 1. Most respondents are male, aged 26 - 35 years old, with a high level diploma. Has a position as a service 

department employee 

 2. The level of knowledge and understanding about personal income tax Answerer Most of them have a lot of 

knowledge and understanding about personal income tax, which is not consistent with the hypothesis set by the score of 

26 points, which is the level with the highest number of people. 

 3. The level of knowledge and understanding of personal income tax payment according to gender, age, 

educational background and job position Found that there were significant differences By having male knowledge and 

understanding With respect to personal income tax, higher than female, aged 45 years and over, have a better 

understanding of personal income tax than those aged 26-35 years of age, 36-45 years of age and 36-45 years of age 

Those with a bachelor's degree have a better understanding of personal income tax than those with lower education 

levels High school / vocational certificate High vocational certificate and bachelor's degree, who has a staff position in the 

body and color department. Have a better understanding of personal income tax than those who have office positions 

Sales staff and service department staff In accordance with the research of Pimpol Suksawat (2017), which has researched 

about knowledge and understanding about personal income tax payment via the internet system of people in Pathum 

Thani Province. The research found that Level of knowledge and understanding about personal income tax payment via 

the internet system Of the people at a moderate level  

With an average of 19.4450, a standard deviation of 3.83128 from the full score of 30 points and in accordance with the 

research of Kusuma Damrongchai and Rose Puri San (2561). Knowledge and understanding about personal income tax of 

people in Ku Thong Subdistrict, Chiang Yuen District Mahasarakham Province, the results showed that most respondents 

Have knowledge and understanding about personal income tax At a moderate level, 124 people, representing 72.94 

percent Followed by knowledge and understanding at a low level of 36 people, representing 21.18 percent and having 

knowledge and understanding at a high level, 10 people, representing 5.88 percent and the comparison of knowledge 

and understanding about personal income tax Of people who have money in Ku Thong Subdistrict, Chiang Yuen District 

Mahasarakham province. Found that the respondents aged Education level And different occupations Have a level of 

knowledge and understanding about personal income tax Differing significantly at the level of 0.05 

 

Keywords: Knowledge and Understanding, Personal Income Tax, 
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บทน า 

 รัฐบาลมีหนาที่หลักก็คือ การบริหารและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การ
ประชาสงเคราะหแ การปูองกันประเทศและรักษาความสงบภายในประเทศ สรางสาธารณูปโภค รวมไปถึงเงินเดือนของราชการ ทหาร ตํารวจ ผูทํา
หนาที่ใหบริการประชาชน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนในชาติดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุณภาพชีวิต  ที่ดี ทั้งน้ีการที่รัฐบาลจะบรรลุเปูาหมายใน
การบริหารประเทศชาติไดน้ัน นอกจากจะใชความรู ความสามารถภายใตคุณธรรมที่ดีแลว ยังจําเป็นตองใชเม็ดเงินจํานวนมหาศาล น่ันหมายความ
วารัฐบาลจะตองมีแหลงรายไดอันเป็นที่มาของเม็ดเงินจํานวนมากเหลาน้ัน ซึ่งแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐบาลก็คือ "ภาษีอากร" ซึ่งเรียกเก็บจาก
ราษฎร การเก็บภาษีจากราษฎรน้ัน มีมาต้ังแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐานศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ จํากอบ หรือจังกอบ" 
 รัฐบาลใชระบบภาษีอากรเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารประเทศชาติใหบรรลุเปูาหมายในทางเศรษฐกิจ และเพื่อใหรัฐบาล
สามารถดําเนินการตามหนาที่ที่มีตอประชาชนในการดูแลความเป็นอยูของประชาชน และรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง  ตลอดจน
นโยบายทางดานการคลังเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในประเทศใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมและเป็นธรรม  
 นโยบายภาษีอากรที่เหมาะสมและเป็นธรรมน้ันในทางทฤษฎีแลว นโยบายภาษีอากรที่ดีควรจะตองไดรับความยินยอมจากประชาชนผู
เสียภาษีดวย ตามหลักการที่ยอมรับในนานาอารยประเทศดวยวลีที่วา “No Taxation without Representation”. (กรมสรรพากร, ออนไลน์) 
 ทั้งน้ีรัฐบาลผูจัดเก็บภาษีและประชาชนผูมีเงินไดซึ่งเป็นผูจายภาษี จะตองปฏิบัติตาม กฎหมายภาษีอากรอยางเครงครัด รัฐบาลตองใช
ระบบภาษีอากรชวยเหลือผูมีรายไดนอย และจัดสรร ทรัพยากรอยางเป็นธรรม สวนการเสียภาษีอากรอันเป็นหนาที่ของผูมีเงินไดทุกประเภทน้ันมี
ความจําเป็น อยางย่ิงที่ตัวผูเสียภาษีควรจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่จาย  ตลอดจนการคํานวณตางๆ ให ถูกตองครบถวนตาม
ประมวลรัษฎากร และตองย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากผูมีเงินไดทุกประเภท โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งเรียกเก็บจากบุคคลผูมีเงินไดน้ันมีฐาน
กวางขวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินได โดยการที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดเป็นจํานวนมากในแตละปีน้ัน ก็
นับเป็นแหลงรายไดที่สําคัญอยางหนึ่งของรัฐบาลโดยมีกรมสรรพากรเป็นหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บภาษี 
 หากประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องของการเสียภาษีเป็นอยางดี และเสียภาษีดวยความสมัครใจ อันเป็น
หนาที่ของประชาชนในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และรัฐบาลก็ไมเขามาแทรกแซงการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ก็คงไมเกิดปใญหา
ในทางปฏิบัติ มากนัก แตในปใจจุบันเมื่อใดหากรัฐบาลตองการใชงบประมาณในการบริหารประเทศมากขึ้น กรมสรรพากรมักจะถูกกดดันใหตรวจ
ตราผูเสียภาษีใหเสียภาษีอยางเครงครัดครบถวน ทําใหผูเสียภาษีไดรับความเดือดรอนจากการตรวจตราแบบเขมงวดน้ีดวย โดยอาจจะตองสง
เอกสาร รายงานทางการเงินเพื่อตรวจสอบ ผูเสียภาษีหลายรายเกิดความรูสึกกังวลวาจะตองถูกประเมินภาษีเพราะไมแนใจวาการคํานวณภาษีของ
ตนถูกตองครบถวนหรือไม โดยปใญหาสวนหน่ึงก็เกิดจากความไมแนนอนของการปรับใชประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรที่มีใหเห็นเป็นประจํา 
 ดังน้ัน เพื่อกอใหเกิดประโยชนแตอประเทศชาติในการเสียภาษีน้ัน ทุกภาคสวนที่เก่ียวของไมวาจะเป็นกรมสรรพากรผูทําหนาที่จัดเก็บ

ภาษีหรือสถาบันอ่ืนๆ ที่มีหนาที่ในการใหบริการวิชาการสูสังคม จึงควรมีสวนรวมอยางจริงจังที่จะใหความรูและขอมูลที่เพียงพอสําหรับการเสีย

ภาษีที่ถูกตองครบถวนและเป็นธรรม ในขณะเดียวกันประชาชนผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่เสียภาษีทุกคนก็ควรจะเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

การเสียภาษีที่ถูกตอง ในการน้ีผูวิจัยจึงไดดําเนินการสํารวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของพนักงานบริษัท โต

โยตาเมืองตาก จํากัด ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพออันเป็นแนวทางสําหรับการใหบริการความรูดานภาษีอากรอันกอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง

แกประชาชนผูมีเงินได นํามาซึ่งประโยชนแที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติในลําดับตอไป 

 

วัตถุประสงคแของงานวิจัย 
1. เพื่อสํารวจระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของพนักงานบริษัท โตโยตาเมืองตาก จํากัด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ  พนักงานบริษัท โตโยตาเมืองตาก จํากัด 
ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล และสุพรรณี พุทธรัตนแ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องความรูและทัศนคติของ ผูย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎรแธานี  ผลการวิจัยพบวาผูย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในทองที่
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สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎรแธานี 2 มีความรูเก่ียวกับการย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในภาพรวมในระดับปานกลาง จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทํา 
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพียง  1 ใน 4 เทาน้ัน หากพิจารณาถึงความรูในแตละ
ดานพบวา ความรูที่ผูย่ืนภาษีตองไดรับการพัฒนาเป็นอันดับแรก คือดานการหักคาใชจาย เพราะมีผูย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจํานวนมากที่ไม
มีความรูความเขาใจในประเด็นดังกลาว ทั้งน้ีอาจจะเกิดเงินไดแตละประเภทมีจากรายละเอียดในการหักคาใชจายเพื่อย่ืนภาษีที่แตกตางกัน โดย
ขึ้นอยูกับประเภทเงินไดเชน เงินไดจากคาจางจะหักคาใชจายแบบเหมารอยละ 40 ไมเกิน 60,000 บาท เป็นตน ความรูที่ผูย่ืนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตองพัฒนารองลงมาคือการหักลดหยอน ซึ่งรายละเอียดที่เฉพาะแตละบุคคล แตการทราบถึงสิทธิลดหยอนจะมีประโยชนแตอผูย่ืนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดามาก เชน สิทธิลดหยอนจากการซื้อกรมธรรมแประกันชีวิตที่มีอายุกรมธรรมแต้ังแต 10 ปีขึ้นไป มีสิทธินํามาลดหยอนไดเทาที่จาย
จริงไมเกิน 100,000 บาท, คาซื้อหนวยลงทุนประเภทกองทุนรวมระยะยาว ลดหยอนไดเทาที่ซื้อจริงแตไมเกิน 15% ของรายไดและไมเกิน
500,000 บาท, คาซื้อหนวยลงทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลดหยอนไดเทาที่ซื้อจริงไมเกิน 15% ของรายไดและเมื่อรวมกับกองทุน
สํา รองเลี้ยงชีพแลวไมเกิน 500,000 บาท, เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เป็นตน ความรูที่ตองพัฒนาอันดับที่ 3 คือ ความรูดานการคํานวณ
ภาษี โดยแบงเป็น 2 คือ (1) การคํานวณภาษีสํา หรับผูมีเงินไดต้ังแต 60,000 บาท ตองคํานวณภาษีในอัตรารอยละ 0.5 ของเงินไดพึงประเมิน
กอนหักคาใชจายเปรียบเทียบกับการคํานวณภาษีตามอัตรากาวหนาโดยตองชําระภาษีในจํานวนที่มากกวา (2) อัตราภาษีบุคคลธรรมดาเป็นแบบ
กาวหนา จากผลการศึกษาดังกลาว การที่ผูย่ืนแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูในระดับปานกลางอาจจะเป็นเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญ
เป็นผูย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบ ภงด. 91 หรือมีรายไดจากคาจางเพียงแหลงเดียวและจํานวนรายไดไมสูงมาก จึง
ทํา ใหไมไดสนใจเรื่องการหักคาใชจาย การหักคาลดหยอนและการคํานวณภาษีสําหรับทัศนคติในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในทองที่สํา นักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎรแธานี 2 พบวา ผูย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีทัศนคติในภาพรวมอยูใน
ระดับดี และสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในขณะที่มีความรูในการย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง 
อาจจะเกิดจากการที่กลุมตัวอยางเป็นกลุมที่มีรายไดจากคาจางเป็นหลักและทราบถึงหนาที่ที่จะตองย่ืนภาษีเพื่อเป็นแหลงรายไดของรัฐบาล ทํา 
ใหมีความตระหนักในการย่ืนภาษี แตยังไมมีความรูหรือไมตองการเรียนรู เน่ืองจากมีรายไดในระดับไมสูงมากอาจจะไมจํา เป็นตองใชสิทธิลด
หยอย ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของพิจิตรา อินคาคร (2551) ที่พบวาการขาดความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาสงผลใหมีทัศนคติไมดีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 ความสัมพันธแระหวางความระดับความรูกับทัศนคติในการย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎรแธานี 
2 พบวาระดับความรูในการย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรโดยรวมมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติในการย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎรแธานี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือหากผูมี
หนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูเก่ียวกับการย่ืนแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเพิ่มขึ้น จะทํา
ใหผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีทัศนคติที่ดีตอการย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดบุคคลธรรมดา  และสงผลใหมีอัตรา
การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเขมิกา ต้ังประกายโรจนแ(2553) พบวาผูที่ผาน
การอบรมทางภาษีที่มากครั้ง มีความรูเพิ่มขึ้นทําใหมีทัศนคติที่ดีขึ้น สงผลตอความสมัครใจในการเสียภาษีที่ถูกตองครบถวน 
 กุสุมา ด ารงชัย และกุหลาบ ปุริสาร (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ประชาชน ในตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1.ศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ของประชาชนในตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 2.เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในตําบล กูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามตัวแปรอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ พบวา 1. ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  อยูในระดับปานกลาง จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 
72.94 รองลงมา คือมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 21.18 และมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก จํานวน 
10 คน คิดเป็นรอยละ 5.88 2. ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนผูมีเงินได ในตําบล
กูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 3. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากขอมูลการ
สัมภาษณแไมเคยเขาฟใงคําบรรยายหรือไดรับการอบรมทางดานความรูทางภาษีอากร  
 พิมพแลภัส สุขสวัสด์ิ (2560) ไดทําการวิจัยเรื่อง“ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ต
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงคแเพื่อ  1) เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบ
อินเทอรแเน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบ
อินเทอรแเน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชาชนที่นามาใชในการสํารวจ คือ ประชาชน
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ผูมีเงินได ที่จะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใน 2 อําเภอของจังหวัดปทุมธานีคือ อําเภอคลองหลวงและอําเภอลาลูกกา การศึกษาทาการสุม
ตัวอยางดวยวิธี Taro Yamane เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบ
อินเทอรแเน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ตมากกวาเพศชาย และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จะมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ตมากที่สุด ซึง่ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ตมากที่สุดคือ ระดับการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี และผูตอบแบบสอบถาม
ที่มีอาชีพเจาของกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ตมากที่สุด2) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกันมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ต ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาครั้งน้ีกําหนดขอบเขตการศึกษาไวเฉพาะพนักงานบริษัท โตโยตาเมืองตาก จํากัด 3 สาขา คือ สาขา
เมืองตาก สาขาแมสอด และสาขาสามเงา 

2. ขอบเขตดานประชากรที่ศึกษา คือ พนักงาน บริษัท โตโยตาเมืองตาก จํากัด 3 สาขา คือ สาขาเมืองตาก สาขาแมสอด และสาขา
สามเงา 

3. ตัวแปรในการวิจัย มีดังน้ี 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ พนักงานบริษัท โตโยตาเมืองตาก 
จํากัด 3 สาขา คือ สาขาเมืองตาก สาขาแมสอด และสาขาสามเงา 

  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการสาํรวจระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีศึกษา พนักงาน บริษัทโตโยตาเมือง
ตาก จํากัด เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัย สรางขึ้นเอง แบงเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามตัวเลือก 2 ตัวเลือก (ถูก - ผิด) จํานวน 30 ขอ เพื่อวัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะ ปลายเปิดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดวยการเดินสุมตามกรอบกลุมตัวอยางที่กําหนด และเก็บแบบสอบถามคืนทันที พรอม

ทั้งตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแ  

 

การวิเคราะหแขอมูล 

 การวิเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการโดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบ  ความถูกตองสมบูรณแ ลงรหัส บันทึก
ขอมูล ทําการวิเคราะหแและประมวลผลขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแ 
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามสวนที่ 1 จะนํามาวิเคราะหแโดย คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และจะนําเสนอ
ขอมูลที่วิเคราะหแ ในลักษณะขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของขอมูลที่รวบรวมได 
 ลักษณะของคําถามในสวนที่ 2 จะนํามาวิเคราะหแโดย คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และจะนําเสนอขอมูลที่
วิเคราะหแ ในลักษณะขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของขอมูลที่รวบรวมได 
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 แบบสอบถามสวนที่ 3 เป็นสวนปใญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ จะใชการบรรยายเชิงพรรณนาตามขอเสนอแนะที่กลุมประชากรได
เสนอแนะไวในแบบสอบถาม 
5. การทดสอบสมมติฐาน  
สรุปผลการวิจัย 

1.ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของพนักงาน บริษัท  โตโยตาเมืองตาก จํากัด  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได บุคคลธรรมดา อยูในระดับปานกลาง โดยคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีผูไดคะแนน
ตํ่าสุด 11 คะแนน จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 2.67 ไดคะแนนสูงสุด 28 คะแนน จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 4.00 และผูไดคะแนน 26 
คะแนนมีจํานวนมากที่สุด 19 คน คิดเป็นรอยละ 12.67 

2. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจําแนกตามตัวแปร เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ผูไดคะแนนตํ่าสุด 11 คะแนน เป็นเพศชาย จํานวน 2 คน เพศหญิง จํานวน 2 คน คิด
เป็นรอยละ 1.33 ผูไดคะแนนสูงสุด 28 คะแนน เป็นเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 4.00 ฐานนิยม (Mode) ของคะแนนที่มีผูทําไดมากที่สุด 
เพศชายเทากับ 26 คะแนน มีจํานวน 19 คน คิดเป็นรอย ละ 12.67 เพศหญิงเทากับ 16 คะแนน มีจํานวน 11 คน คิดเป็นรอยละ7.33 

3. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปร อายุเพศ เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ผูไดคะแนนตํ่าสุด 11 คะแนน มีอายุ 26-35 ปี จํานวน 2 คน อายุ 36-
45 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 1.33 ผูไดคะแนนสูงสุด 28 คะแนน มีอายุ 26-35 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 4.00 และคะแนน 26 
คะแนน เป็นคะแนนฐานนิยมที่มีจํานวนผูทําได รวมมากที่สุด 19 คน โดยมอีายุ 26-35 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ1.33 อายุ 36-45 จํานวน 
12 คน     คิดเป็นรอยละ 8.00 อายุ 45 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน  คิดเป็นรอยละ3.33 เมื่อพิจารณาฐานนิยมของคะแนนเป็นรายอายุ พบวา อายุ 
15-25 ปี มีฐานนิยมที่ 15 คะแนน จํานวน 4 คน มีฐานนิยมที่ 16 คะแนน จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 2.67 อายุ 26-35 ปี มีฐานนิยมที่ 23 
คะแนน จํานวน 10 คน   มีฐานนิยมที่ 25 คะแนน จํานวน 10 คน คิดเป็นรอย 6.67 อายุ 36-45 ปี มีฐานนิยมที่ 26 คะแนน จํานวน 12 คน คิด
เป็นรอยละ 8.00 อายุ 45 ปีขึ้นไป มีฐานนิยมที่ 25 คะแนน จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 4.00 

4. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาเมื่อพิจารณาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ผูไดคะแนนตํ่าสุด 11 คะแนน มีการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 1.33 ผูไดคะแนนสูงสุด 28 คะแนน 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 4.00 และคะแนน 26 คะแนน เป็นคะแนนฐานนิยมที่มีจํานวนผูทําได รวมมากที่สุด 
19 คน โดยมกีารศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 1.33 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 6.67 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 4.67 เมื่อพิจารณาฐาน
นิยม ของคะแนนเป็นรายการศึกษา พบวา การศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย มีฐานนิยมที่ 26 คะแนน จํานวน 2 คน คิดเป็นรอย ละ 1.33 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีฐานนิยมที่ 26 คะแนน จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 6.67 การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีฐานนิยมที่ 23 คะแนน จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 8.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี มีฐานนิยมที่ 17 คะแนน 
จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 6.00 และการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีฐานนิยมที่ 27 คะแนน จํานวน  คน คิดเป็น รอยละ 2.67 

5. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรตําแหนงงานเมื่อพิจารณาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จําแนก ตามตัวแปรตําแหนงงาน พบวา ผูไดคะแนนตํ่าสุด (11 คะแนน) เป็นพนักงานแผนกบริการ
จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 2.67 ผูไดคะแนนสูงสุด (28 คะแนน) เป็นพนักงานแผนกตัวถังและสี จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 4.00 และ
คะแนน 26 คะแนน เป็นคะแนนฐานนิยมที่มีจํานวนผูทําได รวมมากที่สุด (19 คน) โดยมีตําแหนงเป็นพนักงานแผนกบริการ จํานวน 10 คน คิด
เป็นรอยละ 6.67 พนักงานแผนกตัวถังและสี จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 6.00 เมื่อพิจารณาฐานนิยม ของคะแนนเป็นรายตําแหนงงาน พบวา 
ตําแหนงพนักงานออฟฟิต มีฐานนิยมที่ 27 คะแนน จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 2.67 ตําแหนงพนักงานแผนกขาย มีฐานนิยมที่ 16 คะแนน 
จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 3.33 ตําแหนงพนักงานแผนกบริการ มีฐานนิยมที่ 26 คะแนน จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 6.67ตําแหนง
พนักงานแผนกตัวถังและสี มีฐานนิยมที่ 26 คะแนน จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 6.00 
ตอนท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล  ธรรมดาของพนักงาน บริษัท โตโยตาเมืองตาก 
จ ากัด ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และต าแหนงงาน 
 พบวาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ พนักงาน บริษัท โตโยตาเมืองตาก จํากัด ตามตัวแปรเพศ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชาย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาเพศหญิง 
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ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ พนักงาน บริษัทโตโยตาเมืองตาก จํากัด ตามตัวแปรวุฒิอายุ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ พนักงาน บริษัทโตโยตาเมืองตาก จํากัด ตามตัวแปรอายุ พบวา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได บุคคลธรรมดาของพนักงาน บริษัทโตโยตาเมืองตาก จํากัด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีอายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 
ปี และอายุ 36-45 ปี ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ พนักงาน บริษัทโต
โยตาเมืองตาก จํากัด ตามตัวแปรการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
สรุปและอภิปรายผล 

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุ 26 - 35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีตําแหนงเป็น

พนักงานแผนกบริการ 

2. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสีย

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อยูในมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยคะแนน 26 คะแนนเป็นระดับคะแนนที่มีผูทําไดจํานวนมากที่สุด 

 3. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน พบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศชายมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาเพศหญิง ผูที่ มีอายุ 

45 ปีขึ้นไป  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีอายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี และอายุ 36-45 ปี ผูที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว า

มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ผูที่มีตําแหนงพนักงาน

แผนกตัวถังและสี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีตําแหนงพนักงานออฟฟิต  พนักงานแผนกขาย และ

พนักงานแผนกบริการ สอดคลองกับการวิจัยของ พิมพแลภัส สุขสวัสด์ิ (2560) ที่ไดวิจัยเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานระบบอินเทอรแเน็ต ของประชาชนอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 19.4450 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83128 จากคะแนนเต็ม 

30 คะแนน และสอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา ดํารงชัย และกุหลาบ ปุริสาร (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสีย

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อยูในระดับปานกลาง จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 72.94 รองลงมา คือมีความรู

ความเขาใจอยูในระดับนอย จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 21.18 และมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 5.88 

และผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนผูมีเงินได ในตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ที่ระดับ 0.05 
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ศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการซ้ือสินคาจากรานคาปลกีแบบเดิมของผูบริโภค 
ในเขต ต.หนองบวัใต อ.เมือง จ.ตาก 

A study of marketing mix and purchasing behavior from traditional retailers of consumers  
in Nong Bua Tai Subdistrict, Mueang District, Tak Province 

จีระยุทธ  อินทรแงาม1 ชุติมณนฑแ  เกตุยอย2   และ อารียา จันสอง3 

Chirayuth Inngam1 Chutimanon Ket Yoi 2 and Areya jansong3 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง ศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือสินคาจากรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองตาก เป็นการ
วิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคแ 1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่ซ้ือสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิม 2. เพื่ อศึกษาปใจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของผูบริโภคจากรานคาปลีกแบบเดิม  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคจากรานสะดวกซ้ือ  ผลการวิจัยพบวา   
 1.ปใจจัยสวนบุคคลของผูบิโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุต่ํากวา 20 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.  อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
และทํางานรับจาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท มีสถานภาพสมรส และยานพาหนะที่ใชสวนใหญเป็นรถยนตแและรถจักรยานยนตแ 2.
พฤติกรรมการซ้ือสินคาจากรานคาปลีกสวนใหญซ้ือสินคาจากรานคาปลกีแบบดั้งเดิม(รานโชวแหวย) ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ ไดแก สามีภรรยาและ
ญาติพี่นอง ซ้ือมากกวาสัปดาหและ 1 คร้ัง คาใชจายในแตละคร้ัง 100-200 บาท เฉลี่ยการซ้ือตอเดือน มากกวา 10 คร้ัง เฉลี่ยการซ้ือแตละคร้ัง 100-200 
บาท ชวงเวลาที่ซ้ือ 18.00-22.00 น.ชวงเวลาที่ซ้ือในเทศกาลสงกรานตแ เหตุผลที่ซ้ือเพราะราคาสินคาต่ํากวารานคาปลีกประเภทอ่ืน ประเภทที่ซ้ือไดแก 
เคร่ืองครัว ( เชน นํ้าปลา นํ้าตาล ซอสปรุงรส เป็นตน ) เหตุผลในการซ้ือเม่ือตองการซ้ือสินคาทีละหลายชิ้น เหตุผลที่ไดซ้ือเพราะการบริการของพนักงาน 
3.ปใจจัยการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือสินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิม โดยภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปใจจัยทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง โดย
ผูบริโภคใหความสําคัญตอปใจจัยทางการตลาดจากมากไปหานอย ดังน้ี คือ ผลิตภัณฑแ ราคา การบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 4.
ขอเสนอแนะของผูซ้ือสินคาและบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในเขต ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก พบวา มีขอเสนอแนะในเร่ือง สถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก โปรโมชั่น ชวงเทศกาล ราคาสินคา การเพิ่มจํานวนสินคา 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมของผูบริโภค,รานคาปลีกแบบดัง้เดิม 
 

Abstract 
 Research Study of marketing mix and purchasing behavior from consumer convenience stores in Mueang Tak District 
Is a survey research Objective 1. To study the personal factors of consumers who bought products from traditional retail 
stores. 2. To study the marketing mix factors of consumers from traditional retail stores. 3. To study consumer buying 
behavior. From convenience stores The research found that  
 1. Personal factors of most consumers are female, low age Over 20 years of education Secondary / Vocational 
Occupation / private business And work for hire estimate salary 10,000-20,000 baht with marital status And most used vehicles 
are cars and motorcycles 2. The behavior of buying products from most retailers buying products from traditional retail stores 
(show shop) influences purchasing decisions such as husband, wife and relatives. Buy more than 1 time per week, each time cost 
100-200 baht, average purchase per month, more than 10 times the average Each purchase 100-200 baht. Period of purchase 
18.00-22.00 hrs. Time of purchase in Songkran Festival. Reasons to buy because the product price is lower than other types of 
retail stores. The type of purchase is kitchenware (such as fish sauce, sugar, seasoning sauce, etc.). The reason for buying when 
you want to buy multiple pieces at a time. Reasons to buy because of staff service 3. Marketing factors that affect the selection 
of traditional retail stores Overall, consumers have a moderate level of opinions on marketing factors. By consumers The 
importance to the marketing factors from the most to the least as follows: products, prices, services, distribution channels 
Marketing promotion 4. Suggestions of buyers of products and services in traditional retail stores in Nong Bua Sub-district, Mueang 
District, Tak Province. Locations and facilities, promotion, festive season, product price, increasing the number of products 
Keywords: Consumer behavior, traditional retail stores 
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บทน า 

 ธุรกิจรานคาปลีกมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในปใจจุบัน ของผูบริโภคในดานการซื้อสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอยางมาก โดย

ยุคของการคาปลีกรานสะดวกซื้อไดเริ่มมาต้ังแตปี พ.ศ. 2500หรือเรียก วายุคคาปลีกแบบไทย ซึ่งการคาเริ่มมาต้ังแตโบราณต้ังแตการเพราะปลูก

เพื่อดํารงชีวิตละนําผลผลิตที่ไดมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาอื่นๆ ที่สามารถหาไดเอง พอคาชาวจีนไดเริ่มเขามามีบทบาทตอธุรกิจคาขายของไทย

ต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรแ และเป็นผูเริ่มนําสินคาเขามาจากตางประเทศต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สวนเศรษฐกิจแบบเปิดของไทยเริ่ มตน

ต้ังแตการทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2398 ทําใหมีพอคาตางชาติเขามาคาขายในประเทศไทยมากย่ิงขึ้นและกรงเทพฯจึง

กลายเป็นศูนยแกลางการคาขายของประเทศตอมาในปี พ.ศ.2500-2510 ธนาคารไดเริ่มปลอยกูใหกับพอคาปลีกและทําใหเกิดบทบาทของพอคา

สงและพัฒนาไปสูการเป็นซัพพลายเออรแในปี พ.ศ. 2510-2539 เป็นชวงเวลาที่เกิดพอคาปลีกแบบสมันใหม น่ันคือ ไดเกิดหางสรรพสินคาขึ้นและ

มีการขยายสาขาขึ้นมากมาย ทั้งน้ีเน่ืองจากการยอมรับของผูบริโภคโดย เฉพาะผูบริโภคที่มีรายไดสูง และต้ังแตปี พ.ศ. 2539 -ปใจจุบัน หลังจาก

ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกยังสงผลใหผูคาปลีกหลายรายที่ใชเงินลงทุนไปมากในการขยายธุรกิจและการขายสาขาเริ่มมีปใญหาเกี่ยวกีบสภาพ

คลองทางการเงินและบางรายตองปิดตัวลงอยางหลีกเลี่ยงไมได แตผลกระทบที่รุนแรงที่สุดก็คงมาจากการประกาศปรับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบ

ลอยตัว ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ซึ่งมีผลกระทบไปยังทุกภาคธุรกิจ นับต้ัง แตการสั่งปิดสถาบันการเงิน ภาว ะหน้ีสินและสภาพคลองทาง

การเงินที่นําไปสูการลมละ ลายของบางบริษัท การปลดพนักงาน และการวางงาน (สมาคมนักลงทุน เนนคุณคา ประเทศไทย 01: 16 ; 2014) 

 ภาวะเหลาน้ีสงผลอยางมากตอธุรกิจคาปลีก ประกอบกับนโยบายการเปิดเสรีทางการคาตามเงื่อนไขของ IMF ไดทําใหผูคาปลีกราย

เล็กและรายกลางบางรายตองปิดกิจการลง สวนผูประกอบการรายใหญก็ตองขายกิจการคาปลีกใหกับนักลงทุนชาวตางชาติ เพื่อนําเงินที่ไดไ ป

พยุงธุรกิจเดิมของตนใหอยูรอด จึงทําใหในปใจจุบันหางรานที่ประกอบธุรกิจแบบสมัยใหม เกือบทั้งหมดตกอยูในมือนักลงทุนชาวตางชาติและดวย

ความไดเปรียบทางดานความรู เทคโนโลยีและเงินทุน ทําใหรานคาปลีกตางชาติเหลาน้ี ทําการขยายสาขาอยารวด เร็ว ทั้งน้ีเพื่อชิงความไดเปรียบ

ทางดานทําเลและกลุมลูกคาที่เป็นของนักลงทุนตางชาติ (สมาคมนักลงทุนเนนคุณคา ประเทศไทย . 01; 16 : 2014) 

 จากความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาที่เกิดขึ้น ทําใหรายไดของผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิมลดลงซึ่งสาเหตุสําคัญมา

จากคูแขงทางการคาที่ใหบริการผูบริโภคกลุมเดียวกัน ซึ่งก็คือธุรกิจคาปลีกแบบสมัยใหม ที่มีการดําเนินงานอยางเป็นระบบมีเทคโนโลยีขั้นสูง มา

ชวยในการบริการลูกคา มีการบริการอยางเต็มรูปแบบ เชนที่จอดรถ หรือบริการสงสินคา มีเงินทุนสูงและมีเครดิตทางการคาดีกวารานคาปลีก

แบบเดิม ทําใหผูบริโภคหันมาใชบริการธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมากขึ้น ทําใหธุรกิจสมัยใหมมีความได เปรียบดานทําเลที่ต้ังและจากสภาว ะการ

แขงขันอยางรุนแรงดังกลาวทําใหรานคาปลีกแบบเดิมประสบปใญหาขาดทุนและบางรานตองปิดตัวลงในที่สุด 

 นอกจากน้ัน ธุรกิจคาปลีกมีนักลงทุนเป็นชาวตางชาติเป็นผูถือหุนรายใหญตองมีการจัดสรรกําไรใหแกนักลงทุนเหลาน้ันดวยแลทําให

เงินตราที่หมุนเวียนในประเทศกลับไหลออกนอกประเทศสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

 ปใญหาอีกดานหน่ึงของผูคาปลีกแบบเดิม คือ การขาดขอมูลที่เป็นประโยชนแแกตนไดแก ขอมูลที่มาจากผูบริโภค ทั้งในดานของสินคา

และบริการของผูบริโภคตองการ ตลอดจนถึงความคิดและความรูสึกที่ผู บริโภคมีตอรานคาปลีกแบ บเดิม ซึ่งถาหากผูประกอบรานคาปลีก

แบบเดิมทราบขอมูลเหลาน้ี จะสามารถนํา มาใชในการปรับปรุงกลยุทธแในการขาย และปรับปรุงรานคาปลีกแบบเดิมใหตรงตามความตองการ

ของผูบริโภค  ซึ่งจะทําใหผูบริโภคหันมาใชบริการจากรานคาปลีกแบบเดิมมากขึ้นทําใหผูประกอบการมีรายไดเพิ่มมากขึ้น และมีผลกําไรจากการ

ดําเนินงาน 

 ดังน้ันผูวิจัย จึงเห็นความจําเป็นและมีความตองการที่จะศึกษาถงึพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลกีแบบเดิม ทั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูล

ที่เป็นประโยชนแตอผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในการนําไปศึกษาและปรับปรุงกิจการรานคาปลีกแบบเดิมของตนเอง 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

กนกกร ชูแกว (2547 , หนา 14-17)ไดศึกษาถึงทัศนคติ และพฤติกรรมผูบริโภคตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีก แบบเนน
สินคาราคาถูก ตางชาติในเขต กรุงเทพฯ โดยทําการศึกษาเฉพาะกลุมประชาชน ในเขต กรุงเทพฯ ที่มีต อการเลือกซื้อสินคา โดยทําการศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคและทําการวิเคราะหแ ถึงสาเหตุที่สงผลทําใหเกิดแรงจูงใจใหผูบริโภคเลือกที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแหรือสินคาน้ันๆซึ่งเป็นการ
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คนหาหรือกรวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคา และการใชของผูบริโภคแตละรายวามีความ ตองการและพฤติกรรมการซื้อ และการใช
ผลิตภัณฑแของผูบริโภควาแตละรายน้ันมีลักษณะพฤติกรรมอยางไรตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบเนนสินคาราคาถูก ตางชาติ โดย
ศึกษาจากความคิดเห็นของผูบริโภคจากการตอบแบบสอบถาม ถึงสาเหตุการเลือกซื้อสินคาของแตละบุคคล โดยดูวาพฤติกรรมน้ันเป็นพฤติกรรม
ที่มาจากเหตุจูงใจ หรือการไดรับอิทธิพลใดๆ ทั้งจากปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกตอการตัดสินใจซื้อภายใตอิทธิพลเหลาน้ีหรือไม 
 เกศสิริ แตศิลปสาธิต (2538 : 63-65)ศึกษาลักษณะการใหบริการของรานสะดวกซื้อในเขต กรุงเทพฯ ซึ่งการวิจัยสามารถสรุปไดวา
ผูบริโภคเห็นดวยตอการใหบริการของรานสะดวกซื้อเมื่อพิจารณาแตละดานพบวาผูบริโภคเห็นดวยมากตอลักษณะการใหบริการดานสินคา  ดาน
ราคาดานการจัดจําหนาย แตเห็นดวยนอยตอลักษณะการใหบริการดานสงเสริมการตลาด เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันตามคุณลักษณะของ
ผูบริโภคพบวา ผูบริโภคชายและหญิงที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอลักษณะการใหบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 รสมาริน ดํารงสันติสุข(2545 : บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเรื่องปใจจัยที่เก่ียวของกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นรานคาปลีกสมัยใหม
ของเจาของรานขายของชํา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทรแ โดยศึกษาระดับการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็นรานคาปลีกสมัยใหมของเจาของ
รานขายของชํา ศึกษาปใจจัยสภาพแวดลอมและปใจจัยสวนบุคคลที่คาดวาดมีผลตอการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นรานคาปลีกสมัยใ หมของ
เจาของรานขายของชํา  และศึกษาความสําพันธแระหวางสภาพแวดลอม ปใจจัยสวนบุคคลกับการปรับเปลี่ยนเป็นรานคาปลีกสมันใหมของเจาของ
รานขายของชํา โยพบวาระดับการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็นรานคาปลีกแบบสมัยใหมอยูในระดับจะปฏิบัติจริง 
 วันวิสาขแ โพธิ์ศิริ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา ระหวางรานคาสะดวกซื้อกับรานขายของชํา 
โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมผูบริโภคระหวางรานสะดวกซื้อกับรานขายของชํา ในเขตสมุทรปราการ โดยจําแนก
ผูบริโภคตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได โดยพบวา พฤติกรรมของการซื้อสินคาของผูบริโภครานสะดวกซื้อกับรานขายของชําแตกตาง
กันเฉพาะเรื่องความถี่ในการซื้อสินคา และคาใชจายในการซื้อสินคาในแตละครั้ง โดยเฉลี่ย เหตุผลที่ผูบริโภคใชในการเลือกรานค าพิจารณาจาก
ลักษณะการบริการในดานสินคา ราคา การจัดวางสินคา การบริการ มนุษยแสัมพันธแกับลูกคา และโฆษณา ผูบริโภคเห็นดวยกับกรซื้อสินคาจาก
รานสะดวกซื้อเป็นอยางมาก 
 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิมของผูบริโภคในเขต ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก 
โดยมีวัตถุประสงคแของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิม  
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคจากรานคาปลีกแบบเดิม   
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคจากรานสะดวกซื้อ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรและหนวยวิเคราะหแที่ใชในการวจิัย คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขต ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก มีจํานวนทั้งสิ้น 6,262 คน  
 กลุมตัวอยาง 
 จากจํานวนประชากร 6,262 คน ผูวจิัยใชการคํานวณตัวอยางจากตาราง Taro Yamane ที่ความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 375 คน (พิมพแครั้งที่17, ธานินทรแ ศิลปจารุ ; หนา47 ) 
 จากน้ันผูวิจัยทําการสุมกลุมตัวอยางโดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
ปใจจุบัน ต.หนองบัวใต ไดแบงการปกครองออกเป็น 7  หมูบาน โดยมีเหตุผลในการแบงการปกครองเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการ

บริหารงานการดูแลพื้นที่และบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ไดแก 
 -หนองปรือ 
 -หนองบัวใต 
 -คลองหัวทราย 
 -ดงปู 
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 -ทาเล 
 -หวยทรายสอง 
 -บานหนองตาชื่น 
 ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ี ไดใชวิธีการสุมตัวอยาง ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 กําหนดกลุมตําบลตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 4 หมูบาน จาก 7 หมูบาน ดังน้ี 
 หนองบัวใต หนองปรือ หวยทรายสอง 
ขั้นที่ 2 คํานวณหาสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยาง ที่อาศัยอยูในแตละหมูบาน ที่ทําการสุมไว ไดประชากรจากกลุมตัวอยางในการวิจัยแต

ละหมูบานรวม 375 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จํานวน 19 ขอ 4 ตอน 
 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 7 ขอ 
 ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบด้ังเดิมของผูตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ 12 ขอ 
 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิม มีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 29 ขอ 
 ตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของรานคาปลีกแบบเดิมที่ตองการ มีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
 1.แบบสอบถามฉบับสมบูรณแที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว ไปแจกใหผูบริโภคที่ไดกําหนดกลุมตัวอยางตอบและรอรับคืน 
 2.นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามคาคะแนนที่กําหนด และนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ 
 3.นํารายงานที่ไดจากคอมพิวเตอรแมาแปลผล และสรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหแขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะหแขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ โดยใชโปแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งมีการประมวลผลขอมูลเป็นขั้นตอนคือ
หลังจากการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของแบบสอบถามเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาเปลี่ยนรหัสตัวเลข Code แลวบันทึกรหัสลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรแและเขียนโปรแกรมสั่งงาน โดยใชสถิติดังน้ี 
 1.ขอมูลปใจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ไดแก ความถี่ คารอยละ 
 2.ขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแไดแก ความถี่ คารอยละ 
 3.ขอมูลปใจจัยสวนประสมทางการตลาดจากรานคาปลีกแบบเดิม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวดับลักษณะของรานคาปลีก แบบด้ังเดิมที่ผูตอบแบบสอบถามตองการ มีลักษณะ
เป็นแบบปลายเปิด วิเคราะหแขอมูลโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหา เป็นรายขอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิมของผูบริโภคในเขต ต.หนองบัวใต 

อ.เมือง จ.ตาก มีลําดับการวิเคราะหแขอมูล ดังน้ี 

 1.ปใจจัยสวนบุคคลของผูบิโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุตํ่ากวา 20 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.  อาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว และทํางานรับจาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท มีสถานภาพสมรส และยานพาหนะที่ใชสวนใหญเป็นรถยนตแและ

รถจักรยานยนตแ 

2.พฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกสวนใหญซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบด้ังเดิม(รานโชวแหวย) ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ไดแก สามีภรรยาและญาติพี่นอง ซื้อมากกวาสัปดาหและ 1 ครั้ง คาใชจายในแตละครั้ง 100-200 บาท เฉลี่ยการซื้อตอเดือน มากกวา 10 ครั้ง 
เฉลี่ยการซื้อแตละครั้ง 100-200 บาท ชวงเวลาที่ซื้อ 18.00-22.00 น.ชวงเวลาที่ซื้อในเทศกาลสงกรานตแ เหตุผลที่ซื้อเพราะราคาสินคาตํ่ากวา



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   971 

รานคาปลีกประเภทอื่น ประเภทที่ซื้อไดแก เครื่องครัว ( เชน นํ้าปลา นํ้าตาล ซอสปรุงรส เป็นตน ) เหตุผลในการซื้อเมื่อตองการซื้อสินคาทีละ
หลายชิ้น เหตุผลที่ไดซื้อเพราะการบริการของพนักงาน 

3.สวนประสมทางการตลาดที่มีตอการเลือกซื้อสินคารานคาปลีกแบบด้ังเดิม โดยภาพรวมผูบริ โภคมีความคิดเห็นตอปใจจัยทาง
การตลาดอยูในระดับปานกลาง โดยผูบริโภคใหความสําคัญตอปใจจัยทางการตลาดจากมากไปหานอย ดังน้ี  คือ ผลิตภัณฑแ ราคา การบริการ ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

 
อภิปรายผล 

ผลกาวิจัยเรื่อง ศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบเดิมของผูบริโภคในเขต ต.หนองบัวใต 
อ.เมือง จ.ตาก 

1.ปใจจัยสวนบุคคลของผูบิโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุตํ่ากวา 20 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.  อาชีพคาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว และทํางานรับจาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 -20,000 บาท มีสถานภาพสมรส และยานพาหนะที่ใชสวนใหญเป็นรถยนตแและ
รถจักรยานยนตแ 

2.พฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกสวนใหญซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบด้ังเดิม(รานโชวแหวย) โดนในทางทัศนคติโดนมุมมอง
เจาของรานคาปลีก พบวาปใจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบด้ังเดิม ก็คือ ราคาถูก ใกลบาน ใกลที่ทํางานเดินทางสะดวก
และมีสินคาใหเลือกหลายอยาง และผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ ญาติพี่นอง สามีภรรยา คาใชจายในแตละครั้ง 100-200 บาท เฉลี่ยการซื้อ
ตอเดือน เกิน 10 ครั้ง ชวงเวลาที่ซื้อ 18.00-22.00 น.เหตุผลที่ซื้อเพราะมีความหลากหลายและตรงตามความตองการและจําเป็น  

3.สวนประสมทางการตลาดที่มีตอการเลือกซื้อสินคารานคาปลีกแบบด้ังเดิม โดยภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปใจจัยทาง

การตลาดอยูในระดับปานกลาง โดยผูบริโภคใหความสําคัญตอปใจจัยทางการตลาดจากมากไปหานอย ดังน้ี  คือ ผลิตภัณฑแ ราคา การบริการ ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

4. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยการตลาดกับพฤติกรรมของผูซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบด้ังเดิม พบวาใหความสําคัญดานผลิตภัณฑแ 

และปใจจัยทางดานราคามากที่สุดเพราะวาเป็นสิ่งที่ผูบริโภคตองการจากรานคาปลีกแบบด้ังเดิม คือความหลากหลายของสินคาที่ความตองการ

เกิดขึ้นอยางปใจจุบันทันดวนและการบริการที่เป็นกันเองและรวดเร็ว 
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การพัฒนาหนังสืออเิล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
The Development of Electronic books for Study the use of  

the Electronic Office System of the Northern College 
ธนวัชรแ  แกววงษแเขียว1 

Thanawat  Kaewwongkhieo 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพ่ือศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแนใหอาจารยแและเจาหนาท่ี และบุคลากรของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนไดศึกษาวิธีการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพ่ือศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแน กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนท่ีใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนกิสแ จํานวน 60 คน เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ โดยผูเชี่ยวชาญ 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงาน
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 3) แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพ่ือศึกษาการใชงาน
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนกิสแเพ่ือศึกษาการใชงานระบบสาํนักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนมีความ
พึงพอใจจากผูใชงานจํานวน 60 คน แบงเป็นดานความรูความเขาใจ ดานการใชงานโปรแกรม ซึ่งผลจากแบบทดสอบความพึงพอใจพบวา 
ดานความรูความเขาใจมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 4.37 หมายถึงระดับดี ความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพ่ือ
ศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 4.33 หมายถึงระดับดี ดังนั้นจึง
สามารถสรุปในเบื้องตนไดวาหนังสืออิเล็กทรอนกิสแเพ่ือศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน สามารถชวยให
ผูใชงานมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น สามารถใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, สื่ออิเล็กทรอนิกสแ, สํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ,หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ  
 
Abstract 
  The purposes of the research were develop an electronic book to study  the use of electronic office 
systems of Northern Collage for teachers and staff and personnel of Northern College study how to use the 
electronic office system of the Northern College and to study the satisfaction of users. The population  in this 
research were 60 people The research instruments were 1) An evaluate quality form of electronic books for the 
specialists. 2) An electronic book to study  the use of electronic office systems of Northern Collage. 3) A satisfaction 
form in studying with electronic book  to study the use of electronic office systems of Northern Collage. The data 
analysis were mean, standard deviation and t-test of dependent 
 The results were develop an electronic book to study  the use of electronic office systems of Northern 
Collage satisfaction from 60 users divided into knowledge and understanding the use of the program which results 
from the satisfaction test found that knowledge and understanding had an average level of 4.37 means good level. 
And satisfaction with education with electronic books to study the use of electronic office systems the average 
satisfaction level at 4.33 means good level. Therefore, it can be concluded that the electronic books to study the 
use of electronic office systems of Northern College can help users understand more can use the electronic office 
system of northern college effectively. 
Keywords : Development, Electronic Media, Electronic Office, Electronic Book 
 
บทน า 

                                                             
1   อาจารยแคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวดัตาก 0922458822 
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สื่อการเรียนรูจัดวาเป็นองคแประกอบสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สื่อเทคโนโลยีทางดานการศึกษาชวยในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมาก โดยเฉพาะการจัดการกับความรู เพื่อ
นําองคแความรูมาใชประโยชนแ และสามารถสรางรูปแบบการประยุกตแใชงานไดกวางขวาง หนังสื่ออิเล็กทรอนิกสแ (E-Book) เป็นสื่อการเรียนรูหน่ึง
ที่จะทําใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีทางการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองได เป็นสื่อที่จัดทําและแสดงผลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแ 
เป็นแฟูมขอมูลคอมพิวเตอรแที่สามารถอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรแทั้งในระบบออฟไลนแและออนไลนแ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธแและโตตอบกับ
ผูเรียนได นอกจากน้ันหนังสืออิเล็กทรอนิกสแสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพแเอกสารที่ตองการออก
ทางเครื่องพิมพแได อีกประการหน่ึงที่สําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสแสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีจะไมมี
ในหนังสือธรรมดาทั่วไป (ไพฑูรยแ  ศรีฟูา,2551) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ สามารถออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคล องกับความตองการรายบุคคล มีการอธิบาย
เน้ือหาบทเรียนใหเขาใจงายขึ้น ไมเบื่องาย สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความนาสนใจและเกิดความพึงพอใจในกาเรียนรู มีความสนใ จ 
กระตือรือรน ทําใหผลการเรียนรูของผูเรียนมีระดับของผลการเรียนรูที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการเ รียนรูมีประสิทธิภาพผูวิจัยจึงพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนใหผูเรียนรูเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่เขาใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ของ

วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ของวิทยาลัย 
นอรแทเทิรแน มีประสิทธิภาพในการใชงานในระดับดี 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนผูใชงานมี
ความรูความเขาใจอยูในระดับมากขึ้นไป 

3. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่เขาใชงานหนังสืออิเลก็ทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแนอยูในระดับมากขึ้นไป 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ (ถาวร นุนละออง 2550: 11–13) หมายถึง หนังสือ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสแที่ผูอานสามารถ
อานผานทางอินเตอรแเน็ต หรืออุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแแบบ พกพาอื่นๆได สําหรับหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสแน้ันจะมีความหมายรวมถึง
เน้ือหา ที่ถูก ดัดแปลงอยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาไดโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแ แตก็ใหมีลักษณะ พิเศษ คือ สะดวกรวดเร็วในการ
คนหาและผูอานสามารถอานพรอมกันไดโดยไมตองรอใหอีกฝุาย สงคืนหองสมุด เชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่ว ๆ ไป หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ
(Electronic Book) คือ เครื่องมือที่ตองมีอุปกรณแในการอาน คือ ฮารแดแวรแ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอรแ หรืออุปกรณแ อิเล็กทรอนิกสแพกพาอื่น ๆ 
พรอมทั้งติดต้ังระบบปฏิบัติการ หรือซอฟตแแวรแที่ใชอานขอความตาง ๆ เชน ออแกไนเชอรแแบบพกพา, Pocket Pc หรือ พีดีเอ เป็นตน สวนการ
ดึงดูดขอมูล e - Book ใน ปใจจุบันมีอยู 2 ประเภท คือ ซอฟตแแวรแที่ใชอานขอมูลจาก e - Book และซอฟตแแวรแที่ใชเขียนขอมูล ออกมาเป็น e - 
Book หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Book) หรือที่นิยมเรียกกันอยางแพรหลายวา e - Book เป็นนวัตกรรมใหมในวงการหนังสือ หองสมุด 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สําหรับทางวิชาชีพ หองสมุดแลวe - Book จะเป็นพัสดุหองสมุดยุคใหมที่เปลี่ยนจากรูปแบบด้ังเดิมซึ่งเป็นหนังสือที่
ผลิต จาก การเขียน หรือการพิมพแตัวอักษร หรือภาพกราฟิกลงในกระดาษ หรือวัสดุชนิดอื่น ๆ เพื่อบันทึก เน้ือหาสาระในรูปตัวหนังสือ รูปภาพ
หรือสัญญาลักษณแ ตาง ๆ เชนที่ใชกันทั่วไปจากอดีตจนถึง www.ssru.ac.th 6 ปใจจุบัน เปลี่ยนมาบันทึกและนําเสนอเน้ือหาสาระทั้งหมดเป็น
สัญญาณอิเล็กทรอนิกสแในรูปสัญญาณ ดิจิตอลลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกสแประเภทตางๆ เชน แผนซีดีรอม ปาลแมบุก หนังสือระบบเครือขาย หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสแรูปแบบอื่นๆ ซึ่งรวมเรียกวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ หรือ e - Bookการท า หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Publishing) 
เป็นหนังสือที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรแ โดยไม พิมพแเน้ือหาสาระของหนังสือบนกระดาษ หรือจัดพิมพแเป็นรูปเลมหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ
สามารถเปิด อานไดจากจอคอมพิวเตอรแ เหมือนกับเปิดอานจากหนังสือโดยตรง แตหนังสืออิเล็กทรอนิกสแมี ความสามารถมากมาย เชน ขอความ
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ภายในหนังสือสามารถเชื่อโยงกับขอความภายในหนังสือเลมอื่น ไดโดยเพียงผูอานกดเมาสแในตําแหนงที่สนใจแลว www Browsers จะทําหนาที่
ดึงขอมูลที่เชื่อมโยง แสดงใหอานหนังสือไดทันที หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ สามารถแสดงขอความ อักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหวเสมือนวีดีโอ 

สื่อการเรียนรู จึงจัดวาเป็นองคแประกอบสําคัญอยางหน่ึงที่ทํา ใหกระบวนการสอนครบบริบูรณแและยัง อาจกลาวไดวา เป็นตัวชี้ถึง
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งน้ันๆ เพราะสื่อเป็นตัวกลางสําคัญ ที่นําเอา ความรูและประสบการณแเขาไปสูการรับรูของผูเรียน ซึ่ง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุเก่ียวกับสื่อการเรียนรูไววา สื่อการเรียนรูเป็นเครื่องมือสงเสริมสนับสนุน
การจัด กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูของ หลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 27) 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ระเบียบวิจัย 
     การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D : Research and Development) ใชแบบแผนการวิจัยแบบทดลองกับหน่ึงกลุมมีการ
ทดสอบกอนและหลังทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ 
      1) แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ โดยผูเชี่ยวชาญ  

     2) อิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัย 
          นอรแทเทิรแน  
     3) แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัย

นอรแทเทิรแน 
 3. การดําเนินการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนกับ
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกอาจารยแ เจาหนาที่ และ บุคลากรของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนจํานวน 60 คน ใหผูเรียนรูทําแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั้งหมดนําไป
วิเคราะหแขอมูลทางสถิติ 
  
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนผลปรากฏ
เป็นไปตามวัตถุประสงคแที่ต้ังไวดังน้ี 

 ดานความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็นมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรแท (Likert) ไดผลดังน้ี 
ตารางที่ 1 ความรูความเขาใจที่มีตอการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน 

แปลผล 

1. การนําเสนอเน้ือหาอยางมีระบบ 4.34 0.45 มาก 
2. สามารถเขาถึงเน้ือหาไดงายและรวดเร็ว 4.32 0.32 มาก 
3. สามารถนําความรูที่ไดไปใชงานไดจริง 4.45 0.27 มาก 
4. ความเขาใจการทํางานของในระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ 4.34 0.41 มาก 
5. ผลลัพธแของระบบมีความถูกตอง 4.42 0.25 มาก 

เฉลี่ย 4.37 0.34 มาก 
 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ 
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รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน 

แปลผล 

6. การนําเสนอเน้ือหา เหมาะสม นาสนใจ 4.42 0.55 มาก 
7. สามารถเขาถึงเน้ือหาไดงายและรวดเร็ว 4.21 0.46 มาก 
8. การนําเสนอเน้ือหา มีความชัดเจน เขาใจงาย 4.35 0.56 มาก 
9. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน และเหมาะสม 4.24 0.51 มาก 
10. ภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับเน้ือหา 4.36 0.54 มาก 
11. การเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ สงเสริมใหผูเรียน เรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.42 0.53 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.52 มาก 
      

สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานเพื่อทดสอบ ซึ่งการสรุปและอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานดังน้ี 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ที่สรางขึ้นสามารถอธิบายวิธีการใช
งาน การเขาใชงานในสวนตาง ๆ ของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ มีประสิทธิภาพในการใชงานในระดับดี 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนผูใชงานมี
ความรูความเขาใจอยูในระดับ 4.37 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

3. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่เขาใชงานหนังสืออิเลก็ทรอนิกสแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสแของวิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแนอยูในระดับดีมาก โดยผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.33 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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 1.  ควรออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแใหมคีวามหลากหลายตอการใชงาน 
 2.  นําความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสแในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมตอยอดความรู 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เพ่ือ
ศึกษาประเทศไทยไดกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) คนไทย ไทยตองเตรียมความพรอมรับมือในทุกดาน โดยเฉพาะการออม
ในชวงวัยทํางานใหเพียงพอตอการดํารงชีพในวัยสูงอายุ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือกาวเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคง 
และมีคุณคา ซึ่งไดแบงการดําเนินงานเป็น 4 สวน สวนแรกเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว สวนที่สองเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
สังคมผูสูงอายุ และในสวนที่3 คําถามการลงทุนออมของผูสูงอายุผล และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะในการออมของผูสูงอายุ  

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออมของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 
ดานพฤติกรรมการใชจายของผูสูงอายุ,พฤติกรรมของผูสูงอายุตอรูปแบบการรับขอมูลสื่อสารจากสถาบันการเงิน, พฤติกรรมผูสูงอายุ
ตอระยะเวลา ความถ่ีในการออม, ปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุและ ดาน พฤติกรรมของผูสูงอายุความตองการบรรลุ
สิ่งที่ต้ังใจสงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ แบงออกไดเป็น 12 หมูบานในอ.บานตาก ไดแกเชน หมูบานหมูที่ 2 บานปากรองหวยจี้, หมูที่ 3 
บานสันปุาลาน, หมูที่ 4 บานสันปุาลาน, หมูที่ 7 บานตะฝใ่งสูง, หมูที่ 13 บานตากออก, หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้, หมูที่ 8 บานสอง
กอง,หมูที่ 9 บานวังไมสาน, หมูที่ 10 บานปากวัง หมูที่ 11 บานวังไมสาน, หมูที่ 12 บานใหมแมบอน, หมูที่ 15 บานใหมสองกอง และ
จากการตอบแบบสอบถาม พบวาพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ทั้ง 5 ดาน คือดาน
พฤติกรรมการใชจายของผูสูงอายุมีคาใชจายเพ่ือดูแลเลี้ยงชีพ ,พฤติกรรมของผูสูงอายุตอรูปแบบการรับขอมูลสื่อสารจากสถาบัน
การเงินผูสูงอายุไดรับขาวสารทางปูายโฆษณา และประกาศในชุมชนพ้ืนที่, พฤติกรรมผูสูงอายุตอระยะเวลา ความถ่ีในการออมผูสูงอายุ
สูงจะออมมากข้ึนเมื่อมารายไดมากข้ึน, ปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุคือผูสูงอายุไดรับขอมูลขาวสาร ผาน
อินเตอรแเน็ต มีผลตอการออมและ ดาน พฤติกรรมของผูสูงอายุความตองการบรรลุสิ่งที่ต้ังใจสงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ ตองการมีเงิน
เก็บไมเป็นภาระของลูกหลานอยางย่ังยืนอยากใหภาครัฐบาลสงเสริมการออมของ 20-40 ปี ใหความรูกับประชาชาชนของแหลงเงิน
ออม สถาบันการเงินใหผลตอบแทนเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุใน 10-20 ปีขางในอนาคต เพ่ือลดภาระการดูแลผูสูงอายุตอลูกหลานใน
อนาคต 
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Abstract 
This research The objective of this study is to study the saving behavior of the elderly in Tak Ok 

Subdistrict, Ban Tak District, Tak Province, in order to study Thailand towards the aging society. Especially the 
savings during working age to be sufficient for living in the elderly And health care To step into the old age with 
quality, stability and value which divided the operation into 3 parts The first part about personal information The 
second part is a questionnaire about the behavior of the elderly society. And in the third part, 3 questions about 
saving the savings of the elderly.  

The results of the study showed that the saving behavior of the elderly in Tak Ok Subdistrict, Ban Tak 
District, Tak Province, consisted of 5 aspects. Consisting of the spending behavior of the elderly, the behavior of 
the elderly on the form of receiving information from financial institutions, the elderly behavior per period The 
frequency of saving, factors that affect the saving behavior of the elderly and the behavior of the elderly, the 
need to achieve the intention to deliver value to the elderly. Can be divided into 12 villages in Ban Tak district, 
such as village, Moo 2, Ban Pak Rong, Huai Jie, Moo 3, Ban San Pa Lan, Moo 4, Ban San Pa Lan, Moo 7, Ban Fang 
Sung, Moo Moo 13 Ban Tak Out, Moo 1 Ban Pak Rong, Huai Jie, Moo 8, Ban Song Kong, Moo 9, Wang Mai San 
House, Moo 10, Ban Pak Wang, Moo 11, Wang Mai San Ban, Moo 12, Ban Mai Mea Bon, Moo 15, Mae Ban Mae 
song kong. And from the questionnaire response It was found that the saving behavior of the elderly in Tak Ok 
Subdistrict, Ban Tak District, Tak Province in 5 aspects. In terms of spending behavior of the elderly, there is a 
cost to care for the elderly, the behavior of the elderly in the form of receiving information from financial 
institutions. And announcements in the community area, Elderly behavior per period The frequency of saving for 
the elderly is higher, saving more when coming in more income, factors that affect the saving behavior of the 
elderly is that the elderly receive information. Over the internet Affects the savings, And the behavior of the 
elderly, the need to achieve what is intended to give value to the elderly Want to have money to keep, not a 
burden of children, sustainably, want the government to promote savings of 20-40 years Educating the people of 
the source of savings Financial institutions provide returns to support the elderly society in the next 10-20 years. 
To reduce the burden of caring for the elderly in the future 

 
Keyword: Saving behavior, Elderly 
 
บทน า 
 เน่ืองจากประเทศไทยไดกาวสูสังคมผูสูงอายุ(Aging society)  พิจารณาจากคําจัดความ “สังคมผูสูงอายุ คือสังคมที่มีประชากรอายุ60 
ปีขึ้นไป จํานวนผูสูงอายุในไทยขณะน้ีอยูที่ประมาณ 10.8 ลานคน คาดวาในปี 2564 จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณแ และอีก 15 ปีขางหนาจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 16 ลานคน สถานการณแดังกลาวจะนํามาสูปใญหาทั้งดานเศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคม ประเทศไทยตองเตรียมความพรอมรับมือใน
ทุกดาน โดยเฉพาะการออมในชวงวัยทํางานใหเพียงพอตอการดํารงชีพในวัยสูงอายุ และการดูแลสุขภาพ เพื่อกาวเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
มีความมั่นคง และมีคุณคาผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในทางตรงกันขามกับประชากรวัยทํางานและเด็กจะลดลงเรื่อยๆ สาเหตุหลักมา
จากคนมีอายุยืนมากขึ้น แตอัตราการเกิดนอย ปใจจุบันสัดสวนของประชากรวัยทํางานอยูที่ 4.5 คน ตอการดูแลผูสูงอายุ 1 คน และเด็ก 1 คน 
แตในอนาคตจะอยูที่ 1.7 คน ตอผูสูงอายุ 1 คน และเด็ก 1 คน สงผลใหคนวัยทํางานตองหารายไดใหมากขึ้น เพื่อมาดูแลผูสูงอายุผลกระทบอีก
ดานคือเศรษฐกิจ ประเทศจะขาดแคลนแรงงานในระบบ ภาครัฐอาจตองมีมาตรการขยายอายุเกษียณราชการ  สําหรับคนมีใจอยากทํางานตอ 
สวนภาคเอกชนพิจารณาจางงานผูสูงอายุที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานการที่โครงสรางประชากรมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ประเทศไทยจะรักษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางไร ในขณะที่กําลังแรงงานลดลงสวนที่สองคือสังคมสูงวัยไมใชปใญหา แตปใญหาคือเมื่อคนไทยเขาสูอายุ 60 ปี ยัง
พึ่งตนเองไมได และไมมีการเตรียมการวา เมื่อเริ่มทํางานแลวจะวางแผนชีวิตหลังเกษียณอยางไรคาดการณแวาหลังจากอายุ 60 ปี คนไทยจะมีอายุ
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ไปอีกประมาณ 20 ปีโดยเฉลี่ย เรื่องคาใชจายดานอาหารผูสูงอายุอยางเดียวไป 20 ปีประเทศ จึงตองเตรียมการเขาสูสังคมสูงวัยปใจจุบัน ผูสูงอายุ
มีจํานวนมากขึ้นแตคนวัยทํางานมีลดลง อีกทั้งผูสูงอายุย่ิงมีอายุมากขึ้นย่ิงมีคาใชจายตางๆสูงขึ้น เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา รายไดของครัวเรือนยังมีความไมแนนอนขึ้นลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ สวนคาใชจายของครัวเรือนทั่วประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากคาครองชีพที่สูงขึ้นทําใหมีรายจายเพื่อการอุป โภคบริโภค
เพิ่มขึ้น สงผลใหครัวเรือนมีสัดสวนคาใชจายรวมตอรายไดเพิ่มขึ้น และเหลือเงินสําหรับการเก็บออมและนําไปชําระหนี้ไดนอย เห็นไดจากสัดสวน
การออมตอรายไดที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองจากปี 2545-2549 จากแนวโนมดังกลาว อาจทําใหครัวเรือนมีเงิน
ออมไมพอใชในยามสูงอายุผูสูงอายุที่ตองเกษียณจากการงาน ไมมีรายไดตองอาศัยรายไดจากเงินที่เก็บออมไวมากพอก็จะในการดํารงชีพ การ
ออมเป็นพฤติกรรมที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูสูงอายุเพราะการออมทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดหลังจากเกษียณจากการทํา งาน
ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาวใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสังคมผูสูงอายุ ในเขตอําเภอบานตากจังหวัดตาก จํานวน1 ,600 คน 
ซึ่งมีความหลากหลายทางดานอาชีพ วิถีชีวิตที่แตกตางกันดานรายได วิถีชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปสงผลตอการออมของผูสูงอายุ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัด ตาก 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ในการศึกษา ผูศึกษาไดคนควาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเป็นหัวขอ ดังตอไปนี้ 

2.1 ความหมายของการออมการออม หมายถึง สวนตางระหวางรายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหน่ึง (Incomes - Expenses 
= Saving) อาจกลาวไดงายๆวา เป็นเงินรายไดที่เหลือจากการใชจายแลวนํามาเก็บสะสมทีละเล็กที่ละนอยใหพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผานไป 

2.2 พฤติกรรมของการออมของผูสูงอายุ ซึ่งในการวางแผนเกษียณตองเขาใจอะไรบาง เพื่อที่จะทําใหชีวิตบั้นปลายของเราไมตอง
ซึมเศรา และเครียดจากการที่มีเงินไมพอ 1. เขาใจการเกษียณกอน2. เขาใจตัวเอง 3. เขาใจสุขภาพ 4. เขาใจสินทรัพยแ 5. อยารอใหใครมาดูแล 

2.3 ประเภทของการออมเงิน "6 ประเภทการออมเงิน การออมเงินในปใจจุบันสามารถเลือกออมไดหลายประเภทการออมที่นาสนใจ 
1.ออมเงินในบัญชีเงินฝาก  2.ออมเงินในหุน  3.ออมเงินในประกันชีวิต  4.ออมเงินใน LTF/RMF เป็นการลงทุนระยะยาว 5.ออมเงินในกองทุน
รวม 6.ออมเงินในอสังหาริมทรัพยแ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  

2. นําผลจากการศึกษาขอ 1 มาประมวลแลวกําหนดกรอบความคิดสําหรับการวิจัย 

3. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 

4. สรางเครื่องมือแบบสอบถามพฤติกรรมการออมของสังคมผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  

5. ทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดทําการสุมตัวอยางไว 

8. วิเคราะหแแปลผลขอมูล 

9. พฤติกรรมการออมของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งน้ี ไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังน้ี 
1. ขอบเขตเน้ือหา เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย พฤติกรรมการออมเงินของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก สวนของขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ 
จํานวนสมาชิก (จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา) ตลอดจนจํานวนผูพึ่งพิงที่ผูตอบแบบสอบถามตองดูแลหรือคาดวาจะตองดูแลในอนาคตโดยเป็น
แบบสอบถามในลักษณะใหเลือกตอบ 
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2. ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากร เพศชายและหญิงมีประชากรทั้งหมด จํานวน  5,184 คน อายุ
ระหวาง 60 ปีขึ้นไป ในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จ.ตาก ซึ่งมีจํานวนผูสูงอายุ 1,600 คน (กรมการปกครอง,2561) เพื่อปูองกันผิดพลาด
ของแบบสอบถาม ดังน้ันขนาดของตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 310  ตัวอยาง 

3. กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 310 คน เลือกตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง เชน 
ผูสูงอายุ จากชมรมผูสูงอายุในตําบลตากออก และผูสูงอายุ ชุมชนหมูบานในเขตตําบลตากออก อําเภอบานตาก จ.ตาก เชน หมูบานหมูที่ 2 บาน
ปากรองหวยจี้ ,หมูที่ 3 บานสันปุาลาน ,หมูที่ 4บานสันปุาลาน, หมูที่ 7 บานตะฝใ่งสูง,หมูที่ 13 บานตากออก,หมูที่ 1บานปากรองหวยจี้,หมูที่ 8 
บานสองกอง,หมูที่ 9 บานวังไมสาน,หมูที่ 10 บานปากวังหมูที่ 11 บานวังไมสาน, หมูที่ 12 บานใหมแมบอน ,หมูที่ 15 บานใหมสองกอง 
  สวนการตอบแบบสอบถาม คือ ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่  12 หมูบาน มาวิเคราะหแ ใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการสราง
แบบสอบถาม แบงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม    
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของสังคมผูสูงอายุทั้ง 5 ดาน คือประกอบดวย ดานพฤติกรรมการใชจายของ
ผูสูงอายุ,พฤติกรรมของผูสูงอายุตอรูปแบบการรับขอมูลสื่อสารจากสถาบันการเงิน, พฤติกรรมผูสูงอายุตอระยะเวลา ความถี่ในการออม, ปใจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุและ ดาน พฤติกรรมของผูสูงอายุความตองการบรรลุสิ่งที่ต้ังใจสงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ ซึ่ง เป็นแบบ 
Likert Scale มี 5 ระดับ  
  ตอนที่ 3 คําถามการลงทุนออมของผูสูงอายุ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ    
 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บจากผูสูงอายุในชวงอายุระหวาง 60ปีขึ้น ในบริเวณอําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก จํานวน 310 กลุมตัวอยางเพื่อปูองกันผิดพลาดของแบบสอบถาม ดังน้ันขนาดของตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 310  ตัวอยาง และนํา
ขอมูลที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณแมาวิเคราะหแทางสถิติ 
การวิเคราะหแขอมูลและสถิติท่ีใช 

1. การวิเคราะหแขอมูล 

 แบบสอบถามในสวนที่เป็น เป็นแบบสอบถามของการใหความสําคัญเรียงลําดับความสําคัญ โดยเป็นแบบสอบถามในลักษณะให

เลือกตอบและเติมขอความ  

 2. สถิติที่ใช 

  2.1 นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมด มาตรวจความสมบูรณแของแบบสอบถาม และวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS/PC  

  2.2 มาเป็นเครื่องมือหลักในการแปรผลขอมูล ซึ่งภายหลังจากที่ไดดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยไดแบบสอบถามครบ 

310 ชุด แลว จะมขีั้นตอน 

การแปรผลขอมูล ดังน้ี 

- ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล โดยดําเนินการตรวจสอบวาแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบน้ันใหขอมูลที่ครบถวนสมบูรณแ ซึ่งหากพบ

ไมสมบูรณแจะคัดแยกออกไมนํามาใชในการแปรผล 

- ขั้นตอนการลงรหัส คือ การนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลววากลุมตัวอยางมีการตอบขอมูลสมบูรณแมาระบุรหสัตามที่ได

กําหนดไวแลว 

- ขั้นตอนการประมวลผลขอมูล คือ การนําขอมูลที่ระบุรหัสแลวบันทึกลงโปรแกรม SPSS V.16 โดยการทดสอบคาความถี่ คาเฉลี่ย 

และระดับนัยสําคัญทางสถิติโดยเรียงลําดับความสําคัญ โดยแตละคําถามมคีําตอบใหเลือก 5 ระดับ ตาม Likert Scales คอื มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑแการใหคะแนนแตละระดับ ดังน้ี 

       ระดับ     คะแนน 

    มากที่สุด   5 คะแนน 

มาก   4 คะแนน 
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ปานกลาง   3 คะแนน 

นอย      2 คะแนน 

นอยที่สุด   1 คะแนน 

 

เกณฑแการแปลผลคะแนนเฉลี่ยมีดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 ; 162) (บุญ 

ชม ศรีสะอาด, 2553 : 40 – 48) 

        คาเฉลี่ย             ระดับ 

   4.50-5.00  ความพึงพอใจ มากที่สุด 

   3.50-4.49  ความพึงพอใจ มาก 

   2.50-3.49  ความพึงพอใจ ปานกลาง 

   1.50-2.49  ความพึงพอใจ นอย 

   1.00-1.49  ความพึงพอใจ นอยที่สุด 

 

   2.3 สถิติที่ใช 

  2.3.1. นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมด มาตรวจความสมบูรณแของแบบสอบถาม และวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรปู 

SPSS/PC  

  2.3.2. นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจก

แจงความถีแ่สดงผลเป็นคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายลักษณะ

ประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยาง 

  หาคารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสูตร ดังน้ีน้ี(ชูศรี วงศแ

รัตนะ,2541, หนา 40) 

  

  เมื่อ P แทน คารอยละ หรือ เปอรแเซ็นตแ 

        แทน     ความถี่ทีส่ํารวจได 

          n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของขอมูล ในแบบสอบถาม (กัลยา นิชยแบัญชา, 2545 : 39) โดยใช

สูตร ดังน้ี 

 

 

  เมื่อ        X    แทน   คาคะแนนเฉลี่ย 

              x   แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                                        n         แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของขอมูล (กัลยา วานิชยแบัญชา, 2545 : 48) 

โดยใชสูตร ดังน้ี 

      

        

โดยที่ 

 S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

        (x )2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการออมของสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ในตําบลตากออก  อําเภอบานตาก จังหวัดตากกลุมคนที่มีอายุ
ระหวาง 60ปีขึ้นไป ในอําเภอบานตาก จังหวัด ตาก จากแบบสอบถามจํานวน 310 ฉบับรายละเอียดดังน้ี ดานความพฤติกรรมการใชจายของ
ผูสูงอายุพอใจระดับปานกลางพอในการดูแลเลี้ยงชีพ พบวา รอยละ 3.44 พฤติกรรมของผูสูงอายุตอรูปแบบการสื่อสารขอมูลทางโฆษณา หรือ 
อินเตอรแเน็ตจากสถาบันการเงิน ของการออมเงิน  ความพึงพอใจตอการับขอมูลทางการเงินมากจากสื่อปูายโฆษณา ประกาศ รอยละ 3 .78 
พฤติกรรมผูสูงอายุ ระยะเวลา ความถี่ในการออมและจํานวนเงินออมความพึงพอใจระดับมาก มีความพึงพอใจออมเมื่อมีรายไดมากขึ้นคิดเป็น
รอยละ3.98 ปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุมีความพึงพอใจระดับมาก ผูสูงอายุไดรับขาวสารจากสถาบันเงินจากขอมูลขาวสาร
ผานอินเตอรแเน็ต คิดเป็นรอยละ 3.99 ดาน พฤติกรรมของผูสูงอายุความตองการบรรลุสิ่งที่ต้ังใจสงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ มีความพึงพอใจระดับ
มาก ผูสูงอายุตองการมีเงินเก็บไมเป็นภาระลูกหลานอยางย่ังยืนคิดเป็นรอยละ3.92ความพึงพอใจในการลงทุนในการออมเงินที่เหมาะสมกั บ
ผูสูงอายุผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตากการลงทุนในการออมเงินที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ อยูรับปานกลาง โดยพึงพอใจที่ออมเงินบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยแคิดเป็นรอยละ3.90 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมพฤติกรรมการออมของสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ในตําบลตากออก  อําเภอบานตาก 
จงัหวัดตาก สวนใหญมักสะสมการออมเงินในรูปแบบของการซื้อที่ดิน และรูปแบบการออมบัญชีเงินฝากธนาคารแบบสะสมทรัพยแ และยังไม
ตระหนักเรื่องการออมเก็บไวในเกษียณสําหรับหนุมสาววัยทํางานอายุ 20 ตนๆ ก็คงรูสึกวายังไกลตัวอีกมาก หรือถัดมาในวัยกลางคนอายุ
ประมาณ 30 ปี ขึ้นไปก็มักคิดวาเรายังมีเวลาเหลืออีกหลายปี คนไทยวัย 40-60 วางแผนเกษียณผิดพลาด สงผลใหเงินไมพอใชรูหรือไมวาในปี 
2568 ประเทศไทยจะมีสัดสวนผูสูงอายุที่มากถึง 20% ของประชากรทั้งประเทศอยากใหภาครัฐบาลสงเสริมการออมของ20 -40ปี ใหความรูกับ
ประชาชาชนของแหลงเงินออม สถาบันการเงินใหผลตอบแทนเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุใน 10-20 ปีขางในอนาคต เพื่อลดภาระการดูแลผูสูงอายุ
ตอลูกหลานในอนาคต สําหรับพฤติกรรมการออมของสังคมผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ ประเภทขาวสารขอมูลจากสื่อจากสถาบันการเงิน และ
รายไดของผูผูสูงอายุ สงผลตอการเลือก แหลงออมเงินกับสถาบันการเงินของสังคมผูสูงอายุ ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
ตารางท่ี 1 ตอนท่ี 1   เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
แสดงรอยละของประชากร จ าแนกตามเพศ              

ลักษณะขอมูลสวนตัว จ านวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 68 21.93 
      หญิง 242 78.06 

รวม 310 100.00 
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ตาราง 4.2 แสดงรอยละของประชากร จ าแนกตามอายุ 

ลักษณะขอมูลสวนตัว จ านวน (คน) รอยละ 
อายุ   
       60-64 ปี 115 37.0 
       65-69 ปี 98 31.6 
       70-74 ปี 40 12.90 
       มากกวา 75 ปี 57 18.7 

รวม 310 100.00 
 
 

ตาราง 4.3 แสดงรอยละของประชากร จ าแนกระดับการศึกษา 

ลักษณะขอมูลสวนตัว 
การศึกษา 

จ านวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา ประถมศึกษา 166 53.5 
ประถมศึกษา (ป.6 ) 54 17.4 
มัธยมศึกษา (ม.6) 22 7.0 
สูงกวา มัธยมศึกษา 68 21.9 

รวม 310 100.00 
 

 

ตาราง 4.4 แสดงรอยละของประชากร จ าแนกตามอาชีพ  

ลักษณะขอมูลสวนตัว จ านวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
       ไมมีอาชีพ 162 52.3 
       เกษตรกร 61 19.0 
       ขาราชการบาํนาญ 56  18.0 
       คาขาย  31 10.00 

รวม 310 100.00 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมของผูสูงอายุในต าบลตากออก อ าเภอบานตาก จังหวัดตาก 
ตารางท่ี 2  
1.ดานพฤติกรรมการใชจายของผูสูงอาย ุ

คาใชจายของผูสูงอายุวัย 60 ขึ้นไป X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

- เพื่อดานสุขภาพพลามัยตนเอง 3.40 0.84 ปานกลาง 
- เพื่อใชจายยามเกษียณ 3.40 0.81 ปานกลาง 
- เพื่อกําไร/ทุน 3.34 0.89 ปานกลาง 
- พักอาศัย ดูแลคนในครอบครัว ลูกหลาน 3.41 0.84 ปานกลาง 
- ออมเงินยามฉุกเฉินสําหรับผูสูงอายุ 3.35 0.79 ปานกลาง 
- เพื่อดูแลเลี้ยงชีพ 3.44 1.02 ปานกลาง 
- เพื่อซื้อทรัพยแสิน ที่ดิน 3.39 0.74 ปานกลาง 

ผลรวม 3.39 0.92 ปานกลาง 

 
2. พฤติกรรมของผูสูงอายุตอรูปแบบการรับขอมูลสื่อสารจากสถาบันการเงิน  

รูปแบบการออมเงินสื่อสถาบันการเงินของผูสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

- จดหมายทางตรง 3.52 0.82 มาก 
- ทีวี วิทยุทองถิ่น 3.49 0.81 ปานกลาง 
- เจาหนาที่ของธนาคารฝากประจํา 3.61 1.05 มาก 
- พนักงานขาย 
- ปูายโฆษณา ประกาศ 

3.57 
3.78 

1.02 
0.90 

มาก 
มาก 

 
ผลรวม 3.58 0.93 มาก 

 
3. พฤติกรรมผูสูงอายุตอระยะเวลา ความถ่ีในการออม 
 

ระยะเวลา ความถ่ีในการออมและจ านวนเงินออม X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

- ออมทุกวัน 3.40 0.84 ปานกลาง 
- ออม ทุก3 เดือนและ  6 เดือน 3.59 0.70 มาก 
- ออมทุกเดือน 3.60 0.74 มาก 
- ออมเมื่อมีรายไดมากขึ้น 3.98 0.86 มาก 
- ออมทุก 1 ปี 3.60 0.77 มาก 

ผลรวม 3.63 0.78 มาก 
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4. ปใจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของผูสูงอาย ุ

ความพึงพอใจในดานการออมเงิน X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

- รายไดและความความพรอมในการออม 3.72 0.86 มาก 
- ผลตอบแทนจากการออมเงิน 3.73 0.89 มาก 
- การวางแผนในการออมเงินในอนาคต 3.98 0.77 มาก 
- ทัศนคติที่มีตอการออมเงิน 3.96 0.67 มาก 
- จากขอมูลขาวสารผานอินเตอรแเน็ต 3.99 0.94 มาก 

ผลรวม 3.90 0.83 มาก 

 
5. ดาน พฤติกรรมของผูสูงอายุความตองการบรรลุสิ่งท่ีต้ังใจสงผลคุณคาแกวัยผูสูงอาย ุ

ความพึงพอใจในดานสิ่งท่ีต้ังใจ X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

- ตองการมีเงินเก็บดูแลลูกหลาน 3.69 0.77 มาก 
- ตองการมีเงินดูแลสุขภาพ 3.80 0.86 มาก 
- ตองการมีเงินใชจายยามฉุกเฉิน 3.71 0.81 มาก 
- ตองการมีเงินออมอยางย่ังยืนรูสึกมีคุณคาทางสังคม 3.65 0.78 มาก 
- ตองการมีเงินเก็บไมเป็นภาระลูกหลานอยางย่ังยืน 3.92 0.84 มาก 

ผลรวม 3.75 0.80 มาก 

 

ตอนท่ี 3 รูปแบบการออมเงินของผูสงูอายุในอ าเภอบานตาก จังหวัดตาก 

ความพึงพอใจในดานการออมเงินกับผูสูงอาย ุในอ าเภอบานตาก 
จังหวัดตาก X  S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

- บัญชีเงินฝากออมทรัพยแ 3.90 0.94 มาก 
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3.70 0.92 มาก 
- เงินฝากประกัน 3.75 0.96 มาก 
-บัญชีเงินฝากประจํา  
-บัญชีเงินฝากสหกรณแ 
-สลากออมสิน 
-พันธบัตรรัฐบาล 
-กองทุนรวม 
-RMF 
-LMF 
-สะสมทองคํา 
-ซื้ออสังหาริมทรัพยแ 
-กองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ 
-อื่นๆ 

3.86 
3.40 
3.50 
2.50 
2.08 
1.01 
1.99 
3.00 
2.00 
2.10 
3.60 

0.86 
0.84 
0.86 
0.82 
0.70 
0.61 
0.20 
0.81 
0.80 
0.81 
0.87 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
มาก 

ผลรวม 2.88 0.40 ปานกลาง 
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สรุปและอภิปรายผล 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศหญิงจํานวน 242 ราย คิดเป็นรอยละ 78.06 และ
เป็นเพศชาย จํานวน 68  ราย คิดเป็นรอยละ 21.93 มีชวงอายุ  60-64  ปี คิดเป็นรอยละ37.0 รองลงมา อายุ65-69  ปี คิดเป็นรอยละ 31.60ปี และ
อายุ 75 ปี คิดเป็นรอยละ 12.9  มี และมีชวงอายุ 70-74 ปี คิดเป็นรอยละ 18.7 ตามลําดับระดับการศึกษาระดับ ตํ่ากวาประถมศึกษา 166 คนคิด
เป็นรอยละ 53.5 รองลงมา สูงกวามัธยมศึกษาจํานวน 68 ราย เป็นรอยละ 21.9  ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา(ป.6) จํานวน 54 ราย คิดเป็นรอย
ละ 17.4และมัธยมศึกษา(ม.6) จํานวน 22 ราย เป็นรอยละ 21.9  ตามลําดับ รายไดของผูสูงอายุไดไมมีรายไดตอเดือน คิดเป็นรอยละ 38.7 รองลงมา
คือ รายไดตํ่า 2,000 บาท คิดเป็นรอยละ 30.6  สูงกวา 4,000 บาท คิดเป็นรอยละ 21.20 และรายได 2,001-4,000 บาทจํานวน 29 รายคิดเป็นรอย
ละ 8.4 ตามลําดับ อาชีพของผูสูงอายุกลุมตัวอยาง ไมประกอบอาชีพจํานวน 162 คน คิดเป็นรอยละ 52.30 รองลงมาคือ เกษตรกรจํานวน 61 รายคิด
เป็นรอยละ 19.0และ ขาราชการบํานาญจํานวน 56 รายคิดเป็นรอยละ 18.00 และคาขาย 31 ราย คิดเป็นรอยละ 10 ตามลําดับ 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูสูงอายุในต าบลตากออก อ าเภอบานตาก จังหวัดตากในแตละดาน 
1.ดานพฤติกรรมการใชจายของผูสูงอายุ ในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตากพบวาผูสูงอายุมีคาใชจายที่จําเป็นดังน้ี พบวา 

ผูสูงอายุอําเภอบานตาก จ.ตากเห็นวาในอําเภอบานตาก ดานพฤติกรรมการใชจายของผูสูงอายุ ในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจปานกลางกลาง (คาเฉลี่ย = 3.40, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุ อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอควร มีคาใชจายเพื่อดูแลเลี้ยงชีพสําหรับผูสูงอายุ พบวา (คาเฉลี่ย = 3.44, S.D. = 1.02) รองลงมา คาใชจายคือ
พักอาศัย ดูแลคนในครอบครัว ลูกหลาน ของผูสูงอายุอําเภอบานตาก จังหวัดตาก (คาเฉลี่ย = 3.41 , S.D. = 0.84) และเพื่อใชจายในดาน
สุขภาพพลาลมัยตนเอง ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก (คาเฉลี่ย = 3.40, S.D. = 0.84) เพื่อใชจายยามเกษียณสําหรับผูสูงอายุ(คาเฉลี่ย = 3.40 , 
S.D. =0.84)และ ออมเงินยามฉุกเฉินสําหรับผูสูงอายุ(คาเฉลี่ย = 3.35, S.D. =0.79)ตามลําดับ    

2. ดานพฤติกรรมตอรูปแบบการรับขอมูลสื่อสาร จากสถาบันทางการเงินของผูสูงอายุ 
ในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตากพบวาการรับขอมูลสื่อสาร จากสถาบันทางการเงินของผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก เห็นวา โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 3.59 , S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุ 
ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวาผูสูงอายุไดรับขาวสารทางปูายโฆษณา และประกาศในชุมชนพื้นที่(คาเฉลี่ย = 3.78 , S.D. = 
0.90) รองลงมา คือ ไดรับทราบขาวสารทางการเงินจากเจาหนาที่ของธนาคาร(คาเฉลี่ย = 3.61, S.D. = 1.05) และผูสูงอายุรับทราบขาวสารจาก
พนักงานขายประกันชีวิตและพนักงานธนาคาร (คาเฉลี่ย = 3.57, S.D. = 1.02)ผูสูงอายุไดรับขาวสารจากจดหมายทางตรงจากธนาคารที่ตนเอง
เป็นเจาของบัญชี (คาเฉลี่ย = 3.52, S.D. = 0.82)และไดรับขาวสารจาก สื่อทีวี และวิทยุทองถิ่น(คาเฉลี่ย = 3.49, S.D. = 0.81)ตามลําดับ 

3. ดานพฤติกรรมผูสูงอายุตอระยะเวลา ความถี่ในการออมพบวา ผูสูงอายุอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เห็นวาพฤติกรรมผูสูงอายุตอ
ระยะเวลา ความถี่ในการออมผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 
3.64, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวาผูสูงอายุสูงจะออมมากขึ้นเมื่อ
มารายไดมากขึ้น (คาเฉลี่ย = 3.98, S.D. = 0.86) รองลงมา ผูสูงอายุออมเงินทุกเดือน (คาเฉลี่ย = 3.60, S.D. = 0.77) และ ผูสูงอายุจะออมเงิน
ทุก  1 ปี(คาเฉลี่ย = 3.60, S.D. = 0.74) ผูสูงอายุจะออมเงินทุก  3 เดือน และ 6 เดือน(คาเฉลี่ย = 3.59, S.D. = 0.70)  ผูสูงอายุออมเงินทุกวัน 
(คาเฉลี่ย = 3.40, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 

4.ปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของผูสูงอายุ   พบวา ผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เห็นวาปใจจัที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ออมของผูสูงอายุ  โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย = 3.87, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุใน
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวาผูสูงอายุไดรับขอมูลขาวสาร ผานอินเตอรแเน็ต มีผลตอการออม(คาเฉลี่ย = 3.99 , S.D. = 0.94) 
ผูสูงอายุมีการวางแผนในการออมเงินในอนาคต คือ (คาเฉลี่ย = 3.98, S.D. = 0.77) ผูสูงอายุมีทัศนคติที่ดีตอการออมเงิน (คาเฉลี่ย = 3.96, S.D. 
= 0.67) ผลตอบแทนจากการออมก็เป็นสาเหตุของการออม(คาเฉลี่ย = 3.73, S.D. = 0.89)  และ  ผูสูงอายุมีรายไดและมีความพรอมในการออม 
(คาเฉลี่ย = 3.72, S.D. = 0.89) ตามลําดับ  

5.ดานพฤติกรรมของผูสูงอายุความตองการบรรลุสิ่งที่ต้ังใจสงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
ดาน พฤติกรรมของผูสูงอายุความตองการความตองการบรรลุสิ่งที่ต้ังใจสงผลคุณคาแกวัยผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจ มาก 
(คาเฉลี่ย = 3.75, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวา ตองการมีเงินเก็บ
ไมเป็นภาระของลูกหลานอยางย่ังยืน (คาเฉลี่ย = 3.92, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ผูสูงอายุตองการมีเงินดูแลสุขภาพ (คาเฉลี่ย = 3.80, S.D. = 0.86) 
ผูสูงอายุตองการมีเงินใชจายยามฉุกเฉิน(คาเฉลี่ย = 3.71, S.D. = 0.81)ผูสูงอายุตองการมีเงินเก็บดูแลลูกหลาน (คาเฉลี่ย = 3.69, S.D. = 0.77) และ
ผูสูงอายุตองการมีเงินออมอยางย่ังยืนรูสึกมีคุณคาตอสังคม(คาเฉลี่ย = 3.65, S.D. = 0.78)  ตามลําดับ   
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ตอนท่ี 3 การลงทุนในการออมเงินของผูสูงอายุผูสูงอายุในต าบลตากออก อ าเภอบานตาก จังหวัดตาก 
พบวา ผูสูงอายุในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เห็นวาปใจจัย3 การลงทุนในการออมเงินของผูสูงอายุผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอ

บานตาก จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.88, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุในอําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก เป็นรายขอ พบวาผูสูงอายุนิยมฝากในรูปแบบเงินฝากออมทรัพยแ (คาเฉลี่ย = 3.90 , S.D. = 0.94) รองลงมา คือผูสูงอายุ
ฝากบัญชีเงินฝากประจํา (คาเฉลี่ย = 3.86, S.D. = 0.86) ผูสูงอายุเงินฝากการประชีวิต (คาเฉลี่ย = 3.75 , S.D. = 0.86)ผูสูงอายุฝากรูปแบบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (คาเฉลี่ย = 3.70 , S.D. = 0.92)และผูสูงอายุออมเงินในรูปแบบอื่นๆ(คาเฉลี่ย = 3.60 , S.D.=0.87     ) ผูสูงอายุฝาก
รูปแบบสลากออมสิน(คาเฉลี่ย = 3.60, S.D. = 0.86) บัญชีเงินฝากสหกรณแ 
 (คาเฉลี่ย = 3.40, S.D. = 0.84) สะสมทองคํา(คาเฉลี่ย = 3.00, S.D. = 0.81) พันธบัตรรัฐบาล (คาเฉลี่ย = 2.50 , S.D. = 0.82) กองทุนรวม
(คาเฉลี่ย = 2.08, S.D. = 0.70) กองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ(คาเฉลี่ย = 2.10, S.D. = 0.81)  ซื้ออสังหาริมทรัพยแ(คาเฉลี่ย = 2.00, S.D. = 
0.80) ลงทุนLMF (คาเฉลี่ย = 1.99, S.D. = 0.20)และ ลงทุน RMF (คาเฉลี่ย = 1.01, S.D. = 0.61)  ตามลําดับ   

5.2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการออมเงินสาหรับผูสูงอายุในตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตากสวนภาครัฐและประชาชน คือ
อยากใหคนไทยในชวงอายุ 20-25 ปีตระหนักรูเรื่องการออมเงินกอนเกษียณอายุพฤติกรรมของการออมของผูสูงอายุ และอยากใหภาครัฐบาล
สงเสริมการออมของ20-40ปี ใหความรูกับประชาชาชนของแหลงเงินออม สถาบันการเงินและผลตอบแทนเพื่อรองรังสังคมผูสูงอายุใน 10 -20 ปี
ขางในอนาคต เพื่อภาระตอลูกหลานและ ใหเขาใจความเป็นจริง และเลือกซื้อสินทรัพยแหลายๆ แบบ พรอมทั้งวางแผนวากอนไหนเหมาะจะเอา
มาใชชวงไหนของการเกษียณสามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการวางแผนการออมของบุคคลเพื่อเตรียมพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุและเป็นประโยชนแ
ตอภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของในการกําหนดนโยบายและการจัดการเพื่อสนับสนุนการออมของประชาชน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑแของที่ระลึก กรณีศึกษา : กลุมผลิตภัณฑแจักสาน ต าบลไมงาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
Development of souvenir products Case study : Plastic basketry products, Mai Ngam 

Subdistrict, Mueang Tak District, Tak Province 
กมลทิพยแ  เหมือนสุวรรณ1 และอัมพรรัตนแ  กาวินา2 

Gamonthip Muansuwan and Aumphonrat Kawina 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนประเภทของท่ีระลึกโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น หรือความชํานาญท่ีมีอยู

มาพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลาย และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑแของกลุมผลิตภัณฑแจักสาน 2) เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมและปใจจัยท่ี
สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของท่ีระลึกจากการจักสานดวยพลาสตกิของกลุมผลิตภัณฑแจักสาน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง  มีอายุ 31-40 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได 
15,000-20,000 บาท ในดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของท่ีระลึก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคแหลักในการเลือก
ซือ้ผลิตภัณฑแท่ีระลึก คือ ซื้อเป็นของฝากใหผูอ่ืน ราคาในการซื้อแตละครั้งอยูท่ี 1,000 ถึง 5,000 บาท สถานท่ีเลือกซื้อมักซื้อจากสถานท่ี
ผลิตโดยตรง รูจักสินคาท่ีระลึกจากคําบอกเลา ซื้อสินคาของท่ีระลึกประจําทุกปี สวนของท่ีระลึกท่ีซื้อบอย อันดับ 1 ผลิตภัณฑแเพื่อการ
บริโภค อันดับ 2 คือ ประดับตกแตง อันดับ 3 เครื่องจักสาน และอันดับสี่คือ เครื่องปใ้นดินเผาและเซรามิค และผลิตภัณฑแจักสานขนาดเล็กท่ี
นิยมซ้ือเป็นของท่ีระลึกคือ พัด  และในดานความสําคัญของปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของท่ีระลึในดานการใชงานผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑแ และความคงทน และสะดวกตอการใชงาน สามารถมองเห็นผลิตภัณฑแภายในไดชัดเจน 
เป็นของฝากโดยไมตองหอซ้ํา  และบรรจุภัณฑแเหมาะสมกับผลิตภัณฑแ ในดานการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความแปลก
ใหมของผลิตภัณฑแ มีเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่น  ผลิตภัณฑแมีความหลากหลาย  และสวยงาม สะดุดตา 
ค าส าคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑแ, ของท่ีระลึก, ผลิตภัณฑแจักสาน  
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop community products of souvenirs using local ingredients. 
Or existing expertise to develop to increase diversity And create added value for the products of the basketry 
products  

The research found that Most respondents were female, aged 31-40 years, engaged in private employees 
and earned 15,000-20,000 baht in the behavior of buying souvenir products. Most respondents have the main 
objective of buying souvenir products, ie to buy as souvenirs for others. Each purchase price is 1,000 to 5,000 baht. 
The purchase location is usually purchased directly from the production site. Know the product from the hearsay. 
Buy souvenir products every year. Know the product from the hearsay. Buy souvenir products every year. The most 
frequently purchased souvenirs, ranked No. 1 for consumer products, are ranked # 3, wickerwork and fourth is 
Pottery and ceramics And small wicker products that are popularly purchased as souvenirs are blows And in terms of 
the importance of factors that affect the decision to buy products that are in use, respondents place importance on 
product quality and durability and ease of use. Can see the internal products clearly Is a gift without having to wrap 
it again And packaging suitable for the product In marketing Respondents focus on the novelty of the product. With 
local identity Products are diverse and beautiful. 
Keywords : Product Development, souvenir, basketry products 
 

                                                             
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทน า  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศ
ทามกลางสถานการณแโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น  โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแมบท หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ัน 
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อยางกวางขวางและตอเน่ืองเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนแและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรแของแผนฯ เพื่อ
มุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 29 ธันวาคม 2559) 
 สําหรับในสวนของจังหวัดตากไดมีการกําหนดแผนพัฒนาจังหวัด ภายใตวิสัยทัศนแ “เมือง นาอยู ประตูการคาชายแดน” โดยมพีันธกิจ/
เปาประสงครวม คือ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่ออนุรักษฟนฟู และปองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร 4. เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยว สินคา OTOP และสงเสริมการคา การลงทุน ในพื้นที่การ  คาชายแดน และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อปองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การ รักษาความสงบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนา
จังหวัดตาก ปี 2561-2564 สํานักงานจังหวัดตาก กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) 

เทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แบงการปกครองออกเป็น 1 เทศบาลตําบล 9 หมูบาน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 
11,805 คน สวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร คาขายและรับจาง  ซึ่งจากการที่ไดเขาไปพบกับทานนายกเทศมนตรีตําบลไมงาม ผูนํา
ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ พบวา ตําบลไมงามมีผลิตภัณฑแชุมชนในทองถิ่น 6 ประเภท คือ ผลิตภัณฑแจักสานพลาสติก ผลิตภัณฑแที่นอน 
หมอนนุน หมูยอสมุนไพร แคบหมู หมูสม และนํ้าพริกแกง โดยผูประกอบการเป็นชาวบานที่อยูในพื้นที่ ซึ่งยังขาดความรูในการดําเนินกรรมดาน
การตลาด รวมถึงในสวนของการจัดหาชองทางการจัดจําหนาย  และที่สําคัญที่สุดคือยังขาดความรูในดานของการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีความ
หลากหลาย  และมีเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่น ทําใหเสียโอกาสในการขาย โดยจากการสัมภาษณแฝุายงานที่มีสวนเกี่ยวของในมีมติวา ผลิตภัณฑแที่
ควรจะทําการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑแใหมใหมีความหลากหลายและมีเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นคือ ผลิตภัณฑแจักสานพลาสติก โดยควร
ออกแบบผลิตภัณฑแสําหรับเป็นของที่ระลึก เพ่ือสรางรายไดที่เพ่ิมขึ้นใหกับชาวบานในชุมชน  ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดตากในขอที่ 1. ที่
มีเปูาประสงคแเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอ 4. เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว สินคา OTOP และสงเส
ริมการคา การลงทุน ในพื้นที่การคาชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (สํานักงานเทศบาลตําบลไมงาม, www.maingam.go.th, 2560) 

จากความสําคัญและที่มาของปใญหาดังกลาว ทางผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการทําวิจัยเพื่อหาแนวทางในการออกแบบของที่ระลึก
จะการจักสานพลาสติกของกลุมผลิตภัณฑแจักสานเสนพลาสติก โดยมุงใหสมาชิกในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพโดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑแที่เป็นเอกลักษณแของชุมชน ซึ่งสงผลตอการสรางรายได และสามารถเพิ่มตลาดของ
ผูบริโภคโดยมีผลิตภัณฑแชุมชนเป็นจุดขาย และทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนประเภทของที่ระลึกโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น หรือความชํานาญที่มีอยูมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความ
หลากหลาย และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑแของกลุมผลิตภัณฑแ จักสาน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของที่ระลึกจากการ   จักสานของกลุมผลิตภัณฑแจักสาน 
ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
  
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑแของที่ระลึกเพื่อการจัดจําหนาย โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น หรือความชํานาญที่มีอยูมาพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลาย และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑแของกลุมผลิตภัณฑแจักสาน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก  

http://www.maingam.go.th/
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 2. ทําใหสามารถเพิ่มรายไดใหกับกลุมผลิตภัณฑแจักสาน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 2 สวนดังน้ี 
 1. ดานเนื้อหา  
     การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดชนิดของที่ระลึกจากการจักสาน เพื่อนํามาใชเป็นทางเลือกในการศึกษาควา มตองการของ
กลุมเปูาหมาย โดยในขั้นตอนการออกแบบของที่ระลึกไดทําการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่ใชการจักสาน ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวม
ขอมูลจากเอกสาร ตํารา และการลงพื้นที่ที่มีการจําหนายผลิตภัณฑแจักสาน และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑแของที่ระลึกของผูบริโภคกลุมเปูาหมาย   
 2. ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 
     ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑแชุมชน ผูใหขอมูลหลักคือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑแ ไดแก กลุมประชาชนที่อยูในพื้นที่ 
จํานวน 50 คน และนักทองเที่ยว จํานวน 50  คน   

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
3.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) 

ขอบเขตดานตัวแปรตนที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได 
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ขอบเขตดานตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแ
ของที่ระลึกของกลุมผลิตภัณฑแจักสาน  ตําบล ไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  1.  แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑแ 
 ผลิตภัณฑแใหม  (New Product)  Mccathy & Pereault, Jr. (1991)   กลาววาการพัฒนาผลิตภัณฑแ หมายถึงผลิตภัณฑแ ที่ใชสําหรับ
กิจการ   อาจจะเป็นผลิตภัณฑแสินคาและบริการที่มีแนวคิดใหมๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางในผลิตภัณฑแสินคาหรือที่มีอยูแลวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑแสินคา จะตองมีผลใหผูบริโภคหรือลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑแสินคาใหมากที่สุดกลาวคือควรมีความพึง
พอใจมากกวาการบริโภคผลิตภัณฑแสินคา ชนิดเดิม หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑแเดิมที่นําเสนอในตลาดใหมๆ ซึ่งปใจจุบันสภาพทางการตลาดมีการ
แขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้นตลอดจนมีความกาวหนาของเทคโนโลยีเป็นไปอยางรวดเร็วทําใหมีผลิตภัณฑแสินคาใหมๆในตลาดจํานวนมากที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและไปเร็ว ดังน้ันจึงสงผลใหวงจรชีวิตของผลิตภัณฑแสินคาสั้นลง ผลิตภัณฑแสินคาที่ออกสูตลาดใหม จะอยูรอดไดในตลาด จึง
ตองเป็นผลิตภัณฑแสินคาที่มี “ความใหม” ที่แตกตางและเป็นสาระสําคัญของผลิตภัณฑแที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค หรือลูกคา
เทาน้ัน อีกทั้งประสงคแ ประณีตพลกรัง (2547) กลาววา การพัฒนาผลิตภัณฑแ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑแเดิม เพื่อเพิ่ม
มูลคาการแขงขัน เพื่อใหผลิตภัณฑแมีความแตกตางจากคูแขงขัน อาจจําแนกผลิตภัณฑแใหม  (New Product) ได 3 ลักษณะคือ  (Mccathy & 
Pereault, Jr. 1991)  
 1. ผลิตภัณฑแนวัตกรรมใหม (Innovative Product) หมายถึง ผลิตภัณฑแใหมที่ยังไมมีผูใดนําเสนอในตลาดมากอนหรือเป็นแนวคิดใหมที่
ผูบริโภคอาจยังคาดไมถึง 
 2. ผลิตภัณฑแปรับปรุงใหมโดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง (Replacement Product of Modify Product) หมายถึง เป็นผลิตภัณฑแใหมที่
พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑแเดิมที่ขายอยูแลวในตลาดทําใหสามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจแก
ผูบริโภคไดมากขึ้น 
 3. ผลิตภัณฑแลอกเลียนแบบหรือการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑแ (Imitative or Me-too-Product) หมายถึงผลิตภัณฑแใหมสําหรับกิจการ
แตไมใหมในทองตลาดเกิดจากการที่กิจการเห็นวาเป็นผลิตภณัฑแสินคาหรือบริการ ที่ไดรับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผูบริโภคหรือลูกคาเป็น
หลักทําใหกิจการมีโอกาสทางกาํไรสูง จึงเสนอผลิตภัณฑแสินคา และบริการ เพ่ือเขาสูทองตลาดโดยมีสวนแบงทางการตลาดขององคแกรหรือบริษัท 
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          2. ความเป็นมาของผลิตภัณฑแของท่ีระลึก 
   ความเป็นมาของผลิตภัณฑแของที่ระลึก ไมไดมีหลักฐานแนชัดวาเกิดขึ้นเมื่อใด แตนาจะเกิดจากลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผูคน

ที่มีการเดินทางทองเที่ยวพบปะสังสรรคแ รวมทั้งความตองการที่จะยํ้าเตือนความทรงจําและการระลึกนึกถึงสิ่งที่ไดพบเห็น และไดไปเย่ียมเยือนมา 
สวนความหมายของที่ระลึกมีคาํจัดความตาง ๆ ดังน้ี 

   ของที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เก็บรักษาไวหรือใชเป็นเครื่องเตือนความจําเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณแหรือ
เหตุการณแตาง ๆ 

ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่นํามาใชเป็นตัวจูงใจใหเกิดการคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวที่ 
ไดเกี่ยวของของที่ระลึก หมายถึง สิ่งที่ใชเป็นสื่อเพื่อหวังผลทางดานความทรงจําใหสิ่งที่ผานมาในอดีตกลับกระจางขึ้นในปใจจุบัน 

ของที่ระลึก หมายถึง สัญลักษณแแทนบุคคล เรื่องราว ฯลฯ ที่ไดรับการออกแบบสรางสรรคแขึ้น เพื่อกระตุนหรือเนนยํ้าความทรงจําให
คิดถึงหรือนึกถึงอยูเสนอในบุคคลเหตุการณแหรือเรื่องราว ฯลฯน้ัน 

ของที่ระลึกน้ีมีชื่อเรียกแตกตางออกไปอีกตามโอกาสอีก เชน"ของชํารวย" หมายถึง ของตอบ 
แทนผูมาชวยงาน เชน งานแตงงาน งานศพ"ของกํานัล" หมายถึง สิ่งของที่นําไปใหแกผูที่รักและนับถือและ "ของขวัญ" หมายถึง สิ่งของที่ใหกัน
เพื่ออัธยาศัยไมตรี 

3.วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
   สมศักด์ิ ทองแกว พิชัย สดภิบาล อุดมศักด์ิ สาริบุตร (2558) ศึกษาเรื่องการศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาขอมูลดานภูมปิใญญาทองถิ่น และรูปแบบผลิตภัณฑแชุมชน 
พรอมกับการศึกษาขอมูลการสงเสริมการทองเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวิธีการ
ดําเนินการศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสาํรวจ สังเกต ลงพื้นถิ่นในแตละชุมชน การศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นของผลิตภัณฑแด้ังเดิม และผลิตภัณฑแ
ที่มีในปใจจุบันรวมถึงความเป็นเอกลักษณแของผลิตภัณฑแชุมชน ทําการศึกษาใน 8 อําเภอ ผลการศึกษาไดผลิตภัณฑแ 5 กลุมไดแก ผลิตภัณฑแผา
ไหม ผลิตภัณฑแจักสาน ผลิตภัณฑแหมวกกุยเลย ผลิตภัณฑแเสื่อกก และผลิตภัณฑแเขาสัตวแแกะสลัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑแที่มีเอกลักษณแประจําถิ่น เป็น
ภูมิปใญญาทองถิ่นด้ังเดิม และปใจจุบันยังคงมีการผลิตและจาํหนายอยูผลการศึกษาจากกลุมผลิตภัณฑแทั้ง 5 กลุม และความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวจํานวน 98 ตัวอยาง พบวากลุม ผลิตภัณฑแจักสานมีผลการประเมินอยูในระดับมาก (Mean = 3.71) ผลิตภัณฑแที่ไดจากกลุม
ผลิตภัณฑแจักสานเป็นผลิตภัณฑแที่ตองประยุกตแและพัฒนานําเอาวิธีการผลิตของชุมชน โดยยึดแนวทางด้ังเดิมของชุมชน ผลิตภัณฑแตองมีวัสดุ
ภายในชุมชนและมคีวามตองการของนักทองเที่ยวหรือกลุมผูบริโภค ในขั้นตอนผลการประยุกตแและพัฒนาผลิตภัณฑแจักสาน จากการสัมภาษณแ 
และสอบถามผูเชี่ยวชาญ ปราชญแพื้นถิ่น นักวิชาการผลิตภัณฑแชุมชน ไดรูปแบบผลิตภัณฑแจักสานเป็นของตกแตงบาน ประเภทโคมไฟฟูา มี
ผลิตภัณฑแตนแบบจํานวน 5 ผลิตภัณฑแ กระบวนการ วิธีการผลิตยังคงใชแนวทางของภูมิปใญญาทองถิ่น ยังคงมีเอกลักษณแ และผลิตภัณฑแด้ังเดิม 
วัตถุดิบในชุมชน มีผลการประเมินผลิตภัณฑแตนแบบอยูในระดับความเหมาะสมมาก (Mean = 4.21) 

                 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางจาํนวน 100 คน โดยเป็นประชาชนในพื้นที่ตําบลไมงาม จํานวน 50 คน กลุมนักทองเที่ยวจํานวน 50 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเป็น 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ลักษณะอาชีพ และ            
           รายไดตอเดือน 
สวนที่ 2 ใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของที่ระลึก  

ขอมูลดานพฤติกรรมของผูซื้อสินคา 
      - วัตถุประสงคแหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแ 
      - ประเภทผลิตภัณฑแทีเ่ลือกซื้อ 
      - ราคาของผลิตภัณฑแ 
      - สถานที่ทีเ่ลือกซื้อผลิตภัณฑแ 
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      - แหลงขอมูลของผลิตภัณฑแ 
      - ความถีใ่นการซื้อผลิตภัณฑแของที่ระลึก 
      - ผลิตภัณฑแทีเ่ลือกซื้อบอยที่สุด 

- ผลิตภัณฑแของที่ระลึกชุมชน  
ปใจจัยที่ใชในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก เป็นคําถามเกี่ยวกับปใจจัยที่มีอิทธิพลตอ   
 การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของผูซื้อ  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เพื่อนํามาวิเคราะหแและ
สรุปผลตอไป  

3. การวิเคราะหแขอมูล 
     ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูล และหาคาสถิติตาง ๆ  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ SPSS for Window  โดยศึกษา

ความคิดเห็นของผูบริโภคกลุมเปาูหมายเพื่อวิเคราะหแขอมูลทัว่ไป  วิเคราะหแขอมูลดานพฤติกรรมของผูซื้อสินคาที่ระลึก และวิเคราะหแขอมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะของที่ระลึกดานตาง ๆ ที่ระดับความสําคญัของปใจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา และนําผลของขอมูลที่ไดจากการ
สอบถามความตองการของกลุมเปาูหมายทั้งประชาชนในพื้นที่ นักทองเที่ยว มาวิเคราะหแหาคารอยละ และคาเฉลี่ย แลวนํามาแปลผลโดยการ
บรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
            ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 75 เป็นเพศชาย รอยละ 25  มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นรอยละ 30 อายุ 21-

30 ปี คิดเป็นรอยละ 29 และ 41-50 ปี  คิดเป็นรอยละ 24 ตามลําดับ โดยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นรอยละ 31  
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นรอยละ 29 และประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเป็นรอยละ 23 ตามลําดับ โดยมีรายได 15,000-20,000 
บาท รอยละ 35 10,001-15,000 บาท คิดเป็นรอยละ 17 และ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นรอยละ 16 ตามลําดับ  

สวนท่ี 2 การวิเคราะหแขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของท่ีระลึก 
                     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 56 มีวัตถุประสงคแหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแที่ระลึก คือ ซื้อเป็นของฝากใหผูอื่น คิด
เป็นรอยละ 40 ซือ้เพือ่ตกแตงบานของตนเองคิดเป็นรอยละ35 และซื้อเพื่อเก็บสะสม คิดเป็นรอยละ 23 ตามลําดับ  ราคาในการซื้อแตละครั้งอยู
ที ่1,000ถึง 5,000 บาท  คิดเป็นรอยละ 43 ตํ่ากวา 1,000 บาท คิดเป็นรอยละ 39 และ5,000-10,000 บาท คิดเป็น  รอยละ 15 ตามลําดับ 
สถานที่เลือกซื้อมักซื้อจากสถานที่ผลิตโดยตรง คิดเป็นรอยละ 45 ศูนยแจัดจําหนายสินคา คิดเป็นรอยละ 30 และงานแสดงสินคาคิดเป็นร อยละ 
18 ตามลําดับ รูจักสินคาทีร่ะลึกจากคําบอกเลา คิดเป็นรอยละ 32  โฆษณาทางโทรทัศนแ คิดเป็นรอยละ 22  และทางอินเทอรแเน็ต คิดเป็นรอย
ละ 19 ความถี่ในการซื้อ ซือ้สินคาของที่ระลึกประจําทุกปีมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 38        ทุก 3 เดือนคิดเป็น รอยละ 26 และทุกเดือน คิดเป็น
รอยละ 19 สวนของที่ระลึกที่ซื้อบอย อันดับ 1 ผลิตภัณฑแเพ่ือการบริโภค อันดับ 2 คือ ประดับตกแตง อันดับ 3 เครื่องจักสาน และอันดับสี่คือ 
เครื่องปใ้นดินเผาและเซรามิค และผลิตภัณฑแจักสานขนาดเล็กที่นิยมซื้อเป็นของที่ระลึกคือ พัด คิดเป็นรอยละ  45 พวงกุญแจ รอยละ 35 และ
กระบุงใสของ รอยละ 13 ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 ปใจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของท่ีระลึก 
             ในดานการใชงานผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑแ และความคงทน และสะดวกตอการใชงาน 

เทากับ 3.50 สามารถมองเห็นผลิตภัณฑแภายในไดชัดเจน เทากับ 3.22 เป็นของฝากโดยไมตองหอซ้ํา เทากับ 3.20 และบรรจุภัณฑแเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑแ เทากับ 3.17  ในดานการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑแ เทากับ 3.96 มีเอกลักษณแเฉพาะ
ทองถิ่น เทากับ 3.89 ผลิตภัณฑแมีความหลากหลาย เทากับ 3.87 และสวยงาม สะดุดตา เทากับ 3.78 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑแของที่ระลึกของกลุมผลิตภัณฑแของที่ระลึก ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ผูตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง  มีอายุ 31-40 ปี โดยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นรอยละ 31 มีรายได 15,000-20,000 บาท  
 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของที่ระลึก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคแหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแที่ระลึก คือ 
ซื้อเป็นของฝากใหผูอื่น ราคาในการซื้อแตละครั้งอยูที่ 1,000ถึง 5,000 บาท สถานที่เลือกซื้อมักซื้อจากสถานที่ผลิตโดยตรง รูจักสินคาที่ระลึก
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จากคําบอกเลา ซื้อสินคาของที่ระลึกประจําทุกปี สวนของที่ระลึกที่ซื้อบอย อันดับ 1 ผลิตภัณฑแเพื่อการบริโภค อันดับ 2 คือ ประดับตกแตง 
อันดับ 3 เครื่องจักสาน และอันดับสี่คือ เครื่องปใ้นดินเผาและเซรามิค และผลิตภัณฑแจักสานขนาดเล็กที่นิยมซื้อเป็นของที่ระลึกคือ พัด 
 ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแของที่ระลึก  ในดานการใชงานผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญักับคุณภาพของผลิตภัณฑแ 
และความคงทน และสะดวกตอการใชงาน สามารถมองเห็นผลิตภัณฑแภายในไดชัดเจน เป็นของฝากโดยไมตองหอซ้ํา  และบรรจุภัณฑแเหมาะสม
กับผลิตภัณฑแ  ในดานการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสาํคัญกับความแปลกใหมของผลิตภัณฑแ มีเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่น  ผลิตภัณฑแมี
ความหลากหลาย  และสวยงาม สะดุดตา 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษาพบวา ผูผลิตผลิตภัณฑแชุมชนควรทําการผลิตสินคาที่มีรูปแบบสวยงาม แปลกใหม มีความคงทน สะดวก
ตอการใชสอย และควรมีเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นหรือชุมชนของตนเอง อีกทั้งหากผลิตเป็นของที่ระลึกจะตองเป็นผลิตภัณฑแที่มีความสวยงาม 
ราคาไมแพงมากนัก มีความดึงดูดจากการออกแบบ ลวดลายประณีต มีประโยชนแใชสอย มีวางขายตามจุดตาง ๆ อยางเหมาะสม    
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ปใจจัยที่มีผลตอการตดัสนิใจซ้ือสนิคาออนไลนแ (เฟสบุ฿ค)ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
Factors affecting online shopping decisions (Facebook) in Muang Tak District, Tak Province 

 

อชิรวิทยแ โชคโภคนิพงษแ1, วิชุดา มูลวงษแ2, ดนัย เพชรดี3 และ จรูญ แซทาว4 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควา มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาทัศนคติของผูซ้ือสินคาผานระบบออนไลนแในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานสังคมออนไลนแ(เฟสบุ฿ค) และเพื่อวิเคราะหแปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของลูกค าผานสังคม
ออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) ของผูซ้ือสินคาผานระบบออนไลนแของในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูซ้ือสินคาผานระบบ
ออนไลนแในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จํานวน 400 คน โดยขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตารางของเครจซ่ีและมอรแแกน 
(Krejcie & Morgan) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม และการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา  

1) ปใจจัยดานดานทัศนคติโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากที่สุด เม่ือวิเคราะหแเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
ไดแกการซ้ือสินคาผานเฟสบุ฿คมีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได 24 ชั่วโมงอยูในระดับมากที่สุด 2) ปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เม่ือวิเคราะหแเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรกไดแก ผลิตภัณฑแ ไดรับสินคาตรงกับในรูปที่เห็นในเฟสบุ฿ค ดาน
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดสวนราคาราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพมากที่สุด  ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความตรง
ตอเวลาในการจัดสงสินคามีคา เฉลี่ยมากที่สุด  ดานดานสงเสริมการขาย ผูซ้ื อสินคาออนไลนแผานทางเฟสบุ฿คไดความความเห็นมากที่สุดคือมีการ
ประชาสัมพันธแสินคาใหมอยางสมํ่าเสมอ สวนที่ 4 การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) ของประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดตากขอที่มีคาเฉลีย่
รวมมากที่สุด ผูซ้ือสินคาออนไลนแ(เฟสบุ฿ค)ตัดสินใจซ้ือ มีความพอใจในราคาและคุณภาพของสินคาถูกกวาทองตลาด และรองลงมาตัดสินใจซ้ือสินคาดีมี
คุณภาพ ผูซ้ือสินคาออนไลนแ(เฟสบุ฿ค) ตัดสินใจซ้ือสินคาจากภาพลักษณแของสนิคา ภายนอกของสินคาดูนาเชื่อถือ ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซ้ือสินคา, ออนไลนแ, เฟสบุ฿ค 
 

Abstract 
 The purposes of this study were as follows : to study buyer‖s attitudes of online shopping in Muang Tak District, Tak 
Province which factors affecting consumer buying decisions about goods on social media (Facebook) and to analysis factors affecting 
consumer buying decisions about goods on social media (Facebook) of buyer‖s online shopping in Muang Tak District, Tak Province 
were studied 400 samples who have purchased product through social media provided choose from Krejcie and Morgan table and 
used to collect data via questionnaire. The statistical analysis methods are percentage, mean and standard deviation. The results 
showed that  

1) The overall attitude factor was at the most important level. When analyzed individually, it was found that The 
item with the highest average total first Ie, buying products via Facebook is convenient because it can be purchased for 24 
hours at the highest level. 2) Marketing mix factors Overall at the highest level When analyzed individually, it was found that 
The items that have the highest average total first are products that receive the product exactly as in the picture seen on 
Facebook. The price is reasonable compared to the quality. At the highest level, the price is the most suitable price compared 
to the quality. Distribution channels With on time delivery of valuable products The most average Sales promotion People 
who buy products online via Facebook can see the most comments that are regularly promoting new products. Part 4: The 
decision to buy products via social networks (Facebook) of the population in Muang District Tak province with the highest average 
value Online buyers (Facebook) decide to buy Satisfied with the price and quality of cheaper products in the market And 
secondly, decide to buy good quality products Online buyers (Facebook) decide to buy products from the image of the product. 
The outside of the product looks reliable, respectively, With statistical significance at 0.05 
Keywords : Shopping decisions, Online, Facebook  
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บทน า 
 สังคมปใจจุบันไดเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมยุคดิจิตัล กลาวคือ สังคมที่มีขีดจํากัด มนุษยแ สามารถติดตอสื่อสารกันอยางสะดวกและรวดเร็ว
มากย่ิงขึ้น พัฒนาทางดานเทคโนโลยี อุปกรณแการสื่อสารตางๆรวมไปถึง ระบบเครือขายสัญญาณตางๆ มีความสะดวกสบายที่มนุษยแไดรั บจาก
เทคโนโลยีเหลาน้ีโดยยอมรับเทคโนโลยีเหลาน้ีไดเขามามีบทบาทในการดําเนิน ชีวิตประจําวันของมนุษยแเป็นอยางมาก ไมวาจะเป็นทางดาน
การศึกษา  สุขภาพ ความงาม ความบันเทิง และทางดาน ธุรกิจตางๆ   
 จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วน้ีเป็นสาเหตุทําใหระบบการคาเสรีในปใจจุบัน มีความแตกตางไปจากเดิม ซึ่งในอดีต
น้ันการทําการคาจะเป็นการขายหนารานเทาน้ันจึงทําให ตองใชเงินลงทุนสูงในการตกแตงรานคาและใชเงินลงทุนสูงในการทําธุรกิจสวนตัว ซึ่งการ
ทําการคาแบบเดิม รานคาน้ันๆจะเป็นที่รูจักและสามารถเขาถึงได เพียงลูกคาในพื้นที่ในทองถิ่น  แตในปใจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามามีสวน
ชวยทําธุรกิจการคาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (E-commerce) ซึ่งเป็นการใชอินเทอรแเน็ตเป็นสื่อกลาง การคาระหวางผูคา
กับกลุมลูกคา พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ กําลังเป็นที่นิยมในแกระแสโลกดิจิตอลอยางกวางขวาง เน่ืองจากมีผลตอบแทนที่คุมคาเป็นการทําการคาที่
ไมตองผาน พอคาคนกลาง โดยขายตรง อีกทั้งยังเป็นการทําการคาที่ไร พรมแดน ไมมีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปูาหมายไดโดยตรงไดอยางรวดเร็ว  ผูประกอบการในประเทศไทยไดเล็งเห็นถึง ประโยชนแของพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ ทําใหเกิด รานคา
ออนไลนแที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทย ที่หันมาใชชองทางอีคอมเมิรแซในการจําหนายสินคาและบริการ  สื่อ
สังคมออนไลนแ (Social Media) นับวาเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจ อีคอมเมิรแซที่กําลังไดรับความนิยมในปใจจุบัน ระบบการคาในปใจจุบันมีการนํา 
Social Media ตางๆ ไมวาจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ Line เขามาชวยเพิ่มชองทางการขายผานโทรศัพทแมือถือ เน่ืองจากสื่อ
เหลาน้ี สามารถเขาถึงคนจํานวนมากไดงายและรวดเร็ว ดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชน การสงขอความ การแชรแรูป ภาพ หรือ วิดีโอ เป็นตน
ผานโทรศัพทแมือถือ อีกทั้งยังสามารถโตตอบและสื่อสารกันไดอยางทันทวงทีในการใชงานทั่วไปสื่อสังคมออนไลนแเหลาน้ีสามารถใชติดต อสื่อสาร
กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน ใชในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นหรือแมกระทั่งรวมตัวกันทํากิจกรรมที่มาปี ประโยชนแ นอกจากน้ียังใช 
เป็นแหลงที่พูดคุยกับเพื่อนที่อยูไกลกันหรือไมไดเจอกันมานาน แตหากจะกลาวในทางธุรกิจดวยความที่สังคมออนไลนแเขาถึงกลุมลูกค าเปูาหมาย
ไดรวดเร็วและเป็นชองทางที่สามารถสื่อสารกันได 24 ชั่วโมง จึงทําใหรานคาใชสื่อสังคมออนไลนแในการทํา โปรโมชั่นตนเอง แนะนําสินคา รวมถึง
ใชเป็นชอง ทางการสรางความสัมพันธแกับลูกคาหรือพูดคุยตอบขอซักถามถึงสินคาและบริการ ไดทุกที่และและทุกเวลา และจากที่กลาวไป  
 เฟสบุ฿ค คือ โปรแกรมที่สามารถนํารูปที่ถายไวหรือวิดีโอมาตกแตงดวยฟิลเตอรแ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยูในเฟสบุ฿คซึ่งมีอยูหลาย
รูปแบบใหเลือกแลวนํารูปไปแชรแใหเพื่อนๆ ใน Social Media ไดดู และในทางกลับกันเราก็สามารถเปิดดูในรูปหรือวิดีโอที่เพื่อนๆ ของเราแชรแไว
ได ดวยเชนเดียวกัน จุดเดนที่ทําใหเฟสบุ฿คไดรับความนิยม คือ ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว มีผูใชงาน รวมกันเยอะ ก็ย่ิง สงผลใหกระแสของเฟสบุ฿ค
มีมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับการอัพโหลดภาพและวิดีโอ ที่ถายเอาไวแลวหรือจะถายทอดสดจากกลองก็สามารถทําได นอกจากน้ียังมีระบบ 
Followers และ Following ใหเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใชงานของเพื่อนๆ ที่ใชงานแอพพลิเคชั่นน้ี หากถูกใจชอบรูป ภาพ
ไหนสามารถกดแสดงความชื่นชอบ (Likes) รวมถึงและแสดงความคิดเห็น (Comments) รูปภาพน้ันได ปใจจุบันมีผูใชงานเฟสบุ฿คในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากสถิติของ Social Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหแและจัดอันดับ Social Network 
ตางๆ เผยวามีจํานวนผูใชงานเฟสบุ฿คเพิ่มมากขึ้นถึง 546.52% จากที่เคยมีจํานวนผูใชงานเพียง 240,000 ราย ตอนน้ีเพิ่มขึ้นเป็น 1,551,649 ราย
ในปี 2556 สถิติขอความของ(Social, Inc., 2014) ดังน้ัน เฟสบุ฿คจึงเป็นสื่อสังคมออนไลนแประเภทหน่ึงที่รานคาตางๆเลือกใชเป็นชองทางในการ
ขายสินคาและ ติดตอสื่อสารกับกลุมลูกคา อีกทั้งเฟสบุ฿คจัดเป็นเครื่องมือในการทําการตลาดแบบบอกตอ (Viral Marketing) ชั้นดีเน่ืองจากเมื่อมี
ผูใชงานมากด like ในรูปตางๆก็จะเกิดการกระจายและแบงปในไปยังผูใชงานอื่นๆอีกจํานวนมาก ซึ่งถือเป็นการบอกตอและโปรโมทสินคาไดอยาง
รวดเร็ว ชวยเพิ่มยอดขาย สินคาใหกับรานคาน้ันๆ ดวยความสะดวกสบาย ใชงานงายและตนทุนตํ่า จึงทําใหปใจจุบันมีร านคา เกิดขึ้นบนเฟสบุ฿ค
เป็นจํานวนมาก และจากการที่มีรานคาจํานวนมากเกิดขึ้นบนเฟสบุ฿คจากการสํารวจของ Social Rank ซึ่งเป็นเว็บไซตแที่รวมรวมขอมูล การใชงาน
โซเชียลมีเดียของเมืองไทย พบวาโดยต้ังแตเดือนม.ค. – มิ.ย. 2560 มีการเพิ่มขึ้นของรานคาบนเฟสบุ฿ค มากกวา 145% 
 (วิทยา มาลารัตนแ,หนังสือ ขายไมได กูเลิก ,2556)บอกวาสื่อ Social Network ที่เหมาะกับการทําธุรกิจขายของมากที่สุดก็คือ 
Facebook เพราะคนไทยน้ันมีสถิติการใช Facebook ที่สูงมาก โดยอยูในอันดับที่ 9  ของโลก หรือประมาณ 28 ลานคน ดังน้ันการขายของบน 
facebook จึงเป็นตัวเลือกที่สามารถเขาถึงผูคนไดมากที่สุดการเริ่มตนขายสินคาบน facebook อันดับแรกใหคิดกอนวาจะขายอะไร โดยสินคาที่
เหมาะกับการขายบน facebook มากที่สุดคือสินคาผูหญิง เพราะผูหญิงมีแนวโนมการซื้อสินคาออนไลนแมากกวาผูชาย และผูชายมักจะชอบเลือก
และสัมผัสสินคาของจริงมากกวา และการขายสินคาบน facebook หากคิดที่จะทําเป็นธุรกิจจริงจังไมควรใช facebook สวนตัวในการขาย แตให
เริ่มตนเปิดหนาfanpage บน facebook  
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 ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา คนควา วิจัยเรื่อง “ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ สินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) เน่ืองจาก
ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาปใจจัยตางๆที่จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อของอํามือง จังหวัดตาก เพื่อใหผูประกอบธุรกิจขายสิ นคาบน
เฟสบุ฿ค นําขอมูลไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธแใน การทําธุรกิจออนไลนแไดอยางเหมาะสมตอไป ในอนาคต 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูซื้อสินคาผานระบบออนไลนแของในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคม
ออนไลนแ (เฟสบุ฿ค)  

 2. เพื่อวิเคราะหแปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค)  

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาคนควาวิจัยในครั้งน้ี เป็นการนําเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผูวิจัยไดทําการสืบคน
จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตางๆ โดยแบงเน้ือหาของบทน้ีเป็นทั้งหมด 4 สวน ดังน้ี   

1.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับทศันคติ 

          2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

3.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

4.งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาทัศนคติของผูซื้อสินคาผานระบบออนไลนแใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตากที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟซบุ฿ค) และเพื่อวิเคราะหแปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคาผาน สังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ ศึกษาทัศนคติของผูซื้อสินคาผานระบบออนไลนแในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก  นําผลจากการศึกษามาประมวลแลวกําหนดกรอบ
ความคิดสําหรับการวิจัย กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่จะศึกษา สรางเครื่องมือแบบสอบถาม ทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
ไดทําการสุมตัวอยางไว วิเคราะหแแปลผลขอมูล และไดทัศนคติของผูซื้อสินคาผานระบบออนไลนแในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งน้ี เพื่อปูองกันการผิดพลาดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 400 คนกลุม ประชากรผูที่ซื้อสินคา
ออนไลนแ ประกรอําเภอเมืองตากทั้งหมด 99,249 คนมี กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 400 คน (สูตรทาโรยามาเน ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% หรือ ที่คาความคลาดเคลื่อน 5% (คา α = 0.05)  
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุมตัวอยาง โดยแบงตามเขตการปกครอง

ของอําเภอเมืองตาก เป็น 11กลุมการปกครองทองถิ่น เทศบาลเมืองตาก ครอบคลุมพื้นที่ตําบลระแหง ตําบลหนองหลวง ตําบลเชียงเงิน และ
ตําบลหัวเดียดทั้งตําบล 

เทศบาลตําบลไมงาม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลไมงามทั้งตําบล 
เทศบาลตําบลหนองบัวใต ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองบัวใตทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลหนองบัวเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองบัวเหนือทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลโปุงแดง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลโปุงแดงทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลนํ้ารึม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนํ้ารึมทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังหินทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลแมทอ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมทอทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลปุามะมวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปุามะมวงทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลวังประจบ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังประจบทั้งตําบล 
องคแการบริหารสวนตําบลตลุกกลางทุง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลตลุกกลางทุงทั้งตําบล 
2. สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ 10 เขตละ 36 ชุด เทศบาลเมืองตาก 40 ชุด 
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3. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้ังแต มิถุนายน 2557 ถึง มกราคม 2558 
เคร่ืองมือท่ีใชในการท าวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแ (เฟซบุ฿ค) อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็น
แบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาสรางจากการคนควาและงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวยขอมูล 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เกีย่วกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สวนของขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย 
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โดยเป็นแบบสอบถามในลักษณะใหเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟซบุ฿ค) ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเป็น
แบบสอบถามในลักษณะใหเลือกตอบ และ เป็นการสอบถามวัตถุประสงคแซื้อสินคาออนไลนแ โดยจะมีขอคําถามถึงสาเหตุจูงใจในการซื้อสินคา
ออนไลนแ ทํศนคติตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแดังกลาว โดยเป็นแบบสอบถามในลักษณะใหเลือกตอบและเติมขอความประกอบดวย ปใจจัย
สวนบุคคล ปใจจัยดานเศรษฐกิจและปใจจัยการรับขอมูลขาวสารการออม โดยกําหนดใหเป็น 5 ระดับใหเลือกและกําหนดใหแตละมี5 ตัวเลือก แปร
ผลตาม Likert Scale 

สวนที่3 คําถามเกี่ยวกับเป็นขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหแดานสวนประสมทางการตลาดซื้ อสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) ของ
ประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดตากโดยกําหนดใหเป็น 5 ระดับใหเลือก และกําหนดใหแตละละขอมี5 ตัวเลือก โดยใชLikert Scale เป็นการให
สเกลคําาตอบ 5 ระดับคือ5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (นอย) 1 (นอยที่สุด) (Likert Scale, 1932 อางถึงใน สุบิน ยุระรัช, 2550)  

สวนที่ 4 เป็นขอมูลเก่ียวกับซื้อตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) ของประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดตากและกําหนดให
แตละละขอม5ี ตัวเลือก โดยใชLikert Scale เป็นการใหสเกลคําาตอบ 5 ระดับคือ5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (นอย) 1 (นอยที่สุด) 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บจากผูซื้อสินคาออนไลนแผานเฟสบุ฿ค ในชวงอายุระหวาง 18 ปีขึ้น ในบริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวนตัวอยาง 400 คน และนําขอมูลที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณแมาวิเคราะหแทางสถิติ 

การวิเคราะหแขอมูลและสถิติท่ีใช 
1. การวิเคราะหแขอมูล 

 แบบสอบถามในสวนที่เป็น เป็นแบบสอบถามของการใหความสําคัญเรียงลําดับความสําคัญ โดยเป็นแบบสอบถามในลักษณะให
เลือกตอบและเติมขอความ  

2. สถิติที่ใช 
 2.1 นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมด มาตรวจความสมบูรณแของแบบสอบถาม และวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC  
 2.2 มาเป็นเครื่องมือหลักในการแปรผลขอมูล ซึ่งภายหลังจากที่ไดดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยไดแบบสอบถามครบ 400 ชุด 
แลว จะมีขั้นตอนการแปรผลขอมูล ดังน้ี 
 - ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล โดยดําเนินการตรวจสอบวาแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบน้ันใหขอมูลที่ครบถวนสมบูรณแ ซึ่งหากพบ
ไมสมบูรณแจะคัดแยกออกไมนํามาใชในการแปรผล 
 - ขั้นตอนการลงรหัส คือ การนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลววากลุมตัวอยางมีการตอบขอมูลสมบูรณแมาระบุรหั สตามที่ได
กําหนดไวแลว 
 - ขั้นตอนการประมวลผลขอมูล คือ การนําขอมูลที่ระบุรหัสแลวบันทึกลงโปรแกรม SPSS V.16 โดยการทดสอบคาความถี่ คาเฉลี่ย 
และระดับนัยสําคัญทางสถิติโดยเรียงลําดับความสําคัญ 
 2.3 สถิติที่ใช 
  2.3.1. นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมด มาตรวจความสมบูรณแของแบบสอบถาม และวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC  
  2.3.2. นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจก
แจงความถี่แสดงผลเป็นคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายลักษณะ
ประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยาง หาคารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสูตร ดังน้ี
น้ี(ชูศรี วงศแรัตนะ,2541, หนา 40) 
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ผลการวิจัย 
 วิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) ของประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัยดังน้ี   
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
 1. ดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดวาสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามเป็น สรุปไดวาสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง มีจํานวน 305 คน คิดเป็นรอยละ 76.2 ซึ่งมีจํานวนมากกวาเพศชายที่มีจํานวน 95 คน คิดเป็นรอยละ 23.7 ตามลําดับ 
 2. ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีชวงอายุระหวาง 21-30 ปี จํานวน 170 คน คิดเป็นรอย
ละ 42.5 มีรองลงมา ชวงอายุระหวาง 31-40 ปี จํานวน 100 คน และชวงอายุระหวางตํ่ากวา21ปีจํานวน 100 คน จํานวนเทากับ คิดเป็นรอยละ 
25 ตามลําดับ 
 3. ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูที่มีการศึกษาตํ่าระดับปริญญาตรีจํานวน 280คน คิดเป็นรอยละ 70 ผูที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 110 คน คิดเป็นรอยละ 27.5 และผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 2.5 
ตามลําดับ 
 4. ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือพนักงานบริษัทเอกชนเป็นสวนใหญ จํานวน 150 คน 
คิดเป็นรอยละ 37.5 ของผูตอบแบบสอบถาม นักเรียนและนักศึกษา จํานวน 100 คน คิดเป็นรอยละ 25 จํานวนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
80 คน คิดเป็นรอยละ 20  ตามลําดับ 
 5. ดานรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามไดวาสวนใหญมีรายไดตอเดือนที่สวนใหญซื้อสินคาครั้งละ ตํ่ากวา 500 บาท จํานวน 
290 คน คิดเป็นรอยละ 72.5 ซื้อสินคาครั้งละ500 – 1,000 บาท จํานวน 95 คน คิดเป็นรอยละ 23.75 และซื้อสินคาครั้งละ1,001 -2,000 บาท 
จํานวน 15 คน  คิดเป็นรอยละ 3.75 ตามลําดับ 
  6. ดานประเภทสินคาที่เลือกซื้อผานสังคมออนไลนแ(เฟซบุ฿ค) ของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกาย 
จํานวน 190คน คิดเป็นรอยละ 47.5 เลือกเครื่องสําอางจํานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ 30 และเลือกซื้อสินคา อื่นๆ เชนอุปกรณแ IT,รองเทา 
เสื้อผามือสอง,สินคานําเขาจากจีน,สินคามือสอง,สินคาทําจากมือ เป็นตน 
 7. ดานความถี่ในการใชบริการซื้อสินคาผานเฟสบุ฿คของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้อสินคาพบวาสวนใหญซื้อสินคาผาน
เฟสบุ฿คเดือนละ 2-3 ครั้ง จํานวน 210 คน คิดเป็นรอยละ 52.50 ตามดวยเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ 30 ตามดวยสัปดาหแ
ละ 2-3 ครั้ง จํานวน 40 คน คิดเป็นรอยละ 10 ตามลําดับ 
  8. ดานจํานวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้งของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญซื้อสินคาครั้งละ ผูตอบแบบสอบถามไดวาสวน
ใหญมีรายไดตอเดือนที่ 10,001-20,000 บาท จํานวน 250 คน คิดเป็นรอยละ 62.5 มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 100 คน คิดเป็น
รอยละ 25 รายไดตอเดือนที่ 20,001-30,000 บาท จํานวน 40 คน ตามลําดับ 
 สวนที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปใจจัยดานทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) 
พบวา ปใจจัยดานดานทัศนคติโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ เมื่อวิเคราะหแเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
รวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก สามารถซื้อได 24 ชั่วโมงอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.42  
(S.D. = .758)  รองลงมาไดแก ความเพลิดเพลินจากการซื้อสินคาผานเฟสบุ฿คอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4 .38 (S.D. = .530)  รองลงมา
ไดแกรูสึกวาการซื้อสินคาผานเฟสบุ฿คเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตในยุคปใจจุบันของทานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18 (S.D. = .800) ตาลําดับ 

สวนที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตั ดสินใจซื้อผานสังคม
ออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) พบวา ปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานผลิตภัณฑแ เพราะไดรับสินคาตรงกับในรูปที่ เห็น
ในเฟสบุ฿คในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 (S.D. = .541) รองลงมาคือ สินคามีความทันสมัย ,เป็นที่รูจักและนิยม มีคาเฉลี่ย 
4.30(S.D=.763) และ มีการบอกขอมูลของสินคาอยางละเอียดมีคาเฉลี่ย 4.28(S.D=.834) ตามลําดับ สวนราคาราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.44 (.541) รองลงมาสามารถเปรียบเทียบราคาไดมีคาเฉลี่ย 4.30(0.763) และสามารถเลือกดูราค าสินคาผาน
เฟสบุ฿คไดตลอด 24 ชั่วโมงมี 4.28(S.D=.834) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคามีคา เฉลี่ยมากที่สุด 4.42 
(S.D=.758) รองลงมา มีบริการจัดสงหลายวิธี เชน จัดสงธรรมดา จัดสงดวนพิเศษ คาเฉลี่ย 4.18 (S.D=.800) และประหยัดเวลาในการเดินทาง
คาเฉลี่ย 4.02 (S.D=.820 ดานดานสงเสริมการขาย ผูซื้อสินคาออนไลนแผานทางเฟสบุ฿คไดความความเห็นมากที่สุดคือมีการประชาสัมพันธแสินคา
ใหมอยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ยมากที่สุดมีการประชาสัมพันธแสินคาใหมอยางสม่ําเสมอ เฉลี่ยมากที่สุด 4.38 (S.D=.530) รองลงมามีการจัดรายการ
สงเสริมการตลาดใหผูซื้อสม่ําเสมอเฉลี่ย 4.10 (S.D=.870) และ มีการแจงขาวสารสินคาใหมผานทาง e-mailเฉลี่ย 4.02 (S.D=.802) ตามลําดับ 
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 สวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) ของประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดตากขอที่มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุด ผู
ซื้อสินคาออนไลนแ(เฟสบุ฿ค)ตัดสินใจซื้อ มีความพอใจในราคาและคุณภาพของสินคาถูกกวาทองตลาด คาเฉลี่ย 4.52(S.D. = .924)และรองลงมา
ตัดสินใจซื้อสินคาดีมีคุณภาพคาเฉลี่ย 4.50(S.D. = .825) ผูซื้อสินคาออนไลนแ(เฟสบุ฿ค)ตัดสินใจซื้อสินคาจากภาพลักษณแของสินคา ภายนอกของ
สินคาดูนาเชื่อถือ คาเฉลี่ย 4.42 (S.D.=0.732) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษา ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแผานเฟสบุ฿คของประชากรอําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยขอสรุปผล ดังน้ี
ประชากรในจังหวัดตาก มีความคิดเห็นอยางไรตอการซื้อสินคาผานสังคมออนไลนแ (เฟสบุ฿ค) จากการศึกษาพบวา ประชากรในจังหวัดตาก ที่
ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถามจากที่มีผูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 10 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด  
เพื่อปูองกันการผิดพลาด จากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมน้ันพบวา ดานทัศนคติขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขั้นตอนการซื้อสินคาผาน เฟสบุ฿ค 
มีความงายไมยุงยากหลายขั้นตอน และจากการตอบแบบสอบถาม 400 ชุดน้ัน แสดงใหเห็นวาประชากรสวนมาก มีการสั่งซื้อออนไลนแ ผาน
เฟสบุ฿ค จํานวนมากซึ่งก็คือขอมูลเกี่ยวกับสินคาน้ัน ๆที่เกี่ยวของกับคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเกิดจากปใจจัยทางดาน
การตลาด คือกิจกรรมที่เกิดจากสวนผสมทางการตลาด ที่บริษัทตองการสรางการรับรูใหกับผูบริโภคและชักจูงใหผูบริโภคซื้อ เชน การรับประกัน
คุณภาพสินคา การประชาสัมพันธแ นโยบายทางดานราคา และการเลือกชองทางการจัดจําหนายไปยังผูบริโภคเป็นองคแประกอบหน่ึงของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และยังสอดคลองกับแนวคิดของ(ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ , 2541:145) ที่มีการทําแบบจําลองของ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 
กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาคนควา เรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแ ( เฟสบุ฿ค ) ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดตาก คณะผูจัดทําวิจัยไดรับ
ความกรุณาจาก อาจารยแวีรพงษแ สุทาวัน ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหแนะนําจนการคนควาน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ีขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญสาขาการตลาดอาจารยแและนักศึกษาทุกทานที่กรุณาชวยหาขอมูลตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาขอขอบคุณผูบริหาร อาจารยแ บุคลากร
ทางการศึกษาทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 

สุดทายน้ี ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาครั้งน้ี สํา เร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาครั้งน้ีคงเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีเชนเดียวกัน 
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ความผกูพนัตอองคแการของขาราชการกองพฒันาบคุลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 
The Organizational commitment of government officers working in Personnel Development 

Division, Department of Public Works and Town & Country Planning 
พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์1 และ ศักดิด์า เกดิการณแ2 

      Phantima Wannasut and Sangdan Kheardkan 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากรกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ไดแก ดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคแกร ดานคุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน ดานประสบการณแในงาน  
ดานความตองการดํารงความเป็นสมาชิกในองคแการของงาน และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาความผูกพันตอองคแการของขาราชการกอง
พัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ผูศึกษาไดดํานินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการกองพัฒนาบุคลากร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 78 คน โดยเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหแขอมูลในการศึกษา คือ คาคามถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชในการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตั วอยาง  
และความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ผลการศึกษาพบวา  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จากขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง สวนมากเป็นเพศชาย มีอายุชวง 46-60 
ปี มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี อายุราชการ 16 ปีขึ้นไป มีตําแหนงระดับปฏิบัติการ และมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-40,000 บาท
ความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีความคิดเห็นในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย พบวา ดานประสบการณแในงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานคุณลักษณะของงาน
บทบาทในการทํางาน ดานความตองการดํารงความเป็นสมาชิกในองคแการของงาน และดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคแการ ตามลําดับ 
ค าส าคัญ :  ความผูกพันตอองคแการของขาราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

Abstract 
 The objective of this study was to find out the opinion toward commitment of government officers working in 
Personnel Development Division, Department of Public Works and Town & Country Planning in aspect of importance in 
organization, job characteristic and role in working, working experience membership remaining and research for improving 
the commitment to organization of government officers working in Personnel Development Division, Department of 
Public Works and Town & Country Planning. The method of this study was survey research method. The population was 
78 government officers working in Personnel Development Division, Department of Public Works and Town & Country 
Planning.  The needed instrument was in form of questionnaire.  The statistics for analyzing data were percentage, mean 
and standard deviation to explain the personal characteristics of population and the opinion toward commitment of 
government officers working in Personnel Development Division, Department of Public Works and Town & Country 
Planning. 
 The results revealed as the population was 78 government officers working in Personnel Development Division, 
Department of Public Works and Town & Country Planning.  The majority was male, has age between 46-60 years old, got 
lower than Bachelor‖s degree in education, had working duration higher than 16 years, worked in operation level and had 
monthly income between 20,001-40,000 Baht. The opinion toward commitment of government officers working in 
Personnel Development Division, Department of Public Works and Town & Country Planning was in the high level for 
overall view. For considering each aspect, the aspect of working experience was at the highest level and next were the 
aspect of job characteristic and role in working, membership remaining and importance in organization respectively. 
Keywords:  The Organizational commitment of government in Personnel Development Division, Department of Public 
Works and Town & Country Planning 
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บทน า  

 การดําเนินงานหรือประกอบกิจการใด ๆ   ก็ตาม  การบริหารองคแกรประกอบไปดวย  ปใจจัยที่มีผลตอความสําคัญขององคแกร  ที่ตอง

อาศัยทรัพยากรทางการบริหาร 4 อยาง  หรือ 4M,s ซึ่งไดแก  ทรัพยากรมนุษยแ หรือ คน (Man)  เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณแ 

(Material)  และการบริหารหรือการจัดการ  หรือการบริหารจัดการ (Management) เพื่อใหองคแกรสามารถดําเนินงานตามเปูาหมายและ

วัตถุประสงคแที่กําหนดไวได  และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาทรัพยากรมนุษยแเป็นทรัพยากรที่มีคา  และสําคัญที่สุดในการบริหารจัดกา ร  

ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคแกรขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยแเป็นปใจจัยสําคัญ  เพราะเป็นเสมือนจักรกลหรือกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

กิจกรรมตาง ๆ  ขององคแกรใหบรรลุวัตถุประสงคแ  เน่ืองจากสาเหตุที่วาทรัพยากรมนุษยแเป็นผูวางแผนการปฏิบัติงาน  จัดต้ังองคแกร  นําองคแกร

หรือบริหารองคแกรเป็นผูควบคุมงาน  เป็นผูลงมือปฏิบัติงาน  รวมทั้งยังเป็นผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่น ๆ  ไมวา เป็นเงิน  วัสดุอุปกรณแ

และการจัดการ  ดังน้ันถาองคแกรใดเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่มีคุณภาพยอมสงผลใหสามารถบริหารปใจจัยดาน อื่น ๆ  ใหมีประสิทธิภา พได  

(วิศิษฎแพร  ใจกลา. 2525 : 2) 

 อยางไรก็ตามถึงแมองคแกรเห็นความสําคัญของบุคลากรดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  แตถาไมสามารถหาวิธีการที่จะบํารุงรักษาบุคลากร

ไวในองคแกรไดแลว  ก็จะไมเกิดประโยชนแอันใดและถาในทางตรงขาม ถาสามารถเก็บรักษาบุคลากรไวในองคแได แตบุคลากรเหลาน้ันไมมี ความ

ต้ังใจในการปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน  ยอมไมเกิดประโยชนแอันใดเชนกัน  ดังน้ันประเด็นที่นาสนใจก็คือ  ผูบริหารหรือผูนําองคแกร  ควร

ทําอยางไรจึงจะสามารถบํารุงและเก็บรักษาบุคลากรไวในองคแกรโดยที่บุคลากรเหลาน้ันต้ังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนตามที่องคแกรได

กําหนดใหอยางมีประสิทธิภาพ (อรรถพร เปลี่ยนประเสริฐ. 2552 : 7) 

 บุคคลเป็นทรัพยากรหน่ึงในองคแการที่มีความสําคัญ ซึ่งนอกเหนือจากกระบวนการสรรหาคัดเลือกและแตงต้ังบุคคลที่มีความรู

ความสามารถใหเขามาปฏิบัติหนาที่ในองคแกรแลว  องคแกรยังจะตองสามารถรักษาซึ่งความสามารถเหลาน้ีไว  เพราะความผูกพันตอองคแกรเป็น

ปใจจัยสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคแกร  อีกทั้งเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองคแการอันเน่ืองมาจากความรูสึกมีสวนรวม

ในการเป็นเจาขององคแกร  ซึ่งสงผลใหองคแกรประสบความสําเร็จดังที่ (Steers. 1991 : 45)  กลาววา  ความผูกพันตอองคแกรเป็นลักษณะที่แสดง

ออกมาของบุคคลที่มีความสัมพันธแ และการเก่ียวของดวยกับองคแการ  ซึ่งมีคุณลักษณะทั้ง 3 ประการ คือ  ความเชื่อมั่น  ยอมรับเปูาหมาย และ

คานิยมขององคแกร  ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนแขององคแกร  และความตองการที่จะคงอยูเป็น

สมาชิกขององคแกรตอไป ความผูกพันยังแสดงออกมาทางความจงรักภักดีตอองคแการ  เป็นสิ่งที่บุคคลกระทําตองานของตนอยางเต็มที่  เพื่อชวย

ใหบรรลุซึ่งผลสําเร็จขององคแการใหมีความมั่นคงตอไป 

 องคแการเป็นกลุมบุคคลต้ังแตสองคน  มีการรวมตัวกันเขาเป็นหนึ่งเดียว  และรวมกันทํางานในลักษณะกลุมที่มีการรวบรวมทรัพยากร  

และความพยายามของทุกฝุายมาดําเนินการรวมกัน  โดยมุงที่จะดําเนินการใหบรรลุถึงผลสําเร็จในเปูาหมายที่สูงขึ้น  ซึ่งไมอาจทําใหสําเร็ จลงได

ดวยการกระทําโดยลําพัง  หรือโดยอิสระ  ปใญหาในเรื่องขาดแคลนกําลังพล  โดยเฉพาะตําแหนงบุคลากร  ซึ่งถือวาเป็นระดับปฏิบัติการที่สําคัญ  

ปใจจุบันขาราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองกองพัฒนาบุคลากร   มีขาราชการนักทรัพยากร 10 คน  ซึ่งมีอัตราอนุญาต 16 คน  ถือวาครอง

ตําแหนงอยูรอยละ 62.50 และมีขาราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  ตําแหนงนักวิชาการ 68 คน  ซึ่งอัตราอนุญาต 78 คน  ถือวาครอง

ตําแหนงอยูรอยละ 78.16 และถูกยืมตัวไปชวยราชการ หรือปฏิบัติราชการนอกสังกัด จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 6 (กรมโยธาธิการและผัง

เมือง. 2551) 

 ปใญหาที่เกิดขึ้นอาจสงผลใหขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง เฉพาะขาดแรงผลักดัน และทุมเทกําลังกาย 

กําลังใจ กําลังสมองในการทํางาน  เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขอองคแกร เน่ืองจากปริมาณไมสัมพันธแกับจํานวนของขาราชการ

กองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งอาจเป็นเพราะตองการหาประสบการณแใหม ความกาวหนาในอาชีพขาราชการกรมโยธาธิการ

และผังเมือง หรือไดรับสวัสดิการที่มากกวา  เชน  ไดรับคาที่พัก  การไดรับการพิจารณาขั้นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง  ดังน้ันหากองคแการ

สามารถทําใหบุคลากรมีความปรารถนาที่จะอยูเป็นสมาชิกองคแการตอไป  ทําใหบุคลากรไดทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยาง

เต็มที่  ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นตอความผูกพันขององคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และปใจจัยที่สงผลตอความคิดเห็นความผูกพันตอองคแการ เพ่ือนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปเป็นแนวทางในการสรางความผูกพันของขาราชการกอง

พัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ตอไป 
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. ทําใหทราบถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ปใจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกอง

พัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา   

 การศึกษาดานเน้ือหามุงการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผัง

เมือง  ใน 4 ดาน  คือ  ดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคแการ  ดานคุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน  ดานประสบการณแใน

งาน  และดานความตองการดํารงความเป็นสมาชิกในองคแการของตนเอง 

2. ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent variables)  ไดแก  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ในองคแการของขาราชการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  เฉพาะกองพัฒนาบุคลากร ครั้งน้ีผูศึกษามุงศึกษาตัวแปร  ดังน้ี 

  2.1.1  เพศ 

  2.1.2  อายุ 

  2.1.3  ระดับการศึกษา 

  2.1.4  อายุราชการ 

  2.1.5  ระดับตําแหนง 

  2.1.6  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 2.2  ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ  ความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการ กองพัฒนาบุคลากร กรม

โยธาธิการและผังเมือง  โดยมุงศึกษาประเด็นที่เก่ียวของในเรื่อง ดังน้ี 

  2.2.1  ดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคแการ 

  2.2.2  ดานคุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน 

  2.2.3  ดานประสบการณแในงาน 

  2.2.4  ดานความตองการดํารงความเป็นสมาชิกในองคแการ 

3. ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรที่ใชศึกษาครั้งน้ี  ไดแก  ขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  จํานวน 78 คน  โดยผูศึกษาไดเก็บ

ขอมูลจากประชากรทั้งหมด (กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2553) 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาครั้งน้ีใชระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2554 ถึง สิงหาคม 2554 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 วินัย  บังประดิษฐแ (2532 : 11)  ไดใหความหมายของคําวาความคิดเห็นไววา  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแตละบุคคลในอัน

ที่จะพิจารณาถึงขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงหรือเป็นการประเมินผล (Evaluation) สิ่งใดสิ่งหน่ึงจากสถานการณแแวดลอมตาง ๆ  หรือความ

คิดเห็นเป็นการสนองตอสิ่งเราที่ตองถูกจํากัดแตเป็นสิ่งเราที่ไดรับอิทธิพลจากความโนมเอียง 

 อวยชัย  ประพฤทธ์ิธรรม (2537 : 31)  ใหความเห็นในเรื่องของความผูกพันตอองคแการวา  หมายถึ ง  การที่บุคคลมีความรูสึกวา

ตนเองเป็นสวนหน่ึงขององคแการ  มีความเต็มใจและมุงมั่นที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่จะปฏิบัติงานองคแการ  และมีความจงรักภักดีต อ

องคแการ  โดยไมคิดที่จะละทิ้งองคแการไป 

 ภัทรวรรณ  ล่ าดี (2544 : 45-46)  ไดกลาวถึงองคแประกอบที่กอใหเกิดกําลังขวัญหรือความผูกพันตอองคแการ  ในการปฏิบัติงานไว 

คือ  ลักษณะทาทีและบทบาทของผูนําหรือหัวหนาหนวยงานที่มีตอผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน  สัมพันธภาพระหวางหัวหนางานกับผูร วมงาม

ที่ดี  ความสําเร็จของหนวยงานน้ัน  ความพอใจในหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยู  เพราะในการปฏิบัติงานน้ัน  ถาไดทํางานที่ตนพอใจยอมเกิดผลดี

มากกวาทํางานที่ตนไมพอใจ  ความพอใจตอวัตถุประสงคแหลักและนโยบาย  การดําเนินงานของหนวยงาน  เจาหนาที่พนักงาน  ตลอดจนการจัด

กระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพราะการที่ผูปฏิบัติงานไดเขาใจระบบงาน  เปูาหมาย  ยอมอุทิศตนแกงานอยางเต็มความสามารถ  การ

ใหบําเหน็จรางวัล  การเลื่อนขั้น  เลื่อนตําแหนงแกผูปฏิบัติงาน  ทําใหผูปฏิบัติงานมีกําลังใจ  ขยัน  และกระตือรือรนในการทํางานม ากย่ิงขึ้น  

สภาพแวดลอมในการทํางาน ควรใหถูกสุขลักษณะมีการถายเทอากาศ มีแสงสวางเพียงพอ  และมีเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ  ดีพอ  สุขภาพของ

ผูปฏิบัติงาน  เพราะสุขภาพมีผลตออารมณแ รางกาย และจิตใจ 

 Steers (1991 : 13)  ทําการศึกษารวบรวมงานวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคแการและสรุปเป็นแบบจําลองของความ

ผูกพันตอองคแการ  ไดวา มี 3 องคแประกอบ คือ ปใจจัยกําหนดความผูกพันตอองคแการ (Antecedents of Commitment) ความผูกพันตอ

องคแการ (Commitment) และผลของความผูกพันตอองคแการ (Outcomes of Commitment) ซึ่งองคแประกอบในดานปใจจัยกําหนดความ

ผูกพันตอองคแการน้ี Steers ไดแบงออกเป็น 3 กลุม  คือ  ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติ (Personal Characteristics)  ไดแก  เพศ  อายุ ระดับ 

รายได สถานภาพ ความตองการประสบความสําเร็จ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นตน  ลักษณะของงาน (Job Characteristics)  หมายถึง 

ลักษณะของงานที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบอยู  ไดแก  งานที่มีความทาทาย  ความกาวหนาในการทํางาน  การปูอนขอมูลกลับ (Fees Back)  และ

ประสบการณแในการทํางาน (Work Experience) หมายถึง  สิ่งที่บุคคลไดรับทราบและเรียนรูเมื่อเขาไปทํางานในองคแการ  เชน ทัศนคติของกลุม

งานที่มีตอองคแการ  ความนาเชื่อถือขององคแการ เป็นตน 

 ปใจจัยกําหนดและผลของความผูกพันตอองคแการ  อาจจะคาดหวังไดวาผลของความผูกพันตอองคแการ ( Outcomes of 

Commitment) จะนําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคแการ คือ พนักงานที่มีความผูกพันอยางแทจริงตอเปูาหมาย และคานิยมขององคแการจะมี

แนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคแการ ในระดับสูง  พนักงานที่ความผูกพันในระดับสูง มักจะมีความเลื่อมใสศรัทธา จากความหมายของ

คําวา ความผูกพันตอองคแการ  ซึ่งในหลาย ๆ กรณี  ความพยายามดังกลาวมีผลทําใหการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงกวาคนอื่น  โดยเหตุที่บุ คคลมี

ความผูกพันตอองคแการและเลื่อมใสศรัทธาในเปูาหมายขององคแการ บุคคลที่มีความผูกพันตอองคแการในระดับสูงน้ีจะมีสวนรวมมากขึ้น และ

มองเห็นแนวทางที่ทําใหองคแการบรรลุเปูาหมายไดสําเร็จ 

 วิรัช  สงวนวงศแวาน (2531 : 36)  กลาววา  ความสําคัญของทัศนคติและพฤติกรรมอันมีผลตอความผูกพันในองคแการเป็นหัวขอที่ มี

ผูรูนอยมาก  แตจากรากฐานความเขาใจที่มีอยูในปใจจุบัน  เราอาจคาดหวังไดวาความผูกพันทําใหเกิดผลได 4 ประการ  คือ พนักงานซึ่งมีความ

ผูกพันอันแทจริงตอจุดหมาย  และคุณคาขององคแการจะแสดงระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคแการสูงกวา (March and Simon. 1958 : 

5)  และการต้ังใจขาดงานก็จะมีอัตราตํ่ากวาในกลุมของพนักงานที่มีความผูกพันตอองคแการนอย  พนักงานที่มี ความผูกพันตอองคแการ  จะมี

ความปรารถนาที่จะอยูกับนายจางของเขา  โดยที่เขาจะชวยเหลือและทําใหบรรลุจุดมุงหมายที่พวกเขายอมรับ ซึ่ง Steers ไดยกตัวอยางงานวิจัย

ที่เก่ียวของของ Koch and Steers ในงานวิจัย 2 ชิ้นน้ี  พบวา  ความผูกพันเป็นเสมือนตัวแทนในการทํางาน การลาออก  ซึ่งจะทําใหเห็นได

ชัดเจนมากกวาเรื่องความพึงพอใจในการทํางาน  เน่ืองจากพนักงานมีความรูสึกเป็นอันหน่ึงอันเดียว และมีความยึดถือ  ในจุดมุงหมายของ

องคแการ  บุคคลที่มีความผูกพันจะกลายมาเป็นบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในงานมากขึ้น  ทั้งน้ีจากงานที่ทําอยูเปรียบเสมือนตัวจักรสําคัญ  ในการ

ชวยสนับสนุนใหองคแการบรรลุความสําเร็จในเปูาหมาย  จากคําจํากัดความของความผูกพัน  เราคาดไดวา  พนักงานที่มีความผูกพันตอองคแการ
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สูงจะมีความเต็มใจที่จะใชความพยายามโดยพิจารณาแลววาเป็นการทํางานเพื่อองคแการ  บางกรณีความพยายามดังกลาว สามารถเปลี่ยนไปเป็น

ผลงานที่มีคุณภาพเย่ียมยอด 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ ขาราชการกองพัฒนาบุคลากร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  จํานวน 78 คน  ไดแก  ฝุาย

วิชาการ  จํานวน  36  คน  และฝุายปฏิบัติการ  จํานวน  42  คน  โดยผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด (กองพัฒนาบุคลากร กรม

โยธาธิการและผังเมือง. 2553)   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก  แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งแบงออกเป็น 2 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนบุคคล ของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  แบบสอบถามใหเลือกตอบ (Check 

List) โดยจะมีคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามตามตัวแปรที่กําหนดไว คือ เพศ อายุ ระดั บการศึกษา อายุราชการ ระดับ

ตําแหนง และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคคล  เกี่ยวกับความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการปฏิบัติงาน  มีลักษณะเป็นแบบปลายปิด  ไดแก  ปใจจัยดานความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคแการ ดาน

คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน ดานประสบการณแในงาน และดานความตองการดํารงความเป็นสมาชิกในองคแการ  โดยแตละขอ

เป็นการใหความสําคัญในแตละเรื่อง มีคําตอบใหเลือก ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประกอบคา (Rating Scale)  5 ระดับตามแนวความคิด

ของลิเคอรแท สเกล (Likert Scale) โดยมีหลักเกณฑแ ดังน้ี (ถาวร สมศักด์ิ. 2544: 42) 

 คะแนน  5 หมายถึง  ระดับปใจจัยความผูกพันมากที่สุด 

 คะแนน  4 หมายถึง  ระดับปใจจัยความผูกพันมาก 

 คะแนน  3 หมายถึง  ระดับปใจจัยความผูกพันปานกลาง 

 คะแนน  2 หมายถึง  ระดับปใจจัยความผูกพันนอย 

 คะแนน  1 หมายถึง  ระดับปใจจัยความผูกพันนอยที่สุด 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาครั้งน้ี  ผูศึกษาใชแบบสอบถามถามในการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล  โดยใชแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 

78 ชุด เทากับจํานวนประชากรทั้งหมด 

 การวิเคราะหแขอมูล 

 การวิเคราะหแขอมูลครั้งน้ี  ผูศึกษานําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลเพื่อหาคาพารามิเตอรแ ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนง และรายได

เฉลี่ยตอเดือน โดยวิเคราะหแขอมูลโดยใชคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2  ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดแก ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคแการ  ด านคุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน  ดาน

ประสบการณแในงาน และดานความตองการดํารงความเป็นสมาชิกในองคแการของงาน  โดยผูศึกษาวิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย     และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน     โดยนําแบบสอบถามที่สมบูรณแครบถวนมาวิเคราะหแขอมูล  และแปลความหมายจากคาเฉลี่ยที่ไดโดยใชเกณฑแของเบสทแ 

(Best. 1977 : 147 อางจาก ถาวร  สมศักด์ิ. 2544 : 42)  ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง  ปใจจัยความผูกพันในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง  ปใจจัยความผูกพันในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง  ปใจจัยความผูกพันในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  ปใจจัยความผูกพันในระดับนอย 
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 คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง  ปใจจัยความผูกพันในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหแขอมูลคุณลักษณะสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  จากขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  จํานวน  78 คน  สวนมาก เป็น

เพศชาย มีอายุชวง  46-60 ปี  มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  อายุราชการ  16 ปีขึ้นไป  มีตําแหนงระดับปฏิบัติการ  และมีรายไดตอเดือน

ระหวาง 20,001-40,000 บาท 

2. การวิเคราะหแความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยภาพรวมทั้ง 

4 ดาน  มีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  พบวา  มีความคิดเห็นของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผัง

เมือง ในระดับมากที่สุด 1  ดาน เรียงจากมากไปหานอย  คือ  ดานประสบการณแในงาน  ดานคุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน  อยู

ในระดับมาก  ดานความตองการดํารงความเป็นสมาชิกในองคแการของตนเอง อยูในระดับมาก ดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคแการ อยู

ในระดับปานกลาง ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  

 2.1  ดานความคิดเห็นดานความรูสึกวาตนมีความส าคัญตอองคแการ  โดยรวมมีความคิดเห็น  ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา

เป็นรายขอพบวา  มีความคิดเห็นของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  อยูในระดับมากที่สุด คือ การปฏิบัติของ

องคแการทําใหรูสึกวาตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคา  กลาวไดวาเป็นผูมีสวนรวมอยางมากในการทําใหเกิดความสําเร็จขององคแการ  การทํางาน

ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาวามีความสามารถ  เทาที่ผานมาไมเคยไดรับมอบหมายใหทํางานที่มีความสําคัญและ

นาสนใจ  นโยบายขององคแการทําใหรูสึกมั่นคงในการทํางาน  ไดรับปใจจัยการสนับสนุนอยางพอเพียงในการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําหรืองานที่

ไดรับมอบหมายเป็นพิเศษ  สวัสดิการหรือผลประโยชนแตอบแทนในการทํางานที่องคแกรจัดใหไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหเขากับความตองการ   

คิดวาผลประโยชนแที่ไดรับไมคุมคากับความอุตสาหะที่ไดอุทิศใหกับองคแการ  เมื่อองคแการจัดงานหรือมีกิจกรรมจะถูกเชิญไปรวมงานดวยทุกครั้ง  

นับต้ังแตทํางานกับองคแการมาไมคอยไดใชประโยชนแจากระบบสวัสดิการ  กรณีเพื่อนรวมงานหรือคนรูจักลาออกหรือขอโอนยาย  ฝุายบุคลากร

จะรีบสอบถามถึงสาเหตุของการลาออกหรือการโอนยายน้ัน และในบางครั้งก็ถูกผูอื่นฉกฉวยความดีความชอบไปจากความสําเร็จในงานของ

ตนเอง  นอยที่สุด คือ  หลายครั้งที่คิดวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติอยางมีอคติ ไมใหความสําคัญเหมือนเพื่อนรวมงาน คนอื่น ๆ  ตามลําดับ 

 2.2  ความคิดเห็นดานคุณลักษณะของงานบทบาทในการท างาน  โดยรวมมีความคิดเห็น ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ขอพบวา  มีความคิดเห็นของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง อยูในระดับมากที่สุด คือ  ตองปฏิบัติงานในหลายดาน  

เพื่อรองรับงานที่หลากหลาย  ตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรคแสําหรับการปฏิบัติงานทุกครั้ง  งานที่ทําอยูมีสวนสําคัญตอความสําเร็จขององคแการ  

การปฏิบัติหนาที่ของทาน ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญประกอบกัน และไมเคยไดรับงานที่สําคัญจากองคแการใหปฏิบัติ  นอย

ที่สุด คือ ความรูสึกวางานที่ทํามีความซ้ําซาก นาเบื่อ ตามลําดับ 

 2.3  ความคิดเห็นดานประสบการณแในงาน  โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา  มีความ

คิดเห็นของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  อยูในระดับมากที่สุด  คือ  มีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญสําหรับ

องคแการ  ความสัมพันธแระหวางเพื่อนรวมงานภายในองคแการอยูในระดับที่ดี  ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตัวเป็นแบบอยางที่ดี  สามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  กับเพื่อนรวมงาน  ความรวมมือจากทุกคนภายในองคแการเป็นปใจจัยในความสําเร็จ  ผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสทุกขแ

สุขของผูใตบังคับบัญชา  และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการทํางานขององคแการ  โดยยึดถือประโยชนแแกทุกฝุาย  นอยที่สุด คือ  เมื่อเกิด

ปใญหาในการทํางาน  ตองแกไขปใญหาโดยลําพัง  ตามลําดับ 

 2.4  ความคิดเห็นดานความตองการด ารงความเป็นสมาชิกในองคแการ  โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น

รายขอพบวา  มีความคิดเห็นของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  อยูในระดับมากที่สุด  คือ  ตองการทํางานใน

องคแการตอไปแมวามีโอกาสเปลี่ยนงานที่ใหคาตอบแทนสูง  เมื่อเวลาผานไปนานขึ้น  ย่ิงรูสึกจงรักภักดีตอองคแการมากย่ิงขึ้น  มีความต้ังใจอยาง

แนวแนที่จะทํางานในกองพัฒนาบุคลากร  กรมโยธาธิการและผังเมืองตลอดไปตราบเทาที่องคแการยังดํารงอยู  และหากหนวยงานอื่นใหโอกาสที่

ดีกวา  มีความพรอมที่จะโยกยายออกไปปฏิบัติหนาที่  นอยที่สุด  คือ  คิดวาไดรับความสําเร็จและมีความกาวห นาหากไดยายหนวยงาน  

ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 ความคิดเห็นตอความผูกพันองคแการของขาราชการกองพัฒนาบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยมี

ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม  ดังน้ี 

 2.1  ดานความคิดเห็นดานความรูสึกวาตนมีความส าคัญตอองคแการ  โดยรวมมีความคิดเห็น ในระดับปานกลาง  พบวา  ควร

สงเสริมในเรื่อง  เพื่อนรวมงานหรือคนรูจักลาออกหรือขอโอนยาย ฝุายบุคลากรจะรีบสอบถามถึงสาเหตุของการลาออกหรือการโอนยายน้ัน 

อยางทันทีเพื่อหาทางปรับประเด็นถึงสาเหตุของขาราชการที่สังกัดตนเองหรือรายงานตอผูบังคั บบัญชาใหรับทราบ เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่

แทจริงวามีปใญหาตรงจุดใด เพราะการสูญเสียขาราชการที่ปฏิบัติงานแลว สวนใหญหากมีการโอนยายเขามาใหมน้ัน  การประสานงานการเรียนรู

งานจะเป็นไปอยางชา  ขาดความตอเน่ือง  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  เอกชัย พราหมกุล (2545 : บทคัดยอ)  ความผูกพันตอองคแการของ

เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ผลการศึกษาพบวา ดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคแการ  

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2.2  ความคิดเห็นดานคุณลักษณะของงานบทบาทในการท างาน  โดยรวมมีความคิดเห็น  ในระดับมาก  พบวา  ควรสงเสริมใน

เรื่อง  ความรูสึกวางานที่ทํามีความซ้ําซาก  นาเบื่อ  ไดรับงานที่สําคัญจากองคแการใหปฏิบัติ  เน่ืองจากขวัญและกําลังใจในการปฏิบั ติงานน้ัน

สําคัญอยางย่ิงตอขาราชการที่ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ การเปิดโอกาสใหขาราชการ ไดแสดงความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือผลงานของ

ตนเองตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน การรับคําชม การยอมรับ จะเป็นกําลังใจหรือแรงบันดาลใจตอขาราชการตอไป  ซึ่งไมสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ เอกชัย พราหมกุล (2545 : บทคัดยอ)  ความผูกพันตอองคแการของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล  ผลการศึกษาพบวา  ดานคุณลักษณะของงานบทบาทในการทํางาน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2.3  ความคิดเห็นดานประสบการณแในงาน  โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  พบวา ควรสงเสริมในเรื่องปใญหาในการ

ทํางาน ตองแกไขปใญหาโดยลําพัง  มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการทํางานขององคแการ  โดยยึดถือประโยชนแของทุกฝุาย  เน่ืองจาก  การมี

สวนรวมในการทํางานรวมกันคือหัวใจในการทํางานเป็นทีม  ผูบังคับบัญชาควรมีนโยบายในเรื่องการทํางานเป็นทีมเพื่อสรางความสัมพันธแในหมู

การทํางานขาราชการที่มารับราชการใหมและรับราชการมานานแลว  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิสิษฐแ  วัฒนพงษแพิทักษแ (2549 : 

บทคัดยอ) ความผูกพันตอองคแการของขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ผลการศึกษาพบวา ดาน

ประสบการณแในงาน  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 2.4  ความคิดเห็นดานความตองการด ารงความเป็นสมาชิกในองคแการ  โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก  พบวา  ควร

สงเสริม  ไดรับความสําเร็จและมีความกาวหนาหากไดยายหนวยงาน หนวยงานอื่นใหโอกาสที่ดีกวา  มีความพรอมที่จะโยกยายออกไปปฏิบั ติ

หนาที่  ผูบังคับบัญชาควรตระหนักถึงความผูกพันตอองคแการของขาราชการวามีปใจจัยใดบางที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจที่

อยากจะปฏิบัติงานที่กองพัฒนาบุคลากร  กรมโยธาธิการและผังเมือง เชน สวัสดิการ  การเปิดโอกาสไดแสดงออกถึงผลงาน การยอมรับความ

คิดเห็น ความเป็นธรรมในของการเลื่อนขั้น  จากผลงานที่ปฏิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จเร  นาคจู (2544 : บทคัดยอ) ตัวแปรที่

เกี่ยวของกับความผูกพันตอกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนของตํารวจตระเวนชายแดนสวนกลาง ผลการศึกษาพบวา ความตองการดํารง

ความเป็นสมาชิกในองคแการ  โดยรวมอยูในระดับมาก 
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การจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสดในยุค 4.0 ประเทศไทย 
Management of the fresh market business 4.0 in Thailand 

 

อุดม สมบูรณแผล1,วนัส เพ็ชรร่ืน2 และนวพร เหมือนปิ๋ว3  
Audom Somboonphon Wanas  Petruen and Nawaphon Mungpeew 

บทคัดยอ 
 บทความวิชาการน้ีเสนอลักษณะการจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสดในยุค 4.0 ประเทศไทย โดยวิเคราะหแเน้ือหาแนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวของเพื่อนํามาสรุปประเด็นและนําไปใชสรางตวัแปรกรอบแนวคิดตอไปจากการวิเคราะหแเน้ือหา พบวา การจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสด
ในยุค 4.0 ประประทศไทยน้ันมีความสําคัญของธุรกิจตลาดสดทั้งดานประเภทของตลาดสด ซ่ึงสถานที่ตั้งของตลาดสดขนาดของตลาดสด รวมทั้งการ
ออกแบบและการจัดผังราน ผังตลาดและการตกแตงของตลาดสด รวมทั้งลักษณะของการจัดการธุรกิจสด เชน การจัดกลุมสินคาในตลาดสด, กําหนด
ประเภทของสินคาในตลาดสด, บรรยากาศสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ, สาธารณูปโภคของตลาด, การบริหารสินคาใหมีความหลากหลายในตลาด
สด, มาตรฐานของตลาดสด การคัดเลือกผูประกอบการ แนวทางการบริหารตลาดสด ซ่ึงจะเป็นที่มาของการจัดการธุรกิจตลาดสดในการสรางคุณคา
ตลาดสด, สรางความเดนใหกับสินคาและสรางความสะดวกสบายในการใหบริการของลูกคารวมทั้งการออกแบบตลาดและจัดทํากิจกรรมในการ
แรงจูงใจกับผูบริโภคที่เป็นผูซ้ือสินคารวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการที่ เป็นพอคาแมคาในตลาดสด และมีการเนนดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งความคดิสรางสรรคแในการจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสดในรูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวท้ังคนไทยและคนตางชาตทิี่
เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศผูประกอบการธุรกิจตลาดสดในประเทศไทยมีการจัดการวางแผนดวยตัวเองแบบอิสระและดวยตนเอง ทําใหเกิดการ
ทองเที่ยวตลาดสดในยุค 4.0 ประเทศไทยในรูปแบบใหมเนนการตลาดแบบสังคมออนไลนแ เป็นการเปิดกวางทางความคิด ที่ทําใหลูกคามีการติดต อ
แลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนการคนหาขอมูล ซ้ือ ขาย สินคาและบริการที่ไรพรมแดน ดวยการเชื่อมโยงการประกอบการธุรกิจตลาดสดแบบออนไลนแ 
(Online),ในการทําโฆษณาผานเฟสบุ฿ครวมถึงคลิปวีดีโอลงยูทูป ทําใหเกิดการแชรแขอมูลและติดตามของลูกคาซึ่งมีผลใหเกิดการตลาดแบบปากตอปาก
โดยผูประกอบการธุรกิจตลาดสดยังใชเพื่อใหแนะนําสินคาเปรียบเทียบจุดเดนของสินคาในตลาดสดทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันกับการประกอบธุรกิจ
ตลาดสดใหเป็นแหลงทองเที่ยวตอไป 
 

ค าส าคัญ : การจัดการ, การประกอบธุรกิจตลาดสด, ยุค 4.0 ประเทศไทย 
 

Abstract 
This academic article presents the management characteristics of the fresh market business in the Thailand 4.0 era. By 

analyzing conceptual content related theories to summarize the issues and use to create the next conceptual variables from 
content analysis. Found that the management of the fresh market business in the Thailand 4.0 era is important in types of fresh 
market.  Which the location and the size of the fresh market including the management of stall or market such as Grouping 
products in the fresh market, defining the types of products in the fresh market, atmosphere, hygienic environment, market 
utilities, product management for variety in the fresh market, standard of the fresh market, entrepreneurs selection by Marketing 
management guidelines. Create outstanding products and create convenience for customers' services, including marketing design 
and activities to motivate consumers who are buyers of products. Including the use of technology for entrepreneurs who are 
traders in the fresh market. Moreover, there is an emphasis on innovation and technology as well as creativity in the management 
of the bazaar business in the form of tourism for both Thai and foreign tourists traveling within the country. Causing the tourism 
market in the Thailand 4.0 era in a new way, focusing on social marketing. This open to ideas that allows customers to contact 
and exchange knowledge as well as searching for information to buy, sell products and services without borders By linking the 
online bazaar business (Online), in making advertisements via Facebook including video clips to YouTube. Resulting in the sharing 
of information and follow-up of customers which results in word-of-mouth marketing by the bazaar business operators also use 
to recommend products, compare the strengths of products in the fresh market. Causing customers to have confidence in the 
operation of the fresh market business as a tourist destination. 

 

keywords: management, Fresh market business, The Thailand 4.0 era. 
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บทน า 
   ปใจจุบันประชากรโลกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกเกิดมีความตองการอาหาร
ที่มีคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัย ความทาทายกลายเป็นการจัดหาอาหารที่เพียงพอสําหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลน้ีดวยสถานที่ 
ที่จัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคคือตลาดสดที่เป็นสถานที่รองรับผลิตภัณฑแอาหารทั้งอุปโภคและบริโภค ดังน้ันสถานที่รองรับทั้งของกินและ
ของใชสําหรับประชากรโลกไดอยางดี คือ ตลาดสดจึงทําใหตางประเทศไดมีการจัดระดับของสํานักขาวตางประเทศ ซีเอ็นเอ็น จัด 10 อันดับ
ตลาดสดที่ดีที่สุดในมีดังน้ี อันดับ 1 ตลาดลา โบเกรา (La Boqueria) บารแเซโลนา ประเทศสเปน , อันดับ 2 ตลาดปลาซึกิจิ (TsuKiji Fish 
Market ประเทศญี่ปุุน, อันดับ 3 ตลาดสีเขียว (Union Square Farmer’s Market) นิวยอรแก ประเทศสหรัฐอเมริกา, อันดับ 4 ตลาด อ.ต.ก. 
(Or Tor Kor Market) ประเทศไทย, อันดับ 5 ตลาดเซนตแลอวเรนแ (St. Lawrence Market) โตรอนโต ประเทศแคนาดา, อันดับ 6 ตลาดโบโรหแ 
(Borough Marter) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ, อันดับ 7 ตลาดเกรตาเยอ (Kreta Ayer Wet) ประเทศสิงคแโปรแ, อันดับ 8 ตลาดแลนคาสเตอรแ 
(Lancaster Central Market) ประเทศสหรัฐอเมริกา, อันดับ 9 ตลาดมารแกเช โพรวองซาล (Marche Provencal) ประเทศฝรั่งเศส, อันดับ 10 
ตลาดเกาลูน (Kowloon City Wet Market) ประเทศฮองกง โดยซีเอ็นเอ็นระบุวา ตลาดสด อ.ต.ก. ของประเทศไทยอยูใกลกับตลาดนัดจตุจักร
ซึ่งเป็นตลาดยอดนิยมของเมืองไทยเป็นตลาดสดที่เต็มไปดวยผักผลไมที่มีความหลากหลายและเปี่ยมลนดวยคุณภาพ (สํานักขาวซี เอ็น เอ็น , 
2560)  

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยชุดปใจจุบัน ซึ่งจะเนนคําวา ประเทศไทย 4.0 ซึ่งในชวงที่ผานมานับต้ังแตที่ พลเอกประยุทธแ จันทรแ
โอชา นายกรัฐมนตรีมีการต้ังเปูาหมายวานโยบายเศรษฐกิจที่ตองการใหเกิดขึ้นภายใน 5-6 ปี ขางหนาเป็นความมุงมั่นของรัฐบาลชุดน้ีที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางดานเศรษฐกิจใหไปสู Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนดานนวัตกรรมพื้นฐานการคิดที่สําคัญคือ 
เปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินคาโภคภัณฑแเป็นสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงจากกาขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อน
จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคแ และมีการเปลี่ยนแปลงจากการเนนภาคการผลิตเศรษฐกิจของชาติในดานตาง ๆ ไดดังน้ี 1) 
ดานอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีดานชีวภาพ อาทิ การสรางธุรกิจใหม ๆ ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีอาหาร เป็นตน 2) ดาน
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางดานการแพทยแ อาทิ พัฒนาเทคโนโลยีในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการแพทยแ พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ 
เป็นตน 3) ดานเครื่องมืออุปกรณแอัจฉริยะ หุนยนตแ และระบบเครื่องกลที่ตองใชระบบอิเล็กทรอนิกสแในการควบคุม เชน เทคโนโลยีทางด านหุน
ยนตแ 4) ดานดิจิตอล เทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอรแเน็ตที่มีการเชื่อมตอและบังคับอุปกรณแตาง ๆ ปใญญาประดิษฐแและเทคโนโลยีสมองกลฝใงตัว อาทิ 
เทคโนโลยีทางดานการเงิน เทคโนโลยีทางดานการศึกษา อี-มารแเก็ตเพลส อีคอมเมิรแซ อุปกรณแเชื่อมตอแบบออนไลนแโดยไมตองใชคน เป็นตน 
และ 5) ดานอุตสาหกรรมสรางสรรคแ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง อาทิ ธุรกิจประเภทไลฟสไตลแ เทคโนโลยีดานการออกแบบ เทคโนโลยี
ดานการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เป็นตน ซึ่งถือวาเป็นวางฐานนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะยาวถือวา
เป็นการเริ่มตนสําหรับการพัฒนาประเทศใหขับเคลื่อนไปขางหนา เพื่อใหกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่ง และย่ังยืน ใชการรวมดวยชวยกันของทุกภาค
สวนตามแนวคิดที่เรียกวา ประชารัฐ ที่มีการรวมมือเครือขายพันธมิตร การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลกเป็นนโยบาย
เศรษฐกิจที่ถือวานําเอาเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงไดอยางเห็นภาพชัดเจนที่สุดนโยบายหน่ึงและมีความนาสนใจไมนอยเลย (Political News 
freeagenda, 2019) 

นอกจากน้ีกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุมผูบริโภคที่มีในรูปของกลุมนักทองเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิดเป็น
แนวโนมนักทองเที่ยวจะมีรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ เกิดขึ้น เชน การทองเที่ยวแบบเป็นลักษณะทัวรแเดิน ทัวรแอาหาร มีทั้งสําเร็จรูปที่
เป็นทั้งของคาว หวานและผลไมหลากหลายตามฤดูกาล หรือมาเรียนรูการทําอาหารในประเทศไทยและสถานที่รองรับทัวรแอาหารคือตลาดสด 
โดยที่ตลาดสดเป็นการสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและเป็นตลาดสดก็เป็นเศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศที่เนนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเปูาหมาย การพัฒนาตามแนวทางที่ทําใหคุณคาและการเขาถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนอยาง
เทาเทียมกัน และคุณคาของกลไกทางสังคมที่มีบทบาทในอดีตที่ขับเคลื่อนโดยระบบชุมชนอันเป็ นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ระบบดังกลาว
ประกอบดวย เศรษฐกิจแบบครอบครัวที่ใชแรงงาน เศรษฐกิจชุมชนและเครือขายงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดสดและตลาดนัด รวมถึงการศึกษาระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนตาง ๆ พบวาการสรางเศรษฐกิจชาติจากเศรษฐกิจของประชาชนโดยใชแนวคิดเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็นการเปิดพื้นที่
ใหประชาชนมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมทั้งในพื้นชนบท และเมือง ดังน้ัน ภาคสวนตาง ๆ ในสังคมรวมถึงรัฐจึ ง
ควรมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประชาชนควบคูไปกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (สุวิดา ธรรมมณีวงศแ, 2553) 
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ภาพที่ 1 : 35 ตลาดอาหารทั่วโลก ที่นักชอปนักชิมไมควรพลาด 

ที่มา :  Kapook, (2019) 
 

ดังน้ัน ผูใหแนวคิดทางการบริหารจัดการโดยพิจารณาจากองคแประกอบตาง ๆ ที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จโดยกําหนด
หลักการจัดการไวประกอบดวยปใจจัย 14 ชนิดตอไปน้ี 1) การแบงงาน (division of labor), 2) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (authority 
and responsibility), 3) เอกภาพในการบังคับบัญชา (unity of command), 4) สายการบังคับบัญชา (line of authority), 5) การรวมอํานาจ 
(centralization), 6) เอกภาพของทิศทางการบริหารงาน (unity of direction), 7) ความยุติธรรม (equity), 8) ลําดับชั้นในการบังคับบัญชา
(order), 9) ความคิดริเริ่ม (initiative), 10) การมีระเบียบวินัย (discipline), 11) ระบบการใหผลตอบแทน (remuneration of personal), 12) 
ระบบการจางงานที่ยาว-นาน (stability of tenure of personnel), 13) คามเขาใจในเปูาหมายขององคแกรรวมกัน ( interest to the 
common interest) และ 14) ความรูสึกรวม (esprit de corps) องคแประกอบขางตนเป็นปใจจัยที่ทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ โดย
ผูบริหารตองเขาใจความหมายของปใจจัยขางตนอยางชัดเจน และเขาใจถึงความสัมพันธแกับหนาที่ ตาง ๆ ในองคแกรประการสําคัญไดแก การ
ประยุกตแใชอยางมีศิลปะและเหมาะสมตอกรณี (ชนงกรณแ กุณฑลบุตร, 2560) 

 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ 

การจัดการธุรกิจนอกจากใหความสําคัญดานการเติบโตและสรางผลกําไรแลวธุรกิจยังคงตองพยายามตอบสนองตอเปูาหมายทางสังคม
และสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจจะตองเปลี่ยนจากการมีตนทุนตํ่าไปสูการสรางผลผลิตโดยใชความรูความสามารถของพนักงาน
ความเป็นหุนสวนใกลชิดกับลูกคา และองคแการ โดยตองมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ซับซอนไดอยางเป็นอยางดี สามารถออก
ผลิตภัณฑแใหมไดทันตอการแขงขัน ทั้งในตลาดหลักและตลาดตางประเทศ (Porter and Kramer, 2002) โดยเริ่มต้ังแตการดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตาม
กฎหมาย การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับธุรกิจ และการผสมผสานระหวางความ
เสี่ยงกับแสวงหาโอกาสเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของธุรกิจ (Accenture and CECP, 2011) การจัดการธุรกิจอยางย่ังยืนจึงเป็นการผสมผสานกันระหวาง
หลายๆ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการสมัยใหมเขาไวดวยกัน โดยเนนการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมที่ลดการใชทรัพยากร และการปลอย
มลพิษ การออกแบบผลิตภัณฑแใหมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม การตอบสนองความตองการของลูกคาดวยวิธีการใหม ซึ่งจะกอใหเกิดความเสี่ย
ลดลง ตนทุนการผลิตลดลง รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบ การเพิ่มยอดขาย ความไดเปรียบในการแขงขัน และสรางความพึงพอใจ ใหกับ
พนักงานและลูกคา(UK: WBCSE and E&Y Direct,  2000) นอกจากน้ียังพบวา แนวคิดการพัฒนาอยางย่ังย่ืนเป็นแนวคิดที่มีพลวัต และเป็น
แนวคิดเชิงกวางโดยพบวา พิพัฒนแ นนทนาธรณแ (2553) ไดอางถึง Epstein (2008) พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการนํากลยุทธแการพัฒนาอยางย่ังยืนมาใชกับ
กิจการ โดยใชทฤษฎีเชิงระบบเป็นตัวกําหนดประเภทของตัวบงชี้ไดจํานวน 11 ตัว ประกอบดวย บริบทภายนอก บริบทภายใน บริบทธุรกิจ ทรัพยากร
มนุษยแ และการเงิน ภาวะผูนํา การกําหนดกลยุทธแ โครงสรางและระบบ การปฏิบัติงาน ปฏิกิริยาของผูมีสวนไดเสีย ผลผลิต ผลลัพธแทางการเงิน และ
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ผลลัพธแดานความย่ังยืน ซึ่งสามารถพัฒนาตอเป็นตัวชี้วัดได (Marc J. Epsten,  2008) นอกจากน้ีความสามารถหลักของผูบริหารระดับสูงมีการ
เชื่อมโยงกันระหวางกลยุทธแดานเทคโนโลยีกับกลยุทธแดานการประกอบธุรกิจ ซึ่งจําเป็นตองมีระบบการตัดสินใจที่กาวหนารวมถึงการสรางจิตสํานึก 
การเป็นผูประกอบการ และการสรางนวัตกรรมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  และตองยอมรับความเสี่ยงรวมถึงปใญหาที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งความเขาใจ
ในการแขงขันอยางถองแทน้ัน ตองมีความเขาใจแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และควรตระหนักถึงคูแขงขันจากตางประเทศ โดยการปรับกล
ยุทธแดานนวัตกรรมใหมีความสอดคลองและยังตองมีความเขาใจในผลกระทบดานตาง ๆ ของปใจจัยภายนอกองคแกรรวมถึงใหความสําคัญกับ
คุณคาของการเรียนรู (กัญญามน อินหวาง, 2556)  

 
แนวคิดเก่ียวกับตลาดสด 

ตลาดสดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาที่ใชเป็นที่ชุมนุมจําหนายสินคาประเภท 
สัตวแ เน้ือสัตวแ ผักผลไม และอาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบและปรุงรสแลว หรือของเสียงาย ทั้งน้ีไมวาการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวย
หรือไมก็ตาม และหมายความถึงบริเวณซึ่งจัดไวให พอคาและแมคาใชเป็นที่เพื่อจําหนายสินคาประเภทตาง ๆ เป็นประจําหรือเป็นครั้งคราว หรือ
ตามวันเวลาที่กําหนด กรมอนามัย (2546) ใหความหมายของคําวา ตลาด คือ สถานที่ ปกติจัดไวใหผูคาใชเป็นที่ชุมนุมในการจําหนายสินคา
ประเภทสัตวแ  เน้ือสัตวแ ผัก ผลไม หรืออาหาร อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งน้ี ไมวาจะ มีการจําหนายสินคา 
ประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามจาก การศึกษาพบวา จากการศึกษาพบวา ตลาด ตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด 
(2551, หนา 6-10) หมวดที่ 1 ลักษณะของตลาด แบงออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี ตลาดประเภทที่ 1 ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูก
สราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ สถานที่ขนถายสินคา หองสวม  อางลางมือ ที่รองรับขยะมูลฝอย สถานที่จอดยานพาหนะ ตามที่
กําหนดไวไดแก อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของและเป็นไปตามหลักเกณฑแรวมถึงสุขลักษณะ โดยตลาดประเภทที่ 1 ควรจัดใหมีที่ขนถาย
สินคาต้ังอยูในบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะ และควรมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการขนถายสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนถายสินคา
รวมถึงการรักษาความสะอาด ควรจัดใหมีหองสวม หองปใสสาวะ และอางลางมือตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร สถานที่ต้ังอยู
ในที่ความเหมาะสม หรือในกรณีที่อยูภายในอาคารของตลาดตองแยกเป็นสัดสวนโดยเฉพาะ และควรจัดการผนังกั้นโดยไมใหมีประตูที่สามารถ
เปิดไปยังบริเวณจําหนายอาหารไดโดยตรง ควรจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับขยะมูลฝอย ตามกฎหมายกําหนดวาดวยการควบคุมอาคาร
สถานที่ และควรต้ังอยูนอกภายตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดน้ัน และตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ตลาด
ประเภทที่ 2 ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปใสสาวะ อางลางมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไวใน
สวนน้ี สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเป็นไปตามหลักเกณฑแและสุขลักษณะ ซึ่งตลาดประเภทที่ 2 ตองจัดใหมีหองสวมที่ปใสสาวะและอางลาง
มือตามจํานวนและ  หลักเกณฑแดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณะสุข และ ต้ังอยูในที่ที่
เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวม เอกชนหรือ สวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยู
ในบริเวณใกลเคียง ทั้งน้ีใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50  เมตร และตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะ รองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแตละ วัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดย คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และเมื่อผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่ 2 ไดดําเนิน กิจการตอเน่ืองกันเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว ถา เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ 2 น้ัน 
มี ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น ตลาดประเภทที่ 1 ไดใหเจา พนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกัน พิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ 2 ใหเป็นตลาดประเภทที่ 1 ตาม กฎกระทรวงน้ีตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจา พนักงานทองถิ่นกําหนด (กฎกระทรวงวาดวย
สุขลักษณะของตลาด, 2551) 
  
คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 

การที่ผูประกอบการตองรับผิดชอบโดยตรงตอความเสี่ยงและความไมแนนอนทางธุรกิจตลอดจนตองทํากิจการใหบรรลุจุดมุงหมายใน
ดานกําไรและการเติบโต โดยแสวงหาโอกาสหรือชองทางธุรกิจจากสภาพแวดลอมที่กิจการเผชิญอยูอยางจํากัด จากที่กลาวขางตนในการเป็น
ผูประกอบการที่ดีอยางนอยบุคคลน้ัน ๆ ตองมีลักษณะเฉพาะสวนบุคคลจํานวนหน่ึงที่เหมาะสม นอกจากน้ีกิจการที่จะสามารถดําเนินไดอยางมี
ประสิทธิผลจะจะตองเป็นกิจการที่มีความยืดหยุน คลองตัวและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงอาจไดวาธุรกิจ ณ 
วันน้ีเป็นโลกของผูประกอบการอยางแทจริง ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีบุคคลมีเสรีภาพที่จะเขามาประกอบกิจการ ดังน้ันในแตละปีจะมี
ผูประกอบการเป็นจํานวนมากเปิดกิจการของตนเองขึ้นมร แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาทุกกิจการที่เปิดดําเนินงานจะประสบกับความสําเร็จเสมอ
ไป ในกิจการจํานวนมากแมวาผูประกอบการจะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการดําเนินธุรกิจ แตตองประสบกับความลมเหลวอยางไรก็ตาม
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โอกาสยังคงเปิดกวางเสมอสําหรับผูที่มีความสามารถและมุงหวังที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการตนเองตองมีคุณลักษณะของ
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมี 31 คุณลักษณะ ไดแก 1) ความมีมนุษยสัมพันธแ 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 3) ความซื่อสัตยแ 4) มีความรู
พื้นฐานและประสบการณแในธุรกิจที่ทํา 5) ความขยันทุมเทใหกับธุรกิจ 6) มีวุฒิภาวะทางอารมณแ 7) มีวิสัยทัศนแ 8) ประหยัด 9) พัฒนาและ
ฝึกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง และ 10) มีความเชื่อเรื่องโชค 11) ความกลาเสี่ยง 12) ตองการมุงความสําเร็จ 13) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ 
14) รูจักผูกพันตอเปูาหมาย 15) ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น 16) ยืนหยัดตอสูทํางานหนัก 17) เอาประสบการณแในอดีตมาเป็นบทเรียน 18) 
มีความสามารถในการบริหาร 19) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 20) มีวิสัยทัศนแกวางไกล 21) มีความกระตือรือรน และไมหยุดน่ิง 23) กลาตัดสินใจ
และมีความุมานะพยายาม 25) อยางต้ังความหวังไวกับผูอื่น 26) มองเหตุการณแการณแปใจจุบันเป็นหลัก 27) สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 
28) ทําอะไรเกินตัว 29) ตองมีความรวมมือและแขงขัน 30) ประหยัดเพื่ออนาคต และ31) มีความซื่อสัตยแ (กัลยารัตนแ ธีระธนชัยกุล, 2562, หนา 
43-50). 
 
คุณลักษณะการจัดการเชิงกลยุทธแ 

การจัดการเชิงกลยุทธแ (Strategic management) หมายถึงกระบวนการวางแผนการดําเนินการ และควบคุมที่มียุทธวิธีที่กอใหเกิด
ความสําเร็จซึ่งจะชวยใหการบริหารเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดเนนของการบริหารเชิงกลยุทธแคือมุงพิจารณาในแงของการ
จัดการกลยุทธแที่คิดคนขึ้นมาตองอาศัยพื้นฐานการบริหารการจัดการเป็นหลักโดยการวิเคราะหแหาแนวทางการจัดวางกลยุทธแตาง ๆ เพื่อนําไปใช
ในการจัดการสูความเป็นเลิศอยางไรก็ตาม องคแการธุรกิจโดยทั่วไปจะ มีการใชกลยุทธแ 3 ระดับ (กัญญามน อินหวาง, 2559) ไดแก  ระดับที่ 1 
กลยุทธแระดับบริษัท (Corporate strategy) มุงพัฒนากลุมธุรกิจของบริษัทเพื่อพิจารณาวา บริษัทควรดําเนินธุรกิจอะไรบาง บริษัทควรจัดสรร
ทรัพยากรไปยังธุรกิจแตละอยางอยางไร (กัญญามน อินหวาง, 2559) ซึ่งกลยุทธแระดับบริษัท หมายถึง กลยุทธแที่กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในภาพรวมของบริษัท โดยแบงทางเลือกออกเป็น 3 ทางคือ 1)  กลยุทธแการขยายตัว (Growth Strategy)  2). กลยุทธแคงตัว (Stability 
Strategy)  3). กลยุทธแการหดตัว (Retrenchment Strategy) 4). กลยุทธแการขอความคุมครองตามกระบวนการลมละลาย  ระดับที่ 2 กลยุทธแ
ระดับธุรกิจ (Business strategy) มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันผลิตภัณฑแของบริษัทซึ่งอยูในอุตสาหกรรมใหสูงขึ้น บริษัทจะรวมกลุมผลิตภัณฑแที่
คลายคลึงกันไวในหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธแ (Strategic Business Unit หรือ SBU) เดียวกัน กลยุทธแระดับธุรกิจของหนวยเดียวกันจะพิจารณาถึง
การเพิ่มกําไรของการผลิตและการจัดจําหนายของผลิตภัณฑแใหสูงขึ้น  (กัญญามน อินหวาง, 2559) ซึ่งกลยุทธแที่แตละหนวยธุรกิจ (Business 
Unit) ขององคแกรเลือกใช เพื่อใหประสบความสําเร็จในการแขงขันและสอดคลองกับกลยุทธแระดับองคแกร กลาวคือ กลยุทธแระดับธุรกิจที่นิยมใช
อยูโดยทั่วไปเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จในการแขงขัน ไดแก กลยุทธแการเป็นผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) กลยุทธแการ
สรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) 

และระดับที่ 3 กลยุทธแระดับหนาที่ (Function strategy) มุงใชทรัพยากรของบริษัทใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนกงานตามหนาที่
จะพัฒนากลยุทธแตามหนาที่ เชน กลยุทธแการตลาด กลยุทธแทางการเงิน กลยุทธแทางทรัพยากรมนุษยแ  ทัง้น้ีกลยุทธแทั้ง  3 ระดับน้ี จะประกอบกัน
เป็นลําดับของกลยุทธแภายในกิจการ โดยที่กลยุทธแแตละระดับมีผลกระทบระหวางกัน จึงตองผสมผสานกันอยางสอดคลองเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายขององคแการโดยสวนรวม ทั้งน้ีการจัดการเชิงกลยุทธแมีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชนแตอองคแการ ซึ่งความสําคัญของการจัดการ
เชิงกลยุทธแ มีจุดมุงหมายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคแขององคแการ โดยมีกระบวนการที่เริ่มตนดวยการประเมินสภาวะแวดลอมขององคแการ แล ว
กําหนดวัตถุประสงคแในอนาคตขององคแการอยางกวาง จากน้ันจึงกําหนดกลยุทธแซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการนําไปสูการปฏิบัติขององคแการ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแที่ต้ังทั้งพบวาจะคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับองคแการอยางกวางขวาง ดังน้ันกระบวนการของการจัดการเชิงกล
ยุทธแจึงเป็นผลใหผูบริหารไดคํานึงถึงความสอดคลองของแผนกลยุทธแและแผนปฏิบัติงานอันเป็นผลตอความสําเร็จขององคแการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว มุงเนนทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเกณฑแที่ใชวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ซึ่งเกณฑแที่วัดผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบผลที่ได หรือปใจจัยนําออกจากระบบ (Output) กับทรัพยากรที่ใชหรือปใจจัยนําเขาสู
ระบบ (Input) สําหรับประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง เกณฑแที่ใชวัดผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบผลที่ไดที่เกิดขึ้นจริง (Actual 
output) กับผลที่ไดวางแผนไว (Planned output) การวัดประสิทธิผลมุงเนนที่ผลที่ได โดยพยายามที่จะทําใหผลที่ไดเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามแผน
ที่กําหนดไวเป็นสําคัญ(กัญญามน อินหวาง, 2558) ทั้งน้ีจากการศึกษา การสรางเครือขายธุรกิจและความสําเร็จของผูประกอบการคาปลีกเสื้อผา
ผานชองทางดิจิทัล พบวา ความสําเร็จของผูประกอบการควรมีความสามารถในการประยุกตแใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางความแตกตางทางการ
ตลาดและพัฒนาความแตกตางของผลิตภัณฑแ และยังพัฒนาความสามารถนําไปใชกับการดําเนินธุรกิจผานชองทางออนไลนแเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการตลาด ซึ่งมุมมองของผูประกอบการหรือผูบริหารที่ตองการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูธุรกิจออนไลนแโดยใชการตลาดดิจิทัลและ
นําเทคโนโลยีมาชวยในการสรางความสําเร็จของผูคาปลีกเสื้อผาออนไลนแ (Noppadol Tiamnara and Kanyamon Inwang, 2018)  
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แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Laudon & Traver, 2004) การปฏิวัติดิจิทัลถือเป็นสิ่งหน่ึงที่สําคัญ ที่สงผลตอ

พฤติกรรมของผูบริโภคการใชงานอินเทอรแเน็ตของผูบริโภคในปใจจุบัน กลายมาเป็นสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน และเป็นชองทางการติดตอ สื่อสาร
ที่สามารถเขาถึงกันไดอยางงาย ดาย รวมเร็วตลอดเวลา ดวยการเติบโตเทคโนโลยีการสื่อสารผานอินเทอรแเน็ตทําใหเกิดชองทางการสื่อสารที่
หลากหลาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผูคนจากทั่วโลก สามารถสื่อสารกับกลุมคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  เกิดจากการผสมผสานแนวความคิด
ทางการตลาด และเทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาไวดวยกันทั้งดานการออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) 
การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sales) ระบบสามารถสนับสนุนการรองขอขอมูลของลูกคา ในการจัดเก็บประวัติ และพฤติกรรม 
รวมถึง การสรางความสัมพันธแกับลูกคา สงผลตอการเพิ่มและรักษาฐานลูกคา (Customer Acquisition and Retention) (อิทธิวัฒนแ รัตนพองบู
, 2555) โดยรูปแบบประเภทของกลยุทธแการตลาดดิจิทัล ไดแกการตลาดผานชองทางการคนหาอินเตอรแเน็ต  (Search Engine Optimization) 
การตลาดผานชองทางการคนหาอินเตอรแเน็ต (Search Engine Optimization) คือ การตลาดผานเครื่องมือคนหาทางอินเทอรแเน็ตเป็นการ
การตลาดออนไลนแผานเครื่องมือการคนหาบนอินเทอรแเน็ต (Search Engine) เป็นที่ไดรับความนิยมในปใจจุบัน เชน Google ,Yahoo! , Bing, 
AOL, Miva เป็นตน โดยแสดงผลการคนหาบน Search Engine คือ ความสําคัญ และระบบ (Keywords) ดังน้ันเปูาหมายการทํา SEO ตองการ
ใหผูใชปูอนคําคนหาในชองคนหาบน Search Engine และระบบจะประมวลผล ดึงเอาเว็บไซตแที่มีเน้ือหาตรงกับ Keywords มาแสดงผล การทํา 
SEM ของเว็บไซตแใหปรากฏอยูในอันดับตน ๆ ของการคนหา เป็นการเพิ่มโอกาสในกลุมลูกคาเปูาหมายคลิกเขาเว็บไซตแเพื่อมาดูสินคาและบริการ
ของโรงแรมมากย่ิงขึ้น เจาของเว็บไซตแตาง ๆ จึงจําเป็นที่จะตองผลักดันใหเว็บไซตแของตนติดอันดับตน ๆ ของผลลัพธแการคนหา เพื่อสรางโอกาส
ทางธุรกิจ (อิทธิวัฒนแ รัตน-พองบู, 2555)  การตลาดแบบไวรอลเป็นอีกวิธีหน่ึงของรูปแบบการทําตลาดผานสื่อสังคมออนไลนแ เฟสบุ฿ค , Twitter, 
Instagram เพื่อสงเสริมใหตราสินคาของธุรกิจใหเป็นที่รูจักมากขึ้น ควบคูไปกับการบรรลุวัตถุประสงคแทางการตลาดดานอื่น เชน สามารถขาย
สินคาและบริการได โดยเปรียบเสมือน กับกระบวนการแพรไวรัส ในลักษณะการบอกตอแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth : WOM) โดยใช
รูปแบบ ของสื่ออิเล็กทรอนิกสแหลายรูปแบบ เชน การใชคลิปวีดีโอในการทําการตลาดโดยใช YouTube ในการแชรแ วีดีโอ การตลาดลักษณะ
ดังกลาวจะถูกสงหรือแชรแขอมูลไปเรื่อย ๆ ทําใหขาวสารสามารถกระจายไปไดอยางรวดเร็ว (อิทธิวัฒนแ  รัตนพองบู, 2555) และการตลาดผาน
เครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network Marketing) คือ เว็บไซตแที่มีผูใชงานโตตอบกันจนเกิดเป็นสังคมหรือชุมชน จนกระทั่งมีการเชื่อมโยง
กัน กลายเป็นเครือขาย (Network) ที่โยงใยไปทุกพื้นที่ทั่วโลก ตัวอยางของเครือขายสังคม  ออนไลนแ ที่ไดรับความนิยมในปใจจุบัน เชน 
Facebook, Twitter เป็นตน ซึ่งผูใชจะตอง สมัครเขาเป็นสมาชิกเสียกอน สวนเว็บไซตแประเภทน้ีจะไมนิยมเก็บคาบริการ เป็นตน  เครือขาย
สังคมออนไลนแที่กลาวมาขางตนน้ีเหมาะสําหรับการสรางแบรนดแสินคามากกวา ขายสินคา เพราะแบรนดแสินคาที่มีเว็บไซตแเป็นของตนเอง จะใช
เพียงเพื่อสงเสริมการขาย รวมถึงเพื่อดึงดูดกลุมเปูาหมายจาก Social Network ทั้งรายเกาและรายใหมเพียงเทาน้ัน (โอภาส เอี่ยมสิริ, 2556)  
จากการศึกษาการตลาดผานเครื่องมือคนหาในปใจจุบันมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากปใจจุบันคนเราไมจําเป็นตองจดจําชื่อของ
เว็บไซตแตางๆเพียงแตเมื่อตองการหาขอมูลใดๆในออนไลนแก็จะมาคนหาที่เครื่องมือคนหาโดยเฉพาะ www. google.com เพื่อทําการคนหาโดย
ใสคําสําคัญที่ตองการคนหาซึ่งการทํา SEO คือการทําใหเว็บไซตแ คือการทําใหเว็บไซตแหรือหนาติดอยูในผลลัพธแของการคนหาในระดับตนๆของ
เครื่องมือการคนหา Search Engine ซึ่งผลลัพธแที่ไดจะอยูในเพจอันดับตนๆในหนาแรกๆของผลการคนหาเทาน้ันซึ่งมีโอกาสถูกคลิกมากกวาสวน
ที่อยูทายๆการจัดลําดับผลลัพธแการคนหาน้ันเป็นการจัดอันดับของหนาเพจแตละหนาไมใชทางเว็บไซตแ ซึ่งในการทํา SEO (โอภาส เอี่ยมสิริ, 
2556) 
 
บทสรุป 

บทความวิชาการน้ีเสนอลักษณะการจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสดในยุค 4.0 ประเทศไทยโดยวิเคราะหแเน้ือหาแนวคิด ทฤษฎี
ที่เก่ียวของเพื่อนํามาสรุปประเด็นและสรางตัวแปรที่จะสามารถนําไปใชศึกษาการจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสดในยุค 4.0 ประเทศไทย 
ซึ่งจะนําไปงานวิจัยตอไปไดศึกษา ดังน้ี 1) ลักษณะการประกอบการธุรกิจตลาดสด (ผูประกอบการที่เป็นเจาของหรือผูจัดการของธุรกิจตลาดสด) 
เพื่อศึกษา ประเภทของตลาดสด, สถานที่ต้ังทําเลและขนาดของตลาด รวมถึงการออกแบบและการจัดผังราน, ผังตลาดและการตกแตงของตลาด
สด, ขนาดของตลาดสด, ลักษณะการใหเชาของผูประกอบการที่เป็นพอคาและแมคา, การจัดกลุมสินคาในตลาดสด,กําหนดประเภทของสินคาใน
ตลาดสด,บรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ, สาธารณูปโภคของตลาดสด และการคัดเลือกผูเขาตลาดสด 2) ลักษณะของพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เป็นผูซื้อสินคาในตลาดสด เพื่อศึกษาประเภทของสินคาที่ซื้อในตลาดสด, การเลือกซื้อสินคา (ผลิตภัณฑแสินคา, ราคา, สถานที่จําหนาย 
และชองทางการจัดจําหนาย)และความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการและซื้อสินคา 3) การจัดการธุรกิจตลาดสด เพื่อศึกษาหลักการจัดการ
ธุรกิจตลาดสดในดานมาตรฐานการจัดการธุรกิจตลาดสด , การวางแผนธุรกิจตลาดสด, การสรางความเดนใหสินคาตลาดสด  รวมถึงการจัด
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กิจกรรมตลาดสด 4) กลยุทธแความสําเร็จของธุรกิจตลาดสด เพื่อการขยายกิจการธุรกิจตลาดสด, มีสินคาที่ผูบริโภคตองการหลากหลาย, มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑแสินคาในตลาดใหไดมาตรฐาน,มีการยอมรับในการจัดอันดับตลาดสด และมีความพึงพอใจของผูบริโภคตลาดสด และมีการเนน
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งความคิดสรางสรรคแในการจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสดในรูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั้ง
คนไทยและคนตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศผูประกอบการธุรกิจตลาดสดในประเทศไทยมีการจัดการวางแผนดวยตัวเองแบบอิสระ
และดวยตนเอง ทําใหเกิดการทองเที่ยวตลาดสดในยุค 4.0 ประเทศไทยในรูปแบบใหมเนนการตลาดแบบสังคมออนไลนแ เป็นการเปิดกวางทาง
ความคิด ที่ทําใหลูกคามีการติดตอแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนการคนหาขอมูล ซื้อ ขาย สินคาและบริการที่ไรพรมแดน ดวยการเชื่อมโยงการ
ประกอบการธุรกิจตลาดสดแบบออนไลนแ (Online),ในการทําโฆษณาผานเฟสบุ฿ครวมถึงคลิปวีดีโอลงยูทูป ทําใหเกิดการแชรแขอมูลและติดตาม
ของลูกคาซึ่งมีผลใหเกิดการตลาดแบบปากตอปากโดยผูประกอบการธุรกิจตลาดสดยังใชเพื่อใหแนะนําสินคาเปรียบเที ยบจุดเดนของสินคาใน
ตลาดสดทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นกับการประกอบธุรกิจตลาดสด 
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แนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยทุธแของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
ประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม 

The management strategy of cultural tourism and its sustainability in religious places in 
Chiang Mai 

 
 จินดา  ทับทิมดี1 เฉลิมชนมแ อ าพรไพ2 และเดวิด  สมญัญาภรณแ3 

 Jinda Tubtimdee Chalermchon  Ampornphai  and David  Somanyaphon 

บทคัดยอ  
งานวิจัยมีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถาน

อยางย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม 2) เพ่ือเป็นแนวทางศักยภาพดานธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนใน
จังหวัดเชียงใหม และ 3) เพ่ือเสนอกลยุทธแในการวางแผนการจัดการธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืน
ในจังหวัดเชียงใหม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเป็นกรอบการวิจัย พ้ืนที่วิจัยมี 2 
กลุมตัวอยาง ไดแก 1) กลุมนักทองเท่ียว รานคา/ตัวแทนจําหนายสินคา กลุมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่ 2) ผูนําชุมชน/ผูมีสวน
เก่ียวของกับการบริหารจัดการ ทั้งหมดจํานวน 56 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยแบบสัมภาษณแแบบคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) มี 2 ชุด คือ 1) ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณแเชิงลึ กสําหรับ
นักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม   รานคา/ตัวแทนจําหนายสินคาและประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบศาสนสถาน และ 2) ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแเชิงลึกสําหรับ ผูนําชุมชน/ผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการภายในศาสน
สถานในจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหแขอมูลโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมนักทองเท่ียว กลุมรานคาและตัวแทนจําหนายสินคา กลุมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่และ
กลุมผูนําชุมชน/ผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการ สภาพแวดลอมภายใน ภายนอก ควรพัฒนาสภาพแวดลอมใหสวยงาม อนุรักษแ
สภาพเดิม มีกิจกรรมภายใน ควรพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนารานคา รานของที่ระลึก ธุรกิจโรงแรม โฮมสเตยแ ให
ชาวบานที่อยูในชุมชนเพ่ือเป็นการสรางอาชีพใหเกิดคุณคาทางสังคม ทํารายไดสูชุมชนและจังหวัด  

(2) ดานศักยภาพนักทองเท่ียว รานขายของที่ระลึกมีนอยและไมเป็นสัดสวน การใหบริการ ควรมีการจัดมาตรการทางดาน
ราคาสินคา คาเชา คาสวนกลาง สถานที่จําหนายของที่ระลึกใหแกรานคา/ตัวแทนจําหนายสินคา  สินคาที่ทําการจัดจําหนายใหมี
คุณภาพ สถานที่ อุปกรณแอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ จัดพนักงานบริการขอมูล ประชาสัมพันธแใหเพียงพอ จัด
กิจกรรมสรางความสัมพันธแระหวางนักทองเที่ยวกับผูประกอบการ ชุมชนทองถ่ินกลุมและประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ 
ควรพัฒนาทางดาน การจัดใหมีเจาหนาท่ีโครงการ Amazing Thai Host ประจําท่ีทองเท่ียว  
 (3) การวางแผน พบวากลยุทธแในการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัด
เชียงใหม เสนอวากลยุทธแในการจัดการธุรกิจตองมีกิจกรรมการตอนรับ ปูายบอกสถานที่ ประวัติความเป็นมาจะทําใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสวิถีชีวิตอยางแทจริง การอนุรักษแใหอยูในสภาพที่ดีคงเดิม และเกิดความประทับใจที่มาทองเที่ยว ใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ
พ้ืนที่ไดเขารวมการจัดกิจกรรม ควรมีการประชาสัมพันธแแหลงทองเท่ียวหลายรูปแบบ ผานทางสังคมออนไลนแ Application Tourism 
Thailand ปูายประชาสัมพันธแ Internet Facebook Youtube และจัดทําแผนพับการโฆษณาวิทยุ โทรทัศนแ เป็นตน 
 
ค าส าคัญ : การทองเท่ียว, วัฒนธรรมอยางย่ังยืน, ศาสนสถาน 

                                                             
1 อาจารยแประจํา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ มหาวทิยาลัยเวสเทิรแน 
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Abstract 
The research objectives of this study were: 1) to study the environment and its sustainability of cultural 

tourism in religious places of  in Chiang Mai, 2) to use as their guideline for sustainable business in religious 
places of lower central region. 3) to present and propose strategies on cultural business tourism in religious 
places of lower central region.  This research methodology relied on qualitative methods that emphasized open 
minded interview and group focus discussion. The key informants were divided into 2 samples: 1) tourist group, 
temple vendors, people residing in the area 2) community leader, the total number of sample are 56 people. 
The interview sets the following sample as 1) In-depth interviews for tourists, and shop dealers in religious places 
of  in Chiang Mai. 2) in-depth interview for Community leaders / people involved in the management of religious 
places in the  in Chiang Mai . The data was analyze using content analysis and write descriptive answers. 
The research results are: (1) Tourist, store groups, product dealers and community leader are involved in the 
management like environment are maintain beautiful and conserve as part of the tourism, recreation area and 
social bonding environment which will cause money earning in the province itself and community living. (2) 
Souvenir shops should be convenient for tourist to buy and not so small area. In term of services like product 
prices, rental for souvenier shops and shop dealers should be informed formally and fair distribution of details. 
Facilities for the tourist especially for disabled people are well guided as to information and staffs in the tourist 
area. Organizing activities to build relationships between tourists and entrepreneurs Local communities, groups 
and people living in the surrounding area should be develop in the area for that they can have like program as  
“Amazing Thai Host project” for regular trips and activities. (3) Planning found that the strategy for managing 
cultural tourism business for sustainable religious places in the  in Chiang Mai proposed that the business 
management strategy requires a welcome activity and every location and maintain its culture and history of the 
place visit as the tourist will get impressed on the view of its location and also there should be more tourist 
attraction on the area or province mention plus a good commercial way of promoting the tourist spots through 
radio, tv, newspapers, applications and websites like Facebook, YouTube and brochures distributed in the each 
area.  
 
Keywords:  the tourism is, the culture permanently, religious place, 
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บทน า 
 ปใจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโลก เป็นที่ยอมรับทุกประเทศ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเจริญเติบโต เป็นอุตสาหกรรมหลักในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางรวดเร็ว หลายประเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูในอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 3 ของประเทศ ในรอบหลายทศวรรษที่ผานมารายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยอยูในลําดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการสงเสริมสินคาออกอ่ืนๆ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวประเทศไทยเป็นพลังขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจแสดงบทบาทที่เดนชัดตลอดสามถึงสี่ทศวรรษที่ผานมา แสดงถึงบทบาทในการเป็นตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการจางงาน สรางอาชีพ กระจายรายได การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอีกจํานวนมากมายหลายรอยสาขา 
เป็นการสรางความมั่งคั่งใหกับประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม จากการวิจัยของ อารียแ นัยพินิจ และคณะ (2556 : 38) ไดศึกษาพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยววัด พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาในเทศกาลและวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา มุงเนนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เจริญจิตทําใหเกิดเป็นการทองเที่ยวแนวศาสนา ไดรับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศนแ ไดตระหนักถึงการเรียนรู เห็นคุณคาของศิลปวฒันธรรมของ
ทองถิ่น  Oxford Advanced Leamer‖s Dictionary, (2000) ซึ่งมีความสาํคญัในการจัดการทองเที่ยวและชุมชน ทราบถงึความคาดหวังของนัก
เที่ยวและสามารถตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวได กอใหเกิดประโยชนแแกสถานที่และชุมชน ชุมชนไดรับประโยชนแทางดาน
เศรษฐกิจ เกิดความภาคภูมิใจวฒันธรรมทองถิ่น มีผูมาปฏิบัติธรรมและเย่ียมชมกราบไหวพุทธสถานมากขึ้น วัดปุาสาลวันเป็นวัดที่มุงเนนการ
สงเสริมการเรียนรูและการปฏบิัติธรรม เพื่อเสริมสรางความเขาใจในชีวิตมากกวาความรูเพื่อความบันเทิง ผูที่มาเพื่อการเรียนรู พัฒนาจิตใจ จาก
ขอมูลปใญหาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจทีจ่ะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธแของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ย่ังยืนประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม  ผูวจิัยตองการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน
ประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งขอมลูที่ไดจากการวิจัยน้ี ผูวิจัยคาดวาจะเป็นประโยชนแตอผูที่เกี่ยวของในการนํากลยุทธแไปกําหนด
วิธีการวางแผนเพื่อการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนประเภทศาสนสถาน ทําใหเกิดความสอดคลองกบัความตองการของ
นักทองเที่ยวที่เขามาเยือนและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม  ตอไป 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกลยุทธแการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม  ไดกําหนด
วัตถุประสงคแของการวิจัยไวดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอกของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัด
เชียงใหม   
 2.แนวทางศักยภาพทางดานธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม   
 3. เพื่อเสนอกลยุทธแในการวางแผนการจัดการธุรกจิการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม   
 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาทฤษฎีแนวคิด รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยได กําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยเรื่องแนวทางการ
บริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธแของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม  ดังน้ี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัยมี 2 กลุมตัวอยาง ไดแก 1) 
กลุมนักทองเที่ยว รานคา/ตัวแทนจําหนายสินคา กลุมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ 2) ผูนําชุมชน/ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ทั้งหมด
จํานวน 56 คน ใชวิธคีัดเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบสัมภาษณแแบบคําถามปลายเปิด (Open-ended 
Question) มี 2 ชนิด คือ 1) ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณแเชิงลึกสําหรบันักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม  รานคา/ตัวแทน
จําหนายสินคาและประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่โดยรอบศาสนสถาน และ 2) ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแเชิงลึกสําหรับ ผูนําชุมชน/ผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการภายในศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหแขอมูลโดยใชการวิเคราะหแเน้ือหาแลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
 
ผล/สรุปผล 
 ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมนักทองเที่ยว กลุมรานคาและตัวแทนจําหนายสินคา กลุมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่และกลุมผูนํา
ชุมชน/ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ สภาพแวดลอมภายใน ภายนอก ควรพัฒนาสภาพแวดลอมใหสวยงาม อนุรักษแสภาพเดิม กิจกรรม
ภายใน กระบวนการใหบริการ ปใจจุบันการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเชิงธุรกิจ การบูชาสิ่งศักสิทธิ์ราคาแพง ควรพัฒนาดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก การใหบริการ เชน หองนํ้า ที่จอดรถ การพัฒนารานคา รานของที่ระลึก ธุรกิจโรงแรม โฮมสเตยแ ใหชาวบานที่อยูในชุมชนรวมกิจกรรม มี
นโยบายสงเสริม นําทุนของจังหวัดมาสรางคุณคาสูสังคม นําวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปใญญาทองถิ่น งานศิลปะหัตกรรมสรางอาชีพใหเกิดคุณคา
ทางสังคม ทํารายไดสูชุมชนและจังหวัด (2) ดานศักยภาพนักทองเที่ยว รานขายของที่ระลึกมีนอยและไมเป็นสัดสวน การใหบริการ ควรมีการจัด
มาตรการทางดานราคาสินคา คาเชา คาสวนกลาง สถานที่จําหนายของที่ระลึกใหแกรานคา/ตัวแทนจําหนายสินคา สินคาที่ทําการจัดจําหนายให
มีคุณภาพ สถานที่ อุปกรณแอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ จัดพนักงานบริการขอมูล ประชาสัมพันธแใหเพียงพอ จัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธแระหวางนักทองเที่ยวกับผูประกอบการ ชุมชนทองถิ่นกลุมและประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่โดยรอบ (3) การวางแผน พบวากล
ยุทธแในการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม  โดยกลุมนักทองเที่ยว กลุมรานคาและ
ตัวแทนจําหนายสินคา กลุมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ กลุมผูนําชุมชน/ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในศาสนสถาน เสนอวา
กลยุทธแในการจัดการธุรกิจตองมีกิจกรรมการตอนรับ ปูายบอกสถานที่ ประวัติความเป็นมาจะทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตอยางแทจริง การ
อนุรักษแใหอยูในสภาพที่ดีคงเดิม และเกิดความประทับใจที่มาทองเที่ยว ทําใหมีความพึงพอใจและตองการชื้อของฝาก กลับมาเที่ยวซ้ําอีก  ให
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ไดเขารวมการจัดกิจกรรม ควรมีการประชาสัมพันธแแหลงทองเที่ยวหลายรูปแบบ ผานทางสังคมออนไลนแ แอป
พลิเคชัน Tourism Thailand ปูายประชาสัมพันธแ Internet Facebook Youtube และจัดทําแผนพับการโฆษณาวิทยุ โทรทัศนแ เป็นตน 

กรอบแนวคิด 
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อภิปรายผล 
 ผลผลการวิจัยพบวา (1) จากผลการวิจัยพบวาจากสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอกของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม พบวากลุมนักทองเที่ยวควรมีการพัฒนาสภาพแวดลอม ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยให
อนุรักษแเอกลักษณแสภาพเดิมไว ปใจจุบันการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเชิงธุรกิจมาก การทําธุรกิจบูชาสิ่งศักสิทธิ์ราคาแพง ซึ่งการบูชาพระราคา
ควรจะพอสมควร สอดคลองกับ เสาวภา จตุทอง, (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูนําและสภาพแวดลอมการทํางานที่สงผลตอความสุขใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฏรแธานี ผลการวิจัยพบวาระดับสภาพแวดลอมการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ในการศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอความสุขในการปฏิบัติงานพบวาดานความยึดเหน่ียว
ระหวางเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและดานความเป็นอิสระของหนวยงาน มีความสัมพันธแกับความสุขในการ
ปฏิบัติงาน SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่มักใชในการกําหนดกลยุทธแโดยการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน คือ จุดแข็ง จุดออน จึงถือเป็น
ขอไดเปรียบทางการแขงขันในสภาพแวดลอมภายนอก คือ โอกาส อุปสรรค โดยทั่วไปแลวจะไมอยูในการควบคุมของผูบริหารองคแกร เชน ความ
หลากหลายในความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม สังคม การเมืองและอุตสาหกรรม ซึ่งการระบุความเสี่ยงตองใชเวลาพอสมควรในการดําเนินการใหมี
ประสิทธิภาพ ใหมีการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการใหบริการ เชน หองนํ้า ลานจอดรถ กลุมรานคาและตัวแทนจําหนายสินคา
ภายในศาสนสถาน ผลการวิจัยพบวาควรมีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสวยงาม การพัฒนารานคา รานของที่ระลึก ธุรกิจโรงแรม โฮมสเตยแ (2) 
ดานศักยภาพของนักทองเที่ยว และรานคา/ตัวแทนจําหนายสินคา ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการสาธารณะเพื่ออํานวย
ประโยชนแและจําเป็นตอการดําเนินชีวิต หองนํ้าใหสะอาด การเตรียมสถานที่  อุปกรณแอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ การจัด
สถานที่จําหนายของที่ระลึกใหเป็นสัดสวน มีการจัดพนักงานบริการขอมูล การประชาสัมพันธแใหเพียงพอ จัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธแระหวาง
นักทองเที่ยวกับผูประกอบการและชุมชนทองถิ่น สวนกลุมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นโดยรอบศาสนสถาน พบวาควรพัฒนาดานรานคา ราน
ขายของที่ระลึก เพราะวาปใจจุบันมีประชาชนที่ชุมชนอื่นมาขายของที่ระลึกแตประชาชนในพื้นที่ไมสามารถเขาไปขายของที่ระลึกได ตองการให
ประชาชนในชุมชนไดเขาไปจัดจําหนายสินคา เพื่อเพิ่มรายไดกับชุมชน และกลุมผูนําชุมชน/ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในศาสน
สถาน พบวาการพัฒนาศักยภาพของผูที่เกี่ยวของ การเสริมสรางความเขมแข็ง การจัดใหมีเจาหนาที่โครงการ Amazing Thai Host ประจํา
แหลงทองเที่ยว คัดเลือกผูสูงอายุที่มีศักยภาพใหขอมูลดานการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว สอดคลองกับงานวิจัยของ Wanichyada Wajirum, 
Kanyamon Inwang, (2018) ที่กลาวไววา การสรางภาพลักษณแขององคแกรธุรกิจ สามารถทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินคาและบริการ ไม
วาธุรกิจนั้นจะผลิตสินคาใด ผูบริโภคยังคงความเชื่อมั่นในภาพลักษณแของธุรกิจน้ันวา สินคาและบริการตางๆ ที่ผลิตออกมาจะตองดี มีคุณภาพ 
เพราะดวยประสบการณแ การรับรูจากภาพลักษณแที่ดีเสมอมา ทําใหเป็นที่เชื่อมั่นของผูบริโภค การประชาสัมพันธแใหเพียงพอ รวมถึงมีการ จัด
กิจกรรมที่สรางความสัมพันธแระหวางนักทองเที่ยวกับผูประกอบการและชุมชนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ ปวีณา ทองบุญยัง, (2556 : วารสาร) ได
ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแชุมชนบานบาก ตําบลบานบาก อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวมเพื่อหารูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรแชุมชนบานบาก ตําบลบาบาก อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กลุมเปูาหมาย ประกอบดวย กลุมผูนํา ชุมชน กลุมชาวบาน
บาก หนวยงานที่เก่ียวของและกลุมนักทองเที่ยวผลการวิจัยพบวารูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบานบาก คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบไป กลับ เพื่อศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรมชนเผาและรองรอยประวัติศาสตรแการตอสูของชุมชน โดยมีการกําหนดกิจกรรมการทองเที่ยว 
กิจกรรมเสริมและมีการบริหารจัดการชุมชน เพื่อรองรับนักทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิต
ด้ังเดิมของคนในชุมชนไว (3) กลยุทธแในการวางแผนการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยางย่ังยืนในจังหวัด
เชียงใหม กลุมนักทองเที่ยว กลุมรานคาและตัวแทนจําหนายสินคา เสนอวากลยุทธแในการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตองมีกิจกรรม
การตอนรับ มีปูายบอกสถานที่ มีประวัติความเป็นมา ซึ่งกลยุทธแในการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นแนวกลยุทธแน้ีจะทําให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตแบบแทจริง มีการอนุรักษแแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหอยูในสภาพที่ดีคงเดิม รูสึกดีกับสถานที่จึงทําให
นักทองเที่ยวมีความสุขตองการชื้อของฝากของที่ระลึกกลับไปและตองการกลับมาเที่ยวซ้ําอีก สําหรับกลุมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้น ที่
โดยรอบศาสนสถาน พบวากลยุทธแเหมือนกับกลุมนักทองเที่ยว กลุมรานคาและตัวแทนจําหนายสินคา กลุมรานคาและตัวแทนจําหนายสินคา 
ควรจะเพิ่มใหมีการพัฒนาโดยใหมีกิจกรรมการตอนรับเชนกัน แตใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ไดเขารวมในการจัดกิจกรรมดวย และกลุม
ผูนําชุมชน/ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในศาสนสถาน พบวากลยุทธแในการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรจะมีการ
ประชาสัมพันธแแหลงทองเที่ยว โดยมีหลากหลายรูปแบบ มีแบบผานทางสังคมออนไลนแ ผานแอปพลิเคชัน Tourism Thailand ปูาย
ประชาสัมพันธแตามสถานที่ เชน Internet Facebook ปูายประชาสัมพันธแ Youtube และการจัดทําแผนพับและมีการโฆษณาตามวิทยุ โทรทัศนแ  
สอดคลองกับ Schettini and Troncoso, (2011) ไดทําการวิจัยเรื่อง Tourism and cultural identity:Promoting Buenos Aires as the 
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cultural capital of Latin America พบวาความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวกับนโยบายการทองเที่ยวมีความสัมพันธแกัน มีการ
ใชทุนทางวัฒนธรรมเป็นกลยุทธแหลักที่สงเสริม บัวโนสไอเรส ใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวระหวางประเทศมีการกําหนดความดึงดูดใจตามกลยุทธแ ใน
รูปแบบของแผนการ ระบุเอกลักษณแของทองถิ่น ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวขึ้นเป็นพิเศษในชวงยุค ค.ศ.2000 โดยมุง
เปูาไปที่การฟื้นฟูเมืองและวัฒนธรรมและสถานที่ทองเที่ยว เอกลักษณแ ในฐานะที่เป็นมรดกทองถิ่นใหเป็นแหลงดึงดูด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม
รูปแบบมรดกและมีสถานที่ เชื่อมโยงการทองเที่ยวที่หลากหลาย โดยที่เมืองทุกเมืองมีรานกาแฟที่ไมเคยหลับ มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและยังเป็น
สถานที่ที่สามารถพบวัฒนธรรมไดทุกเมื่อหรือพบกับแทงโกที่เป็นวัฒนธรรมที่ไมไดเพียงเห็น แตยังสามารถมีประสบการณแกับความรูไดโดยที่รัฐบาล
นําเสนอวิธีการที่จะทําใหบัวโนสไอเรสเป็นเมืองวัฒนธรรม ทั้งน้ีจากงานวิจัยของ กัญญามน อินหวาง และคณะ, (2554) กลาวถึงสิ่งที่สําคัญที่จะ
กอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพไดจําเป็นตองอาศัยหลักการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางที่สามารถควบคุม ดูแล ดําเนินงาน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหสงผลดีที่เป็นประโยชนแแกชุมชนสูงสุดและลดผลเสียที่จะตามมาจากการพัฒนาการทองเที่ยวในแหลงของพื้นที่ชุมชน
น้ันๆ ดวย จากการศึกษาพบวามีหลายประการ เชน การจัดการดานการอนุรักษแแหลงทองเที่ยว ทั้งแหลงประวัติศาสตรแ ธรรมชาติและวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาการแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแของชุมชนน้ันๆ ใหเป็นแหลงทองเที่ยว การจัดการดานการใหความรูและการ
สรางจิตสํานึกและการเรียนรูในเรื่องคุณคาของแหลงวัฒนธรรมแกนักทองเที่ยว เจาหนาที่ดูแลพื้นที่ ผูประกอบการและชุมชนทองถิ่นที่อยูโดยรอบ
แหลงทองเที่ยว รวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว จะสามารถทําใหแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่ังยืนได 
 
ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีไดขอคนพบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธแของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน
ประเภทศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว การรองรับสําหรับคนพิการหรือผูสูงอายุ ควรจัดพนักงาน
อธิบายขอมูลของสถานที่และประวัติความเป็นมา มีกิจกรรมระหวางนักทองเที่ยวกับชุมชนหรือพอคา แมคา ผูประกอบการรานคา ดานกลยุทธแขาด
ระเบียบแผนงานที่ชัดเจน การรวมมือกันกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไมทําใหเกิดปใญหาดานเสียงและสิ่งแวดลอม ปใญหาและอุปสรรคของ
การจัดทําฐานขอมูล ควรมีการรวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศ ขาดงบประมาณ หนวยงานตองการบุคลากรที่มีความรู ควรเพิ่มการประชาสัมพันธแ
ศิลปวัฒนธรรมของศาสนสถาน ในภูมิภาค ที่มาเพื่อใหคนรุนใหมและนักทองเที่ยวตางชาติรูจัก ทุกประเด็นควรมีการพัฒนา จะเกิดประโยชนแกับศาสน
สถาน ดังน้ันการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานของประเทศไทย” เพื่อใชเป็นขอมูล
ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น 
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ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกที่พักประเภทรีสอรแท ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
Marketing mix factors affecting resort decision in the district Phuket Province 

 
นริส อุไรพันธแ1  อาภาภรณแ พงศแศิวะสถิต2  และพรวดี สีข า3 

Naris Uraipan  Apaphon Phongsiwasathit  and Pornwadee Sikham 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาถึงปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรแท

จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล และบุคคล และเพ่ือเปรียบเทียบปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก
ประเภทรีสอรแทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามลักษณะสวนบุคคล ในการศึกษาครั้งน้ีประชากรที่ใชในการศึกษา คือ 
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางเขามาเลือกที่พักในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา สถิติที่ใชในการวิจัยการวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (percentage) การวิเคราะหแ 
เกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแท ในเขตจังหวัดภูเก็ต ใชวิธี
คาเฉลี่ย ( ) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การหาคาที ( T – test ) เอฟ (F-test) การเปรียบเทียบรายคูใชสถิติของเชฟเฟุ 

ผลการวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเป็นเพศชาย มีชวงอายุ 31 -40 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท ระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี และมีเชื้อชาติยุโรป
มากท่ีสุด ผลการวิเคราะหแขอมูลปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรแทในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต มีดังน้ี 1. ดานหองพัก ใหความสําคัญตอความสะอาดของหองพักและหองนํ้า 2. ดานปใจจัยแวดลอมทางกายภาพ 
ใหความสําคัญตอบรรยากาศในหองพักและรอบบริเวณสถานที่พัก 3. ดานราคาใหความสําคัญตอระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของ
หองพัก 4. ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญสถานที่ต้ังของที่พักเหมาะสมใกลแหลงทองเที่ยว 5. ดานพนักงาน
บริการ ใหความสําคัญตอความสามารถในการสื่อสารของพนักงานบริการ 6. ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญตอไดรับ
คําแนะนําในพักแรมจากญาติหรือเพ่ือน 7. ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญตอความรวดเร็วในการสํารองและจัดหาหองพัก 
8. ดานการบรรจุภัณฑแ ใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑแมีเอกลักษณแสัญลักษณแของโรงแรม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะสวนบุคคลที่ตางกันมีปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่
พักประเภทรีสอรแทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตางกันหรือไม พบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศที่ตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรแทในดานพนักงานบริการ ไมตางกันซึ่งไมเป็นไปตามสมมติฐาน สวนดานหองพัก 
ดานราคา ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบรรจุภัณฑแ ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
ปใจจัยแวดลอมทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐาน นักทองเที่ยวที่มีอายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และเชื้อชาติ ตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภท
รีสอรแท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกันทําใหปใจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก ประเภทรีสอรแท ดานกระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกันซึ่งไมเป็นไปตาม
สมมติฐาน สวนดานหองพัก ดานราคา ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบรรจุภัณฑแ ด าน
พนักงานบริการมและ ดานปใจจัยแวดลอมทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 

 
ค าส าคัญ : สวนประสมทางการตลาด, ตัดสินใจเลือก, รีสอรแท 

                                                             
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
2 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
3 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the marketing mix that influenced the choice of resort 

type by personal and individual characteristics, and to compare the marketing mix factors that influenced the 
decision to choose a resort type resort. capital District Phuket province By personal characteristics In this study, 
the study population was 400 Thai tourists and expatriates who chose to stay in Phuket. Statistics used in the 
research, personal characteristics of the respondents used percentage, analysis of the marketing mix factors that 
are important in deciding resort accommodation. In Phuket The mean () and standard deviation (S.D) methods 
were used. F-test (T-test). 

Results of personal analysis The majority of the samples were males aged 31-40 years. Have a company 
employee Earnings per month 20,001-40,000 baht Most undergraduate level And most European. An analysis of 
marketing mix factors influencing the decision of resort accommodation in Amphoe Mueang. 1. The room is 
important for the cleanliness of the room and bathroom. 2. The physical environment. 3. The price is important 
to the price level appropriate to the size of the room. 4. The place / distribution channels. Prioritize the location 
of suitable accommodation near the tourist attraction. The importance of communication skills of service staff. 
6. Marketing promotion. It is important to receive advice from your relatives or friends. Pay attention to the 
speed of reservation and supply room. 8. Packaging. The packaging is unique to the symbol of the hotel. 

Test results hypothesis Different types of marketing factors influenced the choice of resorts in Muang 
District. Phuket province Different sex tourists have different marketing mix factors influencing the selection of 
resort accommodation in terms of service personnel. No difference, which is not based on assumptions. The 
price of the place / distribution channels. Marketing promotion Packaging Service Process And the physical 
environment. There was a statistically significant difference at .05 level. The average age, occupation, 
occupation, average income per month and ethnicity contributed to the marketing mix that influenced the 
choice of resort. The difference was statistically significant at .05, which was in line with the hypothesis. 
Travelers with different levels of education make the marketing mix factors that influence the choice of 
accommodation. Resort type Service Process Not different, which does not follow the assumption. The price of 
the place / distribution channels. Marketing promotion Packaging The staff and service. Physical environment 
The difference was statistically significant at .05 level, which was in line with the hypothesis. 

 
Keywords : Marketing mix, Decide, Resort 
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บทน า 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม เพื่อใหบริการและอํา นวยความ

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา ในดานการสรางรายไดเป็น
เงินตราตางประเทศ การสรางงาน การกระจายรายไดและนําความเจริญไปสูทองถิ่น ซึ่งรายไดจากการทองเที่ยวถือเป็นรายไดที่ประเทศตางๆ ไดรับ
และมีตนทุนตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตหรือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติใหเป็นสินคาสําเร็จรูป ทําใหเกิดการต่ืนตัวอยางมากในการ
พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการอนุรักษแทรัพยากรการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประทศไทย. 2555 : 25) 

ภูเก็ตเป็นจังหวัดทางภาคใต เป็นเกาะที่ใหญที่สุดในประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคใต ประกอบดวยเกาะบริวาร 
จํานวน 39 เกาะ ที่สําคัญไดแก เกาะสิเหร เกาะแกว เกาะมะพราว เกาะนาคาใหญ เกาะนาคานอย เกาะโหลน เกาะเฮ เป็นตน ภูเก็ตไดรับสมญา
นามจากนักทองเที่ยวทั่วโลกวา “ไขมุกอันดามัน” ถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามแหงหนึ่งของโลก นอกจากมีความงดงามตามธรรมชาติ 
แหลงทองเที่ยวเปูาหมายเป็นเมืองแหงประวัติศาสตรแ มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา จึงทําใหจังหวัดภูเก็ตมีแหลงทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวสูง จึงสงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหรายไดโดยรวมที่ไดรับจากนักทองเที่ ยวที่เขามา
จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเชนกัน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจที่พักแรมประเภทตาง ๆ รีสอรแทเป็นสวนหน่ึงของอุตส าหกรรมการ
ทองเที่ยวที่อํานวยความสะดวกสบายและบริการตาง ๆ ใหแกนักทองเที่ยว และกําลังมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง นักทองเที่ยวนิยมเดินทาง
ไปทองเที่ยวหมูเกาะตาง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสวงหาความเงียบสงบ ความงดงามของชายหาด แตละหาดก็จะมีสถานที่พักมากมายใหเลือก แต
จะมีหาดบางหาดมีจํานวนรีสอรแทไมมาก สวนใหญเจาของรีสอรแทจะเป็นคนทองถิ่นซึ่งอยูในพื้นที่ ลักษณะของแตละรีสอรแทจะมีความแตกตางกัน
แลวแตรูปแบบของแตละรีสอรแท ซึ่งอาจเป็นสถานที่พักแบบบังกะโลขนาดเล็กมีการกอสรางโดยหลังคามุงดวยจากโดยคิดคาเชาในราคาตํ่า จนถึง
ที่พักประเภทรีสอรแท มีความหรูหราระดับราคาสูง นอกจากน้ันยังไดรับการสงเสริมใหเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความตองการที่พักที่มีอัตราเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางการทองเที่ยวซึ่ง
พิจารณาไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต และสงผลใหเกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมที่พัก ดังน้ัน เพื่อเป็นการ
เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบธุรกิจที่พักซึ่งใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยวผูใชบริการที่พัก นักลงทุน หรือ ผูประกอบการธุรกิจ
ที่พักจึงจําเป็นที่จะตองทราบความตองการของผูใชบริการที่พัก จึงตองการทราบขอมูลเก่ียวกับความตองการหรือปใจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวซึ่งใชในการพิจารณาตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรแท ในระหวางการเดินทาง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเป็นแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาผูใชบริการที่พัก และประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภท รีสอรแท ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภท รีสอรแท ในเขตจังหวัดภูเก็ต จําแนก

ตามลักษณะสวนบุคคล 
3. เพื่อใชเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง การดําเนินธุรกิจที่พักประเภทรีสอรแท ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก  ที่พักประเภทรีสอรแทแตกตางกัน 
2. นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก  ที่พักประเภทรีสอรแทแตกตางกัน 
3. นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรแทแตกตางกัน 
4. นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก ที่พักประเภทรีสอรแทแตกตางกัน 
5. นักทองเที่ยวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรแ

ทแตกตางกัน 
6. นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรแทแตก

ตางกัน 
7. นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติตางกันทําใหปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก ที่พักประเภทรีสอรแท แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
               ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

   
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ระดับการศึกษา และเชื้อชาติ มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice)  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแท 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นแบบสอบถามเป็นแบบกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ แบบสอบถามเป็นแบบประเมินคา แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 8 ปใจจัย ไดแก ดานหองพัก ดานราคา ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบรรจุภัณฑแ ดานพนักงานบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานปใจจัยแวดลอมทางกายภาพ โดยมีเกณฑแในการกําหนดคา
นํ้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรแท (Likert Scale) ดังน้ี 

ระดับความสําคัญ  คานํ้าหนักของคําตอบ 
มากที่สุด   เทากับ 5 คะแนน 
มาก    เทากับ 4 คะแนน 
ปานกลาง   เทากับ 3 คะแนน 
นอย    เทากับ 2 คะแนน 
นอยที่สุด   เทากับ 1 คะแนน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
1. การวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (percentage) 
2. การวิเคราะหแ เกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแท ในเขต

จังหวัดภูเก็ต ใชวิธีคาเฉลี่ย และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยพิจารณาวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูให
ขอมูลอยูในชวงใดก็แสดงวาเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแท ในเขตจังหวัด
ภูเก็ต อยูในระดับนั้น ทั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเกณฑแการพิจารณา (Best and Kahn,2006:246-250) 
 
สรุป 

ผลการวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคล ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเป็นเพศชาย มีชวง
อายุ 31-40 ป ีมีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท ระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี และ
มีเชื้อชาติยุโรปมากที่สุด 

ผลการวิเคราะหแขอมูลปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรแทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแทใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมแตละดานอยูในระดับมาก โดยใหการ ใหตัดสินใจกับดานหองพักมากที่สุด ( X =3.85) ดานปใจจัย

แวดลอมทางกายภาพ ( X =3.84) ดานราคา ( X =3.76) ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ( X =3.70) ดานพนักงานบริการ ( X =3.67) ดาน

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

1 เพศ 
2 อายุ 
3 สถานภาพ 
4 อาชีพ 
5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6 ระดับการศึกษา 
7 เชื้อชาติ 

 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑแ /บริการ  
2. ราคา 
3. สถานที่ /ชองทางการจําหนาย  
4. การสงเสริมการตลาด 
5. การบรรจุภัณฑแ 
6. พนักงานใหบริการ 
7. กระบวนการใหบริการ 
8. ลักษณะทางกายภาพ 
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การสงเสริมการตลาด ( X =3.63) ดานกระบวนการใหบริการ ( X =3.63) และดานการบรรจุภัณฑแเป็นอันดับสุดทาย ( X =3.61) 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคล ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรแท ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในครั้งน้ี พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นเพศชาย และมีเชื้อชาติยุโรเปียนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงาน วิจัยของ 
สราวุธ จันทรสุวรรณ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในลากูนาภูเก็ต โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักทองเที่ยวที่เขามาพํานักในกลุมโรงแรม ลากูนา ภูเก็ต จํานวน 174 ราย ผลการวิจัยพบวาจากจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดเป็นนักทองเที่ยว
ชาวยุโรป และเป็นนักทองเที่ยวเพศชายมากกวาเพศหญิง และสอดคลองกับงานวิจัยของปานจิต มีเพียร (2551 : 58) ไดศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกรีสอรแทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรแธานี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกรีสอรแทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรีสอรแท เปรียบเทียบปใจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรแ
ทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มาพักในเกาะเตา ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นเพศชาย จากทวีปยุโรป 

จากผลการศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแทในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมแตละดานอยูในระดับมาก ซึ่งดานผลิตภัณฑแพิจารณาจากปใจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ความสะอาดของ
หองพักและหองนํ้า ซึ่งสอดคลองกับ กัมปนาท บุญพอมี (2551 : 39) ไดศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก
ประเภทรีสอรแทเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญ
ปใจจัยดานหองพักโดยเนนเรื่องความสะอาดของหัองพักและหองนํ้า ดานราคาพิจารณาจากปใจจัยที่มีระดับความสาํคญัมากที่สุด คือ ระดับราคาที่
เหมาะสมกับขนาดของหองพัก การกําหนดราคาคาบริการตางๆ ชัดเจน มีระดับราคาหองพักใหเลือกหลากหลาย รับชําระคาบริการตางๆ ดวย
บัตรเครดิต และการจายชําระเงินมัดจํา ซึ่งสอดคลองกับ กัมปนาท บุญพอมี (2551 : 39) ไดศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกที่พักประเภทรีสอรแทเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลวิจัยพบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก กลุมตัวอยาง
สวนใหญใหความสําคัญ ดานราคาเนนเรื่องระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหองพัก ดานการสงเสริมการตลาด ปใจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากปใจจัยที่มีระดับ
ความสําคัญ คือ การใหสวนลดราคาเมื่อพักระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ จันทรสุวรรณ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การ
สงเสริมการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในลากูนาภูเก็ต ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวเห็นวาราคาของที่พักเหมาะสมกับการทองเที่ยวพํานัก ใน
ระยะยาว ดานบุคลากร ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรแทในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต พบวาพิจารณาจากปใจจัยที่มีระดับความสําคญัมากที่สุด คือ ความสามารถในการสื่อสารของพนักงานบริการ ซึ่งสอดคลองกับ วิเชียร เอียด
ไฝ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่ลูกคากลุมประเทศในทวีปยุโรปเลือกใชบริการโรงแรม เดอะ กะรนวิลลา ภูเก็ต บีช รีสอรแท แอนดแ
สปา พบวา ภาพรวมในดานการใหบริการเขาพัก คือการสื่อสารของพนักงาน 

จากผลการศึกษาเปรียบเที่ยบปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่ประเภท รีสอรแทในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และเชื้อชาติ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 มีผลตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่ประเภท รีสอรแทใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ปานจิต มีเพียร (2551 : 58) ไดศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือรีสอรแ
ทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรแธานี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรีส อรแทของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรีสอรแท เปรียบเทียบปใจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรแทของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศที่มาพักในเกาะเตา ผลการวิจัยพบวาผลการเปรียบเทียบปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรแทของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ภูมิลําเนา และรายได ที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกรีสอรแทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา เรื่อง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภท รีสอรแท ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ในครั้งน้ี สามารถนําผลการวิจัยไปใชเป็น 

1. ดานผลิตภัณฑแ ผูประกอบการธุรกิจที่พักควรจัดใหมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแลความสะอาดของหองพักและหองนํ้า จัดระบบ
ไฟฟูาทั้งภายในและภายนอกหองพักใหมีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งกําหนดขนาดของหองพัก และอุปกรณแภายในใหมีความเหมาะสม สะดวก และปลอดภัย  
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2. ดานราคา ผูประกอบธุรกิจที่พักควรกําหนดระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหองพัก การกําหนดราคาคาบริการตางๆ ชัดเจน 
มีระดับราคาหองพักใหเลือกหลากหลาย รับชําระคาบริการตางๆ ดวยบัตรเครดิต และการจายชําระเงินมัดจํา ซึ่งจะทําใหผู บริโภคสามารถ
ตัดสินใจใชบริการภายในที่พักไดอยางพึงพอใจ  

3. ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบธุรกิจที่พักควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และมีบริการรับสง
สนามบิน สถานีขนสง เพื่อเพิ่มปริมาณลูกคาผูใชบริการใหมากขึ้นได 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบธุรกิจที่พักควรดําเนินการจัดใหมีการโฆษณา ประชาสัมพันธแ การใหขอมูลขาวสารทั้งในสวน
ของที่พัก สถานที่ทองเที่ยว และการติดตอสํารองหองพักผานตัวแทนจําหนายที่มีความนาเชื่อถือ เพื่อใหผูบริโภคสามารถทําการตัดสินใ จใช
บริการดวยความมั่นใจ และควรใหสวนลดราคาเมื่อพักระยะยาว  

5. ดานบรรจุภัณฑแ ผูประกอบธุรกิจที่พักควรจัดบรรจุภัณฑแมีเอกลักษณแสัญลักษณแของโรงแรม บรรจุภัณฑแบอกถึงวิธีการใชสินคา 
สะดวกตอการใชงาน ปกปูองสินคาได และบรรจุภัณฑแเครื่องใชในหองพักสวยงาม เพื่อความสะดวก และทําใหผูบริโภคประทับใจ  

6. ดานบุคลากร ผูประกอบธุรกิจที่พักควรจัดใหมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของพนักงานบริการ การ
ใหความชวยเหลือในการแกปใญหา การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว กิริยามารยาทของพนักงานบริการ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ 

7. ดานกระบวนการบริการ ผูประกอบธุรกิจที่พักควรกําหนดใหพนักงานเครงครัดและยินดีให บริการขนสัมภาระใหผูเขาพัก บริการ
รวดเร็วในการสํารองและจัดหาหองพัก บริการรวดเร็วในการ Check out และใหบริการดวยความสุภาพ เต็มใจใหความชวยเหลือ รวมทั้งจัดใหมี
เครื่องด่ืมบริการขณะรอการจัดหาหองพัก เพื่อสรางความประทับใจใหแกผูเขาพัก  

8. ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบธุรกิจที่พักควรจัดบรรยากาศในหองพักและรอบบริเวณสถานที่พัก ความสะอาดและ
ปลอดภัย ความสะอาดบริเวณสถานที่โดยรอบของที่พัก มีระบบการรักษาความปลอดภัยอยูในสภาพดี พรอมใชงาน  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินธุรกิจที่พักในประเทศไทยหลังเปิดการคาอาเซียน 
2. ควรศึกษาสิ่งจูงใจสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในการเขาพักรีสอรแท ของแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เพื่อทราบสิ่งจูงใจและ

นําไปใชในการพัฒนาธุรกิจที่พักประเภทรีสอรแท 
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับตลาดผูบริโภคผูบริโภคกลุมตางประเทศ เพื่อขยายธุรกิจเพราะมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในประเทศไทย และ

จังหวัดภูเก็ตปริมาณมาก 
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ความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรเทศบาลต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม 
Satisfaction in the performance of municipal Authorities in San Sai District, Chiang Mai Province. 

 

ภูวนัย เพ็ชรไปร1, รุงทิพยแ กุลวงศแ2 และนภสนิธุแ กุลปใญญา3 
Phuwannai Petpray, Rungthip Kulwong and Nopasin Kunpanya 

บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคแ 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาปใญหาและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการประจํา พนักงานจางตามภารกิจ 
ลูกจางประจํา และพนักงานทั่วไป ที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมจํานวน 392 คน  

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สวนใหญเป็นเพศชาย 
มีอายุระหวาง 31 – 40 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนมากเป็นขาราชการประจํา ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดานนโยบายและการบริหารบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสวัสดิการ 
ดานความ สัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและเพื่อน ดานภาวะผูนํา และดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ มีคาเฉลี่ยคว ามพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  

ปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
พบวามีการเสนอความคิดเห็นเรื่องใหมีการจัดฝึกอบรมเจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไป
แลว เสนอใหใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว เสนอใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชใหเพียงพอใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 
และเสนอใหมีเงินเดือนหรือคาตอบแทนสูงกวาเดิมที่เป็นอยู 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ / การปฎิบัติงาน / บุคลากร 
 

Abstract 
Research is Satisfaction of municipal personnel in San Sai district Chiangmai Province. To study the level of 

satisfaction of personnel working In the municipality of San Sai district Chiangmai Province To study the problems and 
suggestions in the operation of personnel working in municipal areas in San Sai District Chiangmai Province Is a quantitative 
research survey form The population used in this research is regular civil servants. Employees are hired according to the 
mission, regular employees and general employees. At the municipal office in San Sai District in Chiang Mai Province. 392 
people 

The research found that Respondents who work in municipal areas in San Sai District Chiang Mai Province is 
mostly male. Between the ages of 31 - 40 years, graduating with a bachelor's degree And most are regular civil servants 
The level of satisfaction of personnel in municipal operations in San Sai district area Chiangmai Province Policy and 
personnel management Working environment Welfare in relation to supervisors and friends Leadership And the duration 
of work When considering each item With an average overall satisfaction level at a high level. 

Problems and suggestions about the satisfaction of personnel in municipal operation in San Sai district area 
Chiangmai Province Found that there were opinions about the training for all positions To have appropriate welfare when 
retired Propose to have appropriate welfare when retired Propose to have enough technology to be used for staff 
working And offer a higher salary or compensation than it was before. 
Keywords : Satisfaction / Performance / Personnel 

                                                             
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ สบันการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิรแน 
2 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ สบันการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิรแน 
3 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ สบันการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิรแน 
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บทน า 
ทรัพยากรบุคคลนับเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยผลักดันองคกรใหประสบความสําเร็จองคกรในปจจุบันจึงหันมาใหความสําคัญ

กับ “คน” มากขึ้น การจัดการองคกรและการจัดการดานทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอประสิทธิผลและความสําเร็จ
ขององคกรบุคลากรที่คัดสรรเขามาจึงจําเปนตองมีขีดความสามารถ ทักษะและประสบการณในขณะเดียวกันองคกรเองนอกจากจะตองจายคา
ตอบแทนใหสมเหตุสมผลแลว ก็จะตองจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสรางบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหบุคลากร เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานซึ่งในทายที่สุดก็จะสงผลเชิงบวกตอความสําเร็จขององคกร (ประพาฬรัศมิ์ ลิ้มสุคนธ และมนวิกา ผดุงสิทธิ์. 2544 : 50) 

การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ตองเผชิญกับสภาพการแขงขันเป็นอยางสูง องคแกรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการเพิ่มเทคโนโลยีและ
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยนองคแกรใหเป็นองคแกรยุคอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อตอบสนองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒนแที่
เป็นอยูในขณะน้ีทําใหการปฏิบัติงานตาง ๆ จะดําเนินไปอยางราบรื่นไดน้ัน ตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญที่ จะชวย
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มิใชอยูภายใตเงื่อนไขของความรูความสามารถแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน สิ่งสําคัญย่ิงกวาคือการมี
กําลังใจ มีแรงจูงใจ มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีที่สุด หากไมมีความพึงพอใจในการทํางาน จะเป็นเหตุทําใหคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานตํ่าลง มีการขาดงานบอย กอใหเกิดผลเสียตองานและภาพพจนแที่ไมดีตอตัวพนักงาน หากมีปใญหาจากความไมพึงพอใจของ
พนักงานเป็นจํานวนมากอาจมีผลตอองคแกร องคแกรจึงไมควรเพิกเฉยตอการใหความสําคัญกับพนักงานองคแกร ควรรักษาความพึงพอใจใหอยูใน
ระดับมาตรฐานหรือดีอยูเสมอ องคแกรควรทํา ใหพนักงานมีความพึงพอใจทั้งดาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดลอมการทํางาน 
สวัสดิการ และความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนใหความจงรักภักดี ทํางานอยูในองคแกรไดเป็นเวลายาวนาน และเพื่อใชเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน
ตาง ๆ ทําใหเกิดความพึงพอใจและความรวมมือในการทํางานของบุคลากรมากขึ้นซึ่งจะสงผลใหองคแกรบรรลุเปูาหมายที่ต้ังไวในการปฏิบัติงาน 
ถาบุคลากรมีความรูสึกหรือเจตคติที่ดี ตอการปฏิบัติงานในทางบวกจะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีการเสียสละ อุทิศกาย 
แรงใจ และสติปใญญาใหแกงานมาก ตรงกันขามถาบุคลากรมีความรูสึกหรือเจตคติที่มีตอการปฏิบัติงานในทางลบ จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ
แกงาน ทําใหไมมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไมคงที่แนนอน อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะน้ัน ผูบริหารจึงควรทําการตรวจสอบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององคแกร เพื่อที่จะไดทําการแกไขปรับปรุงบทบาทหนาที่ ในการปฏิบัติงานใหเอื้อหรือสนองตอบตอความ
ตองการของบุคลากร เพื่อเป็นการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใชพลังปฏิบัติงาน ทําใหองคแกรเกิดความ เจริญ
และประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่ต้ังไว 

จากที่สังเกตุและไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ถึงซึ่งเป็นมาตรการจูงใจใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงาน ใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแ และเปูาหมายของหนวยงานที่กําหนดไว เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว 
เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติหลักเกณฑแ และแนวปฏิบัติตาง ๆ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรใน การปฏิบัติงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาลในเขตพื้นที่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในดานนโยบายและการบริหารงาน ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสวัสดิการ และดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 

 

วัตถุประสงคแของการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการทําวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม 4 ดาน คือ 1) ดานนโยบายและการบริหารงาน 2) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3) ดานสวัสดิการ และ 4) ดานความสัมพันธแกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากร เพื่อจะชวย
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ใหบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยนําแนวคิดจากงานวิจัยของ ปราโมทยแ ถึงสุข 
(2554 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มาเป็นแนวทาง
ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 
 
             ตัวแปรตาม                                                    ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการประจํา พนักงานจางตามภารกิจ ลูกจางประจํา และพนักงานทั่วไป 

ที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมจํานวน 392 คน  
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบงออกเป็น 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง

หนาที่ที่ปฏิบัติงาน 
สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลของบุคลากรในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม โดยเลือกแบบสอบถามเป็นแบบการประมาณคา มีการกําหนดระดับใหเลือกตอบ 5 ระดับ ของคะแนนระดับความพึงพอใจ 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
การวิเคราะหแขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ผูวิจัยคนควาดําเนินการวิเคราะหแขอมูลที่ประกอบไปดวย 
1. วิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใช คาความถี่ และคารอยละ(Percentage) สถิติพื้นฐาน 
2. วิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสวัสดิการ และดานความสัมพันธแกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยใชคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา T- test และ F – test 
 
ผล/สรุปผล 

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จากดานนโยบายและ
การบริหารบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสวัสดิการ ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานภาวะผูนํา และ
ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  

วิเคราะหแปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบั ติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม โดยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 59 คน คิดเป็นรอยละ 15.05 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบวาผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 31.43 เสนอความคิดเห็นเรื่องใหมีการจัดฝึกอบรมเจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงาน รอยละ 25.71 ใหมีสวัสดิการที่

ปใจจัยสวนบุคคล 
 1 . เพศ 
 2 . อายุ 
 3 . ระดับการศึกษา 
 4 . ตําแหนงหนาที ่

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบคุลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในดาน 

1 . ดานนโยบายและการบริหารงานบคุคล  
2 . ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
3 . ดานสวัสดิการ  
4 . ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
5 . ดานภาวะผูนํา 
6 . ดานระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 
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เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว รอยละ 22.86 เสนอใหใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว รอยละ 22.86 เสนอวา
เทคโนโลยีที่ใชยังไมเพียงพอใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และรอยละ 20.00 เสนอใหมีเงินเดือนหรือคาตอบแทนสูงกวาเดิม ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในดานนโยบายและ
การบริหารบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิดา ริมดุสิทธิ์ (2551 
: บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยแ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ผลจากการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหแปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของเจาหนาที่  กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรีสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุระหวาง 30 -
39 ปี มีระดับการศึกษาสวนใหญอนุปริญญา และปริญญาตรี มีรายได อยูระหวาง 10,001 - 20,000 บาท และ 6,001 - 10,000 บาท มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกวา 4 ปี และ 1 - 2 ปี 2) ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี โดยแบงเป็น 5 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงาน ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธแกับบุคคลในหนวยงาน ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง อันดับแรก คือ ดานกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ 
ดานความสัมพันธแกับบุคคลในหนวยงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และคาตอบแทน ตามลําดับ 3) 
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยแ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบวา เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน อายุ และรายได ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 
สภาพแวดลอมในการทํางานสะดวกสบายตอการทํางานไมแออัด สถานที่ทํางานมีอุปกรณแ เครื่องมือ เหมาะสมในการทํางาน เพียงพอและ
เหมาะสม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณแและระบบงานที่เปลี่ยนแปลงได สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ใกลแหลงชุมชน เดินทางไป
มาสะดวก รวดเร็ว และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน นํ้าด่ืม หองนํ้า หองพยาบาล ในสถานที่ทํางานเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ มนชัย อรพิมพแ (2550 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่อง ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ขาราชการกรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชยแ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง จําแนกตามปใจจัยพื้นฐาน
สวนบุคคล พบวา เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานคาตอบแทน อายุมีความแตกตางกันในดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษามีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความกาวหนา การปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือนมีความพึงพอใจแตกตางกันในดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธแกับบุคคลในหนวยงาน ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน 
ดานคาตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความสัมพันธแระหวางปใจจัยที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธแกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดานสวัสดิการ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การเลื่อนตําแหนงหรือ
ความกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถในการทํางานเป็นสําคัญ คาตอบแทนที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ทํางานลักษณะเดียวกันมีลักษณะงาน
เทากัน เงินเทากัน คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา คาตอบแทนเหมาะสมกับคาครองชีพในปใจจุบัน และสวัสดิการที่ไดรับใน
ปใจจุบันเป็นไปอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกริช บุญประกาศิต (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สินเชื่อธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สินเชื่อธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานมีความพึงพอใจอยูมากใน 4 ดาน 
ไดแก ความรับผิดชอบในงาน การไดรับความยกยองนับถือ การปกครองบังคับบัญชา และความสัมพันธแกับเพื่อรวมงาน เป็นอันดับที่ 4 และมี
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 6 ดาน ไดแก นโยบายของหนวยงาน ความสําเร็จของงานเป็นอันดับที่ 6 ความกาวหนาในการทํางาน 
ลักษณะของงาน สภาพการทํางานเป็น และความมั่นคงในงาน เมื่อวิเคราะหแเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานจําแนกตาม
ตําแหนงงานและวุฒิการศึกษาพบวาหัวหนาฝุายสินเชื่อมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงานสินเชื่อ และเจาหนาที่สินเชื่อที่มีวุฒิ
การศึกษาต้ังแตปริญญาตรีขั้นไปมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาเจาหนาที่สินเชื่อที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
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4. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดานความสัมพันธแ
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ผูบังคับบัญชา ใหความเป็นอิสระในการทํางาน เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ความสัมพันธแกับเพื่อนร วมงานทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานเป็นไปดวยดี ไดรับความรวมมือเป็นอยางดีจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  ไดรับความไววางใจในการปฏิบัติงานจา ก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และเมื่อผูรวมงานมีปใญหาใหคําปรึกษาและชวยเหลือทุกครั้ง ตามความสามารถของตนเอง ซึ่ งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ รุงโรจนแ สุนทร (2542 : บทคักยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขต 1 และเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2ผลการวิจัยพบวา พนักงานธนาคารกรุงเทพ โดยสวนรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมเป็นรายได 4 ดาน อยูในระดับมากคือ ดานเพื่อรวมงาน ดานผูบังคับบัญชาชั้นตน ดานงานที่ทําในปใจจุบันและดานการเลื่อนชั้ นเลื่อน
ตําแหนง เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาพนักงานฝุายบริหารและ
ฝุายปฏิบัติการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายไดทั้ง 6 ดาน ฝุายบริหารมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาฝุาย
ปฏิบัติการ 

5. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดานภาวะผูนํา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ กลาเปลี่ยนแปลง กลาเสี่ยง และนําสิ่งใหม ๆ มาใชในการดําเนินงาน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา งานไดมี
การเปิดโอกาสใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการบริหาร ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมีความสามารถในการแกปใญหาไดอยางทันทวงที 
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง แมนยํา และบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมีความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พภัสสรณแ วรภัทรแถิระกุล (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนํา และวัฒนธรรม
องคแการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคแการสมัยใหม ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนา
องคแการสมัยใหมในสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณียแไทย จํากัด พบวาปใจจัยดานพฤติกรรมผูนํา อยูในดานภาวะผูนําแบบปลอยเสรี 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน มีคาเฉลี่ยโดยรวมนอยที่สุด และปใจจัยดาน
วัฒนธรรมการทํางานโดยดานวัฒนธรรมการปรับตัวมีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาดานวัฒนธรรมพันธกิจ ดานวัฒนธรรมการมีเอกภาพ
โดยรวมมีคาเฉลี่ย และดานวัฒนธรรมการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยโดยรวมนอยที่สุด 2) การเปรียบเทียบปใจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอปใจจัยดาน
ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคแการสมัยใหมโดยรวมไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ .05 และความสัมพันธแ
ปใจจัยดานภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการตอความสามารถในการอธิบายและทํานายของตัวแปร พบวา การประเมินภาวะผูนําองคแการดาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธแในทางบวกในระดับสูง รองลงมาดานภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ความสัมพันธแในทางบวกในระดับปาน
กลาง และ ดานภาวะผูนําแบบปลอยเสรีมีความสัมพันธแในทางบวกในระดับนอย การประเมินวัฒนธรรมองคแการ ดานวัฒนธรรมสวนรวม ดาน
วัฒนธรรมพันธกิจ ดานวัฒนธรรมเอกภาพ และดานวัฒนธรรมการปรับตัว มีความสัมพันธแในทางบวกในระดับนอย กับ ผลสําเร็จการพัฒนา
องคแการสมัยใหม และคาสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะหแอํานาจการทํานายของภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนา
องคแการสมัยใหมของสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณียแไทย จํากัด 

2.6 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในดานระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานดานน้ี รองลงมา ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ ทานไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสม ทานมีความ สัมพันธแที่ดีกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่คอนขางแนนแฟูน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ ทานมีความสุข กับ
งานที่ทํา และตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทานไดรับสวัสดิการจากหนวยงานอยูในระดับที่พึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกริช บุญ
ประกาศิต (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สินเชื่อธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) ในภาค
ตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สินเชื่อธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานมีความพึงพอใจอยูมากใน 4 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบในงาน การไดรับความยกยองนับถือ การปกครองบังคับ
บัญชา และความสัมพันธแกับเพื่อรวมงาน เป็นอันดับที่ 4 และมีความพึงพอใจอยู ในระดับปานกลาง 6 ดาน ไดแก นโยบายของหนวยงาน 
ความสําเร็จของงานเป็นอันดับที่ 6 ความกาวหนาในการทํางาน ลักษณะของงาน สภาพการทํางานเป็น และความมั่นคงในงาน เมื่อวิเคราะหแ
เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานจําแนกตามตําแหนงงานและวุฒิการศึกษาพบวาหัวหนาฝุายสินเชื่อมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากกวาพนักงานสินเชื่อ และเจาหนาที่สินเชื่อที่มีวุฒิการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีขั้นไปมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก กวา
เจาหนาที่สินเชื่อที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  
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3. วิเคราะหแปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ที่พบวามีการเสนอความคิดเห็นเรื่องใหมีการจัดฝึกอบรมเจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ใหมีสวัสดิการที่เ หมาะสมเมื่อ
เกษียณอายุราชการไปแลว เสนอใหใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว เสนอวาเทคโนโลยีที่ใชยังไมเพียงพอใหแกเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน และเสนอใหมีเงินเดือนหรือคาตอบแทนสูงกวาเดิมน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของพภัสสรณแ วรภัทรแถิระกุล (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคแการสมัยใหม ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการที่มีตอ
ผลสําเร็จในการพัฒนาองคแการสมัยใหมในสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณียแไทย จํากัด พบวาปใจจัยดานพฤติกรรมผูนํา อยูในดาน
ภาวะผูนําแบบปลอยเสรี มีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีคาเฉลี่ย และดานภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมนอยที่สุด และปใจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานโดยดานวัฒนธรรมการปรับตัวมีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาดานวัฒนธรรม
พันธกิจ โดยรวมมีคาเฉลี่ย ดานวัฒนธรรมการมีเอกภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ย และดานวัฒนธรรมการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยโดยรวมนอยที่สุด 2) การ
เปรียบเทียบปใจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอปใจจัยดานภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคแการสมัยใหมโดยรวม
ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ .05 และความสัมพันธแปใจจัยดานภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคแการตอความสามารถในการอธิบายและทํานาย
ของตัวแปร พบวา การประเมินภาวะผูนําองคแการดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธแในทางบวกในระดับสูง  รองลงมาดานภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน ความสัมพันธแในทางบวกในระดับปานกลาง และ ดานภาวะผูนําแบบปลอยเสรีมีความสัมพันธแในทางบวกในระดับนอย การ
ประเมินวัฒนธรรมองคแการ ดานวัฒนธรรมสวนรวม ดานวัฒนธรรมพันธกิจ ดานวัฒนธรรมเอกภาพ  และดานวัฒนธรรมการปรับตัว  มี
ความสัมพันธแในทางบวกในระดับนอย กับ ผลสําเร็จการพัฒนาองคแการสมัยใหม และคาสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะหแอํานาจการทํานายของภาวะ
ผูนํา และวัฒนธรรมองคแการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคแการสมัยใหมของสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณียแไทย จํากัดในเรื่อง
ภาวะผูนําองคแการโดยการประเมินภาวะผูนําองคแการ  ในเรื่องวัฒนธรรมองคแการ 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ควรจัดใหมีการจัดฝึกอบรมเจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

และควรมอบหมายงานโดยการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ใหชัดเจน เป็นรูปธรรมและ มีการรายงานผลการดําเนินการตามงานที่ไดรับ
มอบหมายในแตละสวนใหชัดเจน แนนอน 

2. ควรมีการประชาสัมพันธแผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในแตละปี เพื่อทําใหบุคลาการที่
ปฏิบัติหนาที่ไดทราบถึงขอบกพรองของตนเองแลวจะไดทําไปปรับปรุงและแกไขใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงขึ้น และจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว 

3. เมื่อไดนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานแลว ก็ควรที่จะบริหารบุคลากรใหเกิดประโยชนแสูงสุดจะไดไมมีภาวะคนลนงาน
เทคโนโลยีที่ใชยังไมเพียงพอใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

4. ควรมีการสํารวจความตองการในดานสิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรตองการในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถวางแผนงานหรือ
ดําเนิน ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลาการไดทําใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และเสนอใหมีอัตราคาตอบแทนของเงินเดือนที่ใหมีมาก
ขึ้นกวาเดิม 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ควรมีการวิจัยถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
3. ควรทําการวิจัยในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งปใจจัยภายใน และปใจจัยภายนอก เพื่อจะทําใหทราบไดวาปใจจัยใดบางที่มีผลตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบาง 
4. ควรนําการวิจัยน้ีไปปรับใชกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงระดับความพึงพอใจระดับการปฏิบัติงานของขาราชการ 

บุคลากร และผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานน้ัน ๆ 
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การพัฒนาระบบการจัดการดานการการฝึกอบรมวิชาชีพกรณีศึกษาศูนยแสงเคราะหแและฝึกอาชีพสมาคมแมบาน
ทหารกองพันทหารราบ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก 

The development management system vocation training case study military housewives 
association, royal thai armed forces brigade Nakhon Nayok Province 

 

สุพัตรา  เนื่องวัง1, นราศกัดิ์ แมนสุรางคแ2 และกัลยาณี  อ านวยวัฒนกูล3 
Supattra Nuengwang, Narasak Mansurang and Kalayanee Amnuaywattanakul 

บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบการจัดการดานการการฝึกอบรมวิชาชีพกรณีศึกษาศูนยแสงเคราะหแและฝึกอาชีพสมาคมแมบานทหาร

กองพันทหารราบ เพ่ือนําเสนอขอมูลโดยระบบประกอบดวย สวนตรวจสอบสิทธิ์ สวนจัดการขอมูล พื้นฐานประกอบดวย 
ขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลโซน ขอมูลล็อค ขอมูลคาใชจาย ขอมูลวัสดุ-อุปกรณแ ขอมูลตัวแทนจําหนาย ขอมูลประเภทวัสดุ-อุปกรณแ 
และสวนนําเสนอรายงานขอมูลตางๆ การพัฒนาระบบการจัดการดานการการฝึกอบรมวิชาชีพกรณีศึกษาศูนยแสงเคราะหแและฝึกอาชีพ
สมาคมแมบานทหาร ใชระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL ในการจัดเก็บขอมูลและใชคําสั่ง SQL ในการติดตอฐานขอมูลกับ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  สวนโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน สวนโปรแกรมภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบใชโปรแกรม Microsoft Visual 
Basic.NET 2010 

ผลลัพธแที่ไดจากการพัฒนาระบบจากการประเมินประสิทธิภาพ.การใชระบบจากผูที่เกี่ยวของ ระดับคะแนนเต็ม.5.พบ
วา.ดาน.Functional.Requirement.Test.อยูในระดับดี ( ̅ = 4.02, SD = 0.643) ดาน Functional Test อยูในระดับดี ( ̅ = 
4.04, SD = 0.782) ดาน Usability.Test.อยูในระดับดี ( ̅ = 4.14, SD = 0.682) และดาน Security Test อยูใน ระดับดี ( ̅ 

= 4.45, SD = 0.652) และเมื่อนําทุกดานมาสรุปผลในภาพรวมของระบบ พบวาอยูในระดับดี (  ̅ =.4.16, SD = 0.690) ดังน้ัน 
จึงสรุปไดวาระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถนําไปประยุกตแใช เพ่ือแกปใญหาดานการพัฒนาระบบการจัดการดานการฝึกอบรมวิชาชีพ
กรณีศึกษาสมาคมแมบานทหารกองพันทหารราบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาได  
ค าส าคัญ : พัฒนาระบบการจัดการ 
 

Abstract 
This case study aims to development walking street management system a case study in walking street 

Nakhon Nayok street province in order to present the useful information to the users. The system consists of the right 
verification, the basic information management, user information, zone information, space information, costs 
information, materials information, dealer information, type item information and presenting information part. In 
the development of the data Walking street management system. MySQL Database is used to store and process 
information. In addition, SQL was used to link information from database to the program by using Microsoft Visual 
Basic.NET 2010. 

The result development of performance evaluation. The score of 5 indicated that the Functional Requirement 
Test was good ( ̅ = 4.02, SD = 0.643), the Functional Test was ( ̅ = 4.04, SD = 0.782), the Usability Test was good 
( ̅ = 4.14, SD = 0.682), and the Security Test was good ( ̅ = 4.45, SD = 0.652) the average point of the system was 
( ̅ =4.16, SD = 0.690), therefore concluded that the developed system can be applied. To solve problems in the 
development walking street management system. 
Keyword: The development management system 

                                                             
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
2 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
3 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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บทน า 
ปใจจุบันมีอัตราการวางงานของประชากรในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเป็นแรงงานไมตรงกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน แรงงานไมมีประสิทธิภาพ และอีกหลาย ๆ อยาง ทําใหเกิดภาวการณแขาดแคลนแรงงาน การพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพที่
ตรงตอตลาดแรงงานเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ไดรับความนิยมมากจากบุคคลทั่วไปในปใจจุบันรวมทั้งบุคคลที่ยังไมมีงานทํา ผูที่มีเวลาวางจากงาน
ประจํา หรือผูที่ตองการหาความรูและประสบการณแแลวนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ เพื่อชวยแบงเบาภาระของ
ครอบครัว รวมไปถึงการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนและพัฒนาอาชีพเพื่อใหเขากันกับสังคมในยุคปใจจุบันศูนยแอาชีพหลาย ๆ แหงมีเปิดการดหลักสูต ร
ฝึกอบรมวิชาชีพโดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เขาศึกษาในหลักสูตรโดยมมีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในรูปแบบของเอกสาร เมื่อมีอัตราการสมัคร
ฝึกอาชีพเพิ่มมากขึ้นทําใหทางภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวเพื่อรองรับบุคคลมีการเปิดศูนยแฝึกอาชีพเพิ่มขึ้นอีกหลายแหงและมีหลักสูตร ที่
หลากหลายแตกตางกันออกไปโดยหลักสูตรแตละหลักสูตรสวนใหญจะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เชน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 
เป็นตน ดังน้ันทําใหขอมูลของผูฝึกอบรมคอนขางมีความซับซอนจากปริมาณแฟูมขอมูลที่มีเพิ่มใหมเรื่อย ๆ การเก็บขอมูลรวมกันไวในแฟูมขอมูล
ทําใหไมสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดความปลอดภัยของขอมูลมีนอย เชน ไมมีการปูองกันไมใหผูใชที่ไมมีสิ ทธิมาดูหรือมาเห็นขอมูล
บางอยางในระบบอีกทั้งยังมีความยากในการปรับปรุงขอมูล กลาวคือถาเก็บขอมูลซ้ําซอนกันหลายแหงเมื่อมีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับป รุง
ขอมูลไมครบทําใหขอมูลเกิดความขัดแยงกันของขอมูลตามมา เกิดปใญหาทําใหความนาเชื่อถือขอมูลเหลาน้ันลดนอยลงและยังเปลืองเน้ือที่การ
จัดเก็บขอมูลดวยเน่ืองจากขอมูลชุดเดียวกันจัดเก็บซ้ํากันหลายแหงน่ันเอง 

จากปใญหาขางตนที่กลาวมากลุมผูพัฒนาระบบจึงมีแนวคิดที่นําเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนาระบบแทนระบบงานเดิม โดยนํา
เทคโนโลยีมาจัดการดานฐานขอมูลตาง ๆ ใหมีความถูกตอง สะดวกรวดเร็วในการทํางานงายตอการคนหาและตรวจสอบขอมูล มีความปลอดภัย
ของขอมูล เชน ระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดสิทธิการมองเห็นและการใชงานของผูใชตาง ๆ โดยกําหนดใช Userและ Password ปูองกัน
ไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามาเห็นหรือแกไขขอมูลในสวนที่ตองการปกปูองไวตามระดับสิทธิและอํานาจการใชงานขอมูลน้ัน ๆ ทําใหเกิดเป็น
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและมีความถูกตองแมนยําในการประมวลผลมากขึ้นกวาเดิม 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการดานการฝึกอบรมวชิาชีพ กรณีศึกษาสมาคมแมบานทหาร
กองพันทหารราบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก 

 
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหไดระบบการจัดการดานการฝึกอบรมวิชาชีพกรณีศึกษาสมาคมแมบานทหารกองพัน ทหารราบโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อชวยลดเวลาในการสืบคนและตรวจสอบขอมูลในสวนที่ตองการ 
3. เพื่อใหงายตอการ เพ่ิม บันทึก แกไขและการออกรายงานขอมูลตาง ๆ 
 

วงจรพัฒนาระบบ SDLC 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle SDLC) คือ กระบวนการในการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาเพื่อใช

สําหรับแกปใญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูใชงานและดวยระบบสารสนเทศในยุคปใจจุบัน นับวันจะทวีความซับซอนย่ิงขึ้นและ
มีขนาดใหญ ดังน้ัน การพัฒนาระบบการจัดการดานการการฝึกอบรมวิชาชีพกรณีศึกษาศูนยแสงเคราะหแและฝึกอาชีพสมาคมแมบานทหาร กอง
พันทหารราบจึงจําเป็นตองไดรับการวางแผนที่ดีซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 

การวางแผนโครงการ 
เหตุที่ตองมีการจัดทําระบบใหมน้ีก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของอาจารยแประจําแผนกในการจัดการขอมูลตาง ๆ ที่

เกี่ยวเน่ืองในดานการฝึกอบรมวิชาชีพ มีการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ งายตอการคนหา ตรวจสอบ จึงเป็นจุดเริ่มตนของการคิดคนระบบงานใหม 
การวิเคราะหแ  
เริ่มเขาสูการวิเคราะหแระบบ การวิเคราะหแระบบเริ่มต้ังแตการศึกษาระบบดานการฝึกอบรมวิชาชีพ กรณีศึกษา สมาคมแมบาน

ทหาร กองพันทหารราบ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก ในการศึกษาระบบน้ันเป็นการพัฒนาระบบงานใหมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกําหนดความตองการที่จะพัฒนาใหเป็นระบบใหมที่ใชงานไดอยางหลากหลาย เชนสืบคนขอมูลผูฝึกอบรมวิชาชีพ 
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จัดทําใบคํารองออกหนวยบริการ บันทึกขอมูลการออก ฝึกงาน รวมไปถึงการประมวลผลการฝึกอบรม ซึ่งตองใชเทคนิคในการเก็บขอมูล (Fact-
Gathering Techniques) ไดแกศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปใจจุบัน สัมภาษณแอาจารยแประจํา  แผนกและผูอํานวยการ
สมาคมแมบานทหาร  กองพันทหารราบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก ที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบ เอกสารที่มีอยู ไดแก 
เอกสารดานการสมัครเขารับการฝึกอบรม เอกสารดานการบันทึกผลการฝึกอบรม เอกสารดานการบันทึกขอมูลกิจกรรม เป็นตน ทั้งน้ีทั้งน้ัน
เอกสารที่เราไดศึกษาคือเอกสารที่ใชงานจริงทั้งหมด ทําใหเรารูวาการทํางานจริงเป็นอยางไร ซึ่งบางครั้งคนพบขอผิดพลาดไดหลายอยาง เชนเมื่อ
มีการบันทึกผลการฝึกอบรม อาจารยแประจําแผนกจําเป็นตองกรอกขอมูลผลคะแนนสอบและมีการคํานวณผลคะแนนสอบเองพรอมกรอกลงใน
แฟูมเอกสารซึ่งบางครั้งเกิดปใญหาดานคะแนนสอบคาดเคลื่อนและการคํานวณผิดพลาด ดังน้ันเราไดเล็งเห็นปใญหาหลาย ๆ อยางและตอ งการ
พัฒนาระบบใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้นกวาเดิมดานตาง ๆ แกอาจารยแประจําแผนกโดยการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ  และ
ซอฟตแแวรแมาประยุกตแใช โดยผานระบบการจัดการฐานขอมูล แทนระบบงานเดิมที่เป็นการจัดการขอมูลดวยการจดบันทึกขอมูลตาง ๆดวยมือ
และจัดเก็บในรูปแบบแฟูมเอกสาร แตเน่ืองจากมีขอมูลผูฝึกอบรมวิชาชีพเป็นจํานวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเมื่อตองการสืบหาขอมูล
เฉพาะของผูฝึกอบรมวิชาชีพคอนขางยุงยากและเสียเวลา ในระบบงานใหมจะมีการบันทึกและจัดเก็บในระบบฐานขอมูลและขอมูลถูกจัดเก็บไว
อยางเป็นระบบงายตอการคนหา ตรวจสอบทําใหเกิดระบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวาระบบงานเดิม 

 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กมล รุงสะอาด (2554) ไดพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการรายงานผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยพายัพ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบนี้พัฒนาโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟต วิชวล เบสิก 6 ( Microsoft visual basic 6) และมี
การจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรมมายเอสคิวแอล ( MySQL) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลผลการเรียน และการลงทะเบียน
ของนักศึกษา ในการเผยแพรใหกับนักศึกษา อาจารย และ ผูบริหาร ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและใชเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนการเรียนของนักศึกษา ผลการคนควาปรากฏวาการพัฒนาระบบดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการขอมูล
สารสนเทศของผูใชที่เปน นักศึกษา อาจารยและผูบริหารของมหาวิทยาลัยพายัพไดเปนอยางดี และระบบยังสามารถลดภาระงานดานการบันทึก
ผลการเรียนของนักศึกษาใหกับเจาหนาที่สํานักทะเบียนและบริการการศึกษาไดอีกดวย 

พิพัฒน แสงคํา (2556) ไดศึกษาโดยพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการระบบฐานขอมูลของโรงเรียน บานบุญโหลงขอด อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหมโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอคเซสเวอรชัน 97 (Microsoft Access 97) ในการพัฒนามีวัตถุประสงคเพื่อสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมูลและการรายงานผลขอมูลของโรงเรียนจัดสรางโปรแกรมจัดการระบบขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
โรงเรียน ซึ่งไดแกขอมูลและสารสนเทศของโรงเรียนทั้ง 4 ดาน คืองานบริหารงานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานพัสดุงานอาคารสถานที่ผล
การศึกษาสรุปไดวาโปรแกรมที่สรางขึ้นสามารถชวยอํานวยความสะดวก และ ลดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการคนหา และ ประมวลผล ขอมู
ลของโรงเรียน 

พิสมัย จินดํา (2555) ไดพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
งานทะเบียนและวัดผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาต้ังแตชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่1-4) มีสถาปตยกร
รมเปนแบบลูกขาย/แมขาย ใชไมโครซอฟตวินโดวส เปนระบบปฏิบัติการ ใชมายเอสคิวแอลเปนระบบจัดการฐานขอมูลและใชภาษาพีเอช
พีเปนเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ระบบการทํางานประกอบดวยการจัดการสารสนเทศ นักเรียน บุคลากร วิชา หองเรียน อาจารยที่
ปรึกษา การลงทะเบียนเรียน การบันทึกผลการเรียน และการออกรายงานตางๆ โดยการใชงานผานระบบเครือขายอินทราเน็ตในโรงเรียน 

 
สรุป 

ในการออกแบบพัฒนาระบบการจัดการดานการฝึกอบรมวิชาชีพ กรณีศึกษาสมาคมแมบานทหารกองพันทหารราบ โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา โดยโปรแกรมสามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูใชระบบไดเป็นอยางดี ซึ่งความสามารถของระบบ สรุปไดดังน้ี 

1 สรุปผลการพัฒนาระบบ 
- ระบบผูดูแลระบบ สามารถดําเนินการได ดังน้ี 
1.) ตรวจสอบสิทธิ์ผูใชงาน 
2.) จัดการขอมูลพื้นฐาน 

2 ระดับอาจารยแ สามารถดําเดินงานได  
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1.) ตรวจสอบสิทธิ์ผูใชงาน 
2.) จัดการขอมูลพื้นฐาน 
3.) ดูรายงานตามเงื่อนไข 
4.) จัดการขอมูลตารางฝึกอบรมวิชาชีพ 
5.) จัดการสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ 
6.) จัดการยกเลิกการสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ 
7.) จัดการผลการฝึกอบรมวิชาชีพ 
8.) จัดการบันทึกเวลาการเขารับการฝึกอบรม 
9.) จัดการออกฝึกงาน 
10.) จัดการบันทึกผลออกฝึกงาน 
11.) จัดการขอมูลการเขารวมกิจกรรม 
12.)  จัดการคํารองขอออกหนวยบริการ 
13.) จัดการขอมูลออกหนวยบริการ 
14.) จัดการขอมูลอนุมัติผลการจบหลักสูตร 
15.) จัดการคํารองขอจากสถานประกอบการ 
16.) จัดการขอมูลคํารองสอบคัดเลือก 
17.)  จัดการขอมูลผลการคัดเลือก 
18.) ดูรายงานตามเงื่อนไข 

3 ระดับผูอํานวยการ สามารถดําเดินงานได ดังน้ี  
1.) ตรวจสอบสิทธิ์ 
2.) ดูรายงานตามเงื่อนไข 

สรุปผลการประเมินระบบ 
ผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการประเมินประสิทธิภาพของการใชงานระบบ ผูจัดทําไดทําการหาคาเฉลี่ยจากแบบประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ ทั้ง 4 ดาน ดังตอไปนี้ 
1.  ผลการประเมินระบบดาน Functional Requirement Test ไดคะแนน 4.40 เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.375 มี

ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ในขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถของระบบในดานสวนจัดการ
ตารางการฝึกอบรมวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.837 ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือความสามารถของระบบ
ในดานการจัดการการจัดการขอมูลแผนก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.000 ชี้ใหเห็นวาระบบสามารถจัดการ
ขอมูลไดอยางถูกตองตรงกับความตองการของผูใชในระดับดีและในขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลคํา
รองขอออกหนวยบริการเฉลี่ยเทากับ 3.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.140 

2.  ผลการประเมินระบบดาน Functional Test ไดคะแนนเฉลี่ย 3.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.375 มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ในขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความถูกตองของผลลัพธแที่ไดจากการประมวลผลมีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.40 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.548 ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความถูกตองในการบันทึกขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.837 ชี้ใหเห็นไดวาระบบสามารถประมวลผลไดอยางถูกตองในระดับดี และในขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ความถูกตองในการลบ
ขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.140  

3. ผลการประเมินระบบดาน Usability Test ไดคะแนนเฉลี่ย 3.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.176 มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ในขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ความงายตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.000 ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเขาใจในการใชงานระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 
0.837 ชี้ใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพในดานการตอบสนองตอความตองการของผูใชและงายตอการใชงานในระดับดี และในขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษร คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.548 

4. ผลการประเมินระบบดาน Security Test ไดคะแนนเฉลี่ย 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.100 มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ในขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การตรวจสอบสิทธิ์ผูเขาใชงานระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.7 0 และสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.095 ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ การปูองกันการปูอนขอมูลซาซอน มีคาเฉลี่ ยเทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.707ชี้ใหเห็นวา ชี้ใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพในดานการตรวจสอบการเขาใชงานของผูใชระบบในระดับดี และในขอที่ มี
คาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ การปูองกันการปูอนขอมูลที่ไมถูกตองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.760 

5. ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.64 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.838 ชี้ใหเห็นวาระบบมี
ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดาน Function Requirement Test อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.375 และในดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดาน Functional Test อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.375 ดังน้ันจึงสรุปไดวา โดยภาพรวมของการพัฒนาระบบการจัดการดานการฝึกอบรมวิ ชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ระบบควรมีการพัฒนาระบบรูปแบบเว็ปแอปพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาจากระบบงานเดิมที่เป็นระบบออฟไลนแ 
2. จะดีมากขึ้นถาระบบมีการพัฒนาใหสามารถปูองกัน ขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
3. ควรเพิ่มสื่อรูปภาพใหเกิดการใชงานงาย 
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Prasit Tansamai, Maythawee Juntratrip and Sawang Sanoan 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคแในการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ 

เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด  และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 
2548 จํากัด 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด พบวา  
1.1 ดานความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะทําเลที่ต้ัง สะดวกตอการเดินทางมาติดตออยูใน

ทําเลที่ดี มีอุปกรณแสําหรับการใหบริการที่ทันสมัย สถานที่รอรับบริการสะดวกสบาย และพนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย ลูกคาจึงเกิดความพึง
พอใจในระดับมาก 

1.2 ดานความนาเชื่อถือ ไวใจในการบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก เน่ืองจากมีความพรอมในการใหบริการทุกดาน 
พนักงานมีความสามารถในการแกไขปใญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาด และพนักงานรักษาขอมูลของลูกคาเป็นอยางดี  ลูกคาจึงเกิดความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

1.3 ดานการตอบสนองตอผูบริโภค มีความพึงพอใจในระดับมาก ลูกคามีความพึงพอใจตอการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอ
ความตองการ ซึ่งเป็นผลตอบรับจากการวางแผนกลยุทธแของบริษัทตามนโยบายเรื่องบริการหลังการขาย ลูกคาสามารถไดรับการซอมแซมแกไข
ปใญหาไดภายใน 24 ชั่วโมง  ซึ่งเป็นผลใหลูกคามีความพึงพอใจตอการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอความตองการ ลูกคาจึงเกิดความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

1.4 ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะมีความนาเชื่อมั่นในชื่อเสียงและความมั่นค ง 
พนักงานมีความสุภาพ เรียบรอย และอัธยาศัยไมตรีที่ดีในการใหบริการ และมีความรูความสามารถ และความชํานาญในงาน ลูกคาจึงเกิดความ
พึงพอใจในระดับมาก 

1.5 ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะมีสินคาและบริการใหเลือกใชหลากหลาย  พนักงาน
ใหเกียรติ และใหความสําคัญตอลูกคา และใหความสนใจ และเอาใจใสในการใหบริการ ลูกคาจึงเกิดความพึงพอใจในระดับมาก 

2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคาบริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 
2548 จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  ผลการวิจัยพบวา 

2.1 ลูกคาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
2.2 ลูกคาที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2.3 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
2.4 ลูกคาที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน  
2.5 ลูกคาที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน  
 

ค าส าคัญ: การสาํรวจความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการ 
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Abstact 
 The objective of this research is to study customer satisfaction with the service quality of Tak Telecom and 
Engineering Company Limited 2005 and to compare customer satisfaction with the quality of Tak Telecom service. And 
Engineering 2005 Co., Ltd. 
 Summary of the results of customer satisfaction on the service quality of the customer service center, Tak 
Telecom and Engineering Company Limited 2005 as follows: 
 1. Results of satisfaction on the service quality of the customer service center Tak Telecom and Engineering 
2005 Co., Ltd. found that 
 1.1 The concrete aspect of the service Have a high level of satisfaction convenient for traveling to contact in 
a good location Have equipment for modern service Convenient  place to receive services And the staff dress modestly, 
therefore the customers are satisfied at a high level 
 1.2 Reliability Trust in service Have a high level of satisfaction  Because they are ready to provide services in 
all aspects Employees have the ability to fix problems when errors occur. And employees maintain customer information 
as well Customers are therefore satisfied at a high level. 
 1.3 Responding to consumers   Have a high level of satisfaction Customers are satisfied with the fast service 
that is up to date. Which is a response from the strategic planning of The company follows the after-sales service policy. 
Customers can be repaired and resolved within 24 hours, which results in customers being satisfied with the service 
quickly and in time. Customers are therefore satisfied at a high level.a 
 1.4 Confidence in service recipients Have a high level of satisfaction Because there is confidence in the 
reputation and stability The staff are polite and good hospitality. And have knowledge and ability And expertise in the 
job Customers are therefore satisfied at a high level. 
 1.5 sympathy for service recipients Have a high level of satisfaction Because there are many products and 
services to choose from Honorable employees And give importance to customers And pay attention And pay attention 
to service Customers are therefore satisfied at a high level. 
 2. Comparison of satisfaction level on service quality of customer service center Tak Telecom and Engineering 
2005 Co., Ltd. Classified by gender, age, education level, occupation and income. 

2.1 Customers with different gender Are satisfied with the quality of service differently With statistical 
significance at the level of .05.  
 2.2 Customers with different ages Have different satisfaction With statistical significance at the level of .05.  
 2.3 Customers with different education levels There is no difference in satisfaction.  
 2.4 Customers with different occupations There is no difference in satisfaction with service quality. 
 2.5 Customers with different incomes There is no difference in satisfaction with service quality.  
 
Keyword: English Customer satisfaction survey on service quality  
 
บทน า 
 การดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จน้ัน นักบริหารตองรูจักศึกษาและทําความเขาใจกับลูกคากอนเป็นสําคัญ หลังจากน้ันจึงคอย
สรางสินคาและบริการใหตอบสนองกับความตองการของกลุมลูกคา ซึ่งวิธีน้ีเรียกวา “การตลาดที่เนนผูบริโภค” (Customer-focused 
Marketing) ซึ่งสาเหตุที่ตองใชความตองการของผูบริโภคเป็นเกณฑแหลักน้ันมาจากสินคาและบริการสวนใหญในปใจจุบันมีลักษณะคลายคลึงหรือ
เหมือนกัน ดังน้ัน การที่บริษัทจะสรางความแตกตางในสินคาและบริการใหเกิดขึ้น จึงตองเนนที่การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเป็นสําคัญ ซึ่ ง
ถือวาเป็นการเปลี่ยนวิถีในการทําธุรกิจแบบเดิมที่ใชกลยุทธแทางการตลาดแบบ “การประหยัดตอขนาด” (Economy of Scale) มาเป็นวิถีใน
รูปแบบใหมที่เรียกวา “การตลาดที่เนนผูบริโภค” น่ันเอง (อดิศร อาวสมบัติกุล, 2550)  
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จากบทความเรื่อง สราง CRM & CEM ใหธุรกิจ SME เติบโตเหนือคูแขงของนิตยสาร Go Training (ทวีวรรณ กมลบุตร, 2551, หนา 
19) กลาวไววา การที่จะทําใหแนวทางใหมประสบความสําเร็จน้ัน จําเป็นตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการเพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น ธุรกิจสวนใหญจึงไดมีการนําระบบ “บริหารความสัมพันธแกับลูกคา” (Customer Relationship Management: 
CRM) มาใชกันอยางแพรหลายในปใจจุบัน โดยเนนการปรับปรุงคุณภาพขอมูลของลูกคา ทั้งในแนวกวางและแนวลึก ประกอบกับการกําหนด
แนวทางในการดําเนินธุรกิจดานการสรางความสัมพันธแ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหชัดเจน ซึ่งระบบบริหารความสัมพันธแกับลูกคา  
จะชวยลดระยะเวลาในการทําการตลาด และการสรางความพึงพอใจในสินคาและบริการกับลูกคาเดิม รวมทั้งยังชวยแสวงหาชองทางในการสราง
กลุมลูกคาใหมอันเป็นการชวยเพิ่มฐานลูกคาใหมากย่ิงขึ้นอีกดวย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตอสื่อสารในปใจจุบัน มีความสําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันกับคนทุกกลุม จึงทําใหธุรกิจ
โทรคมนาคมมีการแขงขันกันสูงขึ้น โดยการใชกลยุทธแตาง ๆ ทั้งดานเทคโนโลยี การตลาด การบริการ และดานพันธมิตรทางการคา สงผลใหการ
แขงขันทวีความรุนแรง ดังน้ัน การเขาใจสภาวะของตลาด ความตองการ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูบริโภคตลอดจนการกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี จะชวยสรางความแตกตางดานการแขงขันในธุรกิจใหมีความโดดเดนกวาคูแขงขันมากย่ิงขึ้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม, 2552) 
  
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด 
2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด   

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา   อาชีพ และรายได 
 
ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ  บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด 
2. ทราบผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ  บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548  

จํากัด 
3. นําผลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัท ใหตรงตามความตองการกลุมของผูใชบริการ และ

พัฒนาศักยภาพของบริษัทใหสามารถแขงขันในตลาดไดอยางดีและสรางผลกําไรสูงสุด 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยเรื่องน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 

จํากัด ตามแนวความคิดของ Parasuraman et al. (1988)  
ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
การวิจัยครั้งน้ีมีประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ลูกคาที่มาใชบริการศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 25 48 

จํากัด  จํานวน 245 คน 
ขอบเขตดานระยะเวลา 
ในการวิจัยครั้งน้ี ทําการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยของความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา  

บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด  ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 
ขอบเขตดานตัวแปร 
สําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ดานความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไวใจในการบริการ ดานการตอบสนองตอผูบริโภค 

ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
กรรณรัตนแ วิทยากิตติพงษแ (2551) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขต

นนทบุรี มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี  2) ศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง คือ ลูกค า
ธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี จําหนวน 393 ตัวอยาง ผลการวิจัย พบวาลูกคามีระดับความพึงพอใจในการใชบริการในระดับมาก 
ดานที่มีความพึงพอใจที่สุด คือ ดานการรับประกัน รองลงมา ดานความเชื่อถือและไววางใจ ดานความเอาใจใสและมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง 2 ดาน คือ ดานการตอบสนองและดานสิ่งที่สามารถสัมผัสได โดยดานสิ่งที่สามารถสัมผัสไดมีความพึงพอใจดานมีระบบบริการที่ทันสมัย 
สูงสุด ดานความเชื่อถือและไววางใจมีความพึงพอใจดานความสามารถในการแกไขปใญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดสูงสุด  

วิไลพร เยยกระโทก (2551) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงินฝากของลูกคาธนาคารออมสิน เขตจังหวัด
นครสวรรคแ การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงินฝากของลูกคาธนาคารออมสิน เขตจังหวัดนครสวรรคแ และเพื่อ 
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงินฝากของลูกคาธนาคารออมสิน เขตจังหวัดนครสวรรคแ จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา 
รายไดตอเดือน และอาชีพ ตามลําดับ กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่ฝากเงินไวกับธนาคารออมสินเขตจังหวัดนครสวรรคแ จําหนวน 400 คน  
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ
ใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด ดําเนินการศึกษาคนควาตามความมุงหมายที่กําหนดไว 
โดยมีวิธีตามลําดับ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหแขอมูล 
6. เกณฑแการแปลผล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกคาที่มาใชบริการศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด และ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ โดยใชสูตรการคํานวณของ ในกรณีไมทราบขนาดประชากร โดยกําหนดสัดสวน
ประชากร 0.2 กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อน 5% (Zikmund, 1999) 
 กลุมตัวอยางประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก n = P (1-P) Z2/ e2 
โดย  n = แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 

P = สัดสวนประชากร 
Z = เป็นความเชื่อมั่น 1.96 คือความมั่นใจ 95 % 
e = คาความคลาดเคลื่อน 
แทนคาสูตรไดดังน้ี   n  =   0.2(1-0.2)(1.96) 2/ 0.052 

=   (0.2 x 0.8 x 3.84)/ 0.0025 
=   245 คน 

กลุมตัวอยาง  =   245 คน 
จากการคํานวณกลุมตัวอยางครั้งน้ีผูวิจัยไดกลุมตัวอยาง จํานวน 245 ตัวอยาง เมื่อไดกลุมตัวอยาง จึงทําสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามลูกคาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ

ศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง  2548  จํากัด โดยการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 5 ขอ  โดยสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได เป็นแบบปลายปิด (Close ended question)  ใหเลือกตอบในชองที่กําหนด 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิ
เนียริ่ง 2548  จํากัด ในดานความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไวใจในการบริการ ดานการตอบสนองตอผูบริโภค ดานการให
ความมั่นใจแกผูรับบริการและดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ เป็นแบบปลายปิด (Close ended question) จํานวน 15 ขอ  โดยแตละคา
ถามจะมีระดับความพึงพอใจ 4 ระดับ ไดแก พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก  พึงพอใจนอย และพึงพอใจนอยที่สุด 

สําหรับเกณฑแกําหนดระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบงออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
4 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
3 หมายถึง พึงพอใจมาก 
2 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
1 หมายถึง พึงพอใจนอย 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากลูกคาที่มาใชบริการศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 

จํากัด ดวยตนเอง 

2. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามไปจํานวน 245 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา และมีความสมบูรณแ 

จํานวน 245 ชุด คิดเป็น 100 เปอรแเซ็นตแ 

การวิเคราะหแขอมูล 
การวิเคราะหแขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี แบงการวิเคราะหแออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยใชวิธีการประมวลผลทางสถิติดวยคอมพิวเตอรแ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหแขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตาก

เทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด จํานวน 245 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุตํ่ากวา 20 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีรายได
เฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และประกอบอาชีพรับจาง/ ลูกจาง 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแขอมูลความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม 
แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด 

จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 
2548 จํากัด พบวา โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ลูกคามีความพึง
พอใจในการบริการอันดับแรก คือ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ พึงพอใจในระดับมาก รองลงมา  คือ ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ 
ดานความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไวใจในการบริการ และอันดับสุดทาย ดานการตอบสนองตอผูบริโภค มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด  
ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
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1. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด 
พบวา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของกวิน พรเลิศ (2546) เรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการ
ใหบริการดานสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทอินเตอรแ ลิสซิ่ง จํากัด จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจคาเฉลี่ยระดับมาก 
และงานวิจัยของบุญสรวง จาตุกุลสวัสด์ิ (2548)  เรื่องความคาดหวังกับสภาพการบริการจริงของเจาหนาที่ศุลกากรดานพิธีการศุลกากร 
สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ ตามการรับรูของตัวแทนออกของ ผลการศึกษาพบวาตัวแทนออกของมีความคาดหวังตอการบริหาร
ของเจาหนาที่ศุลกากร ในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของผูทําวิจัยอาจกลาวไดวาสิ่งที่สรางความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของศูนยแบริการลูกคา บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด คือการที่ศูนยแฯ มีความพรอมในการใหบริการ 
และมีความสามารถในการแกไขปใญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดตาง ๆ ภายในเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็วที่สุด ลูกคาจึงเกิดความพึงพอใจในระดับ
มาก ซึ่งสามารถอภิปรายเป็นรายดานได ดังน้ี 

2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคาบริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 
2548 จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  ผลการวิจัยพบวา 

2.1 ลูกคาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยแบริการลูกคา   บริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิ
เนียริ่ง 2548 จํากัด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณรัตนแ วิทยากิตติพงษแ (2551) ไดศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา ลูกคาธนาคาร
ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตนนทบุรีที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระ ดับ .05 
ในความคิดเห็นของผูทําวิจัยอาจกลาวไดวาเพศหญิงมีความละเอียดออนและไวตอการรับรูถึงคุณภาพการบริการที่ไดรับมากกวาเพศชาย จึงอาจ
เป็นสาเหตุใหเพศหญิงมีความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ตากเทเลคอม แอนดแ เอ็นจิเนียริ่ง 2548 จํากัด มากกวาเพศชาย 
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ภาพลักษณแตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตแของผูบริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
The Brand Image Affecting the Purchase Decision  

of Automobile Consumers in Muangtak District, Tak Province  
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Sasiwan Songtai and Sirinee Wongvilairat 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือศึกษาภาพลักษณแตราสินคาทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของผูบริโภครถยนตแ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพ่ือศึกษาความตองการซื้อรถยนตแของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก และ 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธแของภาพลักษณแตราสินคากับความตองการซื้อรถยนตแ ของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ 
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น  จํานวน 381 คน ไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถ่ี  
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และวิเคราะหแคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน  
(Pearson‖ s  Product Moment Correlation Coefficient)  ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นตอภาพลักษณแตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของผูบริโภครถยนตแ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = .26) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ 

ดานคุณประโยชนแ อยูในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = .64) รองลงมา คือ ดานวัฒนธรรม อยูในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = .37) 

และดานคุณสมบัติ อยูในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. = .38) ตามลําดับ 

2. ความตองการซื้อรถยนตแของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 

.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ ดานความต้ังใจในการซื้อสูง อยูในระดับมาก ( X = 

4.33, S.D. = .45) รองลงมา คือ ดานสิ่งที่ชอบ อยูในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = .50) และดานคําแนะนํา อยูในระดับมาก ( X  = 
4.23, S.D. = .52) ตามลําดับ 

3. ความสัมพันธแของภาพลักษณแตราสินคากับความตองการซื้อรถยนตแ ของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 21 คา มีคาบวก 17 คา มีคาลบ 4 คา และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 จํานวน 15 คา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแมีคาอยูระหวาง -.28 ถึง .67 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแภายในระหวางตัว
แปรอิสระที่มีคาสูงสุด  คือ  ดานคุณสมบัติ (X1)  กับดานคุณคา (X3)  (r = .67) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแภายในระหวางตัวแปร
อิสระที่มีคาตํ่าสุด คือ ดานคุณประโยชนแ (X2) กับดานคุณคา (X3) (r = - .28)   
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางความตองการซื้อรถยนตแกับตัวแปรอื่น ๆ พบวา ตัวแปรพยากรณแ จํานวน 5 
ตัวแปร มีความสัมพันธแกับความตองการซื้อรถยนตแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอยูระหวาง .14 
ถึง .32 โดยสามารถเรียงลําดับความสัมพันธแจากมากไปหานอย คือ ดานคุณสมบัติ (X1) (r = .32) ดานวัฒนธรรม (X4) (r = .26)  ดาน
คุณคา (X3) (r = .23) ดานผูใช (X6) (r = .18)  และดานคุณประโยชนแ (X2) (r = .14)  
 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณแตราสินคา, การตัดสินใจซื้อรถยนตแ, ผูบริโภค 
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Abstract 
 The purposes of the research seemed to (1) investigate the brand image affecting the purchase decision 
of automobile consumers in Muangtak District, Tak Province, (2) explore the demand for automobiles of 
consumers in Muangtak District, Tak Province, and (3) investigate the relationships of the brand image and the 
demand for automobiles of consumers in Muangtak District, Tak Province.  The samples of the research seemed 
to be 381 people living in Muangtak District, Tak Province based on Krejcie & Morgan (1970) table for determining 
sample size. The research instrument was questionnaires. The collected data were analyzed by frequency, 
percentages, means, and standard deviation, including Pearson‖s product moment correlation coefficient. The 
findings of the research indicated that;  

1.In terms of the opinions of the brand image affecting the purchase decision of automobile consumers 

in Muangtak District, Tak Province, it was found that; on the whole, they seemed to be at the high level (  = 
4.17, S.D. = .26). When each side was considered that arithmetic means were arranged in descending order, it 

was found that all of them were at the high level; that is, benefits (  = 4.25, S.D. = .64), cultures (  = 4.23, S.D. = 

.37), and qualifications (  = 4.21, S.D. = .38) respectively.  
2. In terms of the demand for automobiles of consumers in Muangtak District, Tak Province, it can be 

said that; on the whole, it seemed to be at the high level (  = 4.22, S.D. = .26). When each side was considered 
that arithmetic means were arranged in descending order, it was found that all of them were at the high level; 

that is, purchase intention (  = 4.33, S.D. = .45), fondness (  = 4.27, S.D. = .50), and recommendation (  = 4.23, 
S.D. = .52) respectively. 
 3. In terms of the relationships of the brand image and the demand for automobiles of consumers in 
Muangtak District, Tak Province, it was found that  the correlation coefficients among 7 variables totaling 21 
values that consisted of 17 positive values and 4 negative values, and they were statistically significant at the 
0.05 level totaling 15 values. The correlation coefficients ranged from -.28 to .67. The intraclass correlation 
coefficients between independent variables that had the highest score seemed to be the qualifications (X1) and 
values (X3) (r = .67), and the intraclass correlation coefficients between independent variables that had the 
lowest score seemed to be the benefits (X2) and values (X3) (r = - .28). 
 When the correlation coefficients between the demand for automobiles and other variables were 
considered, it was found that 5 predictors seemed to have the relationships of the demand for automobiles with 
the statistical significance at the 0.05 level. The correlation coefficients ranged from .14 to .32 with descending 
orders comprising the qualifications (X1) (r = .32), cultures (X4) (r = .26), values (X3) (r = .23), users (X6) (r = .18), 
and the benefits (X2) (r = .14). 
 
Keywords: brand image, the Purchase Decision of Automobile, consumer 
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บทน า 
ปใจจุบันรถยนตแไดกลายเป็นปใจจัยสําคัญอีกปใจจัยหน่ึงในการดํารงชีวิตของคนในปใจจุบัน เน่ืองจากเป็นพาหนะที่ใชในการเดินทาง เพื่อ

ประโยชนแในดานตางๆ ทั้งเรื่องสวนตัว และการทําธุรกิจ การงาน การทองเที่ยว ชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการติดตอ
ประสานงาน คาขาย การคมนาคมขนสง ใชในการประกอบธุรกิจตางๆ  

เห็นไดวารถยนตแเป็นอีกหนึ่งปใจจัยที่สําคัญของมนุษยแ รถยนตแที่มีอยูในทองตลาดมีอยูมากมายหลากหลายตราย่ีหอ มีการแขงขันกันสูง 
ในเรื่องของเทคโนโลยี รูปลักษณแการใชงาน เนนการเสริมสรางคุณคาตอตราสินคาใหเป็นที่รูจักในกลุมของผูบริโภคมากย่ิงขึ้นโดยการสื่อสารให
ผูบริโภคสามารถรับรูไดวารถยนตแน้ันสามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค รถยนตแแตละตราสินคาน้ันมีความ
โดดเดนที่แตกตางกันออกไปทําใหผูบริโภครับรูรับทราบในภาพลักษณแตราสินคาขอตนเองน้ันถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากเพราะ ก าร
สรางการรับรูในตราสินคาน้ันสงผลใหผูบริโภคเกิดความคุนเคยในตราสินคาจนทําใหเกิดความต้ังใจในการซื้อสินคาขึ้นเมื่อผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจในสินคาก็จะเกิดความภักดีตอภาพลักษณแตราสินคา ซึ่งนอกเหนือจากการสรางการรับรูแลวการตลาดยังมีความสําคัญอยางมากต อการ
พัฒนาผลิตภัณฑแใหมใหตรงใจตอผูบริโภคเพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาด และยังสงเสริมพัฒนายอดขายใหเจริญเติบโตมากย่ิงขึ้น 

จากสิ่งที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณแตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของผูบริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก เน่ืองจาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นแหลงชุมชนซึ่งมีหลากหลายอาชีพ และชวงกลุมอายุของผูบริโภคกลุมเปูาหมาย 
ซึ่งทําใหสอดคลองตอการวิจัย อีกทั้งงานวิจัยยังสามารถใชเป็นแนวทางในการกําหนด และวางแผนทางดานการตลาดใหตรงตอความตองการของ
ผูบริโภคได  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณแตราสินคาของรถยนตแ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2) เพื่อศึกษาความตองการซื้อรถยนตแ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธแของภาพลักษณแตราสินคากับความตองการซื้อรถยนตแ ของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ดานเน้ือหา  
  1.1 ภาพลักษณแตราสินคา ตามแนวความคิดของ Kotler (2003 อางใน ศิวบูรณแ ธนานุกุลชัย ,2554, หนา 7) สามารถสื่อ
ความหมายได 6 ดาน ดังน้ี 
   1.1.1 คุณสมบัติ 
   1.1.2 คุณประโยชนแ 
   1.1.3 คุณคา 
   1.1.4 วัฒนธรรม 
   1.1.5 บุคลิกภาพ 
   1.1.6 ผูใช 
  1.2 ความต้ังใจในการเลือกซื้อ ตามแนวคิดของ Fandos and Flavian (2006) มี 6 ระดับ ดังน้ี 
   1.2.1 การซื้อที่เพ่ิมมากขึ้น 
   1.2.2 สิ่งที่ชอบ 
   1.2.3 คําแนะนํา 
   1.2.4 การซื้อที่มีคุณคา 
   1.2.5 การทดลองใชสินคา 
   1.2.6 ความต้ังใจในการซื้อสูง 

2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นผูชาย จํานวน 

22,913 คน ผูหญิง จํานวน 23,531 คน จํานวน 46,444 คน  )ขอมูลเดือน ธันวาคม พ .ศ  . 2560 http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/ 
upstat_age_disp.php) โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปิดตารางกําหนดขนาดตัวอยางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1048 

 3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรตน )Independent Variables) 
  ขอบเขตดานตัวแปรตนที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็นขอมูลพื้นฐานหรือปใจจัยสวนบุคคลของกลุมผูรับบริการ ไดแก เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได 
  3.2 ตัวแปรตาม )Dependent Variable) 
  ขอบเขตดานตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเป็น การศึกษาภาพลักษณแตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดแก ภาพลักษณแตราสินคา และ ความต้ังใจซื้อรถยนตแ 

ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ  
1) ทําใหทราบระดับของภาพลักษณแ และความตองการซื้อรถยนตแของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2) ทําใหทราบความตองการเลือกซื้อรถยนตแของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
3) นําผลวิจัยที่ไดเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรถยนตแ และผูที่สนใจสามารถนําขอมูลไปใชเพื่อเป็นประโยชนแตอไป 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ศิวบูรณแ  ธนานุกูลชัย  )2554 (ไดทําการศึกษาเรื่อง การร  ับรูภาพลักษณแตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถมือสองคายญี่ปุุนของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบวาการตัดสินใจในการซื้อรถยนตแมือสองกลุมตัวอยางมีระดับในการตัดสินใจซื้อรถยนตแมือ
สอง อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาแตละประเภทแลว โดยเรียงจาก มากไปนอยพบวา ปใจจัยยอยทุกดานอยูในระดับมาก โดยปใจจัยยอยอันดับ
แรกคือ คุณภาพคุมราคา รองลงมาอันดับสองคือ การทํางานของเครื่องยนตแ และอันดับสามคือ อะไหลหางายราคาถูก ตามลําดับ    
ปรียานุช วีระรักษแเดชา   )2556   (ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง คุณคาตราสินค าที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑแของ เอชแอนดแเอ็ม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลจากการศึกษาพบวา โดยระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
โดยรวม ดานภาพลักษณแตราสินคา ความสัมพันธแ ความภักดี อยูในระดับปานกลาง   
 ปใทมพร จิระบุญมา )2556 (ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแ   “ฮอนดา”  ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลจากการศึกษาพบวา การรับรูคุณคาตราสินคาของรถยนตแ ฮอนดา โดยรวมอยูในระดับที่ดี และคุณคาตราสินคามี
ความสัมพันธแกับการตัดสินใจซื้อรถยนตแฮอนดา ไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นผูชาย จํานวน 22 ,913 คน ผูหญิง 
จํ า น ว น  2 3 ,5 3 1  ค น  ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  4 6 ,4 4 4  ค น  ( ข อ มู ล เ ดื อ น  ธั น ว า ค ม  พ . ศ .  2 5 6 0  ( อ อ น ไ ล นแ ) 
(http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php) 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ประชากรที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น  จํานวน 381 คน ไดมาโดย
วิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณแตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแ
ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยแบงออกเป็น 3 สวน ดังน้ี  
 สวนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 สวนที่  2 และสวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณแตราสินคา และความคิดเห็นที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scales) 5 ระดับ   
ระดับคะแนน   5  หมายถึง   มากที่สุด  
ระดับคะแนน  4  หมายถึง   มาก  
ระดับคะแนน  3  หมายถึง   ปานกลาง  
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ระดับคะแนน  2  หมายถึง   นอย  
ระดับคะแนน  1  หมายถึง   นอยมาก 
 สวนที่  4  ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณแตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของผูบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 
2.2 การสรางและการทดสอบเครื่องมือ  
 การสรางและการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวกับภาพลักษณแตราสินคา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ   
 2  . ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของผูบริโภค ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ   
 3 . ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคแของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตแของผูบริโภค 
 4 . สรางแบบสอบถามใหสอดคลอง และครอบคลุมตามตัวแปรที่กําหนด 
5 . นําแบบสอบถามฉบับราง ที่จัดทําขึ้นเสนออาจารยแที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไขใหมีความตรงและความสมบูรณแของเน้ือหา รวมทั้ง การใช

ภาษาที่เหมาะสม  
 6 . นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยแที่ปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความสอดคลอง Index of Item-Objective Congruence (IOC) โดยผลการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง
มีคา 1.00 และผูวิจัยพิจารณาขอที่มีความสอดคลองต้ังแต 0.60  เป็นตนไป 
 7 . นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เมื่อปรับปรุงแกไขแลวนําเสนออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อตรวจพิจารณา
อีกครั้งหน่ึง  
 8 . นําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณแแลวไปทดลองใช )Try – Out  (กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย  
 9 . นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลว มาวิเคราะหแหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟุาตามวิธี Cronbach‖s Alpha Coefficient ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น 
 10 . จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแเพื่อใชในการเก็บรวมรอมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในการตอบแบบสอบถาม 
โดยใชเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง  )Purposive Sampling) เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไว  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง 
 การวิเคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมด 381 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณแและความถูกตอ งในการตอบแบบสอบถาม แลวนําขอมูลทั้งหมดมา
ประมวลผลและวิเคราะหแดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ สําเร็จรูป SPSS โดยวิธีทางสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหแขอมูล มีดังน้ี 
 1 .การวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช ความถี่    ) frequency  (และ
คารอยละ )Percentage( เสนอในรูปแบบตาราง 
 2 .ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอภาพลักษณแตราสินคา และความคิดเห็นที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของผูบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก โดยการแปลผลคะแนนจะใชการตัดสินแบบอิงเกณฑแในการวัดครั้งน้ีออกเป็น 5 ระดับ โดยใหสูตรการคํานวณตามอัตราภาคชั้น 

  อัตราภาคชั้น =   
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

    = 
   

 
 = 0.80 

 จะไดเกณฑแการวัดระดับคะแนนที่แบงเป็น 5 ชวง ดังน้ี  
4.21 – 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 
  3.41 – 4.20  หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 
  2.16 –  3.40  หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 
  1.81 – 1.60  หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 
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  1.00 – 1.80  หมายถึง ความคิดเห็นใจอยูในระดับ นอยที่สุด 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีมีสถิติที่ใชในการวิจัย  คือ คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และวิเคราะหแคาสัมป ระสิทธิ์

สหสัมพันธแโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน  (Pearson‖ s  Product Moment Correlation Coefficient)   
 
ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
 พบวา ผูบริโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 53.30 มีอายุระหวาง 40-49 ปี รอยละ 35.20ระดับกาศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
36.20 สถานภาพสวนใหญสมรส รอยละ 37.30 อาชีพสวนใหญรับราชการ รอยละ รอยละ 34.90 มีรายไดระหวาง 15,001 -25,000 บาท รอย
ละ 43.00 และมีรถที่เคยใชสวนใหญเป็นย่ีหอโตโยตา รอยละ 20.70 
สวนที่ 2  ความติดเห็นตอภาพลักษณแรถยนตแของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ความคิดเห็นตอภาพลักษณแตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแของผูบริโภครถยนตแ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = .26) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ ดาน

คุณประโยชนแ อยูในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = .64) รองลงมา คือ ดานวัฒนธรรม อยูในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = .37) และดาน

คุณสมบัติ อยูในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. = .38) ตามลําดับ 

 ดานคุณสมบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. = .37) เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความรูสึกที่มั่นคงและปลอดภัย

เมื่อไดขับขี่ ( X  = 4.60, S.D. = .50) รองลงมาคือ มีสมรรถนะของเครื่องยนตแสูง และมีความทนทานตอการใชงาน ( X  = 4.36, S.D. = .48) 

และวัสดุที่ใชในการประกอบรถยนตแมีคุณภาพสูง ( X  = 4.12, S.D. = .60) ตามลําดับ 

 ดานคุณประโยชนแ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.25, S.D. = .63) เมื่อพิจารณารายขอพบวามีสามารถนําไปเป็นของขวัญ

ใหกับบุคคลอื่นได ( X  = 4.37, S.D. = .60) รองลงมาคือ สามารถติดต้ังถังแก฿ส (พลังงานทางเลือกได) ( X  = 4.18, S.D. = .73) และวัสดุที่ใช

ในการประกอบรถยนตแมีคุณภาพสูง ( X  = 4.12, S.D. = .60) ตามลําดับ 

 ดานคุณคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.98, S.D. = .49) เมื่อพิจารณารายขอพบวามีคาใชจายในการดูแลรักษา

สมเหตุสมผล ( X  = 4.02, S.D. = .52) รองลงมาคือ ทําใหรูสึกวาคุณภาพที่ไดคุมกับราคาที่ตองจายไป ( X  = 3.97, S.D. = .57) และวัสดุที่ใช

ในการประกอบรถยนตแมีคุณภาพสูง ( X  = 3.96, S.D. = .55) ตามลําดับ 

ดานวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = .37) เมื่อพิจารณารายขอพบวารถยนตแมีความเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิประเทศเอเชีย ( X  = 4.39, S.D. = .49) รองลงมาคือ ภาพลักษณแตราสินคาเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ เชน โตโยตา เป็นตัวแทน

ของวัฒนธรรมญี่ปุุนที่มีระเบียบประสิทธิภาพ ( X  = 3.17, S.D. = .39) ตามลําดับ 

ดานบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. = .60) เมื่อพิจารณารายขอพบภาพลักษณแตราสินคาบอกถึงลักษณะ

ของรถยนตแเป็นอยางดี ( X  = 4.25, S.D. = .67) รองลงมาคือ ภาพลักษณแตราสินคาบอกถึงราคาของรถยนตแ  ( X  = 3.16, S.D. = .64)  
ตามลําดับ 

ดานผูใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.16, S.D. = .47) เมื่อพิจารณารายขอพบวาเนนความทันสมัย และเทคโนโลยีที่

กาวหนา ( X   = 4.27, S.D. = .52) รองลงมาคือ เนนรถที่ประหยัดพลังงาน ( X  = 4.19, S.D. = .64) และเนนการใชงาน เชน ใชขนสงสินคา 

หรือ ใชในครอบครัว( X   = 4.14, S.D. = .68) ตามลําดับ 
สวนที่ 3 ความติดเห็นตอความตองการซื้อรถยนตแของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

 ความตองการซื้อรถยนตแของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = .26) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ ดานความต้ังใจในการซื้อสูง อยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = .45) 
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รองลงมา คือ ดานสิ่งที่ชอบ อยูในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = .50) และดานคําแนะนํา อยูในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = .52) 
ตามลําดับ 

 ดานการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = .45) เมื่อพิจารณารายขอพบวาการยอมรับความ

นาเชื่อถือจากผูอื่นตอการตัดสินใจซื้อรถยนตแ ( X  = 4.23, S.D. = .69) รองลงมาคือ มีความสนใจในการซื้อรถยนตแเพิ่มเติม ( X  = 4.19, S.D. 

= .56) และไดรับขาวสารที่ดีๆ เก่ียวกับรถยนตแหรือบริการ ( X  = 4.11, S.D. = .57) ตามลําดับ 

 ดานสิ่งที่ชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = .50) เมื่อพิจารณารายขอพบวารูปลักษณแภายนอกของรถยนตแทําให

ทานตัดสินใจรถยนตแ ( X  = 4.37, S.D. = .60) รองลงมาคือ การบริการหลังการขายทําใหทานตัดสินใจซื้อรถยนตแ  ( X  = 4.18, S.D. = .61) 
ตามลําดับ 

 ดานคําแนะนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = .52) เมื่อพิจารณารายขอมีการกําหนดเงื่อนไขราคาที่ตรงกับความ

ตองการ ( X  = 4.38, S.D. = .62) รองลงมาคือ มีการจัดทําขอตกลงตามสัญญาซื้อขายที่เป็นธรรม ( X  = 4.25, S.D. = .70) และสมรรถนะใน

การขับขี่คุณภาพที่คุมราคาทําใหทานตัดสินใจซื้อรถยนตแ ( X  = 4.08, S.D. = .68) ตามลําดับ 

 ดานการซื้อที่มีคุณคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = .41) เมื่อพิจารณารายขอมีการพิสูจนแประสิทธิภาพของ

รถยนตแหรือบริการดวยตนเอง ( X  = 4.14, S.D. = .62) รองลงมาคือ มีการจัดทําขอตกลงตามสัญญาซื้อขายที่เป็นธรรม ( X  = 4.08, S.D. = 
.54) ตามลําดับ 

 ดานการทดลองในการใชสินคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = .52) เมื่อพิจารณารายขอมีการกําหนดเงื่อนไขราคา

ที่ตรงกับความตองการ ( X  = 4.38, S.D. = .62) รองลงมาคือ มีการจัดทําขอตกลงตามสัญญาซื้อขายที่เป็นธรรม ( X  = 4.25, S.D. = .70) 

และสมรรถนะในการขับขี่คุณภาพที่คุมราคาทําใหทานตัดสินใจซื้อรถยนตแ ( X  = 4.08, S.D. = .68) ตามลําดับ 

 ดานความต้ังใจในการซื้อสูง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.32, S.D. = .45) เมื่อพิจารณารายขอมีสามารถรองเรียนไดเมื่อเกิด

ปใญหาเกี่ยวกับตัวรถยนตแ ( X  = 4.36, S.D. = .51) รองลงมาคือ ชื่อเสียงของตราสินคาทําใหทานเกิดกาตัดสินใจซื้อรถยนตแ ( X  = 4.29, S.D. 
= .55) ตามลําดับเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางความตองการซื้อรถยนตแกับตัวแปรอื่น ๆ พบวา ตัวแปรพยากรณแ จํานวน 5 ตัว
แปร มีความสัมพันธแกับความตองการซื้อรถยนตแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยูระหวาง .14 ถึง .32 โดย
สามารถเรียงลําดับความสัมพันธแจากมากไปหานอย คือ ดานคุณสมบัติ (X1) (r = .32) ดานวัฒนธรรม (X4) (r = .26)  ดานคุณคา (X3) (r = .23) 
ดานผูใช (X6) (r = .18)  และดานคุณประโยชนแ (X2) (r = .14)  
 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงกลุมผูบริโภคในจังหวัดอื่นๆ เพ่ือจะไดทราบถึงความแตกตางของความคิดเห็น และระดับการสินใจ เพื่อที่จะนํา
ขอมูลที่ไปวิเคราะหแการวางแผนกลยุทธแทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑแใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เพื่อที่จะเพิ่มจํานวนกลุมผูบิริ
โภค ใหมาใชบริการเพิ่มขึ้น   

2. จากผลการวิจัยขางตนควรมีการเพิ่มเปรียบเทียบขอมูลจากบริษัทรถยนตแที่หลากหลายและนา มาวิเคราะหแถึงภาพลักษณแและการ
ใหบริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับผูบริโภคมากย่ิงขึ้น 
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การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน 
รายวิชาภาษาไทยเร่ืองวรรณคดี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

Development of teaching and learning by using Computer-assisted instruction  
Thai language course Literature For students in grade 4-6 

 

  นนทแประวิทยแ  แกวมูล1 ณัฐกานตแ  ช านาญคีรี2 และ ภัคธมล ศิรอรุณภัทร3 

Nonparwit Kaewmoon Natakan Chamnankeeree Phakthamon  Sirisarunphat  

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้ง มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง
วรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
เรื่องวรรณคดี ของผูเรียนท้ังกอนและหลังท่ีจะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแช วยสอน 3) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช
คอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โดยมีกลุมเปูาหมายในการทดสอบการใช
งานครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 จํานวน 100 คน โดยมีเครื่องมือท่ีใชรวมในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแ ชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีประสิทธิภาพ 81.08/80.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ ท่ีกําหนดไว คือ 80/80 และผล
การเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาหลังเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแ ชวยสอนอยางวิจัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอ บทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนโดยรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 คาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.71) และกลุมตัวอยางนักศึกษามี
ความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.68) แสดง
วา บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชกับการเรียนการสอนไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรแ, วรรณคดี, วิชาภาษาไทย 
 

Abstract 
 This research was aimed for 1) To find teaching achievement by using computer assisted instruction in Thai 
language Literature For students in grade 4-6. 2) To evaluate the opinions of the sample group towards Computer-
assisted instruction Literature Of learners both before and after studying with computer-assisted instruction 3) To 
develop teaching and learning by using computer-assisted instruction Thai language subjects in literature For 
students in grade 4-6. The target group for this test is Grade 4-6. The tools used in this research consisted of 
computer assisted instruction lessons. Quiz during the lesson Post-test and questionnaires 
 The research found that The computer-assisted instruction lesson was 81.08 / 80.16 which was higher than 
the set criteria of 80/80 and the results of comparison with academic achievement Found that after studying 
Computer-assisted instruction lessons had higher learning achievement than before using computer lessons. Assist 
teaching with significant statistical research 0.05 levels. The overall computer-assisted instruction is at a good level. 
(Mean is 4.14 deviation the standard is 0.71) and the sample group of students has opinions on computer-assisted 
instruction. Overall at a good level (The average value is 4.20, the standard deviation of 0.68) indicates that the 
developed computer-assisted instruction can be applied to teaching effectively. 
 

Keyword : Computer Lesson, Literature, Thai Subject 
                                                             
1 อาจารยแประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
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บทน า 
 ปใจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีบทบาทสําคัญมากขึ้นโดยมีการออกพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษากับเทคโนโลยีไว กลาวคือ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 9 (เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) มาตราที่ 63 
ถึง มาตรา ที่ 65 กลาวถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีทุกๆ ดานมาใชพัฒนาทางดานการศึกษา ทั้งเรื่อง ของการจัดการศึกษา การจัดการ
การเรียนการสอน เพื่อใหการศึกษาการเรียนการสอนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กลาวมาแลววาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญเป็นอยางมาก ในปใจจุบัน รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยยังคง
อยูในรูปแบบของการบรรยายในหองเรียนเป็น สวนใหญ ซึ่งทําใหมีขอจํากัดหลายอยางในชวงการเรียนรู เชน เวลา คาใชจายในการที่จะตองหา 
อุปกรณแคอมพิวเตอรแที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อใชในการเรียนการสอน และอีกทั้งจํานวน งบประมาณในการจัดหาคอน ขางสูงมาก สถานที่ 
จํานวนบุคลากร ทั้งหลายน่ีกอใหเกิดปใญหา และ อุปสรรคตอผูเรียนในการแสวงหาความรู อยางไรก็ตามแนวทางการเรียนรูก็ไดเริ่มมีการพัฒนา
มาก ขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน เชน การนําสื่ออิเล็กทรอนิกสแมาชวยเป็นสื่อการ เรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความรูใหดีขึ้น นอกเหนือไปจากการเรียนใน หองเรียนอยางไมมีขอจํากัด 
 ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนสอนสําหรับ รายวิชาภาษา ไทย สําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา 
โดยใชโปรแกรม Adobe Flash (อะโดบี แฟลช ) ซึ่งโปรแกรมดังกลาวสามารถสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่มีการ นําเทคนิค
ภาพเคลื่อนไหวตางๆ มาใช เพื่อความสมบูรณแของระบบการทํางานซึ่งตองมีการปฏิบัติทางดานเทคนิคตางๆ เพื่อใหไดเห็นภาพอยางชัดเจน และ
การทําบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนโดยนําระบบ 
 มัลติมีเดียเขามาเกี่ยวของแลวจะมีความชัดเจนมากขึ้น และในการเรียนการสอนจะมีความนาสนใจ และเขาใจมากขึ้นดวย เมื่อพัฒนาพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนแลวจึงประเมินความคิดเห็น ของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน แลวทําการวัดความรูของผูเรียนใน
ระหวาง เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน และวัดความรูของผูเรียนในหลังเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน โดยหาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียน คอมพิวเตอรแชวยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่องวรรคดี ของผูเรียนทั้ง กอนและหลังเรียน 
 

วัตถุประสงคแของการวิจัย  
 1) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่องวรรณคดี ของผูเรียนทั้งกอนและหลังที่จะ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  
 3) เพื่อนําผลไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาอื่นๆใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 1. หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย 

 การศึกษาการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมคอมพิวเตอรแชวยสอนโดยใชเน้ือหารายวิชา ภาษาไทย เรื่องวรรณคดี ซึ่ง
เน้ือหาและทฤษฎีของบทเรียนทั้งหมดได จัดทําขึ้นตามโครงสรางหลักสูตรประถมศึกษาของโรงเรียนบานวังผา ซึ่งหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย 
เป็นกลุมวิชาเอกบังคับ รายวิชา ชื่อรายวิชาวรรณคดีไทย 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาและนําทฤษฎีที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) คือการนําคอมพิวเตอรแมาสรางเป็นสื่อใน
การนําเสนอเน้ือหาบทเรียนตาง ๆ  ทําใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบใหผูเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียน ในลักษณะการถาม - ตอบ หรือลักษณะของการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนแตละบท โดยผูสอนจะมีหนาที่ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรแ
ชวยสอนวาจะจัดเน้ือหาอยางไร  มีลําดับของบทเรียนเป็นแบบลําดับหรือแบบขนาน  โดยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนทั้ง 2 แบบ จะมีสิ่งเรา
ใหกับผูเรียน  ไดแก  เน้ือหา  ภาพที่เคลื่อนไหวไดและมีการตอบคําถาม  การตอบสนองของผูเรียนเมื่อตอบถูกจะมีการเสริมแรงและเมื่อตอบผิด
จะมีการใหกําลังใจ  เสริมแรงใหตอบใหมหรือใหตอบใหถูก 

จากความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่กลาวมาน้ี อาจสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน หมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรแมาใชในกระบวนการเรียนการสอนที่มีการนําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมใหผูเรียนไดโตตอบรวมทั้งไดรับผลยอนกลับจากบทเรียน และ
เป็นบทเรียนที่สามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละคนไดโดยมีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ดังน้ี 
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 ขั้นตอนการสอนประกอบไปดวยการสอน 9 ขั้นตอน โดยยึดหลักการสอนของ โร เบิรแต กายแ (Robert Gagne) 9 ประการ โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อกระตุนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูภายใน ของผูเรียน ขั้นตอนการสอนทั้ง 9 ขั้นน้ีไมไดออกแบบมาเฉพาะเพื่อการ
ออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอรแเพื่อการเรียนดวยตนเองเทาน้ัน อันที่จริงแลวขั้นตอนการสอนน้ีออกแบบมาเพื่อการ เรียนการสอนในชั้ นเรียน
ปกติ ซึ่งผูสอนเป็นผูนําเสนอขั้นตอนตางๆ รวมทั้งการใชสื่อการสอน ตางๆ เขาชวยในการสอน ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการที่ผู เรียนไดมี
ปฏิสัมพันธแกับผูสอนและกับ สื่อการสอนตางๆ น้ันเอง อยางไรก็ตามในโลกปใจจุบันซึ่งการเรียนการสอนไมไดจํากัดอยูเฉพาะ ใน  
หองเรียนเทาน้ัน ผูเรียนจําเป็นตองรูจักการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ดังน้ัน ขั้นตอนการสอนน้ีจึงสามารถนํามาประยุกตแใชกับการเ รียนดวย
ตนเองจากคอมพิวเตอรแชวยสอนได และขั้นตอนการ ออกแบบการสอนประกอบไปดวยขั้นตอน 9 ขั้น ไดแก เรงเราความสนใจ (Gain 
Attention), บอกวัตถุประสงคแ (Specify Objective) , ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge), นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New 
Information), ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning), กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response), ใหขอมูลยอนกลับ (Provide 
Feedback), ทดสอบความรูใหม (Assess Performance), สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 
 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ปใทมา โตอดิเทพยแ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแ กลุมสาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรแ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 81.75/84.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑแ 
80/ 80 ที่กําหนดไว และมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรแที่พัฒนาขึ้น หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (คา t = 11.202) รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแ เรื่อง คําควบกล้ํา โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( ̅ = 
4.43, S.D. = 0.92) 
 นันทศิริ  ศิริมั่งมูล (2552 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่อง การเขียน สะกดคํา ที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน ชุมชนบานหนองหิ้ง สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 กลุมตัวอยาง
ที่ใชคือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑแ
ที่กําหนดไว คือ 80/80 คาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 64 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแ ชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรแ ชวยสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.33, S.D. = 0.49) 
 มยุรี คุมขํา (2553 : บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เรื่อง การแตงบทรอยกรอง 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) พบวา สื่อมัลติมีเดีย 349 ระดับชาติ กลุมดานการศึกษา ที่สรางขึ้นมีคุณภาพดานเน้ือหา
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 อยูในระดับดี คุณภาพดานสื่อคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 อยูในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความพึงพอใจตอบทเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทย เรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ผูวิจัยมีขึ้นตอนวิธีการดําเนินงานในการศึกษาดังน้ี 
 1. การศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูล ศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวิเคราะหแเน้ือหารายวิชา
ตามโครงสรางของหลักสูตร พรอมทั้งศึกษาเครื่องมือที่ใชสําหรับในการพัฒนาทางการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชา
ภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไดแกโปรแกรม Adobe Flash และ Adobe Photoshop เพื่อนํามาพัฒนา
ทางการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 2. การวิเคราะหแปใญหา ผูวิจัยไดมองเห็นปใญหาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรซึ่งมีสาเหตุหลาย ๆ อยาง 
เชน ปใญหาจากตัวผูสอน ผูสอนบางทานยังยึดหลักเกณฑแจนไมศึกษาสภาแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงทําใหขาดการสอนที่ดี ทําใหผูวิจัยศึ กษา
ปใญหาดังกลาวน้ันเกิดจากสื่อการเรียนการสอนที่ไมนาสนใจแกผูเรียน และผูเรียนมีพฤติกรรมการทําแบบฝึกหัดอยางสม่ําเสมอตามคําสั่งของ
ผูสอนแตผูเรียนไมไดคอยศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูล ทําใหผูเรียนเกิดความไมกระตือรือรนในการเรียน  
 3. การวิเคราะหแและออกแบบโครงสรางของบทเรียน หลังจากผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหแเน้ือหาแลวไดนําเน้ือหามาแยก
ออกเป็นหนวยการ เรียนตางๆ  และนํามาทําการสรางผังงานโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ( Course Flow Chart) เพื่อใหทราบ
ถึงการจัดวางลําดับขององคแประกอบบทเรียนในสวนตางๆ ของบทเรียน คอมพิวเตอรแชวยสอนที่สรางขึ้น และ ทําการวิเคราะหแความสอดคลอง
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ของหัวขอเรื่องกับหัวขอยอย การวิเคราะหแความสอดคลองของหัวขอยอย เป็นการวิเคราะหแหัวขอซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่จะตองนํามาใช ใน 
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยกําหนดรายการหัวขอรายวิชา และหัวขอยอยแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาประเมิน 
 4. การพัฒนาระบบงาน  จากการศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ และปใญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอน
ภาษาไทย ทําใหผูวิจัยสามารถออกแบบบทเรียนรายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูสอนและผูเรียน ทั้งเน้ือหา แบบฝึกหัด และสื่อ ใหผูเรียนมีความสนใจในเน้ือหามากย่ิงขึ้น 
 5. ทดสอบระบบและแกไขปรับปรุงขอผิดพลาด จากการพัฒนารายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ผูวิจัยไดนําบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมา นํามาใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเมื่อเกิดปใญหาหรือขอผิดพลาดทางผูวิจัยไดทําการปรับปรุงบทเรียนในทันทีเพื่อทําให
บทเรียนมีความสมบูรณแและเป็นที่ตอบสนองของผูสอนและผูใชงาน 
 6. การประเมินผล จากการพัฒนาทางการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดแบบ
เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จากการวิเคราะหแทําใหไดแบบฝึกหัดทายบทเรียนจํานวน 10 ขอ และแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์จํานวน 60 ขอ 
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงคแ โดยใหผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงคแ จากน้ันจึงมาแกไขปรับปรุงแลวจึง
นําไปใชกับกลุม ตัวอยาง ซึ่งเป็นกลุมทดลองทําขอสอบ เป็นนักเรียนของโรงเรียนบานวังผา ที่ไดผานการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่องวรรณคดี
แลว จํานวน100 คน เพื่อนําผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายบทและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มาวิเคราะหแหาคุณภาพ คือ คาความยากงาย 
(Level of Difficulty) คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) และคําความเชื่อมั่นของขอสอบ (Reliability) ตอไป 
 
ผลการวิจัย  
 จากการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ผูวิจัยไดพัฒนาโดยใชโปรแกรม Adobe Flash และ Adobe Photoshop เมื่อผูเรียนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน หนาแรกของ
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนจะเป็นหนาเริ่มตนของตัวบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยมีบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนหนาเริ่มตนของ
โปรแกรม จะแสดงเมนูหนาจอของบทเรียน คอมพิวเตอรแชวยสอน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกหัวขอที่ตองการเรียนได โดยคลิกเลือกหัวขอหลัก ทาง
ดานซายของหนาจอ จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหัวขอยอย เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความ ตองการ และจะมีการบอกวัตถุประสงคแแกผูเรียน 

 
ภาพที่ 4.1  ผลการออกแบบหนาจอบทนํา (Introduction) 

 
ภาพที่ 2 ผลของการออกแบบหนาจอสวนเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
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จากน้ันโปรแกรมจะเขาสูสวนของแบบสอบกอนเขาสูบทเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทดสอบ 

 
ภาพที่ 3 ผลการออกแบบระบบสวนแสดงเน้ือหาในบทเรียน 

 
ภาพที่ 4 ผลการออกแบบหนาจอแสดงแบบทดสอบหลังเรียนรูบทเรียน 

 
 จากการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ผลวิจัยปรากฏดังน้ี 

1. การประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 100 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.29 
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนักศึกษามีความคิดเห็น ตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  

2. บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ผูวิจัยสรางขึ้นและ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางนักเรียน มีประสิทธิภาพ เทากับ 50.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑแที่กําหนดไว 

3. ผลการเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการทดสอบคาที (t-test) บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน รายวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวาคะแนน
ทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
 ขอจ ากัด และขอเสนอแนะของระบบ 
 1. การวิจัยในครั้งน้ี ผูสอนควรจะดูแลผูเรียนในระหวางการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนอยางใกลชิด เพื่อแกไขปใญหาที่ เกิดขึ้น
ในระหวางศึกษาบทเรียน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่วางไวทําใหผูเรียนมีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
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2. ควรเพิ่มรายละเอียดเน้ือหาลงในบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนใหมากกวาน้ีเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถเขาใจเน้ือหาได
มากขึ้น 
 3. ควรทดสอบหาความคงทนทางการเรียนของผูเรียน เพื่อทดสอบความสามารถ ของผูเรียนที่จะระลึกถึงองคแความรูที่เคยมี
ประสบการณแผานมาหลังจากที่ไดผานชั่วระยะเวลาหน่ึง ซึ่งการที่จะจดจําองคแความรูไดมากนอยเพียงใดน้ัน 
 4. เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่สรางขึ้น ไปทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
โรงเรียนบานวังผาเพียงแหงเดียว ดังน้ันจึงควรมีการนําบทเรียน คอมพิวเตอรแชวยสอนที่สรางขึ้นไปทดลองกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ใช
หลักสูตรเดียวกัน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนในภาพรวมใหชัดเจนขึ้น  

5. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอนแบบ ปกติกับการสอนแบบบูรณาการเน้ือหาบูรณาการ
สื่อ และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเขาดวยกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีประสิทธิภาพ (E1) และ ประสิทธิภาพของผลลัพธแ (E2) เทากับ 50.22 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑแที่กําหนดไว คือ 50.00 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไวโดยคาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) 
รอยละ 38.94 และคาประสิทธิภาพ จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 50.22 ซึ่งคาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบระหวาง บทเรียน
มากกวาเพราะวานักศึกษาไดทําแบบฝึกหัด ระหวางบทเรียนทันที เมื่อผานกระบวนการ เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนเสร็จสิ้น ทําใหมี
ความรูความเขาใจ และความจําในเน้ือหาวิชามีความ แมนยําสูง สวนคาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียนทั้งหมดนอยกวาน้ัน 
ซึ่งเป็น เพราะวาเวลาที่ผานกระบวนการเรียนการสอนไปนานแลว อาจจะทําใหความรู ความเขาใจ ความจํา ในเน้ือหามีความแมนยําลดลงหรือ
ถูกลืมไปบาง เพราะเน้ือหาที่ทําการทดสอบมีรายละเอียดเป็นจํานวนมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  จากกลุม
ตัวอยางนักเรียนรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 100 คน ทดสอบคาความแตกตางโดยใชการทดสอบ คาที (t-test)  
พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปใทมา โต
อดิเทพยแ (2550 : บทคัดยอ) และ นันทศิริ ศิริมั่งมูล (2552 : บดคัดยอ) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแสูงกวากอน
เรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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พัฒนาทักษะดานพาณิชยแอเิล็กทรอนิกสแ และเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภค 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล 

The develop skills in electronic commerce and understand consumer behavior.  
To increase the potential of Thai business development in the digital age 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา พัฒนาทักษะดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงคแของการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนาทักษะความรูดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และศึกษา
พฤติกรรมของของผูบริโภคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาธุรกิจไทยในยุคดิจิทัลของผูประกอบการที่มีความต้ังใจใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ
ในการดําเนินธุรกิจ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแของผูใชบริการอินเทอรแเน็ตกับแนวโนม
การใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในอนาคต 3) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการสงเสริมความต้ังใจใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแสําหรับผูประกอบการ
ใหเกิดความต้ังใจใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาระบบการจัดการขอมูล คือ การวิจัยการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจงโดยทําการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูบริโภค จํานวน 100 คน ท่ีซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ ผลการ
จากวิจัยพบวา  
 1. ขอมูลสวนบุคคลที่มีอายุที่แตกตางกัน จะมีผลตอพฤติกรรมในการใชงานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ  โดยผูบริโภคที่มี
อายุตางกันมักจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑแที่แตกตางกัน 
 2. ขอมูลสวนบุคคลที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชงานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่แตกตางกัน การจะไป
ซื้อสินคาตามหาสรรพสินคาทําการใหเลือกซื้อสินคาออนไลนและบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการใช
บริการ 
 3. ขอมูลสวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมในการใชระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่แตกตางกัน โดยผู
บิโภคที่มีรายไดสูงจะมีความกลาในการจับจายมากกวาและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับสินคาตามตองการหรืออาจสูญเสียเงิน
จากการซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ  
 4. ขอมูลการวิเคราะหแการใชงานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในอนาคต ทําใหทราบแนวโนมการทําการบริการขายสินคา
ผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ มีความคาดวาจะขยายตัวอยางตอเน่ือง ตามจํานวนผูใชอินเตอรแเน็ต และจํานวนผูซื้อสินคาและ
บริการออนไลนแ  
 
ค าส าคัญ : พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ พฤติกรรมของผูบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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Abstract 

 Research in preparation for study Develop skills in E-commerce and understand consumer behavior to 
increase the potential of Thai business development in the digital age with the objective of research 1) To 
develop the knowledge of E-commerce And study the behavior of consumers to increase the potential of Thai 
business development in the digital age of entrepreneurs who are willing to use E- commerce in business 
operations 2) To study the relationship between the behavior of E- commerce users of internet service users and 
the trend of using E-commerce in the future. 3) To find ways to improve the intention to use E- commerce for 
entrepreneurs to use intention of using electronic commerce. The research methodology used in the study of 
the information management system is the research of the sample group selection by using in-depth interviews 
with 100 consumers who purchase products and services through E- commerce systems. The findings of the 
research indicated that; 
 1. Personal information with different ages Will affect behavior in the use of E- commerce systems 
The consumers of different ages tend to have different preferences, tastes and behaviors. 
 2. Personal information with different occupations Affecting the behavior of using different E-
commerce systems The purchase of products according to the five department stores, allowing to buy products 
online and services via E-commerce systems. Therefore is an alternative to using the service 
 3. Information on the average monthly income is different. Affecting behavior in using different E-
commerce systems The high income consumers will have more courage to buy and accept the risk that they 
may not receive the product as needed or may lose money from purchasing goods and services through E-
commerce. 
 4. Analysis of the use of E-commerce systems in the future To know the trend of selling products via 
E-commerce Is expected to continue expanding According to the number of internet users And the number of 
people buying products and services online 
 
Keywords: Behavior on E- commerce 
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บทน า  
 การประกอบกิจการดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ มีการเติมโตอยางรวดเร็วมีการใชงานเชิงพาณิชยแเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ธุรกิจ สังคมไทยใชงานเว็บไซตแผานมือถือเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การพัฒนาพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแตองมีทักษะและหลักการในหลาย ๆ ดาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ใหนาสนใจ และดึงดูดผูบริโภคใหสนใจสินคา เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจ 
 การพัฒนาองคแความรูการประกอบธุรกิจดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่ดีและยกระดับมาตรฐานการประกอบธุร กิจดานพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแจึงเป็นสวนสําคัญในการเสริมทักษะตางๆ  เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจ เขาถึง และนําไปประยุกตแใชงานไดอยางมีประสิทธิ ภาพ ผูวิจัย
ทําการศึกษาพัฒนาทักษะดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และการเรียนรูพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 จากปใญหาดังกลาว ผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาพัฒนาทักษะความเขาใจดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแและเขาใจพฤติกรรมของของ
ผูบริโภค เพื่อทราบถึงทักษะความเขาใจดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแและเขาใจพฤติกรรมของของผูบริโภค เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ความเขาใจดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแและเขาใจพฤติกรรมของของผูบริโภคและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 

วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะความรูดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และศึกษาพฤติกรรมของของผูบริโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจไทยใน
ยุคดิจิทัลของผูประกอบการที่มีความต้ังใจใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในการดําเนินธุรกิจ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแของผูใชบริการอินเทอรแเน็ตกับแนวโนมการใชพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแในอนาคต 
 3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการสงเสริมความต้ังใจใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแสําหรับผูประกอบการใหเกิดความต้ังใจใชพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแ 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภคเป็นการศึกษาปใจเจกบุคคล กลุมบุคคล องคแกร รวมไปถึงวิธีการเลือกสรรเพื่อสนองการสรางกลยุทธแทางการตลาด
ที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตอ ง
และสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากย่ิงขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑแใหดีขึ้น ในตลาด
ปใจจุบันถือวาผูบริโภคเป็นใหญ และมีความสําคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจําเป็นอยางย่ิงที่ผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุมผูบริ โภคใหละเอียด 
ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะชวยใหผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุม
ผูบริโภคเหลาน้ันตองการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออยางไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหลงขอมูลที่ผูบริโภคนํามาตัดสินใจซื้อคื ออะไร 
รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูลตางๆ เหลาน้ีเป็นประโยชนแตอการวางแผนทางการตลาด 
 Engel, Kollat & Blackwell (1968) ไดกลาวไววางพฤติกรรมผูบริโภคเอาไววา พฤติกรรมผูบริโภคเป็นการกระทําของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการจน รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจและยังมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้น  
 Schiffman and Kanuk (1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววาเป็นพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเป็นการ
เสาะหาซื้อใชประเมินผลหรือการบริโภคผลิตภัณฑแ บริการและแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดเป็น
การศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการทรัพยากรที่มีอยูทั้งเงิน เวลาและกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร 
ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร ซื้ออยางไร ซื้อที่ไหน และซื้อบอยแคไหน 
 Kotler (1999) Marketing Managementไดกลาวใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคเอาไว วาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกี่ยวของ โดยตรงกับการจัดหาใหมาไดซึ่งสินคาและบริการ รวมถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการกระทําของบุคคลที่เก่ียวกับการซื้อและการใชสินคา 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนแ (2538) ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตรแประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา องคแประกอบเหลาน้ีเป็นเกณฑแที่นิยมนํามาใชในการแบงสวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตรแเป็น
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สิ่งที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่จะสามารถชวยกําหนดตลาดของกลุมเปูาหมาย รวมทั้งทําใหงายตอการวัดมากกวาตัวแปรทางดาน
อื่นๆ ตัวแปรทางดานประชากรที่สําคัญดังน้ี 
 อายุ (Age) คือ อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑแที่ตางกัน 
 เพศ (Sex) คือ เพศน้ันผลตอพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกตางกัน ซึ่งเป็นสวนในการแบงสวนการตลาด ดังน้ันนักการตลาดจึงตอง
ศึกษาตัวแปรน้ีอยางรอบครอบ เพราะวาในยุคปใจจุบันน้ันตัวแปรทางดานเพศมีการ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเมื่อกอน 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจาก การที่ผูหญิงออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น 
 การศึกษา (Education) คือ ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑแมีคุณภาพดี มากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า 
 อาชีพ (Occupation) คือ อาชีพของแตละบุคคลจะนา ไปสูความจํา เป็นและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน 
 รายได (Income) คือ โอกาสทาง เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อโอกาสเหลาน้ีประกอบดวย 
รายไดการออมทรัพยแอํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน 

 คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบ ของการดํารงชีวิตในโลกมนุษยแ ในรูปของ กิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ(Interest) ความคิดเห็น (Opinions) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับองคแประกอบเว็บไซตแ  
  ภาวุธ  พงษแวิทยแภานุ (2551) ไดกวาไววา ในการทําเว็บไซตแใหประสพสําเร็จ และมีคนเขามาใชบริการอยางตอเน่ือง จะตองประกอบ
ไป ดวยองคแประกอบหลายๆ อยางที่จะทําใหเว็บไซตแน้ันนาสนใจ และนาที่จะเขามาใชบริการ ซึ่งสามารถทําใหเว็บไซตแเป็นเว็บไซตแที่มีความ
นาสนใจและประสพความสําเร็จ โดยอาศัยองคแประกอบ 6 สวน ซึ่ งจะประกอบไปดวย Content, Community, Commerce, 
Communication, Customization, Convenience 
 ขอมูล (Content) คือ สวนสําคัญและเป็นหัวใจหลักอันดับหน่ึงของการที่จะ ทําใหเว็บไซตแดูนาสนใจ   โดยรูปแบบของขอมูล 
(Content) ที่มีใหบริการในเว็บไซตแ ในตอนน้ีมีหลายรูปแบบ เชน  ขอมูลในรูปแบบตัวหนังสือ, รูปภาพ, เสียงเพลง, หนัง VDO, ภาพเคลื่อนไหว 
(Flash Animation) และแอพพิลเคชั่น เป็นตน 
 สังคม (Community) คือ การรวมตัวของกลุมคนจํานวนหน่ึง ที่อยูรวมกันภายใตสถานๆ หน่ึง โดยมีการพูดคุย หรือกิจกรรมรวมกัน
ภายในสถานที่แหงน้ัน แตหากพูดถึงการเกิด สังคม (Community)  ในโลกออนไลนแแลวละก็ เว็บไซตแก็ถือเป็นบริการรูปแบบหน่ึงที่สามารถ
นํามาใชและสรางใหเกิด สังคม (Community)  ได ซึ่งผูที่เขามาอยูใน สังคม (Community)  ภายในเว็บไซตแ จะรูสึกวา เว็บไซตแน้ันๆ จะ
เหมือนกับสังคมอีกสังคมหน่ึงของเคา ที่สามารถเขาไปมีปฏิสัมพันธแ มีการพูดคุย ทํากิจกรรมตางๆ กับคนอื่นๆ ในเว็บไซตแน้ันๆได  
 การคา (Commerce) คือ การทําการคาขายผานเว็บไซตแ ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับเว็บไซตแได  
 ชองทางการสื่อสาร (Communication) คือ ชองทางในการสื่อสารและติดตอกับผูใชบริการในเว็บไซตแหลายๆ คนมักจะคิดวาการทํา
เว็บไซตแจะมีเพียงแคหนาจอคอมพิวเตอรแเทาน้ัน ที่สามารถเป็นชองทางในการสื่อสารกับผูใชไดเทาน้ัน แตจริงๆ แลวสิ่งที่มีอยูในเว็บไซตแคือ ขอมูล 
(Content) หรือ การบริการ (Service) ซึ่งเว็บไซตแเป็นเพียงแคชองทางในการเขาถึงขอมูลหรือบริการเหลาน้ัน ทางหน่ึงเทาน้ันเอง ซึ่งจริงๆแลว
ยังมีอีกหลายชองทางที่สามารถเลือกและ นํามาประยุกตแใชเพื่อเป็นชองทางในการ ที่จะใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลได เพราะย่ิงถามีชองทางใน
การสื่อสารกับผูใชไดมากเทาไร ก็จะทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลและบริการในเว็บไซตแได 
 รูปแบบการใหบริการ (Customization) คือ รูปแบบการใหบริการที่สามารถปรับแตงการใชงานใหมีความเหมาะสมกับ ผูใชบริการ
ภาย ในเว็บไซตแ เน่ืองจากเว็บไซตแจะเป็นชองทางการสื่อสารที่แตกตางจาก ชองทางอ่ืนๆ โดยสามารถปรับแตงรูปแบบของ ขอมูลใหสามารถตรง
กับความตองการของผูใชไดอยางดี และยังสามารถเขาใจพฤติกรรมของผูใชได  จากการเก็บขอมูลของผูใชผานทางเว็บไซตแ โดยการใชเว็บไซตแ
ปรับแตงใหตรงกับความตองการของ ผูใชสามารถปรับไดหลายรูปแบบ  
 ความสะดวกสบาย (Convenience) คือการ ออกแบบเว็บไซตแใหสามารถใชงานไดอยาง งายและสะดวก (Web Usability) ซึ่ง การทํา
ใหเว็บไซตแสามารถใชงานไดงายและสะดวก จะชวยทําผูใชงานเว็บไซตแซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการตางๆไดอยางถูกตองและ ครบทุกสวน 
ซึ่งจะทําใหเว็บไซตแสามารถตอบสนองการใชงานกับผูใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการจะทําอยางไรถึงจะทําใหเว็บไซตแสามารถใชงานงายและ
สะดวก สามารถทําไดจากการศึกษาขอมูลตางๆ 

3. แนวคิดเก่ียวกับพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ 
พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ หรือที่รูจักกันในภาษาอังกฤษวา “E-Commerce” โดยความหมายของคําวาพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ มีผูใหคํา

นิยามไวเป็นจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเป็นคําอธิบายไวอยางเป็นทางการ ซึ่งมีดังน้ี  
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 “พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแ” (ศูนยแพัฒนาพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ, 2542)” 
 “พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑแและบริการโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแ” 
(WTO, 1998) 
 “พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชยแ ทั้งในระดับองคแกรและสวนบุคคล บนพื้นฐานของ 
การประมวลและการสงขอมูลดิจิทัลที่มีทั้งขอความ เสียง และภาพ” (OECD, 1997) 

จ า ก ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  ธุ ร ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก สแ  ( E-business)  กั บ  พ า ณิ ช ยแ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก สแ  
(E-commerce) จะเห็นไดวาสองคําน้ีมีความหมายที่ใกลเคียงกัน แตอันที่จริงแลวมีความหมายตางกัน โดย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ (E-business) 
สรุปความหมายไดวาคือการทํากิจกรรมทุกๆอยาง ทุกขั้นตอนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งมีขอบเขตกวางกวา แต พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ  
(E-commerce) จะเนนที่การซื้อขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรแเนตเทาน้ัน จึงสรุปไดวา พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (E-commerce) 
เป็นสวนหน่ึงของ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ (E-business) 
 
วิธีการด าเนินการ 
 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และเขาใจพฤติกรรมของของผูบริโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ธุรกิจไทยในยุคดิจิทัลเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกผูซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรแเน็ตเทาน้ันซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนเน่ืองจากจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน (Non probability) จึงใชการกาหนดกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรการคําหากลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร 100 คน         
 เครื่องมือทีใชในงานวิจัยครั้งน้ีคอแบบสอบถาม แบงออกเป็น 3 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีเป็นแบบสอบถามแบบปลาบปิด (Close-Ended Question) ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได  
 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแของผูใชบริการอินเทอรแเน็ต โดยเป็นแบบสอบถามเป็นรูปแบบ 
Multiple Choice Questions, Dichotomous Questions, Checklist Questions และ Open-Ended Question 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในอนาคต โดยแบบสอบถามเป็นรูปแบบ Semantic differential scale เป็น
คําถามทีมความหมายตรงขามกันจัดเป็นการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชัน ( Interval scale) โดยมีคาตอบใหเลือก 5 ระดับซึง
ประกอบดวยคําถาม การรวบรวมขอมูล ในการรวบรวมขอมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2.  นําแบบสอบถามจํานวน 100 ชุดไปสอบถามขอมูลจากประชากรผูบริโภคสินคาออนไลนแแลวทํามาวิเคราะหแขอมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไดผลสรุปโดยแบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีเป็นแบบสอบถามแบบปลาบปิด (Close-Ended Question) ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นผูหญิง คิดเป็นรอยละ 63.83 มีอายุระหวาง 20- 30 ปี คิดเป็นรอย
ละ 39.36 ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 36.17 มีอาชีพรับราชการ คิดเป็นรอยละ 56.38 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 -20,000  บาท คิดเป็น
รอยละ 59.58  
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแของผูใชบริการอินเทอรแเน็ต ของผูใชบริการอินเทอรแเน็ต 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลาในการใชอินเตอรแเน็ตเฉลี่ย 3.06 ชั่วโมง / วัน  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายตอครั้งใน
การซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแโดยเฉลี่ยไมเกิน 2,500 บาท / ครั้ง รวมไปถึงผูตอบแบบสอบถามมีการสั่งซื้อสินคาและ
บริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ 2 ครั้ง / เดือน และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการสั่งสินคาประเภท สินคาดานสุภาพและความงาม 
คิดเป็นรอยละ 33.7% อุปกรณแไอที คิดเป็นรอยละ 26.5% เครื่องใชภายในบาน คิดเป็นรอยละ 19.5% บริการเกี่ยวกับการเดินทางและ
ทองเที่ยว  คิดเป็นรอยละ 17.9%  
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับการใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในอนาคต พบวาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมใน
การซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในอนาคตซึ่งอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และการแนะนําใหบุคคลที่รู จกซื้อ
สินคาผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54  
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาทักษะดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภค 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 ขอมูลสวนบุคคลที่มีอายุที่แตกตางกัน จะมีผลตอพฤติกรรมในการใชงานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแระหวาง 31 - 40 ปี โดยสวน
ใหญใชเวลาในการใชอินเตอรแเน็ตเฉลี่ย 3.06 ชั่วโมง / วัน  โดยผูตอบและมีการสั่งซื้อสินคาผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ 2 ครั้ง / เดือน ซึ่ง
เป็นชวยอายุในวัยเริ่มทํางาน และมีเวลาที่จํากัด โดยไดรับขาวสารผานสั่งคมออนไลนแเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแ จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายที่สุดในการเลือกซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปณิศา มีจิน (2553)  กลาววา อา ยุ (Age) 
ผูบริโภคที่มีอายุตางกันมักจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑแที่แตกตางกัน 
 ขอมูลสวนบุคคลที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชงานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่แตกตางกัน ในการใชอินเตอรแเน็ต 
(ชั่วโมง / วัน) โดยอาชีพพนักงานเอกชนและรับราชการ ซึ่งมีความถี่ในการใชอินเตอรแเน็ตมากที่สุด เพราะสวนใหญจะทํางานอยูประมาณ 8 
ชั่วโมง / วัน การจะไปซื้อสินคาตามหาสรรพสินคาทําการใหเลือกซื้อสินคาออนไลนและบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ จึงเป็นทางเลือก
หน่ึงในการใชบริการ นุชจรินทรแ ชอบดํารงธรรม (2553) ไดศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือขายสังคม ออนไลนแที่มีผลตอกระบวนการ
ตอบสนองของผูบริโภค”  พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน จะมีทัศนคติในการซื้อสินคาและใชบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่
แตกตางกันไป เชนผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพรับราชการ มีทัศนคติที่ดีตอการซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแในดานสินคาที่มีราคาถูกกวาการซื้อสินคาและบริการจากสองทางอ่ืน สะดวกในการคนหาสินคาและบริการตาง ๆ ที่ตรงกับความ
ตองการ และสะดวกในการสั่งซื้อตลอดเวลา รวมถึงประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาและบริการมากกวาผูที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
 ขอมูลสวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมในการใชระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่แตกตางกัน โดยผูใชบริการ
อินเตอรแเน็ตมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,000 - 20,000  บาท มากที่สุด เน่ืองจากผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15 ,000 - 20,000  บาท มีความ
กลาในการจับจายมากกวาและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับสินคาตามตองการหรืออาจสูญเสียเงินจากการซื้อสินคาและบริการผานระบบ
พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และมีกําลังจับจายที่มากพอ จากการศึกษามีความสอดคลองกับแลวคิดของ ปณิศา มีจิน (2553) ไดกลาวไววา รายไดเป็น
ปใจจัยหลักที่กําหนดกําลังการซื้อ ผูบริโภคที่มีรายไดมากมักจะเลือกใชสินคาที่มีราคาสูงหรือสินคาที่เป็นที่รูจักในทองตลาด ในขณะที่ผูที่มีรายได
นอยจะจะเลือกใชสินคาหรือผลิตภัณฑแที่คุมคา 
 ขอมูลการวิเคราะหแการใชงานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในอนาคต พบวาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมในการซื้อ
สินคาและบริการผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในอนาคตซึ่งอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และการแนะนําใหบุคคลที่รูจกซื้อสินคา
ผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 จากการศึกษาทําใหทราบแนวโนมการทําการบริการขายสินคาผาน
ระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ มีความคาดวาจะขยายตัวอยางตอเน่ือง ตามจํานวนผูใชอินเตอรแเน็ต จํานวนผูซื้อสินคาและบริการออนไลนแ และ
มูลคาการตลาด ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามกระแสความนิยมใชอินเตอรแเน็ตของโลก รวมทั้งการใหกา รสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
 
 ขอจ ากัด และขอเสนอแนะของระบบ 
 1. แนะนําใหทําการศึกษากับในสถานที่อื่นๆ เชน การขยายขอบเขตสถานที่จัดเก็บไป พื้นที่อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่
ในเขตปริมณฑล และพื้นที่ตางจังหวัด เพื่อที่จะทราบ ความคิดเห็นของกลุมประชากรที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
 2. แนะนําใหทําการศึกษาการรับรูของผูใชบริการใชบริการผานทางระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแในดานการรับรูทางการตลาดของ
ผูใชบริการอินเทอรแเน็ต 
 3. แนะนําใหทําการศึกษาความเชื่อมั่นในการชําระสินคาผานระบบตางๆ ผานระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแของผูใชบริการอินเทอรแเน็ต 
 4. แนะนําใหทําการศึกษาแนวโนมในการใชบริการอยูตลอดเวลาวาในปใจจุบันสื่อออนไลนแทางใดบางที่ทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคา
ไดงายขึ้นกวาที่เป็นอยู  
กิตติกรรมประกาศ 
 ผลงานวิจัยเรื่องพัฒนาทักษะดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจไทยในยุค
ดิจิทัล คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูประกอบที่เกี่ยวของที่ใหคําชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยในครั้งน้ี คณะผูจัดทําหวังเป็นอยางย่ิงวากา รศึกษา
คนควาครั้งน้ีจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเกิดประโยชนแ 
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ผลกระทบตอการประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอม 
The Effect  to Adaptation of Environmental Accounting. 

 
ณณิชากร กลองแกว1 

Nanichakorn Klongkaew 

 
บทคัดยอ 
 บทความวิชาการเรื่องน้ีผูเขียนดําเนินการทบทวนวรรณกรรมผลกระทบตอการประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอมมีวัตถุประสงคแ
เพ่ือ 1) ศึกษาผลกระทบที่มีผลตอการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมในธุรกิจ 2) เพ่ือศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอม
ในทางปฏิบัติในแตละกลุมโดยผูเขียนไดรวบรวมขอมูลจากบทความวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบตอการประยุกตแใชบัญชีสิ่งแวดลอม โดย
การวิเคราะหแเชิงพรรณาและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา การจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมีปใจจัยที่สําคัญเป็นลําดับแรก 
คือ ความชัดเจนของภาครัฐที่เป็นผูกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม  โดยที่ภาครัฐตองมีการระดมความคิดจาก
ภาคธุรกิจในกลุมธุรกิจตาง ๆ ที่มีการดําเนินงานที่สงผลตอสิ่งแวดลอม เพ่ือนําขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของแตละกลุมธุรกิจ ที่
เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไปเป็นแนวทางในการกําหนดขอบังคับหรือกฎหมายในเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งภาครัฐตองมี
การศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายตางประเทศหรือหลักปฏิบัติจากการจัดการดังกลาวของภาครัฐถามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน นัก
บัญชีจะสามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติดานการจัดทําบัญชีและการสอบบัญชีในเรื่องของการบัญชีสิ่งแวดลอมในประเทศไทยใน
อนาคตได 
 
ค าส าคัญ :การบัญชีสิ่งแวดลอม 
 
Abstract 
 This paper to reference of literature reviews of the effect to adaptation of environmental accounting 
and have to the objective is : 1) To study  of  the effect to adaptation of environmental accounting in business. 
2) To study the problems and obstacles in environmental accounting in practice in each group. The authors 
collected data from research articles on the effect to adaptation of environmental accounting by methodology 
of descriptive and quantitative analysis. 
 The study indicated that the first important factor in environmental accounting in Thailand is the 
clarity of the government that sets the guidelines for environmental management. The government needs to 
brainstorm business sectors in a range of businesses that have an impact on the environment.  To bring 
information from the actual practice of each business group concerned with the environment as a guideline for 
the regulation or law in various matters. Environmentally friendly In addition, the government must study the 
law of foreign countries or practices of the government if there are clear guidelines. Accountants will be able to 
set guidelines for accounting and auditing in terms of environmental accounting in Thailand in the future. 
 
Keyword : Environmental Accounting 
 
 
 

                                                             
1อาจารยแสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนครราชสีมา 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1066 

บทน า 
การบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมเป็นความพยายามอยางหน่ึงของกิจการที่จะนําเสนอขอมูลตอกลุมผูมีสวนไดเสีย 

นอกเหนือไปจากผูถือหุนและผูลงทุนกลุมบุคคลเหลาน้ีมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรับรูขอมูลของกิจการตามสมควร แนวคิดของการบัญชีตามความ
รับผิดชอบตอสังคมจึงไดพัฒนาใหเกิดการบัญชีและการายงานในรูปแบบตางๆ มากขึ้น ปใจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศทั่วโลกไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศนแ และในประเทศไทยเองก็เป็นอี กประเทศที่
ไดรับผลกระทบจากปใญหาสิ่งแวดลอมเป็นอยางมาก ไมวาจะเป็นปใญหามลภาวะทางอากาศ ปใญหาคุณภาพนํ้า ปใญหาขยะและกากพิษ ซึ่งสงผล
กระทบตอชุมชนและประเทศชาติเป็นอยางมาก ซึ่งหลายทานอาจคิดวาไมใชธุระของตนเป็นเรื่องของนักอนุรักษแสิ่งแวดลอมผูที่มองโลกในแงดีที่
อยากจะใหโลกใบน้ีเป็นสีเขียว ก็ยังไมทราบแนวทางแนชัดวาตนเองเขาไปมีสวนรวมอยางไรในการจัดการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้ น 
เน่ืองจากการับผลของมลพิษและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมจะเสียเวลาและงบประมาณเป็นจํานวนมาก จึงอาจเป็นแนวทางสําหรับนักบัญชี
ทีจ่ะนําวิชาชีพไปรับใชสังคม ทั้งขาวสารขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งขอมูลดานการเงิน (Financial Information) และทางดานอื่น ๆ ที่
ไมเกี่ยวกับการดานการเงิน (Non – Financial Information) ซึ่งนักบัญชีเป็นผูมีบทบาทและหนาที่โดยตรงกับระบบขาวสารขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด (ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร,2557) 

การบัญชีสิ่งแวดลอมน้ัน เป็นการเอาแนวคิดเรื่องการอนุรักษแสิ่งแวดลอมประยุกตแใชกับการบัญชีที่ชวยปูองกันและลดปใญหาที่เกิดขึ้นของ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการผลักดันใหองคแกรที่มีสวนทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมไดมีการเปิดเผยขอมูลและการปฏิบัติทางการบัญชีใหใชมาตรฐาน
เดียวกัน และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอสังคมใหไดรับรูถึงผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขององคแกรวาองคแน้ันมีวิธีการจัดการ
กับสิ่งแวดลอมน้ันอยางไร เชน ปใญหาอากาศเป็นพิษ หรือนํ้าเนาเสีย เพราะปใญหาเหลาน้ีจะสะทอนถึงความรับผิดชอบที่องคแกรมีตอสิ่งแวดลอม 
องคแกรตาง ๆ จึงควรที่จะมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่ตนไดประกอบธุรกิจนั้นสูงสุด (สวางจิต แซผาน,2557) 

การจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมเป็นการนําแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกตแเขากับหลักการบัญชีที่สามารถ
ชวยปูองกันและลดปใญหาสิ่งแวดลอมในสังคม โดยแสดงใหเห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่ควรมีตอสิ่งแวดลอมในการเปิดเผยขอมูลให
ผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคแกรธุรกิจไดรับรูและสามารถตอบสนองในดานตาง ๆ ที่เป็นประโยชนแตอสิ่งแวดลอมและชวยกระตุนให
องคแกรธุรกิจคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น (อิสรียแ โชวแวิวัฒนา, 2557) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะคนควาศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอการประยุกตแใชบัญชีสิ่งแวดลอมเพื่อปูองกันสิ่งแวดลอมไมให
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย นักบัญชียุคใหมจึงตองมีความรู ทักษะ และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเพื่อสิ่งแวดลอมเป็นอยางดี เพื่อที่จะไดนําไป
ปรับใชและแกไขปใญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคแกรในอนาคต 
 
การบัญชีสิ่งแวดลอม (Environmental Management Accounting : EMA) 
 บัญชีสิ่งแวดลอม (Environmental Management Accounting : EMA) เป็นเรื่องใหม ทวาสิ่งที่นาสนใจของเรื่องน้ีหลับไมไดอยูที่วา
จะสามารถนํามาเป็นสวนหน่ึงในการจัดทํารายงานการพัฒนาที่ย่ังยืนเทาน้ัน ในเวลาเดียวกันยังกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจในกา ร
ลงทุน การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมจะนําไปสูการลดตนทุนในที่สุดโดยมีผูรวบรวมกลาวไวดังน้ี 

พรรณิภารอดวรรณะ (2538) การบัญชีสิ่งแวดลอม คือ การบัญชีที่ใหความสําคัญกับการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
(Environmental Protection Ageny : EPA, 1995) ไดระบุไววา การบัญชีสิ่งแวดลอมเขามามีบทบาทใน 3 ระดับ 

1.การบัญชีรายไดประชาชาติ (National Income Accounting) เป็นตัววัดระบบเศรษฐกิจมหภาค เชน ผลิตภัณฑแมวลรวม
ภายในประเทศ (GPD) การบัญชีสิ่งแวดลอมจะเขามาสัมพันธแกับบัญชีรายไดประชาชาติในสวนที่เกี่ยวของกับการเปิดเผยขอมูลทั้งที่ เป็นตัวเงิน 
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรของประเทศ (National Resource Accounting)  

2.การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการหาวิธีการในการเปิดเผยขอมูลทางการบัญชีตอผูใชงบการเงิน เชน นักลงทุน 
ผูใหกู รัฐบาล การบัญชีสิ่งแวดลอมจะเขามาสัมพันธแกับการบัญชีการเงินในสวนของการเปิดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมในรายงานประจําปี โดยปกติ
บริ ษัทมักจะเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดลอมในรูปของตนทุนสิ่ งแวดลอม ( Environmental costs) และหน้ีสินสินสิ่ งแวดลอม 
(Environmental Liability) 

3.การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เป็นการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวางแผนและตัดสินใจภายในองคแกร การบัญชี
สิ่งแวดลอมจะเป็นขอมูลที่ชวยผูบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม เชน การออกแบบผลิตภัณฑแเพ่ือลดผลกระทบของสภาพแวดลอม เป็นตน  
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จงโปรด คชภูมิ (2550) การทําบัญชีสิ่งแวดลอมจะทําใหเห็นชัดเจนวา เรื่องสิ่งแวดลอมน้ันไมใชภาระ ไมเป็นการเพิ่มตนทุน จริง ๆ 
เป็นการลดตนทุนทั้งในเรื่องของการเงินและสิ่งแวดลอมดวย และทําใหการจัดการสิ่งแวดลอมดีขึ้น บัญชีสิ่งแวดลอม คือตัวบง ชี้วารายการ
อะไรบางที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมแลวนํามาวิเคราะหแ ซึ่งแบงเป็น 2 หัวขอใหญ คือ ขอมูลทางสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณคารแบอนออกไซดแที่
ปลอยออกไปรวมถึง ขอมูลทางการเงิน ซึ่งในบางครั้งองคแกรรูคาใชจายดานสิ่งแวดลอมแตเพียงดานเดียว ทําใหผูบริหารไมสามารถตัดสินใจบน
พื้นฐานขอมูลที่แทจริง ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ขอมูลที่องคแกรสวนใหญรูเป็นเหมือนภูเขานํ้าแข็งซึ่งรูเพียงขอมูลเล็ก ๆ เชน คาใชจายใน
การกําจัดของเสีย เป็นตน แตในความเป็นจริงยังมีตนทุนอีกมากที่ซอนอยู 

ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2560) การบัญชีสิ่งแวดลอม (Environmental Accounting) หมายถึง การบัญชีที่อาจไดรับผลกระทบโดยการ
ตอบสนองของธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอม บางที่เรียกวา การบัญชีเชิงนิเวศนแ (Eco – Accounting) ขอบเขตเน้ือหาของการบัญชีสิ่งแวดลอมรวมถึง
สิ่งตอไป 

-การบัญชีสําหรับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยง 
-การบัญชีสําหรับการประเมินมูลคาสินทรัพยแและโครงการจายลงทุน 
-การวิเคราะหแตนทุนในเรื่องพลังงาน ของเสียและการปูองกันสภาพแวดลอม 
-การประเมินโครงการลงทุนเกี่ยวกับปใจจัยสภาพแวดลอม 
-การพัฒนาเทคนิคทางการบัญชีเพื่อแสดง สินทรัพยแ หน้ีสิน และตนทุน เชิงนิเวศนแ ที่ไมใชทางการเงิน 
เน่ืองจากปใจจุบันน้ียังไมมีมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การจัดทํารายงานสิ่งแวดลอมจึงเป็นเรื่อง

สมัครใจของกิจการประเทศในกลุมยุโรปไดพยายามผลักดันใหกิจการเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เมื่อ พ.ศ.2544 สหพันธแนักบัญชียุโรป 
(The European Federation of Accountants) ไดเสนอไปยังคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ เพื่อไดจัดทํามาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมซึ่งประกอบดวย 6 เรื่องที่สําคัญ คือ (1) การเปิดเผยตนทุนสิ่งแวดลอมและหน้ีสิน
สิ่งแวดลอม (2) ทางเลือกในการตีราคาตนทุนสิ่งแวดลอมขึ้นเป็นทุน (3) การรับรูประมาณการตนทุนสิ่งแวดลอม (4) การเปิดเผยความเสี่ยง และ
ความไมแนนอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (5) การดอยคาของสินทรัพยแ และ (6) คาเสียหายจากเบี้ยปรับเน่ืองจากการละเมิดกฎหมายดานสิ่งแวดลอม 

การวัดมูลคาและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในงบการเงิน ในปใจจุบันยังไมมีมาตรฐานการบัญชีสําหรับการบัญชี
สิ่งแวดลอมเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน แนวทางปฏิบัติในการนําเสนอขอมูลที่ใชอยูในปใจจุบัน จึงอิงกับความตองการของขอมูลของกลุมผูมีสวนไดเสีย 
อยางไรก็ดีเมื่อเกิดรายการและเหตุการณแทางบัญชีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม นักบัญชียังคงตองพิจารณาถึงกรอบแนวคิดและมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาปฏิบัติกับรายการและเหตุการณแทางบัญชีดังกลาว 

ในการรับรู การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปิดเผยขอมูลสําหรับการบัญชีสิ่งแวดลอม จะเกี่ยวของกับนิยามของสินทรัพยแและ
หน้ีสินตามกรอบแนวคิด กลาวคือ รายการที่เกี่ยวของกับวิ่งแวดลอมจะบันทึกและรับรูเป็นองคแประกอบของงบการเงินไดก็ตอเมื่อรายการและ
เหตุการณแทางบัญชีดังกลาวเป็นไปตามคํานิยามขององคแประกอบของงบการเงินและเขาเกณฑแการรับรูรายได 

สมาคมนักบัญชีของประเทศอังกฤษ ใหความหมายของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Accounting) 
วา “เป็นการรายงานถึงตนทุนและผลประโยชนแที่เกิดจากกิจกรรมขององคแการที่สงผลตอชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ 
หรืออาจรวมถึงการายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการเงินและขอมูลที่ไมเกี่ยวกับการเงินก็ได” 

การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกร (Corporate Social Responsibility Reporting หรือ CSR) เป็นการเผยแพรขอมูล
ในรูปของรายงานจากการบัญชีความรับผิดชอบตอสังคม รายงานดังกลาวเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของกิจการที่มีตอสังคมหลายอยาง เชน 
สภาวะแวดลอม หรือสิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอม เงินเดือนและ ผลตอบแทนของลูกจาง และผูบริหาร เงินบริจาคและการชวยเหลือสังคมและ
การดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในจริยธรรม เป็นตน 

สรุปการบัญชีสิ่งแวดลอม เป็นเครื่องมือที่กิจการใชบริหารงานเพื่อใหเกิดความย่ังยืนทั้งสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การนํา
บัญชีสิ่งแวดลอมเขามาใชในองคแกรขึ้นอยูกับความพรอมภายในและแรงกดดันจากภายนอกที่มีตอความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมของ
แตละกิจการ  
 
การประยุกตแการจัดท าบัญชีสิ่งแวดลอม 

การประยุกตแในการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นพฤติกรรมอยางหน่ึงที่เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
บุคคลไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไวดังน้ี 
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 จงจิตรพิมพาลัย(2555 : 54-55) การประยุกตแใชบัญชีสิ่งแวดลอม การจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมีปใจจัยที่สําคัญเป็นลําดับ
แรก คือ ปใจจัยการริเริ่มหลักในระดับชาติ ซึ่งเป็นการแสดงความชัดเจนของภาครัฐที่จะเป็นผูกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
โดยที่ภาครัฐตองมีการระดมความคิดจากภาคธุรกิจในกลุมธุรกิจตาง ๆ ที่มีการดําเนินงานที่สงผลตอสิ่งแวดลอม เพื่อนําขอมูลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริงของแตละกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไปเป็นแนวทางในการกําหนดขอบังคับหรือกฎหมายในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดลอม 
ภาครัฐตองมีการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายตางประเทศหรือหลักปฏิบัติสากล รวมทั้งภาครัฐตองมีการจัดอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นกับ
ภาคธุรกิจที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับภาครัฐ จึงตองมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
ตองทําการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อไดขอกําหนดมาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับ บทลงโทษ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจและแรงกระตุนใหกับภาคธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมและอาจจะทําใหรวมถึงการจัดเก็บภาษีกับภาค
ธุรกิจ ในการคํานวณตนทุนที่เกิดจากการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมน้ันสามารถเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของธรกิจที่สามารถนําไป
ลดหยอนภาษีของธุรกิจได 

สวางจิตแซผาน(2557: 10-11) ไดกลาวถึงการบัญชีสิ่งแวดลอมน้ัน เป็นการเอาแนวความคิดเรื่องการอนุรักษแสิ่งแวดลอมมาประยุกตแใช
กับการบัญชีที่ชวยปูองกันและลดปใญหาที่เกิดขึ้นของสิ่งแวดลอม รวมถึงการผลักดันใหองคแกรที่มีสวนทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมไดมีการเปิดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติทางการบัญชีใหใชมาตรฐานเดียวกัน และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอสังคมใหไดรับรูถึงผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมขององคแกรวา องคแกรน้ันมีวิธีการในการจัดการกับสิ่งแวดลอมน้ันอยางไร เชน ปใญหาอากาศเป็นพิษ หรือนํ้าเนาเสีย เพราะปใญหา
เหลาน้ันจะสะทอนถึงความรับผิดชอบที่องคแกรมีตอสิ่งแวดลอม องคแกรตาง ๆ จึงควรที่จะมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดล อมที่
ตนไดประกอบธุรกิจนั้น 

ปใจจุบันมีองคแกรมากมายที่ไดรับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 แลว แตยังไมมีการเปิดเผยขอมูลดานการบัญชีเพื่อ
สิ่งแวดลอมไวในรายงานทางการเงิน จึงยังไมสามารถชี้ใหเห็นถึงการลดลงของผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคมในรูปแบบของมู ลคาเป็น
ขอมูลตัวเลขที่สามารถนําไปเปรียบเทียบใหเห็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทําที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมได สําหรับในประเทศไทยบางองคแกรไดเริ่มมี
สวนรวมในเรื่องการชวยอนุรักษแสิ่งแวดลอมแลว ซึ่งจะมีตนทุนหรือคาใชจายที่จายไปเพื่ออนุรักษแสิ่งแวดลอมหรือทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น ดังน้ันนัก
บัญชีจึงควรที่จะมีบทบาทในเรื่องการจัดทําบัญชีดานสิ่งแวดลอม แตปใญหาที่จะเกิดตามน้ันคือ การขาดมาตรฐานการบัญชี และ มาตรฐานการ
สอบบัญชีที่เก่ียวของกับการบัญชีดานสิ่งแวดลอมที่จะสามารรถนําไปเป็นแนวทาง ในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน ทําใหเกิดปใญหาในการปฏิบัติ
อยูหลายประการ เชน การรับรูวาจะรับรูคาความเสียหาย เมื่อเกิดคดีความฟูองรองเรียกคาเสียหายจากคูกรณีเมื่อใด ควรจะรับรูเมื่ อเกิดคดี
ฟูองรองตอศาลหรือเมื่อองคแกรแพคดีจะตองจายเงินชดเชย คาเสียหายเป็นจํานวนมาก จะบันทึกรายการและจัดประเภทของรายงานน้ีอยางไร 
เป็นระยะเวลากี่งวด รวมทั้งการเปิดเผยอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสมไมมากจนทําลายชื่อเสียงและภาพลักษณแขององคแกร หรือเปิดเผยนอย
เกินไปจนทําใหดูเหมือนวาองคแกรไมทําการเปิดเผยอยางเพียงพอ 

จากปใญหาดังกลาวทําใหเห็นวาการจัดการสิ่งแวดลอมลวงหนาน้ัน เป็นการกระทําเพื่อปูองกันสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลาย นักบัญชียุค
ใหมจะตองมีความรูทักษะและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเพื่อสิ่งแวดลอมเป็นอยางดี เพื่อที่จะไดนํามาปรับใชและแกไขปใญหาที่ อาจเกิด
ขึ้นกับองคแกรในอนาคต 

ความสําเร็จของการประยุกตแใช การบัญชีสิ่งแวดลอมดานจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอชื่อเสียงองคแกรและการ
ยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย กลาวคือองคแกรตองมีจิตสํานึกที่ดีในดานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เป็นกลยุทธแที่สําคัญที่ จะทําให
องคแกรมีภาพลักษณแที่ดีในสวนตาของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและยังสงผลตอความสามารถในการทํากําไรระยะยาวที่มากขึ้นดวย 

ความสําเร็จของการประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอมดานการมุงเนนการบัญชีคุณภาพมีอิทธิพลตอวิธีปฏิบัติทางดานการบัญชีคุณภาพ
มีอิทธิพลตอวิธีปฏิบัติทางดานการบัญชีเพื่อสังคมที่ดี ชื่อเสียงองคแกรลากรยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย กลาวคือ การบัญชีคุณภาพมุงเนนจัดทําและ
นําเสนอเกี่ยวกับขอมูลดานตนทุนดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในประเด็นของการเปิดเผยขอมูล 

วิสัยทัศนแของผูบริหารในระยะยาวและวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลขององคแกรมีอิทธิพลตอความสําเร็จของก ารประยุกตแใชการบัญชี
สิ่งแวดลอม กลาวคือ กระบวนทัศนแที่สําคัญย่ิงในการบริหารจัดการองคแกรธุรกิจสมัยใหม คือ แนวคิดที่มองไปมากกวาการสรางกําไรในปใจจุ บัน 
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญอยางมากในการผลักดันและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอกรประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอม ผูบริหารตองเปิดโอกาส
ใหแสดงศักยภาพอยางเต็มที่และในขณะเดียวกันผูบริหารจะตองติดตาม ประเมินผลและรับผิดชอบรวมกันกับผูปฏิบัติงานเพื่อเปูาหมายเชิง กล
ยุทธแขององคแกรดานสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกัน(อุเทน เลานําทา,2559) (อัชญา ไพคํานาม,2559) (วรวิทยแ เลาหะเมทนี,2559) 

จากความหมายของการประยุกตแใชบัญชีสิ่งแวดลอมดังกลาวสามารถสรุปไดวาความสําเร็จของการประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอม
และวิธีปฏิบัติทางดานการบัญชีเพื่อสังคมที่ดี ประสบการณแดานการบัญชีเป็นแนวคิดของการเพิ่มมูลคาใหกับองคแกรและองคแกรสามารถใชความรู
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เหลาน้ันใหเกิดประโยชนแตอองคแกรได องคแกรมีแนวทางใหเกิดกิจกรมความรู การประมวลผลขอมูลในการบริหารงานจะสามารถสนับสนุนให
บุคคลากรเกิดการเรียนรูและชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันได 
 
ผลกระทบตอการใชบัญชีสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคมมีตอความย่ังยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ
แหงประเทศไทย ดังหัวขอตอไปนี้  

1.การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคมมีผลกระทบตอความย่ังยืนขององคแกร ดานความนาเชื่อถือของบริษัทและ
ดานความสามารถในการแขงขันในทางธุรกิจ เน่ืองจากบริษัทมุงเนนเปิดเผยขอมูลที่เป็นประโยชนแและสรางความไววางใจตอสาธารณชนรวมถึง
นักลงทุน มีการจัดทําขอมูลอยางตรงไปตรงมา 

2.การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคมมีผลกระทบตอความย่ังยืนขององคแกรดานความมีชื่อเสียงของบริษัท ดาน
การยอมรับจากสังคม และดานภาพลักษณแของบริษัท  

3.การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคมมีผลกระทบตอความย่ังยืนขององคแกร ดานความสําเร็จของบริษัท ดาน
ความมั่นคงทางการเงิน ดานความมีชื่อเสียงขององคแกร (ชื่นกมลสินบางหวา,2560)(ฐิตาภรณแ สินจรูญศักด์ิ,2560) 

การบัญชีเพื่อสิ่งแวดลอมเป็นวิวัฒนาการทางการบัญชีแขนงหน่ึงที่นักบัญชีสมัยใหมไดพัฒนาขึ้นมาและเป็นการบัญชีที่ตระหนักถึง
ปใญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจ ซึ่งพยายามคนหามาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดานลบที่มีตอสิ่งแวดลอมจากากรบัญชีแบบด้ังเดิม 
โดยระบุรายไดคาใชจายที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมจากระบบบัญชีแบบเดิมออกมาใหได และพยายามประเมินผลและรายงานในรูปแบบใหม เพื่อ
ชวยใหธุรกิจสามารถเสนอขาวสารขอมูลเพิ่มเติมใหกับผูเกี่ยวของทุกฝุายทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ ขาวสารขอมูลที่ตองการของผู ที่เกี่ยวของ
ทุกฝุายในการดําเนินธุรกิจ เพื่อนํามาใชในการพิจารณากอนการตัดสินใจ ระบบขาวสารขอมูลที่ถูกตองทันเวลาและตรงประเด็น ทําใหการ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น ผูที่มีสวนรวมเกี่ยวของกับธุรกิจไมวาทางตรงหรือทางออมยอมตองการขาวสารขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
อีกมากมายที่ธุรกิจยังเปิดเผยไมเพียงพอ  ทั้งขาวสารขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งขอมูลดานการเงินและทางดานอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับ
ดานการเงิน  ซึ่งนักบัญชีเป็นผูที่มีบทบาทและหนาที่โดยตรงกับระบบขาวสารขอมูลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัตินักบัญชีสมัยใหมจึงตองมีสวน
เกี่ยวของกับปใญหาสิ่งแวดลอม ดวยเหตุผลที่สําคัญ 2 ประการ ดังน้ี 

1.ปใญหาสิ่งแวดลอมเป็นปใญหาของธุรกิจ ซึ่งสงผลตอความไดเปรียบเชิงการแขงขันประสิทธิภาพดานตนทุน มูลคาของสินทรัพยแ 
หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมของกิจการ นักบัญชีเองซึ่งเป็นผูรับผิดชอบในระบบสารสนเทศจึงตองเขามามีสวนรวมอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 

2.ปใญหาสิ่งแวดลอมเป็นประเด็นที่ควรนํามาตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะปใจจุบันที่ประชาชนเรียกรองใหหนวยงานของรัฐ
เขามาทําหนาที่ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมในกิจการตาง ๆ อยางจริงจัง ดังน้ัน การบัญชีสิ่งแวดลอมไดมีการขยายขอบเขตของการตรวจสอบ 
แมวาการตรวจสอบสภาพแวดลอมจะไมเกี่ยวของกับการตรวจสอบบัญชีแบบด้ังเดิม แตเน่ืองจากปใจจุบันมีความตองการในการตรวจสอบ
ดังกลาวมากขึ้น นักบัญชีจึงตองมีทักษะและประสบการณแในเรื่องน้ีเพื่อลดความเสี่ยงภัยดานสิ่งแวดลอมของกิจการ (อารียแ เจริญศุข, 2552) 
 
บทสรุป 

ผลจากการศึกษาผลกระทบการประยุกตแใชบัญชีสิ่งแวดลอมพบวาปใญหาสิ่งแวดลอมเป็นปใญหาธุรกิจที่สงผลตอความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันประสิทธิภาพ ดานตนทุนมูลคาสินทรัพยแและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ธุรกิจนักบัญชีจะเป็นผูมีสวนรวมเกี่ยวกับ
ระบบขอมูลสารสนเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ปใญหาสิ่งแวดลอมเป็นประเด็นที่ควรนํามาตรวจสอบและประเมินอยางตอเน่ือง  ปใจจุบันประชาชน
เรียกรองใหหนวยงานรัฐเขามาทําหนาที่ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมของธุรกิจตาง ๆ ทําใหนักบัญชีตองมีทักษะและประสบการณแเพื่อลดความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอมในปใจจุบัน พบวา กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมของธุรกิจ การจัดทําบัญชีคาใชจายสิ่งแวดลอมของธุรกิจสวน
ใหญไมมีการรับรู จัดประเภทและเปิดเผยคาใชจายสิ่งแวดลอม การวิเคราะหแการจัดทําบัญชีคาใชจายสิ่งแวดลอม ธุรกิจควรรับรูคาใชจาย
สิ่งแวดลอมเป็นไปตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน จัดประเภทคาใชจายสิ่งแวดลอม ตามประเภทกิจกรรมและเปิดเผยคาใชจาย
สิ่งแวดลอมเป็นรายการแยกตางหากไวในงบกําไรขาดทุนหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยไวในรายงานตาง ๆ ที่ไมใชรายงานทางการ
เงิน แนวทางการจัดทําบัญชีคาใชจายสิ่งแวดลอมเพื่อการบริหารจัดการอยางย่ังยืนตองประกอบดวย ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ด าน
กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมและดานการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอม วิธีปฏิบั ติของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศ ไมไดเนน
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เรื่องรูปแบบของการรายงานมากนัก แตจะใหความสําคัญกับเน้ือหามากกวา กิจการอาจเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับพนักงานและสิ่งแวดลอมใน
รายงานประจําปีของบริษัทหรือรายงานของคณะกรรมการ หรือในรายงานอื่นแยกตางหาก สวนงบมูลคาเพิ่มน้ัน หนวยงานที่ออกมาตรฐานการ
บัญชีในประเทศน้ัน ๆ ไดใหขอเสนอแนะในการนําเสนอรูปแบบของ งบมูลคาเพิ่ม แตแนวคิดของงบมูลคาเพิ่มก็ยังแตกตางกันในรายละเอียด 
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ผลกระทบของบุคลิกภาพตอองคแกร 
The impact of personality on the organization 

 
เดน  ชะเนติยัง1 

Den Chanatiyang 
 

บทคัดยอ 
คุณอาจเกิดความรูสึกข้ึนในใจวา เมื่อแรกพบผูเป็นหัวหนาคนใหมของตนวา เป็นคนนาเกรงขามเป็นคนนาเสื่อมใสศรัทธา หรือ

เป็นคนที่นาสงสาร  
หรือเมื่อสุภาพสตรีคนหน่ึง เดินผานกลุมวัยรุน แลวมีเสียงผิวปาก และซุบซิบนินทา แตกับสุภาพสตรี อีกคน ไมปรากฏวามี

พฤติกรรมตางๆ เกิดข้ึน  
หรือบางคนเมื่อเดินเขาประตูโรงแรม พนักงานโรงแรมรีบกุลีกุจอเปิดประตูใหและโคงคํานับ แตกับ บางคนทั้งๆ ที่พนักงาน

โรงแรมก็เห็นแตทําเฉย แขกคนน้ันตองเปิดประตูเอง  
หรือทําไมบุคคลที่ไปงานศพ จะตองแตงตัวดวยเสื้อผาสีดําหรือถือพวงหรีด เจาภาพจึงจะตอนรับ แตกับบางคนแมแตงตัวดวย

เสื้อผาธรรมดายืนอยูหางๆ เจาภาพก็ก ลิกุจอไปถามวา เป็นญาติกับเจาภาพหรือเปลา ฯลฯ  
ความแตกตางกันน้ี เรียกวา “ บุคลิกภาพ” 
 

ค าส าคัญ : บุคลิกภาพขององคแกร 
 
Abstract  

The first time you meet your boss. You may think that this man looking good and smart or you might 
think that this man is boring.  

The second case when a pretty girl walks pass the group of youth, they make a loud noise and gossip 
while another girl walks pass them, they shut up.  

The third case when a man walks into the hotel the security haste to open the door and bow while 
another man walk into the hotel ne opens the door by himself.  

call The different actioncall.....Personality  
 

Keyword : Personality / Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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1.บทน า 
บุคลิกภาพของคุณคือสิ่งที่ทําใหคุณมีเอกลักษณแโดนเดนเฉพาะตัว เป็นวิถีทางแหงความคิดและการ กระทําการแตงตัว , อารมณแ,สภาพ

จิตใจ  
บุคลิกภาพของคนน้ันเป็นปใจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยแ โดยทั่วไปแลวเมื่อกลาวถึง

บุคลิกภาพ เรามักจะคิดถึงลักษณะทาทางการเคลื่อนไหว ทวงที่วาจา กิริยามารยาท ของบุคคลน้ัน ซึ่งแทจริงแลวเป็นการพิจารณาเพียงสวนหน่ึง
ของบุคลิกภาพเทาน้ัน อันเป็นความเขาใจของ บุคคลทั่วไป แตในกลุมนักจิตวิทยา ยอมมองบุคลิกภาพในสวนที่ละเอียดลึกซึ่งย่ิงกวาความรูสึกนึก
คิดของ บุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานจิตใจ หรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยแ แมวาความหมายของ บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไปจะ
แตกตางไปจากนักจิตวิทยาก็ตามในกลุมนักจิตวิทยาดวยกันเองก็ยังให ความหมายของบุคลิกภาพแตกตางกันออกไป เชน ฮิลการแด (Hilgard 
Ernest R.:1975) “บุคลิกภาพเป็นลักษณะคงที่ของบุคคล หรือแนวโนมที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกันของพฤติกรรมทาง
จิตวิทยา” เขาเนนถึง ลักษณะพฤติกรรมบางชนิดที่เกิดขึ้นกับพี่บุคคลบอยๆ และเกิดขึ้นเป็นเวลานาน ในที่สุดสิ่งเหลาน้ีก็จะเป็น สวนประกอบ
ของบุคคลน้ันไป ตัวอยางเชน นาย ก. เป็นบุคคลที่ชอบสนุก คุยตลกรื่นเริงอยูเสมอ ไมวาจะอยูใน สถานการณแใด นาย ก. จะตองหาเรื่องมาเลา
ใหเพื่อนฝูงไดขบขันอยูตลอดเวลา จนเพื่อนมีความเห็นพองกันเมื่อ เอยถึง นาย ก. วา เป็นคนมีอารมณแขัน ทําใหเราพูดไดวา อารมณแขันเป็น
บุคลิกสวนหน่ึงของ นาย ก. ซึ่งไมได เกิดชั่วคราว หรือเฉพาะในวันใดวันหน่ึงเทาน้ัน แตเป็นลักษณะที่เกิดประจําตัวของเขาโดยปราศจากความ 
กดดันจากสิ่งแวดลอมทางสังคม  

วิลฟรแอด (Guildford:1949) ไดใหคําจํากัดความไววา “บุคลิกภาพ คือ แบบแผนที่เป็นสัญลักษณแ (unique) ที่ประกอบ กันขึ้นของ
บุคคล” ในความหมายน้ี เขาไดเนนถึงแบบแผนที่เป็นเอกลักษณแที่มนุษยแทุกคนมีและไมมีใครเหมือน ใครไดเลย เด็กที่เกิดมาทุกคน แมจะเป็นพี่
นองทองเดียวกัน แตจะมีบุคลิกภาพที่ไมซีาแบบกัน ไมวาจะเป็น เรื่องนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความสนใจ พฤติกรรม กลาวโดยสรุป กิลฟอรแด ไดเนน
วาบุคลิกภาพมีกําเนิดจากความ แตกตางระหวางบุคคล   

ออลพอรแท ( Allport: 1960) ไดกลาวถึงบุคลิกภาพไววา “บุคลิกภาพ คือ กระบวนการสราง หรือการจัดสวนประกอบ ของแตละคน ทั้ง
ภายในและภายนอก (จิตใจและรางกาย) และบุคลิกภาพน้ีจะทําหนาที่เป็นเครื่องกําหนด ตัดสินลักษณะพฤติกรรม และความนึกคิดของคน ๆ 
น้ัน” ในความหมายของ ออลพอรแท จะเห็นไดวา เขาเนน ความสัมพันธแรวมของรางกายและจิตใจอยางมีระบบและไมขัดแยง เพราะเหตุวาตางก็
เป็นสวนประกอบของกัน และกัน เมื่อผสมผสานเป็นบุคลิกภาพแลว ระบบเหลาน้ีจะมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ กลาวคือ จิตใจจะมีผลตอ ความ
เปลี่ยนแปลงของรางกายซึ่งจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจดวยเชนกัน และเมื่อทั้งรางกายและ จิตใจตางก็ ไมหยุดน่ิงซึ่งผลก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพจะเกิดขึ้นดวย บุคคลที่ถูกสังคมประมาณวา ยากจนเกียจคราน อาจจะกลายเป็นคนที่มุมานะ ขยันขันแข็ง เพราะ
ตองการเอาชนะคําเหยียดหยามของคน อื่นก็ได  

แมวานักจิตวิทยาทั้งหลายจะมองบุคลิกภาพไปคนละแงคนละมุมก็ตาม แตทุกคนมีจุดมุงหมายอยาง เดียวกัน คือ ความพยายามที่จะ
ศึกษา อธิบาย และทํานายพฤติกรรมมนุษยแ วิธีที่จะทําความเขาใจพฤติกรรม ของมนุษยแดังกลาว จําตองสรางทฤษฎีขึ้นมา 

1.ทฤษฏีบุคลิกภาพ 
ความคิดเรื่องทฤษฎีบุคลิกภาพน้ีมีความแตกแยกตางกันไปมากมาย นักทฤษฎีแตละคนมีความเชื่อ ตางกันออกไปหลายกลุมหลายพวก คือ  
1. กลุมมีความเชื่อทางดานพลังแรงขับ (Dynamic Theorey) นักจิตวิทยากลุมน้ีมีความเชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยแมีรากฐานมาจาก

แรงขับภายในบุคคล บุคลิกภาพของบุคคลจะตางกัน เพราะแรงผลักดันภายในที่ตางกันน่ันเอง ตัวอยางเชน นายแดง มีความมานะ ขยัน เพื่อจะ
ศึกษาใหสําเร็จปริญญาใหได เพราะการกระทําเชนน้ันจะทําใหผูหญิงที่เขารักมีความพอใจ และ ยอมแตงงานกับเขา ตรงขามกับนายดํา ที่มีความ
เฉื่อยชา และเกียจครานตอการเรียนเพราะเขามองไมเห็น 44:19) ความหวังและอนาคต ดังน้ีเป็นตนนักทฤษฎีที่มองบุคลิกภาพในแงน้ี ที่สําคัญ
คือ ฟรอยดแ(S) เชื่อวา ลักษณะจิตใจของบุคคลสามารถแบงแยกออกไดเป็นสัดสวน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ Id, Ego และ Superego  

Id: เป็นลักษณะจิตใจของทารกเมื่อแรกเกิด ยอมเทียบไดกับสัญญชาติญาณ (instinct) ที่ตองการ เพียงแสวงหาความสุข และความพึง
พอใจอยางปราศจากขอบเขตใดๆ ทั้งสิ้น หนาที่สําคัญของ Id คือ การ แสวงหาสิ่งตาง ๆ มาบําบัดใหเกิดความพอใจ เพื่อระงับความเครียดของ
รางกาย  

Ego: เป็นสภาพของจิตที่สัมพันธแอยูระหวางสิ่งแวดลอมกับบุคคลน้ัน กลาวคือ เมื่อทารกเริ่มรูจัก ตนเอง คือรูจักวาตัวเองเป็นใคร แมเป็น
ใคร พอเป็นใคร เด็กจะเริ่มแยกตัวออกจากสิ่งของและโลกภายนอกได ฟรอยดแใหชื่อบุคลิกภาพสวนน้ีวา Ego ซึ่งเป็นบุคลิกภาพสวนที่สอง Ego 
เป็นผูควบคุมกิจกรรมของรางกาย เป็นผูสั่งใหรางกายทําสิ่งตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ หรือทําหนาที่ ชวยใหความตองการของ Id สม 
ประสงคแโดยพิจารณาใหอยูในขอบเขตที่สังคมกําหนด หรือตามหลักความเป็นจริง  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1073 

Superego : เป็นสวนของจิตที่เก่ียวของกับคุณธรรม หรือ คานิยมของสังคมเป็นสวนที่พิจารณา ตัดสินวา สิ่งที่รางกายจะทําเพื่อสนอง
ความตองการน้ัน ผิดหรือถูก ดีหรือไมดี 

ฟรอยดแ ไดจําแนกบุคลิกภาพออกเป็น 3 แบบ คือ  
1. แบบอิด ไดแก ผูที่ถือรูวาเอาความรื่นรมยแเป็นสวนสําคัญที่สุดของชีวิต เมื่อบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบน้ี ตอ สัม ) เผชิญกับสถานการณแ

ใดเขาจะไมถูกหรือผิด  
2. แบบอีโก บุคคลที่มีเหตุผลในการกระทํา เป็นผูควบคุมอารมณแของตนเองตลอดเวลา  
3. แบบซุปเปอรแอีโอ บุคคลประเภทน้ีมีคุณธรรมสัมปชัญญะ ยึดมั่นอยูตลอดเวลาไมวาเขาจะทําอะไร จะตองถามตัวเองใหแนใจกอนวา 

สิ่งที่จะตัดสินใจกระทําลงไปน้ันถูกหรือผิด  
ฟรอยดแ อธิบายตอไปนี้ คนเราน้ันในบางครั้งจะมีความปรารถนาบางประการแตความปรารถนาน้ัน  
ความ ประพา อาจถูกเก็บกด ไวโดยมาตรฐานความประพฤติของสังคม ความปรารถนาน้ี ไดแก ความปรารถนาทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

กอใหเกิดการกระทําอยางอื่น ติดตามมาอีกมากมาย เราจะพบวา ความปรารถนาทางเพศ เป็นสิ่งจูงใจที่แอบแฝงใหคนเรากระทําหลายสิ่ งที่ 
หลายอยางในชีวิต เป็นตนวา การขวนขวายในการศึกษา การหาเงิน การทํางาน การแสวงหาอํานาจ ฯลฯ แต ในขณะเดียวกัน ความปรารถนา
เชนน้ันในบางสวนก็อาจจะถูกเก็บกดเอาไวในมาตรฐานความประพฤติในสังคม  

2. กลุมทฤษฎีที่มีความเชื่อในเรื่องการแยกประเภทของบุคลิกภาพ (Tpe Theory) กลุมนี้เชื่อวา บุคลิกภาพของมนุษยแอาจแยกออกเป็น
หมวดหมู หรือนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในกลุม ไดแก Jung และ Sheldon ซึ่งเนนถึงความสําคัญของจิตใตสํานึกเชนเดียวกับฟรอยดแ แตจงไดแบง
จิตใจสํานึกออกเป็น 2 ระดับ ระดับสวนบุคคล (Personal Unconscious) ไดแก ประสบการณแตางๆ ที่ถูกเก็บกดไว และลืมเลือนไป อีก ระดับ
หน่ึง ไดแก ระดับการสะสมของจิตใตสํานึก (Collective Unconscious) หมายถึง ศูนยแรวมของ ความจํา และพฤติกรรมตางๆ ที่มนุษยแเก็บ
สะสมกันมาหลายชั่วอายุคนจากบรรพบุรุษถึงปใจจุบัน เขาเชื่อวา การ สะสมของจิตใตสํานึกจะมีเหมือนกันทุกชาติทุกภาษาเพราะมีวิวัฒนาการ
มาเหมือน ๆ กัน จึงไดเนนวาสวนน้ี เป็นเอกลักษณแสําคัญมาก สําหรับทฤษฎีบุคลิกภาพของเขา  

จงไดแบงประเภทของบุคลิกภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. บุคคลที่ชอบเก็บตัว (Introversion) บุคลิกภาพของบุคคลประเภทน้ีมีลักษณะเดนคือ ไมชอบสุงสิ่ง ใคร ชอบเก็บตัว ความนึกคิดและ

ตัดสินใจจะยึดตัวเองเป็นหลัก  
2. บุคคลที่ชอบแสดงตัว (Extroversion) ลักษณะที่เห็นไดชัดคือ เป็นคนเปิดเผย คุยเกง ราเริง ปรับตัวไดดีกับสิ่งแวดลอมทุกประเภท  
นอกจากน้ันจึงยังกลาวดวยวา ในการแกปใญหาความตึงเครียด หรือความขัดแยงใจน้ันพวกแรกมักจะ ใชวิธีหนี หรือแยกตัวออกไปจาก

สถานการณแที่ทําใหเกิดปใญหา สวนพวกหลังมักจะแกปใญหาดวยการตอสู  
2.สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนบุคลิกภาพ  

บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากแบบหน่ึงไปเป็นแบบหน่ึงได และสิ่งที่มีอิทธิพลตอ บุคลิกภาพ ไดแก  
1. สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมในเมืองยอมแตกตางจากสภาพแวดลอมในชนบทสังคมในเมืองทํา ใหคนตองดําเนินชีวิตกันอยางเอา

ตัวรอด มีการแขงขัน แกงแยง ทําใหบุคลิกภาพของคนในเมืองแตกตางไป  
จากชาวชนบท  
2. วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันบอย ๆ เป็นมรดกตกทอดกันมา จะเป็น ตัวกําหนดบุคลิกภาพของคนเรา

อยางหน่ึง เชน ผูคนในโลกตะวันออกมักจะมีบุคลิกภาพที่คอยขางจะออนนอม ถอมตน ในขณะที่โลกตะวันตกยึดถือการเปิดเผยและพูดจา
ตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสําคัญ การจับมือ , การมอง หนาคูสนทนา เป็นตน  

3. อาชีพ เป็นตัวกําหนดบุคลิกภาพที่สําคัญอยางหน่ึง ตัวอยางเชน ในเมืองซึ่งมีอาชีพมากมายหลาย อยางแตกตางกัน บุคคลจะตอง
แตงตัวและปฏิบัติใหเหมาะสมกับอาชีพของตน และเมื่อมีกาแขงขันกันขึ้นก็จะ กอใหเกิดการปรับปรุง เกิดมีลักษณะเดนบางปร ะการขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคมน้ันๆ  

4. การศึกษา คนในเมืองโดยทั่ว ๆ ๆปแลวมีการศึกษาสูง การไดรับการศึกษาสูงทําใหคนเรา สามารถปิดบังความรูสึกของตัวเองไดดีขึ้น 
และมักจะเสแสรงแสดงพฤติกรรมของตนออกมาที่ไมตรงกับ ความรูสึกอันแทจริง ทั้งน้ีเพื่อจะไดอยูในสังคมไดอยางราบรื่น ดังน้ันสังคมแบบใส
หนากากหลอกกันจึงปรากฏ อยูในสังคมทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะในเมืองใหญ ๆ ย่ิงกวาการศึกษาสูงขึ้นเทาไร ก็สามารถที่จะปิดบังความรูสึกไดมาก 
เทาน้ันขึ้น ความจริงใจที่มีตอกันก็จะลดนอยลงเป็นลําดับ  

5. รายได รายไดอิทธิพลตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในเมืองมาก เพราะคานิยมในการยกยองคน รีารวยปรากฏอยูทั่วไป คือ คนรวย
มักจะไดรับการเคารพนับถือยกยองจากสังคม ตรงขามกับคนจนมักจะไดรับการกดดันดูหมิ่นดูแคลน คนที่มีเงินจึงมักทําอะไรดวยความมั่นใจใน
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ตนเอง มีพฤติกรรมที่เดน ไมสนใจความคิดเห็น ของใคร ผิดกับคนจนมักไมคอยมั่นใจตนเองทําอะไรก็กลัวจะผิดพลาดหวาดระแวงอยูเสมอ จึง
กลาวไดวา ฐานะความเป็นอยูเป็นตัวกําหนดบุคลิกภาพของคนเราได  

ผลกระทบของบุคลิกภาพตอการท างานในองคแกร 
โดยทั่วไปเราอาจจะแบงบุคลิกภาพของคนที่เขามาทํางานในองคแกรออกเป็นลักษณะใหญ ๆ 2 ประเภท  
ประเภทที่หน่ึง เป็นบุคลิกภาพที่มาจากครอบครัวการอบรมสั่งสอนอยางเครงครัดอยูในกรอบขาย ความดูแลของพอแม พอแมประเภทน้ี

มักปกครองเด็กใหอยูในระเบียบประเพณีชอบใหคารวะผูใหญ เมื่อโตขึ้น เขาไปอยูในสถานการณแศึกษาก็มีการสอนใหรักหมูคณะ เป็นตน  
สวนประเภทที่สอง คือ บุคลิกภาพของคนที่มาจากครอบครัว ที่มีการตอสูด้ินรนเพื่อหาเลี้ยงชีพอยาง มาก ครอบครัวอาจเขมงวดในบาง

เรื่อง เชน ในเรื่องประหยัดเงินทองไมใหใชจายสุรุยสุราย แตไมเขมงวดใน เรื่องความคิด พอแมมีเพียงพอกินพออยู ถาลูกตองการหาความสุข
มากกวาที่เป็นอยู ก็จําตองขวนขวายดวย ตนเอง หรือชวยพอแมทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ สิ่งเหลาน้ีเป็นการฝึกวินัยใหเขารูจักพึ่งตนเอง ใหมีโอกาส
แสดง ความคิดเห็นเกิดความรูสึกวา จะตองแขงขันกับคนอื่น  

บุคลิกภาพของคนประเภทแรกน้ี เมื่อเขามาทํางานแลวก็มักจะยอมเชื่อฟใงตามระเบียบแบบแผนอยาง เครงครัด เชื่อฟใงหัวหนางานทุก
อยางโดยไมคัดคาน และไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ ชีวิตการทํางานของบุคคล ประเภทน้ีอยูไดอยางราบรื่น โดยไมเดือดรอนเน้ือรอนใจ ทําตามที่
หัวหนาสั่งมาแลวก็แลวไปในวันหน่ึง ๆ ชีวิต ในหมูรวมงานก็จะมีความสัมพันธแกันหาง ๆ เพราะไมรูสึกวาจําเป็นตองรวมหัวจมทายดวยกัน  

ในเรื่องความคิดความอาน บุคคลประเภทน้ีมักจะขาดความริเริ่ม เพราะตลอดชีวิตที่ไดรับการศึกษา อบรมมามีแตคนบอกใหทําทุกสิ่งทุก
อยางจนเสร็จ สมองจึงไมมีความจําเป็นที่จะคิดริเริ่มเลย บางครั้งคิดวาการ แสดงความคิดริเริ่มเป็นสิ่งที่รุนแรง ผลก็คือวาไมชอบใหมีการ
เปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพเชนน้ีจึงเป็นผลเสียตอ องคแการในปใจจุบัน ที่ตองการคนมีความคิดริเริ่มเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง องคแก ารให
ทันสมัยอยูเสมอ  

ในชีวิตการทํางานของบุคคลประเภทน้ี ปกติก็มีความกาวหนาไปเรื่อย ๆ ตามระยะเวลา ไมโลดโผนแต เรียบ ๆ ถาเป็นหัวหนาคนงานใน
หนวยงานน้ัน ก็มีแตการทํางานที่ซีา ๆ ซาก ๆ ลูกนองที่มีความคิดริเริ่ม และ ซอบการเปลี่ยนแปลงจะมีความรูสึกคับของใจมากเพราะข อเสนอ
ความคิดเห็นตาง ๆ มักจะไมไดรับความสนใจ จากหัวหนางาน ถาเสนอบอยเขาหัวหนางานจะไมชอบเอาเสียดวย เพราะมักจะมองไปวาลูกนอง
เป็นผูกาวราว ทาทายความสามารถของตน  

สวนบุคคลประเภทที่สอง เป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง โดยมากพอแมจะมีอาชีพทางคาขาย จึงมี ลักษณะเป็นตัวของตัวเอง ไมหวัง
พึ่งพวกพองหรือผูอื่นจนเกินไป แตมีความมักใหญใฝุสูงในดานดี มีความ พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีกวาเดิม ถาเป็นผูมีการศึกษาดีก็มักจะถือเอา
ความรูเป็นเครื่องดํารงชีวิต ฉะน้ัน จึง ไมคอยอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่น เพราะหวังตนเองเป็นที่พึ่ง บุคคลประเภทน้ีจึงกลาเสี่ยง มีความคิด
ริเริ่ม และชอบการเปลี่ยนแปลง  

บุคลิกภาพของบุคคลประเภทที่สองน้ี เมื่อเขามาทํางานในองคแการมักจะเกิดความรูสึกของคับใจตอ ระเบียบกฎเกณฑแตาง ๆ ที่กีดขวาง
ความคลองตัวในการปฏิบัติงานขององคแการ คนพวกน้ีมักมีผลงานดีเดน ทํางานเพื่อเปูาหมายขององคแการมากกวาที่จะทํางานเพื่อเปูาหมายของ
หัวหนางาน กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ รักที่ จะทํางานใหถูกวัตถุประสงคแมากกวาทําเพื่อถูกอกถูกใจเจานาย  

ในหมูเพื่อนที่รวมงานดวยกัน หากมีบุคคลประเภทน้ีจํานวนมาก ก็จะเป็นประโยชนแแกองคแกร เพราะ เพื่อนรวมงานที่ เป็นแบบเดียวกัน
จะใหความรวมมือและ รวมหัวจมทายตอตานกับความไมมีเหตุผลในการ บริหารงาน , แตถาบุคคลประเภทน้ีเพียงจํานวนนอยก็มักจะอยูไดไม
ย่ังยืน เพราะเพื่อนรวมงานที่มีลักษณะตรงกัน ขามอาจจะรวมกลุมกันตอตานรุกรานในที่สุดจะพายไป  

ถามีบุคคลประเภทที่สองเป็นหัวหนางาน แตลูกนองสวนมากเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทหน่ึง ลูกนองจะมีความรูสึกไมมั่นคงในการ
ทํางาน ผลก็คือ หัวหนาจะละเลยไมสนใจกับความรูสึกนึกคิดของลูกนอง แตมักถือเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ เพราะประสบการณแในชีวิตที่
ผานมาทําใหคิดวาตนเองทําถูกอยูเสมอ จนกลายเป็นผูลืมตัว นาน ๆ เขาคําสั่งหรือการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการภายในองคแการ จึงกลายเป็นเรื่อง
คุณคา นิยมของหัวหนาเอง ผลที่สุดงานที่ทําในนามของสวนรวม และเพื่อวัตถุประสงคแสวนรวมขององคแกร หรือของ หมูคณะก็จะถูกบิดเบือนให
เปลี่ยนไปเป็นสิ่งนิยมชมชอบสวนตัว น่ันคือ เกิดความหลงผิดหรือเขาใจไปวาวัตถุประสงคแขององคแกร เป็นวัตถุประสงคแของแตละบุคคลไป 

ผลที่ติดตามมาก็คือ ขวัญในการทํางานตีา และเกิดความเหน่ือยหนายเฉื่อยชาในหมูคนสวนใหญ ขอ ควรสังเกตอีกประการหน่ึงก็พอจะชี้
ใหพฤติกรรมของหัวหนางานเชนน้ีจะมีแนวโนมที่จะใชคนหรือขาราชการใน บังคับบัญชาทํางานในเรื่องที่เก่ียวกับตนเองมากเกินไปจนทําใหการ
บริหารของหนวยงานน้ันพลาดจาก เปูาหมายขององคแกรสูวงน้ันมากขึ้นทุกที และมีอิทธิพลบีบบังคับใหลูกนองตองเอาใจหัวหนามากกวาจะเอา
ใจใส ตอการงานตามหนาที่ และความรับผิดชอบหรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ พยายามทํางานใหถูกใจ แตไมจําเป็นวา จะถูกตอง  
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5.สรุป 
เมื่อเปรียบเทียบบุคลิกภาพของคนทั้งสองประเภทในองคแกรดังกลาวมาแลวขางตนจะเห็นวา บุคลิกภาพของคนเป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่ทําให

องคแกรบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย หรือไมเพียงใด นักจิตวิทยา กลาววา มนุษยแเราอยูในกระบวนการดัดแปลงปรุงแตงบุคลิกภาพอยูแทบทุก
ระยะของชีวิต การเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพมิไดกระทําไดในทันทีใด เพราะบุคลิกภาพประจําตัวของแตละคนเกิดจากผลรวมหลายประการ เชน 
ลักษณะทางรางกาย จิตใจ อารมณแ และสภาพแวดลอมที่สะสมในชีวิตเป็นเวลาชานาน ฉะน้ัน การเรียนรู บุคลิกภาพทั้งสองแบบยอมประโยชนแ
ในการวิเคราะหแ และตระหนักถึงตนเองตอสิ่งแวดลอมของคนที่อยูรวมกัน เพื่อที่จะไดปรับตัวใหเหมาะสม และชวยลดขอขัดแยงกับบุคคลอื่น ๆ  
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การศึกษาการตานอนุมูลอิสระ และสารตานอนมูุลอิสะดวยสารสกัดกระดุมทองเลื้อย 
The Study of Antioxidant Activitie and Antioxidant Compounds  

of Wedelia trilobata (L.) Hitchc Extracts 
 

พหล แสนสมชัย1, วรลักษณแ วิมลรัตนแ2, สุวัฒนแ วรรัตนกิจ3 และ อรอุมา จันทรแเสถียร4 
Pahol Sansomchai, Woralux Wimolrat, Suwat Worratanakit and Onuma Chansatien 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีเพ่ือศึกษาสารประกอบฟีนอลลิค และสารตานอนุมูลอิสระของสวนสกัดใบ และดอกของกระดุมทองเลื้อย ซึ่ง
มีการสกัดดวยตัวทําละลาย 95% เอธานอล และเฮกเซน ผลการสกัดพบวาสวนสกัดกระดุมทองเลื้อยทั้งสวนใบและดอกดวย 95% 
เอธานอลใหปริมาณสารสกัดสูงที่สุด ปริมาณสารสกัดที่ไดคือ รอยละ 11.70 ของใบแหง และรอยละ 16.37 ของดอกแหง การทดสอบ
ดวยสาร Folin-Ciocaltue  ใชบงบอกปริมาณสารประกอบฟีนอลลิคที่เป็นตานอนุมูลอิสระ และวิธีการ DPPH ใชบงบอก
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ สวนสกัดดอกดวยเอธานอลปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ และความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระสูงที่สุด ซึ่งมีคา IC50 เทากับ 23.69 ไมโครกรัม ตอมิลลิลิตร ขณะที่สารมาตรฐาน gallic acid และ ascorbic acid มีคา IC50 
เทากับ 40.50 และ 38.79 ไมโครกรัม ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จึงสามารถสรุปไดวาสารกัดกระดุมทองเลื้อยมีความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระ โดยมีความสัมพันธแกับปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ 
 
ค าส าคัญ : กระดุมทองเลื้อย, ตานอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟีนอลลิค 
 
Abstract 
 This study was identification of the total phenolic compounds and antioxidant activities of the leaves 
and flowers extracts of Wedelia trilobata (L.) Hitchc (Wedelia) by 95% ethanol and hexane. The yield of Wedelia 
ethanolic extracts were the highest. The yields were 11.70% of dried leaf and 16.37% of dried flower. The total 
phenolic compound was tested by Folin-Ciocaltue reagent and antioxidant activity was tested by DPPH assay. 
The most abundant of total phenolic compounds was ethanolic flower extract which related to antioxidant 
activity. The IC50 of ethanolic flower extract was 23.69 g/ml which are the standard gallic acid and ascorbic acid 
were 40.50 and 38.79 g/ml, respectively. For the conclusion, the Wedelia extracts showed the antioxidant 
activity related to antioxidant compound. 
 
Keywords : Wedelia trilobata, Antioxidant, Phenolic compound 
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Introduction 
Wedelia trilobata (Wedelia) is commonly name as wedelia. It is ramblers which are excellent ground cover. It is 

good for soil retention and erosion control, and it is very attractive because of nearly constant and prolific bloomimg. It 
may be mowed to keep low and manicured. The report of the research refers to Wedelia has been used in traditional 
medicine which crushed leaves are used as poutice and it is used in combination with otherherbs to clear the placenta 
after birth. The essential oilof extracted from Wedelia leaves can inhibit mycelium and spore germination of Aspergillus 
flavus and Aspergillus niger. This report found that extracts of Wedelia showed significcant antioxidant activities1-2. 

Wedelia found every where at tropical zone such as roadside and riverside which is grow very fast5. Therefore 
Wedelia was studied for the total phenolic compounds and antioxidant activity. They were ethanolic and hexane extracts 
of its flower and leaf. This study provide the basic information about total phenolic compounds related to  antioxidant 
activity of Wedelia extracts. Therefor the study was interesting for use the extract as an active ingredient in cosmetic 
products. 

 
Objectives 

- To extract to flower and leaf of Wedelia with 95% ethanol and hexane 
- To study the antioxidant activity related to antioxidant compound of flower and leaf of Wedelia extracts 

 
Literature reviews 
 Wedelia is considered to be genus of relatively few species of strictly. American origin which is Wedelia 
parviceps. Wedelia is a herbaceous or sub-shrubby weed common in croplands, harvested field, pastures and roadside 
brush in hot climates such as central america and Asia3. Wedelia is a creeping evergreen perennial that roots at the leaf 
nodes and spreads widely. The flower is a yellow daisy-like flower. The plant makes an excellent groundcover4. Wedelia 

cosists of six new acrylated eudesmanolides, a diterpene wedelia-seco-kaurenelide, germacrene, -jumulene, 
cacyophyllene, phellandrene, p-cymene, sitosterol and ent-kaurenic acid compounds5. In volatile oil obtained from the 

leaf consist of -pinene (78.64%), D-germacrene (3.91%) and d-limonene (2.97%). These compounds showed significant 
antimicrobial activity reported6. Flower and leaf used in the treatment of bites and sting, fever and infection. Leaf is used 
in the treatment kidney dysfunction, cold, wounds7, antimicrobial8, relife pathology of respiratory in folk medicine9-11.  
 A free radical is an any species that has an odd number of electrons, because it  contains one more unpaired 
electrons, that is an electron that occupies an atomic or molecular obital by itself. An unpaired electron can be fromed 
by the loss of a single electron from a non-radical, or by the gain of a single electron by non-radical. They are often 
highly reactive and have short half-life. They can easily be formed when a covalent bound is broken if one electron from 
each of the pair shared remains with each atom12. It can be anionic, cationic or neutral13.  
 Antioxidants are substances that neutralize free radicals or their action. Nature has endowed each cell with 
adequate protective mechanisms against any harmful effects of free radicals: superoxide dismutase (SOD), glutathione 
peroxidase, glutathione reductase, thioredoxin, thiols and disulfide bonding are buffer  systems in every cell. Vitamin E is 
an essential nutrient which functions as a chain-breaking antioxidant which prevents the propagation of free radical 
reactions in all cell membranes in the human body. Vitamin C is also part of the normal protecting mechanism. Other 

non enzymatic antioxidants in clude carotenoidsd, flavonoids and related polyphenols, -lipoic acid, glutathione etc14-15. 
The natural antioxidants may have free-radical scavengers, reducing agents, potential complexers of prooxidant metals, 
quenches of singlet oxygen etc15. The antioxidants can interfere with the oxidation process by reacting with free 
radicals16. The free radical chain mechanism proceeding as three main which are initiation, propagation and termination 
steps17. 
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 Antioxidants are substances that may protect cells from the damage caused by unstable molecules known as 
free radical. Free radical damage may lead to cancer. Antioxidants interact with and stabilize free radicals and may 

prevent some of the damage free radicals might otherwise cause. Examples of antioxidants include -carotene, 
lycopene, vitamins (A, C, E, K) etc14, 18.  Phenolic compounds are the compound that hasa at least one OH group bind 
with aromatic ring. From its chemical structure, this compound has good water soluble property and mostly found in 
vegetable and fruit19. Phenylpropanoids are the phenolic compound that has three-carbon side chain bind with the 
aromatic ring. It can be devide as; hydroxycinamic acid such as ferulic acid, caffeic acid or coumaric acid, coumarins such 
as umbelliferone, scopoletin, aesculetin or psoralen, lignans such as eugenol or myristicin20-21. Flavonoids are one of the 
most widely occuring groups of secondary metabolites in plants. They are found in almost all parts of plant. Flavonoids 
are polyphenols abundantly found fruits, vegetables, and herbs. Flavonoids  are synthesized only in plants. They are a 
diverse group of phytochemicals, exceeding for 4,000 number. Flavonoids are important components of a healthy diet 
because of their antioxidant activity. Nevertheless, the antioxidant potency and specific effect of flavonoids in promoting 
human health varies depending on the flavonoid type. Among the potent antioxidant flavonoid types are quercetin, 
catechins and xanthohumol9, 22. The group in phenolic compounds was showed in Table 1. 
 
Table 1. The group in phenolic compounds 

Phenolic  compounds 

Lignans 
Hydroxycinnamic acid 

derrivatives 
Phenolic acids Flavonoids 

Become phytoestrogen Caffeic acid Ellagic acid Flavenols, flavanones 
Flax seed & other grains Chlorogenic acid Tannic acid Catechins  

Ferulic acid Vanillin  Anthrocyanins  
Curcumin  Isoflavones  
Courmarins   Quercetin  

Methods 
1. Sample preparation and extraction 

Wedelia was collected and wased by tap water. Its leaf and flower was weighed and dried at 50 C. 
After dring, Wedelia was weighed again. The extraction condition was to select the number of extraction steps 
and the solvent/material ratio that described by Sansomchai with slightly modification23. Briefly, one gram of 
each part of Wedelia was extracted with 5 ml of ethanol or hexane in shaker at 200 rpm under darkness for 20 
min at RT. The mixtures were filtered through filter paper and the solution was kept. The solution of Wedelia 

was evaporation at 50 C by vacuum rotary evaporator (EYELA N-1000, JAPAN). The evaporated was freeze  
dried as a crude extract. 

2. Determination of total phenolic compound 
Total phenolic  compounds was estimated by the Folin-Ciocaltue method which was described by 

Sansomchai23 with some modification. Wedelia extracts were prepared at the concentration 37.50, 75.00, 150.00, 

300.00 and 600.00 g/ml. Ascorbic acid and gallic acid, used as standard, were prepared at the concentration 

2.50, 5.00, 10.00, 20.00, 40.00 g/ml. 200 l of prepared samples and standards were added to 1 ml of 1:10 

diluted Folin-Ciocaltue reagent. After 4 min of incubation, 800 l of sodium carbonate (7.50 × 104 g/ml) was 
added. The reaction time was 2 h in RT and measured absorbance at 735 nm. The result was present as a  gallic 
acid equivalent/microgram extract (GAE) and ascorbic acid equivalent/microgram extract (AAE). 
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3. Determination of antioxidant activity 
The antioxidant activity was estimated by DPPH assay which was described by Rahman & Iqbal with 

slightly modification18. The samples were determined using 2,2-diphenyl-1-picrythydrazyl (DPPH) radical. The 
DPPH solution was prepared in absolute ethanol to give 0.1 mM. Wedelia extracts were prepared at the 

concentration 18.75, 37.50, 75.00, 150.00, 300.00, 600.00, 1,200.00 and 2,400.00 g/ml. Ascorbic acid and gallic 

acid, used as standard, were prepared at the concentration 1.00, 2.00, 4.00, 8.00, 16.00 g/ml. 200 l of 

samples and standards were mixed with 800 l of DPPH solution. The mixture was incubated in RT for 30 min 
in darkness. The absorbance at 517 nm was  determined. The result was present in 50% of inhhibition to DPPH 
(IC50). 

4. Statistical analysis 
All samples were analyzed in triplicate. All values were expressed as mean ± SD. Siginificant differnces 

between means were determined by SPSS software program using one-way ANOVA. A probability value of p  

0.05 was adopted as the criteria for significant difffeerences. 

 
Results 

The total phenolic compounds of the ethanolic extracts were present in Table 1. The most abundant of total 
phenolic compounds were found in ethanolic flower extract. The total phenolic compounds were not showed the 
statistical difference to GAE or AAE of the ethanolic flower/leaf extract. 
Table 1. The total phenolic compounds of the ethanolic extracts 

Concentration 

(g/ml) 

Ethanolic flower extract Ethanolic leaf extract 

GAE ± SD AAE ± SD GAE ± SD AAE ± SD 

18.75 - 3.250 ± 0.010 - 1.502 ± 0.001 
37.50 3.299 ± 0.019 6.691 ± 0.039 - 3.027 ± 0.071 
75.00 11.887 ± 0.008 12.108 ± 0.055 3.119 ± 0.014 6.577 ± 0.034 
150.00 14.442 ± 0.023 13.720 ± 0.024 11.990 ± 0.019 12.173 ± 0.026 
300.00 15.776 ± 0.042 14.561 ± 0.042 15.294 ± 0.006 14.257 ± 0.010 
600.00 16.817 ± 0.011 15.218 ± 0.010 16.576 ± 0.009 15.066 ± 0.008 
1200.00 17.333 ± 0.010 15.543 ± 0.020 17.144 ± 0.010 15.424 ± 0.006 
2400.00 18.066 ± 0.009 16.006 ± 0.017 17.729 ± 0.009 15.793 ± 0.010 

AVR 12.202 ± 0.015 12.137 ± 0.027 10.231 ± 0.008 10.477 ± 0.021 
 
The total phenolic compounds of the hexane extracts were present in Table 2. The most of total phenolic 

compounds were found in hexane flower extract. The lowest total phenolic compounds were found in leaf hexane 
extract. The total phenolic compounds were not showed the statistical difference to GAE or AAE of the ethanolic 
flower/leaf extract. 
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Table 2. The total phenolic compounds of the hexane extracts 
Concentration 

(g/ml) 

Hexane flower extract Hexane leaf extract 

GAE ± SD AAE ± SD GAE ± SD AAE ± SD 

18.75 - 0.226 ± 0.003 - 0.134 ± 0.004 
37.50 - 0.590 ± 0.016 - 0.324 ± 0.010 
75.00 - 1.241 ± 0.024 - 0.927 ± 0.008 
150.00 - 1.817 ± 0.009 - 1.654 ± 0.009 
300.00 - 3.374 ± 0.018 - 2.256 ± 0.003 
600.00 2.654 ± 0.036 6.284 ± 0.011 - 4.010 ± 0.002 
1200.00 10.270 ± 0.004 11.087 ± 0.010 3.936 ± 0.062 7.092 ± 0.016 
2400.00 14.124 ± 0.005 13.519 ± 0.006 9.047 ± 0.049 10.317 ± 0.022 

AVR 3.381 ± 0.006 4.767 ± 0.012 1.623 ± 0.014 3.339 ± 0.009 
 
The reducing of the DPPH radical was present in Table 3. The most effective extract was the ethanolic flower 

extract. The lowest activity was the leaf hexane extract. The IC50 of reducing DPPH radical of the extracts were compared 
to standard gallic acid and ascorbic acid. The equations of standard cure of gallic acid and ascorbic acid were y = 3.725x 
+ 36.693 and y = 5.412x + 12.611, respectively. The IC50 of standard gallic acid and ascorbic acid were 3.61 and 6.89 

g/ml, respectively. 
 

Table 3. The reducing of the DPPH radical by Wedelia extracts 
Concentration 

(g/ml) 

Ethanolic extract Hexane extract 

%Inhibition of flower %Inhibition of leaf %Inhibition of flower %Inhibition of leaf 

18.75 30.20 ± 0.14 20.70 ± 0.10 13.76 ± 0.01 13.26 ± 0.06 
37.50 48.92 ± 0.15 28.99 ± 0.19 15.74 ± 0.04 14.29 ± 0.09 
75.00 78.39 ± 0.01 48.30 ± 0.10 19.28 ± 0.01 17.57 ± 0.06 
150.00 87.61 ± 0.07 78.74 ± 0.11 22.41 ± 0.09 21.53 ± 0.07 
300.00 91.73 ± 0.06 90.08 ± 0.10 30.88 ± 0.11 24.80 ± 0.04 
600.00 95.31 ± 0.05 94.48 ± 0.04 46.71 ± 0.12 34.37 ± 0.03 
1200.00 97.08 ± 0.04 96.43 ± 0.01 72.84 ± 0.09 51.11 ± 0.03 
2400.00 99.59 ± 0.04 98.44 ± 0.08 86.06 ± 0.03 68.64 ± 0.06 

IC50 23.69 g/ml 102.63 g/ml 622.88 g/ml 891.69 g/ml 
 
Conclusion and Discussion 

In this study, hexane and ethaol were used for representating to non-polar solvent and polar solvent, 
respectively24-25. The percent yield was calculated by comparing the mass of the crude extract to the amount of dried 
plant. The highest percentage yield from extraction process was obtained from ethanolic flower extract. The extracted 
had polarity property that related with like dissolve like theory23, 26. 

The most total phenolic compound was found in ethanolic flower extract (0.097 GAE and 0.114 AAE). The 
amount of total phenolic compound in other extracts were 0.058 GAE and 0.068 (ethanolic leaf extract), 0.025 GAE and 
0.030 (hexane flower extract) and 0.016 GAE and 0.019 AAE (hexane leaf extract). 
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In the determinationof total phenolic content, the flower ethanolic extracted gave the highest GAE and AAE 
value. These were related to antioxidant activity. The phenolic compound of Wedelia extract showed theses property 
because of phenolic compound had at least one OH group bind with aromatic ring. It was good antioxidant property with 
their structure20, 21, 27. That can localize the unpair electron and as and electron donor to DPPH radical. The strong of 

radical was reduced by this action17, 28. The equation to reduction was describe by the equation; DPPH + HO-R-OCT 

(Color)                DPPH:H + HO-R-O 
The inhibition of Wedelia extracts to DPPH radical were IC50 representation. The IC50 was the value that present 

the concentration of the extract could reduce DPPH radical to 50%. The ethanolic flower extract gave the most effective 

reduction of DPPH radical (23.69 g/ml). The IC50 of ethanolic leaf extract was 102.63 g/ml. The IC50 of hexane flower 

extract was 622.88 g/ml. The IC50 of hexane leaf extract was 891.69 g/ml.  
 The antioxidant compounds (phenolic compound or flavonoids) must be extracted by polor solvent. Most of 
antioxidant compounds were extracted by ethanol23, 26.  In this study, the ethanolic extracts showed the effective 
antioxidant than hexane. The antioxidant of ethanolic flower extract higher than leaf cause of the flower extract had 
more quantity and quanlity antioxidant compounds. Wedelia flower extracted by ethanol consist of flavonoids and 
flavonols such as quercetin and kaempherol. These showed the DPPH scavenging and reducing power17, 26. The 
anthoxanthin are phenolic compound that calssified in flavonoid which anthoxanthins are a type of flavonoid pigments in 
plants which range in color from white or colorless to a creamy to yellow, often on petals of flower29, 30. Also as the 
petals of flower of Wedelia is yellow thus its flower expected to contain anthoxantins. So, the Wedelia extracts should 
be forword to study for more intend scientific information. 
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ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน 
ในการด าเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

Factors Affecting Operations of Village Health Volunteers  
in Health Management Villages in Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet Province 

 
ไพบูลยแ  อินทมาส1 

Paiboon  Intamas 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเชิงพรรณนา น้ีมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษา  1) ปใจจัยดานความรู จิตวิทยาและสังคมในการดําเนินงานหมูบานจัดการ

สุขภาพ  2) การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ  และ 3) ปใจจัยความรู จิตวิทยา และสังคม
ที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี   
จังหวัดกําแพงเพชร 

ประชากรคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 1789 คน สุมตัวอยางแบบแบงชั้นไดจํานวน 317 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีคาความเที่ยงปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคม ดานความรูและการปฏิบัติเทากับ 0.941, 0.709 และ 0.945 
ตามลําดับ วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบไคสแควแ และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางมีความรูเรื่องการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ  ในภาพรวมอยูในระดับสูง มีระดับ
ปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  2) การปฏิบัติงานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และ 3) ความรูและปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคมภาพรวม มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมูบานจัดการสุขภาพ 
 
Abstract 
 This descriptive research aimed to study:  (1) knowledge and psycho-social factors in the operations of 
health management villages;  (2) operations of village health volunteers (VHVs) in running health management 
villages;  and (3) relationship between knowledge and psycho-social factors and the operations of VHVs in health 
management villages in Kamphaeng Phet‖s Khanu Woralaksaburi district.  

  The study was conducted in 317 VHVs selected using the stratified random sampling method from 
all 1,789 VHVs in the district. A questionnaire was a research tool used with the reliability values for psycho-
social, knowledge, and operation parts of 0.941, 0.709 and 0.945, respectively. Data were collected and then 
analyzed using descriptive statistics, Chi-square test, and correlation coefficient.    
            The findings revealed that:  (1) the participants had overall knowledge about health management village at 
a high level and overall psycho-social factors at a moderate level;  (2) the overall operations of health management 
villages were at a moderate level;  and (3) overall knowledge and psycho-social factors were significantly associated 
with VHVs‖ operations in health management villages (p = 0.05).  
 
Keywords: Village health volunteers, VHV‖s operations, Health management villag 
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บทน า 

 โลกาภิวัฒนแ สรางการเปลี่ยนของสังคมโลก นานาประเทศตางเรงพัฒนาสูความเจริญ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมและดาน
เศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่เรงการพัฒนาทุกดานเชนกัน โดยเฉพาะดานโครงสรางมีความเติบโตอ ยางมาก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคไรเชื้อ (NCD) ในขณะที่สาเหตุการปุวยเดิมไมไดหมดไป แตมีโรคอุบัติใหมเกิดขึ้น 
น้ันหมายถึง ปใญหาดานสุขภาพของประเทศไทยมีมากมาย หลากหลาย หลายดาน สลับซับซอนทําใหตองใชกลวิธีตางๆ ม ากมายในการ
ขับเคลื่อนเพื่อแกไขปใญหา ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเรงรีบในการผลิตบุคลากร จํานวนมากเพื่อรองรับการเจ็บปุวยของประชาชน แตยังไม
เพียงพอกับความตองการ เห็นไดจากการรับบริการในโรงพยาบาล ที่มีจํานวนมาก แออัดและรอนาน (วิชัย ภูโยธิน และคณะ, 2560) 

 การสรางนําซอม เป็นทิศทางการแกไขปใญหาสาธารณสุขหมายถึง ใหประชาชนสรางสุขภาพของตนเองใหดีโดยไมใหปุวย การ
สาธารณสุขมูลฐานเป็นกลวิธีหน่ึงที่ใชขับเคลื่อน การสรางนําซอม โดยมีจุดหมายสําคัญเพื่อใหประชาชนสามารถแกปใญหาดวยตนเองและ
พึ่งตนเองได ไพจิตร ปวะบุตร (2560) กลาววากลวิธีน้ีจะสําเร็จไดตองอาศัยเจาหนาที่สาธารณสุขชวยสนับสนุน  เป็นผูกระตุนใหคําแนะนํา 
(Supervisor) เป็นผูสนับสนุน (Supporter) ใหแกประชาชน แลวใหประชาชนเป็นผูใหบริการประชาชนดวยกันเอง ในปี พ.ศ.2520 มีการกอเกิด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มาคอยดูแลชวยเหลือกันเองในระดับครอบครัวและชุมชน มีบทบาทดังคําขวัญวา “แกขาวราย กระจาย
ขาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกขแ บํารุงสุขใหประชาชน ดํารงตนเป็นตัวอยางที่ดี” มีการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพเรื่อยมาจน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานกลายเป็นยุทธศาสตรแสําคัญของการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ผานมาประสบ
ความสําเร็จมากกวาที่จะบรรลุได ดวยการดําเนินการผานกลไกภาครัฐแตเพียงลําพัง (โกมาตร จึงเสถียรทรัพยแและคณะ, 2550)  

 หลักการพัฒนาสุขภาพ สรางคนดีไมใหปุวย ประกอบดวย 4 องคแประกอบ ไดแก การมีสวนรวมของชุมชน การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การปรับบริการพื้นฐานของรัฐและการผสมผสานงานกับกระทรวงอื่น โดยองคแประกอบการมีสวนรวมของชุมชน มีความสําคัญมาก
ที่สุด จึงมีการสรางกิจกรรมกระตุนการมีสวนรวม โดยเรียกการจัดการของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพน้ีวา “ระบบสุขภาพภาคประชาชน” 
เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพไดโดยมีกระบวนการจัดการอยางเป็นขั้นตอนและอาศัยความรวมมือจากองคแกรตาง ๆ โดยเฉพาะ
องคแกร อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพื่อใหเกิดหมูบานที่มีการจัดการดานสุขภาพไดที่เรียกวา “หมูบานจัดการสุขภาพ” สงผลให
หมูบานเขมแข็งและเป็นฐานใหประชาชนมีสุขภาพดีตามเปูาหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

 การดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพถือวาเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาใหเกิดหมูบานและสังคมที่แข็งแรงย่ังยืน 
กระบวนการน้ีจะชวยใหองคแกรชุมชนเติบโตทางปใญญาและมีศักยภาพเพียงพอที่ จัดการตนเองไดไมเฉพาะเรื่องสุขภาพแตยังเป็นรากฐานการ
พัฒนาในทุกๆดานดวย (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2551: คํานํา ) อันจะสงผลใหสังคมอยูเย็นเป็นสุข (green and happiness 
society) กระบวนการพัฒนาใหหมูบานมีการจัดการดานสุขภาพไดน้ันตองอาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายที่เกี่ยวของดานสุขภาพทุกภาค
สวนรวมกันบริหารจัดการกระตุนใหหมูบานมีการดําเนินการรวมกันใน 4 ดาน ไดแก 1) การจัดทําแผนดานสุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม 2) การ
จัดการงบประมาณเพื่อใชในกานพัฒนาดานสุขภาพ 3) จัดกิจกรรมดานสุขภาพในชุมชน 4) ประเมินผลการจัดการดานสุขภาพ การบริหารจัดการ
หมูบานมีการดําเนินการ 3 ลักษณะคือ การวางแผน การระดมทุน และเชื่อมโยง รวมทั้งประสานประโยชนแจากคน ทุน และองคแความรูหรือภูมิ
ปใญญาทองถิ่นใหเกิดคุณคามากกวาเดิมโดยการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐ  

จากการประเมินผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนในปีพ.ศ.2558-2559 พบวา

ทั่วประเทศมีหมูบานผานเกณฑแการประเมินผลหมูบานจัดการสุขภาพระดับดีขึ้นไป รอยละ 84.64, 84.21 ตามลําดับ ภาคเหนือมีหมูบานที่ผาน

เกณฑแระดับดีขึ้นไปรอยละ 70.82,70.18 จังหวัดกําแพงเพชรไดกําหนดให “หมูบานจัดการสุขภาพ” เป็นกลยุทธแหน่ึงของยุทธศาสตรแการ

ดําเนินงานเพื่อเปูาหมายในการพึ่งตนเองดานสุขภาพของประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่และผลการดําเนินงานพบวามีหมูบานผานเกณฑแ  รอยละ 

68.28, 66.77 ตามลําดับ โดยอําเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งเป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดกําแพงเพชร ผลการดําเนินงานมีหมูบานผานเกณฑแรอยละ 

88.00, 88.10 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาทั้งในระดับจังหวัด ภาคเหนือ และประเทศ และมีผลงานจากการดําเนินงานของชุมชนตางๆ เชิงประจักษแ 

โดยในปี พ.ศ.  2560 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดรับรางวัลชนะเลิศผลการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ระดับจังหวัด จํานวน 5 รางวัล ดังน้ี รางวัลชนะเลิศสาขาการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดตอ, สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ, 

สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน,สาขาสงเสริมสุขภาพ และสาขาการปูองกันและแกไขปใญหาเอดสแในชุมชนและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปนําเสนอ

ผลงานไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่3 และรางวัลที่ 3 ระดับภาคเหนือ คือ สาขาเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดตอและสาขาการ

จัดการสุขภาพชุมชน   ในระดับชุมชนมีผลการดําเนินงานผานเกณฑแประเมินชุมชนเขมแข็งดานสิ่งแวดลอม (Active Community) ระดับทอง 
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ทุกตําบล  ซึ่งอาจเป็นเพราะความเขมแข็งภายใตการดําเนินงานอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเป็น

แกนนําที่สําคัญในการดําเนินงานของชุมชนเพื่อชุมชน โดยไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนดานวิชาการจากภาครัฐและภาคีเครือขายในชุมชน

อันจะเป็นผลตอการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรืออาจเกิดจากการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่ที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัยและตองมีความรูความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนําพาตนเอง

เขาสู อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 4.0   

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพใน

แตละดานและปใจจัยที่สัมพันธแกับการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ เพื่อนําผล

การศึกษาไปใชในการกําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทั้งในระดับอําเภอและจังหวัดกําแพงเพชรตอไป 

 
วัตถุประสงคแการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานจิตวิทยาสังคมและความรูการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสขุภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

2.  เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานจิตวิทยาสังคม และความรูการดําเนินงานหมูบานจัดการ
สุขภาพกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

          ผูวิจัยไดทําการทบทวนหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสาร  ตําราวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของตามประเด็นดังตอไปนี้ 
 ความรูเรื่องหมูบานจัดการสุขภาพ  หมายถึง ชุมชนที่มีกระบวนการพัฒนาและมีการสรางการเรียนรูรวมกัน โดยประชาชน 

องคแกร ภาคี ใหสามารถดูแลสุขภาพบรรลุตามเกณฑแประเมินหมูบานจัดการสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด (พัชรา ผิวขาว 2551 : 

26)  เป็นชุมชนที่มีกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาสุขภาพอยางมีระบบจนสามารถผานเกณฑแที่กําหนด 4 ดาน คือ การจัดทําแผนดาน

สุขภาพ การจัดการงบประมาณการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ การประเมินผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม (ไพบูลยแ บุญแสนแผน 2551:31)   

การดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพมีการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนที่หน่ึง การสํารวจกลไกหลักและการประเมินสถานการณแ 

วิเคราะหแปใญหาของชุมชน ขั้นตอนที่สอง คือ การสรางเวทีแหงการเรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชน ขั้นตอนที่สาม กระบวนการทํา

แผนชุมชนในการแกไขปใญหา  ขั้นตอนที่สี่ นํามาปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนที่หา การประเมินผล เพื่อสรุปหาทางปูองกันและสงเสริมในกิจกรรม

น้ัน ๆ  

 บริบทอําเภอขาณุวรลักษบุรี   จํานวนประชากรทั้งสิ้น 81,948 คน จํานวน 11 ตําบล  143  หมูบาน มีสถานบริการสาธารณสุข 

ประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จํานวน 1 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 17 แหง จํานวนอาสาสมัคร

สาธารณสุข 1789 คน     

  ผลจากการประเมินผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนในปีพ.ศ. 2558-2559 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีผลการดําเนินงาน หมูบานผานเกณฑแ รอยละ 88.00, 88.10 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาทั้งในระดับจังหวัด 

ภาคเหนือ และประเทศ และมีผลงานจากการดําเนินงานของชุมชนตางๆ เชิงประจักษแ มากมาย  ซึ่งในปีพุทธศักราช  2560 อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จํานวน 5 รางวัล ดังน้ี รางวัลชนะเลิศสาขาการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม

โรคติดตอ, สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ, สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน,สาขาสงเสริมสุขภาพ และสาขาการปูองกันและแกไขปใญหา
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เอดสแในชุมชนและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปนําเสนอผลงานไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่3 และรางวัลที่ 3 ระดับภาคเหนือ คือ 

สาขาเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดตอและสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน   ในระดับชุมชนมีผลการดําเนินงานผานเกณฑแประเมินชุมชน

เขมแข็งดานสิ่งแวดลอม (Active Community) ระดับทอง ทุกตําบล  ซึ่งผลการดําเนินงานตางๆน้ี เกิดจากการมีสวนรวมของเครือขายสุขภาพ

และชุมชนในการพัฒนาการดูแลสุขภาพ  (ขอมูล จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอขาณุวรลักษบุรี ปี 2560)   

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานกับการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ        

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานภายในคุมหรือละแวกบานหรือชุมชนให

เป็นตัวแทน ไดรับการอบรมจากเจาหนาที่สาธารณสุขตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะผูนําดาน

พฤติกรรมสุขภาพอนามัยการสงขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผนและประสานกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข 

ประสานกับแกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัว(กสค.) ในพื้นที่รับผิดชอบเพ่ือแนะนําความรูดานสาธารณสุขที่ถูกตองและนัดกลุมเปูาหมายไปรับ

บริการ รับคาตอบแทนเป็นรายเดือน มีชื่อยอวา  “ อสม.” (คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานภาค, 2551 : 3) 

ปใจจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการ

ดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคม และ

ปใจจัยดานการปฏิบัติงาน 

 ปใจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ศาสนา สภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดและ ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน สอดคลองกับการศึกษาของ สราวุธ วลัญชพฤกษแ (2543 : 126) ศึกษาเรื่องศักยภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ในการวางแผนพัฒนาและแกไขปใญหาสาธารณสุขระดับชุมชน จังหวัดอุดรธานี พบวา ระดับการศึกษามีผลตอศักยภาพของ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ในการวางแผนพัฒนาและแกไขปใญหาสาธารณสุขระดับชุมชน สอดคลองกับ จีราภา สุขสวัสด์ิ (2547 : 55) ศึกษา

เรื่องปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเสม็ด อําเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน 

 ปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคม   ผูวิจัยแบงเป็น 3 ดาน คือ ปใจจัยความพึงพอใจในตําแหนง  ดานการรับรูความสามารถของ

ตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม  

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชาการ สรุปไดวา ความพึงพอใจในตําแหนงหมายถึง ความรูสึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความ

สบายใจในตําแหนงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก  ความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความสนุก ความกระตือรือรน ความ

มุงมั่นที่จะทํางาน ความผูกพันกับหนวยงาน ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา   

 การรับรูความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเขาใจในบทบาทของตัวเองและตัดสินใจในการที่จะจัดการ และดําเนินการ

แสดงพฤติกรรมใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว ไดแก การนึกถึงผูอื่นเชิงบวก การมีอิทธิพลตอผูอื่นและความสัมพันธแกับผูอื่น  โดย การนึกถึงผูอื่น

เชิงบวก หมายถึง ความเขาใจ จิตใจ การกระทําของคนในชุมชนในทางที่ดี  การ มีอิทธิพลกับผูอื่น หมายถึง ความสามารถในการชักชวนคนใน

ชุมชนใหทํากิจกรรมที่เราตองการ  และ ความสัมพันธแกับผูอื่น หมายถึง ความสามารถในการติดตอ เชื่อมตอ สื่อกับ คนในชุมชน ผูนําทองถิ่น 

เจาหนาที่สาธารณสุข 

 แรงสนับสนุนทางดานสังคม หมายถึง สิ่งที่ผูรับไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในดานความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุ

สิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุมคน อาจมาจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน ผู นํา

ชุมชน เพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข 

 ปใจจัยดานการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ โดย 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานปฏิบัติ เป็นผูรวมดําเนินการ สั่งการ ควบคุมกํากับ ใหคําชี้แนะ ในกระบวนการจัดการดานสุขภาพ 4 ดาน
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ในการดําเนินงานพัฒนาหมูบานของตนเองใหเป็นหมูบานจัดการสุขภาพ ประกอบดวย (1) การจัดทําแผนดานสุขภาพ (2) การจัดการ

งบประมาณ (3) การจัดกิจกรรมดานสุขภาพ (4) การประเมินผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม  

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 กฤษยาภัสสรแ  ขาวปทุมทิพยแ (2556) ศึกษาการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

 ทัศพร  ชูศักด์ิ (2554) ศึกษารูปแบบความสัมพันธแเชิงสาเหตุของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  พื้นที่สาธารณสุขเขต 18 ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มี่มีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความพึงพอใจในงานและการเห็นคุณคาในตนเอง สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม 

ไดแก การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน สัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัครและลักษณะงาน 

 ธวัชชัย  วีระกิติกุล (2552) ศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน

การดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยดานการปฏิบัติ การไดรับการติดตามนิเทศหรืออบรมจากเจาหนาที่

สาธารณสุขของหมูบานที่ผานและไมผานเกณฑแประเมินหมูบานจัดการสุขภาพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท างสถิติ และปใจจัยที่มี

ความสัมพันธแกับการปฏิบัติตามบทบาท ไดแก รายได,  ระยะเวลาการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน,  ความพึงพอใจในตําแหนง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน, การรับรูความสามารถตนเองในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ, แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ าหนาที่

สาธารณสุข ครอบครัว เพื่อนบาน และสัมพันธภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานกับประชาชน ผูนําทองถิ่นและเจาหนาที่

สาธารณสุข มีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของสเปียรแแมนเทากับ -0.16, 0.14, 0.27, 0.23, 

0.28 และ 0.16 ตามลําดับ   

 วีราภรณแ คําศรี(บทคัดยอ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอนาจะหลวย  

จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 64.16 อายุเฉลี่ย 38.11 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 

74.39 สถานภาพสมรส รอยละ 93.98 อาชีพ เกษตรกรรม รอยละ 89.76 รายไดตอเดือนสวนมาก นอยกวา 5,000 บาท รอยละ 87.35 โดย

เฉลี่ยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมาแลว 5.76 ปี โดยเฉลี่ยรับผิดชอบ 10.55 หลังคาเรือน บทบาทหนาที่อื่นในชุมชน สวนมากไมมี

บทบาทอื่นใด รอยละ 49.70 คาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจดานปใจจัยจูงใจตามปใจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน 

จํานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ บทบาทหนาที่อื่นในชุมชน และการไดรับการฝึกอบรมไมมีความแตกตางกันยกเวน ระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัคร 

โดยกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ปี (p=0.018) และ 11 ปี ขึ้นไป (p = 0.019) จะมีระดับแรงจูงใจดานปใจจัยจูงใจสูงกวากลุมที่

ปฏิบัติงานมาระหวาง 6-10 ปี กลุมตัวอยางที่เป็นเพศหญิง จะมีระดับแรงจูงใจดานปใจจัยค้ําจุนมากกวาเพศชาย (p=0.04) และกลุมตัวอยางที่

ผานการอบรม 5 ครั้งขึ้นไปจะมีระดับแรงจูงใจดานปใจจัยค้ําจุนมากกวากลุมที่อบรมไมเกิน 1-2 ครั้งและที่ไมไดรับการอบรม (p=0.01)  การ

ปฏิบัติงาน ของกลุมตัวอยางโดยการประเมินตนเองในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางที่เป็นเพศหญิง จะมีการปฏิบัติงานได

ดีกวาเพศชาย (p = 0.03) กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีการปฏิบัติงานไดดีกวากลุมที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 

(p=0.003) กลุมตัวอยางที่รับผิดชอบ 10-12 หลังคาเรือน จะมีการปฏิบัติงานไดดีกวากลุมที่รับผิดชอบ 8-9 หลังคาเรือน (p=0.007) ปใจจัยจูงใจ

มีความสัมพันธแทางบวกระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานตามมุมมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (r = 0.382, p = 0.001) และมี

ความสัมพันธแทางบวกระดับตํ่ากับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตามมุมมองของเจาหนาที่ ( r = 0.165, p = 0.003) 

และ ปใจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธแทางบวกระดับปานกลางกับปใจจัยการปฏิบัติงานตามมุมมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( r = 

0.404, p = 0.001) และมีความสัมพันธแทางบวกระดับตํ่ากับการปฏิบัติงานตามมุมมองของเจาหนาที่ (r = 0.148, p = 0.007) 

    พัชรา ผิวขาว (2551 : 26) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ จังหวัดรอยเอ็ด ปี 2551 มีวัตถุประสงคแเพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ 4 ดาน คือ ดานการจัดทําแผน ดานการจัดการงบประมาณ ดานการจัดบริการสุขภาพ และดาน

การประเมินผลหมูบานจัดการสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา 1) การจัดทําแผนดานสุขภาพ จากการศึกษา พบวา ลักษณะการจัดทําแผนสวนใหญ  
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เป็นเจาหนาที่ /อสม.และ/หรือ แกนนําชุมชนรวมกันทํา รอยละ 79.57 ของหมูบานที่ถูกประเมิน 2) การจัดการงบประมาณ พบวา ประเด็นที่ยัง

มีปใญหาคือ มีหมูบานที่ไมไดรับงบประมาณจัดสรรจากองคแการบริหารส วนตําบล/เทศบาลตําบล จํานวน 16 หมูบาน รอยละ 1.44  นํา

งบประมาณไปใชในการแกไขปใญหาสาธารณสุขในชุมชนมากที่สุด  รอยละ  98.60  3)  ดานการจัดบริการสุขภาพในชุมชน   พบวา กิจกรรมดาน

การสรางสุขภาพในชุมชน  พบวากิจกรรมที่ดําเนินการมากที่สุด คือ การสงเสริมสตรีใหตรวจสุขภาพดวยตนเอง เชนการตรวจเตานมคนหามะเร็ง 

รอยละ 97.29 รองลงมาคือกิจกรรมออกกําลังกาย รอยละ 94.78  4)   การประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมูบาน  ทุกหมูบานมีกิจกรรมการ

ประเมินผล รอยละ 100 เมื่อพิจารณารูปแบบที่ใชในการประเมินผลพบวา   รอยละ 92.07 ของหมูบานที่ทําการประเมินใชแบบประเมินผล

หมูบานจัดการสุขภาพ รองลงมาคือการจัดประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมดําเนินการ รอยละ 75.33 และการใชแบบประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู

รวมกันของชุมชนในการพัฒนาหมูบาน รอยละ 55.98 สวนการประเมินผลการดําเนินงาน โดยการเปรียบเทียบกับแผนที่วางไวมีนอยที่สุด รอย

ละ 50.58    

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม แบงออกเป็น 4 สวนคือสวนที่ 1 แบบสอบถามปใจจัยสวนบุคคล สวนที่ 2  แบบทดสอบความรูเรื่องการ
ดําเนินการหมูบานจัดการสุขภาพสวนที่ 3  แบบสอบถามปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคม สวนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ  โดยผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 1) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พบดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity index: CVI) มีความถูกตอง  ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช  ความครอบคลุมและความสอดคลองของเน้ือหาแตละขอคําถาม  และคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามรายขอกับเน้ือหาหรือ
วัตถุประสงคแของการวิจัย (Index of Item Objective Congruence: IOC)  มีคา 0.5 ขึ้นไป   2) การตรวจความเชื่อมั่น (Reliability) นํา
แบบสอบถามไปทดสอบใชกับกลุมที่คลายคลึงกัน จํานวน 30 ตัวอยาง  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความรูและการปฏิบัติ ในการ
วิจัยครั้งน้ีใชวิธีหาความเชื่อมั่นตามแบบของ KR-20 ของคูเดอรแ-ริชารแดสัน (Kuder – Richardson reliability) ในการวิจัยครั้งน้ี มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ  0.709   และ 0.945  ตามลําดับ และการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคม (ความพึงพอใจใน
ตําแหนง, การมองผูอื่นทางบวก การมีอิทธิพลตอผูอื่น ความสัมพันธแกับผูอื่น และการสนับสนุนทางสังคม) ใชวิธีวัดความสอดคลองภายใน โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach‖s alpha coefficient) ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการวัดเครื่องมือหรือแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) (Cronbach, 1951) จากผลการวิเคราะหแ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.941 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 
1,789 คน  กลุมตัวอยาง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่มีประสบการณแทํางานมา 1 ปีขึ้นไป กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของ Krejcie and Morgan  ไดกลุมตัวอยาง 317 คนแลวไดดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางจําแนกรายตําบล  (จํานวน 11 ตําบล) ของ
อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ทําการสุมรายชื่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  และสง
แบบสอบถามไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามพื้นที่ทั้ง 11 ตําบล  เมื่อไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถวนนําไปลงรหัสและ
วิเคราะหแรายละเอียดของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลมีดังน้ี  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายปใจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
ปใจจัยดานปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ปใจจัยดานดานจิตวิทยาและสังคมและการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.)    2) การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยตาง ๆ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควแ (Chi-square) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ (Level of 
Significance) ไวที่ระดับ 0.05  สําหรับตัวแปรที่มีมาตรวัดระดับนามมาตรา (nominal scale) หรืออันดับมาตรา (ordinal scale)ไดแก เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส   3) การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคม รวมทั้งตัวแปรยอย ที่มีมาตร
วัดตัวแปรระดับชวงชั้น (interval scale) หรือ ระดับอัตราสวน (ratio scale) ไดแก ความพึงพอใจในตําแหนง การมองผูอื่นเชิงบวก การมี
อิทธิพลตอผูอื่น ความ สัมพันธแกับผูอื่น และการสนับสนุนทางสังคม กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการ
ดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน โดยตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหแวาขอมูลมีการกระจายแบบปกติ และกําหนดระดับนัยสําคัญ (Level of Significance)    
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมีดังตอไปนิ้ 
 1. ผลการศึกษาปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานจิตวิทยาสังคม และความรูการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็น

เพศหญิง (รอยละ 66.2) มีอายุเฉลี่ย 49.1 ปี (อายุตํ่าสุด 22 ปี อายุสูงสุด 71 ปี) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 67.8) รายไดของ

ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท (รอยละ 77.9) มีรายไดเฉลี่ย 8,612.9 บาท จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา 

(รอยละ 43.8) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 77.3) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และเป็น อสม.มานอยกวา 5 ปี (รอยละ 42.3) โดยมีระยะเวลาการ

เป็น อสม.เฉลี่ย 6.9 ปี กลุมตัวอยางมีความรูเรื่องการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับสูงมีระดับปใจจัยดานจิตวิทยาและ

สังคมในภาพรวมอยูในระดับสูง เชนกัน 

 2. ผลการศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดกําแพงเพชร พบวาระดับการปฏิบัติงานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 

42.9) เมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยรายดานพบวา ดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการจัดทําแผนดานสุขภาพ( x = 2.95, SD. = 0.101) 

รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ ( x = 2.93, SD. = 0.266) สวนดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือดานการจัดการงบประมาณ   

( x = 2.46, SD. = 0.073)  
 3. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานการปฏิบัติงาน และปใจจั ยดานจิตวิทยาสังคมกับการดําเนินงานหมูบาน
จัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรพบวา ความรู และปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคมภาพรวม มีความสัมพันธแกับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เมื่อพิจารณาในสวนปใจจัยยอยของปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคม พบวา ทุกปใจจัยมีความสัมพันธแกับ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขา ณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ยกเวน ปใจจัยดานความพึงพอใจในตําแหนงโดยปใจจัยยอยดานจิตวิทยาและสังคมมีคา
สหสัมพันธแสูงสุดคือ ปใจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ ปใจจัยดานความสัมพันธแกับผูอื่น ปใจจัยดานการมีอิทธิพลตอผูอื่น และปใจจัย
ดานการมองผูอื่นเชิงบวก 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานจิตวิทยาสังคม และความรูการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรพบวา อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 66.2) โดยมีอายุเฉลี่ย 49.1 ปี ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยมีรายไดเฉลี่ย 8,612 บาทตอเดือน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา (รอยละ 43.8) โดยมีระยะเวลาการเป็น 

อสม.เฉลี่ย 6.9 ปี  กลุมตัวอยางมีความรูเรื่องการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับสูง (รอยละ 90.5) มีระดับปใจจัยดาน

จิตวิทยาและสังคมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 64.7) หมายความวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่ดําเนินงานหมูบาน

จัดการสุขภาพ สวนใหญเป็นเพศหญิง อยูในวัยแรงงาน อาชีพใชกําลังและแรงงานมาก มีรายไดนอย จบการศึกษาระดับภาคบังคับ มี

ประสบการณแดานการทํางานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานปานกลางไมมาก ไมนอย มีความรูเรื่องการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ

อยูในระดับดี ปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคมอยูในระดับกลาง ๆ ไมมาก ไมนอย อภิปรายไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานกลุมน้ีมีความ

พรอมในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ ดวย เพราะ1) เป็นวัยผูใหญมีวุฒิภาวะสงผลใหมีความรับผิดชอบสูง 2) การมีความรูในร ะดับดี 

หมายถึงการมีประสบการณแเรื่องการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพสูง 3.มีความพึงพอใจในความเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

และการรับรูความสามารถของตนเองในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ เป็นไปตามแนวคิดของคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ( 
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2544) ที่กําหนด คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเริ่มตนไว 1) อายุไมตํ่ากวา 18 ปี บริบูรณแ2 ) มีความรู สามารถอานออก

เขียนได3) สมัครใจและเสียสละเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานสาธารณสุข สอดคลองกับ จารุพงศแ  พลเดช (2551) ที่กลาววา ลักษณะของ

อาสาสมัครที่สําคัญที่จะสงผลใหงานสําเร็จ คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตอง เต็มใจทํางาน ต้ังใจทํางาน พอใจที่จะทํางาน ดีใจที่ได

ทํางาน ภาคภูมิใจในงานที่ทํา 

 2. ผลการศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี  

จังหวัดกําแพงเพชร พบวาระดับการปฏิบัติในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา

การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานกลุมนี้ตามกิจกรรมหมูบานจัดการสุขภาพอยูในระดับกลาง ๆ ไมมากไมนอย ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะสวนใหญเป็นเพศหญิง อยูในวัยแรงงาน อาชีพใชกําลังและแรงงานมาก มีรายไดนอย จึงแบงเวลาครึ่งหน่ึงไปในเรื่องการประกอบอาชีพ

และงานสวนตัว เวลาอีกครั้งใหกับงานสวนรวม สอดคลองกับทฤษฎีความตองการการของมาสโลMaslow (Donnelly, Jr el al. , 1998: 271-

273)  ความตองการสิ่งแรกเป็นความตองการในดําเนินชีวิต (ตอบสนองโดยใหคาจางดานสวัสดิการ ตอบสนองโดยใหชุดแตงกาย  จัดรถรับสง  

ใหคารักษาพยาบาล  และอื่น ๆ) ความตองการ ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการทํางาน ขั้นที่ 3และ ขั้นที่ 4  เกี่ยวกับการ

สมาคมและการไดรับยกยอง สอดคลองกับกฤษยาภัสสรแ  ขาวปทุมทิพยแ (2556) ศึกษาการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการสงเสริม

สุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางโดย

รวมอยูในระดับปานกลางและสอดคลองกับ วีราภรณแ คําศรี(บทคัดยอ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน อําเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 64.16อายุเฉลี่ย 38.11 ปี จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 74.39 สถานภาพสมรส รอยละ 93.98 อาชีพ เกษตรกรรม รอยละ 89.76 รายไดตอเดือนสวนมาก นอย

กวา 5,000 บาท รอยละ 87.35 โดยเฉลี่ยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมาแลว 5.76 ปี โดยเฉลี่ยรับผิดชอบ 10.55 หลังคาเรือน 

บทบาทหนาที่อื่นในชุมชน สวนมากไมมีบทบาทอื่นใด รอยละ 49.70 คาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจดานปใจจัยจูงใจตามปใจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ บทบาทหนาที่อื่นในชุมชน และการไดรับการฝึกอบรมไมมีความแตกตาง

กันยกเวน ระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัคร โดยกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ปี (p=0.018) และ 11 ปี ขึ้นไป (p = 0.019) จะมีระดับ

แรงจูงใจดานปใจจัยจูงใจสูงกวากลุมที่ปฏิบัติงานมาระหวาง 6-10 ปี กลุมตัวอยางที่เป็นเพศหญิง จะมีระดับแรงจูงใจดานปใจจัยค้ําจุนมากกวาเพศ

ชาย (p=0.04) และกลุมตัวอยางที่ผานการอบรม 5 ครั้งขึ้นไปจะมีระดับแรงจูงใจดานปใจจัยค้ําจุนมากกวากลุมที่อบรมไมเกิน 1-2 ครั้งและที่ไมได

รับการอบรม (p=0.01)  การปฏิบัติงาน ของกลุมตัวอยางโดยการประเมินตนเองในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางที่เป็น

เพศหญิง จะมีการปฏิบัติงานไดดีกวาเพศชาย (p = 0.03) กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีการปฏิบัติงานไดดีกวากลุมที่มี

การศึกษาระดับประถมศึกษา (p=0.003) กลุมตัวอยางที่รับผิดชอบ 10-12 หลังคาเรือน จะมีการปฏิบัติงานไดดีกวากลุมที่รับผิดชอบ 8-9 

หลังคาเรือน (p=0.007) ปใจจัยจูงใจมีความสัมพันธแทางบวกระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานตามมุมมองของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (r = 0.382, p = 0.001) และมีความสัมพันธแทางบวกระดับตํ่ากับการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตามมุมมอง

ของเจาหนาที่ (r = 0.165, p = 0.003) และ ปใจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธแทางบวกระดับปานกลางกับปใจจัยการปฏิบัติงานตามมุมมองของ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (r = 0.404, p = 0.001) และมีความสัมพันธแทางบวกระดับตํ่ากับการปฏิบัติงานตามมุมมองของเจาหนาที่ 

(r = 0.148, p = 0.007) 

 3. จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานการปฏิบัติงาน และปใจจัยดานจิตวิทยาสังคมกับการ

ดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรพบวา ความรูและปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคมมีความสัมพันธแ กับ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.000) 

โดยเฉพาะกลุมที่มีระดับปใจจัยดานจิตวิทยาและสังคมในระดับปานกลางจะมีการปฏิบัติดีกวากลุมอื่น ๆ หมายความวา การดําเนินงานหมูบ าน

จัดการจะประสบผลสําเร็จ เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรู เรื่องการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพมีความพึงพอใจใน
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ตําแหนง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพและมีแรงสนับสนุนทางสังคมอภิปรายไดวาเงื่อนไขสําคัญที่

ทําใหการดําเนินงานหมูบานจัดการจะประสบผลสําเร็จปใจจัยแรกคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตองมีความรูเรื่องการดําเนินงาน

หมูบานจัดการสุขภาพคือการที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีประสบการณแมีการกระทํา มีการปฏิบัติในการดําเนินงานหมูบานจัดการ

สุขภาพ 5 ขั้นตอน ไดแก สํารวจกลไกหลักและประเมินสถานการณแสรางเวทีการเรียนรูในหมูบาน/ชุมชนกระบวนการทําแผนชุมชนปฏิบัติการ

ตามแผนการประเมินผลเป็นไปตามแนวคิดของบลูมที่กลาววา ความรูคือเกิดจากประสบการณแการกระทําซ้ํา ๆจนเกิดการตกผลึกกลายเป็น

ขั้นตอนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปใจจัยตอมาคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตองมีความพึงพอใจในความเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานมีีวามรูสึกทางบวก ความชอบ ีวามสบายใจในตําแหนงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก  ความสุข

อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ความสนุก ความกระตือรือรน ความมุงมั่นที่จะทํางาน ความผูกพันกับหนวยงาน ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของ

งานที่ทําเป็นไปตามแนวคิดของ Frederick Herzberg  (อางใน Hodgetts, 1990)  เสนอทฤษฎีการจูงใจวา ปใจจัยกระตุน หรือปใจจัยจูงใจต้ังชื่อ

วา Motivation Factors เป็นปใจจัยเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติมีผลตอความพึงพอใจในงานโดยตรง และมีผลตอการเพิ่มหรือลดผลผลิตของงาน

ดวย ไดแก ลักษณะของงาน (The Work itself)  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition)   ความเจริญกาวหนา (Advancement)  ความ

เจริญงอกงามที่เป็นไปได (Possibility of growth)   ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความสําเร็จ (Achievement) และอีกปใจจัยหน่ึง 

คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความเขาใจในบทบาทของตัวเองและตัดสินใจในการที่จะจัดการ และดําเนินการแสดงพฤติกรรมให

บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว ไดแก การนึกถึงผูอื่นเชิงบวกการมีอิทธิพลตอผูอื่นและความสัมพันธแกับผูอื่นเป็นไปตามทฤษฎีความสามารถตนเอง 

ประกอบดวย แนวคิดที่สําคัญคือ การรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวังในผลลัพธแของการปฏิบัติ ปใจจัยสําคัญอีกประเด็นหน่ึง คือ 

อาสาสมัครสาธารณสุขควรไดรับความชวยเหลือสนับสนุนทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการ

สนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุมคน และเป็นผลใหผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมการมีสุขภาพดี การไดรับความชวยเหลืออาจ

มาจากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง เพื่อนบาน ผูนําชุมชน เพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข เป็นไปตามทฤษฎี

แรงสนับสนุนทางดานสังคม (Social Support)แคพแพลน (Caplan , 1976 : 39 - 42)กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคล

ไดรับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุมบุคคล อาจเป็นทางขาวสาร เงิน กําลังงาน หรือทางอารมณแ ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปูาหมายที่ ผูให

ตองการสอดคลองกับ ทัศพร  ชูศักด์ิ (2554) ศึกษารูปแบบความสัมพันธแเชิงสาเหตุของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) พื้นที่สาธารณสุขเขต 18 ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มี่มีอิทธิพลทางตรงตอ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความพึงพอใจในงานและการเห็นคุณคาในตนเอง 

สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม ไดแก การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน สัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัครและลักษณะงาน

ธวัชชัย  วีระกิติกุล (2552) ศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานหมูบาน

จัดการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยดานการปฏิบัติ การไดรับการติดตามนิเทศหรืออบรมจากเจาหนาที่สาธารณสุขของ

หมูบานที่ผานและไมผานเกณฑแประเมินหมูบานจัดการสุขภาพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการ

ปฏิบัติตามบทบาท ไดแก รายได,  ระยะเวลาการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ความพึงพอใจในตําแหนง อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน การรับรูความสามารถตนเองและความรูในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสั งคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข 

ครอบครัว เพื่อนบาน และสัมพันธภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานกับประชาชน ผูนําทองถิ่นและเจาหนาที่สาธารณสุข มี

ความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของสเปียรแแมนเทากับ -0.16, 0.14, 0.27, 0.23, 0.28 และ 

0.16 ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะ  

  วิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ ดังน้ี 
 1. ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของควรมีการจัดอบรม ประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนองคแความรูเรื่องการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ
เพื่อ สรางเสริมประสบการณแการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น 
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 2. ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหเกิดการสนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ ไดแก 1) เจาหนาที่
สาธารณสุข ควรสนับสนุน ขอมูล สื่อ ความรู สิ่งของที่ใชและเกี่ยวของ 2) ครอบครัวควรใหความรัก ความเขา ใจบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 3) เพื่อนบาน ควรใหความชวยเหลือในการดําเนินงานตามความสามารถ 
 3. ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของควรสงเสริมพัฒนาทักษะดานการสื่อสารใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยเฉพาะดาน
ภาวะผูนําเพื่อใหเกิดการโนมนาวจิตใจประชาชนใหมารวมมือการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ 
 4. ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของควรพัฒนาจิตใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปลี่ยนมุมมองการคิดลบเป็นคิดบวกกอน
เสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่สําเร็จมักจะมีจุดเริ่มตนจากการ“คิดบวก”เสมอ  

กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาเป็นอยางย่ิงจากรองศาสตราจารยแ ดร.สมโภช  รติโอฬาร อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลักและ
รองศาสตราจารยแ ดร.วรางคณา  จันทรแคง อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวมที่ไดใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสเป็นอยางดีย่ิง 

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ปรากฏนามในวิจัยฉบับน้ี ที่ไดใหความอนุเคราะหแและสละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยและไดใหขอเสนอแนะอันเป็นประโยชนแตอการทําวิจัยครั้งน้ี ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของในการอํานวยความ
สะดวก สนับสนุนและใหขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการทําวิจัย ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลทุกแหงในอําเภอขาณุวร
ลักษบุรีจังหวัดกําแพงเพชร และที่สําคัญอยางย่ิงคือทานสาธารณสุขอําเภอขาณุวรลักษบุรีและหัวหนาฝุายบนสาธารณสุขอําเภอขาณุวรลักษบุรีทค่
ใหความรวมมือเป็นอยางดีย่ิงในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการทําวิจัย 

 ขอขอบคุณ บุคคลในครอบครัว อินทมาสสามีและบุตร ที่เป็นแรงสนับสนุน ใหการชวยเหลือและเป็นกําลังใจ กําลังทรัพยแในการ
ดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณคาและประโยชนแอันเกิดจากวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาในพระคุณบิดา คุณมารดา คณาจารยแตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบาน อ าเภอโพธิป์ระทับชาง จังหวัดพิจิตร 

Factors Associated with Prevention and Control Performance of Hypertension among Village 
Health Volunteers in Pho Prathap Chang District, Phichit Province 

 

ณัชปภา   คัชมาตยแ1 
  Nuchpapha Kutchamat 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา (1) การปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร (2) ปใจจัยที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสู งของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก ลักษณะสวนบุคคล ความรู การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจ และ (3) ความสัมพันธแระหวาง
ลักษณะสวนบุคล ความรู การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร รูปแบบการวิจัย เชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในอําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 280 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบไคสแควรแ  แล ะการวิเคราะหแสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแของเพียรแสัน ผลการวิจัยพบวา   

(1) การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (2) ปใจจัยที่เกี่ยวของ พบวา สวนใหญ
เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 48.79 ปี จบชั้นประถมศึกษา สถานภาพสมรสคู มีรายได 5,000 บาทตอเดือน อาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา ในการ
ปฏิบัติงาน เฉลี่ย 8.47 ปี เป็นกรรมการกองทุนตางๆ มีโรคประจําตัว ไดแก โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด มีความรู การสนับสนุนทางสังคม และ
แรงจูงใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (r = .154 ) ความรู (r = .603 ) การสนับสนุนทางสังคม (r = .626 ) 
และแรงจูงใจ (r =.741) มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ค าส าคัญ:   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  การปูองกันและควบคุมโรค  ความดันโลหิตสูง 
 

Abstract 
          The objectives of this research were to study: (1) prevention and control performance of hypertension among 
village health volunteers (VHVs); (2) factors related to prevention and control performance of hypertension among VHVs 
including personal characteristics, knowledge, social support, and motivation; and (3) association between personal 
characteristics, knowledge, social support and motivation and hypertension prevention/control performance of VHVs in 
Phichit‖s Pho Prathap Chang district. This quantitative research was conducted in 280 randomly selected VHVs in the 
district. Data were collected using a questionnaire and analyzed to determine frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Chi-square test, and Pearson's correlation coefficient. The findings showed that:  

(1) the overall hypertension prevention and control performance was at a moderate level; (2) the related 
factors were VHV/respondents‖ being mostly married females aged 48.79 years on average, having completed primary 
school, having a monthly income of 5,000 baht, being farmers, having an average working period of 8.47 years, being 
members of various fund committees, having  chronic hypertension and having knowledge, social support and motivation 
at a moderate level; and (3) working duration (r = .154), knowledge (r = .603), social support (r = .626), and motivation (r 
=.741 ) were significantly associated with the hypertension prevention and control performance of VHVs (p = 0.05). 
 

Keywords: village health volunteer (VHV); disease prevention and control; hypertension  

                                                             
1 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อีเมลแ : nutvara1892@gmail.com 
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บทน า 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม. ) มีบทบาทที่สําคัญ ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย 
(Change agent) ของประชาชน และเป็นผูประสานงานระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  1 คน 
ดูแลรับผิดชอบประชาชนในละแวก 8 - 15 หลังคาเรือน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2552)  ผลศึกษาในการประเมินศักยภาพและบทบาทของ อสม. ในบริบทสังคมไทยที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณแสุขภาพของโกมาตร   จึงเสถียรทรัพยแ (2550) พบวา อาสาสมัครสวนใหญไดรับความเชื่อถือวาเป็นผู
อุทิศตนใหกับการทํางานเพื่อชุมชน มีความรูและใสใจในเรื่องสุขภาพ แมวาปใจจุบันนโยบายสาธารณสุขมูลฐานจะไมไดรับความสําคัญมากนัก แต
กระบวนการ อสม.ก็ยังมีชีวิตและยังดําเนินไปอยางแข็งขัน อสม.ในปใจจุบันมากกวารอยละ 35 เป็นกลุมคนรุนใหมที่เพิ่งเขามาเป็นอาสาสมัครได
ไมเกิน 5 ปี  ในขณะเดียวกันก็มี อสม.หญิงเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ืองจนมีสัดสวนถึง  รอยละ 70 

ปใจจุบันจังหวัดพิจิตรมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม. )  จํานวน  13,354 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร , 
2562 ) อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร   ที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู มีอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. )  จํานวน  980  คน เกณฑแในการคัดเลือก   
อสม. เลือกจากชาวบานในแตละกลุมบาน อสม.  1 คน ตอ  จํานวน  10 - 15 หลังคาเรือน   อสม. โดยสวนใหญของอําเภอโพธิ์ประทับชาง เป็น
กลุมเกษตรกร  มีรายไดนอย  การศึกษา สวนใหญตํ่ากวาระดับมัธยมปลาย  บางสวนเป็นคณะกรรมการหมูบาน และเป็นผูนํากลุมตางๆ   และ
แกนนําของหมูบาน  ปใญหาสวนหน่ึงในการทํางานของ อสม. อําเภอ โพธิ์ประทับชาง คือ  อสม.ที่มีอายุมากหรือบางคนเคยทํางานมานานแตมี
ขอดอยเรื่องวิชาการและการอาน การเขียน บางสวนมีภารกิจสวนตัวมาก  ประกอบกับบทบาทหนาที่ของ อสม.มีมากขึ้น เชน การจัดทํารายงาน
และบันทึกการคัดกรองตางๆ ตองเดินทางไปรับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู   การรวมกิจกรรมจิตอาสา การทํางาน
เชิงรุกในละแวกและกิจกรรมสวนรวมภาพตําบล   อําเภอ   และจังหวัด  ทําใหอสม.บางสวนลาออกไป และ มีอสม.สมัครเขามาใหมระหวางปี  
อสม. เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความแตกตางของความรู ประสบการณแ และวัยตางๆ หลากหลาย  อสม. ตองมีการปรับตัวในการทํางานของ
ตนเองและการทํางานเป็นทีม  โดยเฉพาะงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นงานหน่ึงที่ตองดําเนินงานเชิงรุก   และตองมีทักษะ
ในการทํางานหลายดาน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   โพธิ์ประทับชาง   อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวังหวัดพิจิตร , 2562) 
                โรคความดันโลหิตสูง เป็น 1 ในสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชากรทั่วโลกตายกอนวัยอันควรและเป็นปใญหาที่กําลังรุนแรงขึ้น จากขอมูล
องคแกรอนามัยโลกพบวาโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5ลานคน หรือ รอยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด   โดยผูที่
มีความดันโลหิตสูงทั่วโลก มีจํานวนเกือบถึงพันลานคน (WHO,2013 อางในสํานักโรค  ไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2561)  
สําหรับสถานการณแความดันโลหิตสูง   ประเทศไทย พบวาอัตราปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูงตอ100,000 คน ในรอบ 5 ปีที่ผานมา (พ.ศ. 2556 
– 2560) เพิ่มขึ้นจาก 12,342.14   เป็น 14,926.47 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561อางในสํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2561) และอัตราปุวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูงตอ 100,000 คน ในรอบ 3 ปีที่ผานมา 
(พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มขึ้นจาก 916.89  เป็น 1,353.01  (ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 
2561อางในสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2561) 
             ประชาชนจังหวัดพิจิตร มีสาเหตุการปุวยตามกลุมสาเหตุของผูปุวยใน ในชวง ปี 2559 – 2561 พบวา  โรคความผิดปกติเกี่ยวกับตอม
ไรทอโภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่นๆ  โรคความดันโลหิตสูง  และโรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติ เป็น 3 สาเหตุแรก ตามลา
ดับ   สวนสาเหตุการตาย ในชวง ปี 2559 – 2561 พบวา โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตาย   1 ใน 10 อันดับแรก  (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร , 2562 ) สําหรับอําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร ที่เป็นพื้นที่วิจัย  พบวา โรคความดันโลหิตสูงเป็นปใญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ของอําเภอเชนกัน กลาวคือ สาเหตุการเจ็บปุวยผูปุวยนอกของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง  ในชวง ปี 2559 – 2561 3  ลําดับแรก  คือ  โรค
ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  และโรคไขหวัด  ตามลําดับ  (โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร , 2562)  สวนสาเหตุ 10 อันดับการ
เสียชีวิตของประชาชน อําเภอโพธิ์ประทับชาง  พบ โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุการตาย  1 ใน 10 อันดับแรกคลายคลึงกับจังหวัดพิจิตร  
โดยอําเภอโพธิ์ประทับชางมีอัตราปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูง  ยอนหลัง 3 ปี  ใน 2559-2561   คือ  10,407.64  /แสนประชากร  , 
10,648.4/แสนประชากร  และ  10739.84/  แสนประชากร  ตามลําดับ พบ อัตราปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม  ยอนหลัง 3 ปี     ใน
ปี 2559-2561   คือ  1,036.28/แสนประชากร ,1,245.85/แสนประชากร และ 2,198.32/ แสนประชากร ตามลําดับ  และพบ อัตราตายดวย
โรคความดันโลหิตสูง  ยอนหลัง   3 ปี  ในชวง 2559-2561  คือ   2,100 /แสนประชากร ,  1,540 /แสนประชากร)  และ 2,880 /แสน
ประชากร) ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ประทับชาง  อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร , 2562) 

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เป็นตนแบบในการสรางสุขภาพ และ  เป็นผูรวมดําเนินการ สั่งการ ควบคุมกํากับ ให
คําชี้แนะ ในกระบวนการจัดการดานสุขภาพ 4 ดาน ไดแก การจัดทําแผนดานสุขภาพ การจัดการงบประมาณ การจัดกิจกรรมดานสุขภาพ และ
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การประเมินผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน เชน โรค
ความดันโลหิตสูง  โดยมีบทบาทในการคัดกรองและลดความเสี่ยงตอการเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อปูองกันและควบคุมโรค โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก  การใหความรู  สนับสนุน
ทรัพยากร สรางแรงจูงใจ ตลอดจนติดตามนิเทศการทํางานของอสม.  อยางตอเน่ือง (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 2556) 
             จากการศึกษาทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคคล ( Individual Performance Factor) ไดแก ลักษณะ
ของบุคคล (Individual Attributes) ซึ่งประกอบดวย ลักษณะประชากร ความรูความสามารถ และลักษณะจิตวิทยา   ความพยายามในการ
ทํางาน  (Work Effort) และการสนับสนุนจากองคแการ(Organization  Support) (Schermerhorn .  et al,2008:151อางใน เพ็ญศรี หวาน
ลอม,2558)  นอกจากน้ีอธิบายวาแรงสนับสนุนทางสังคม  4 ดาน คือ  แรงสนับสนุนทางดานอารมณแ (emotion support) แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานขอมูลขาวสาร (information support)    แรงสนับสนุนทางสังคมเครื่องมือหรือสิ่งของ(instrumental support) ( House 1980 
Quoted in Pearson 1990:180  ดาราวรรณ  รองเมือง,2561หนา 85) และแรงสนับสนุนโดยการใหการประเมินผล (appraisal support) 
และปใจจัยจูงใจและปใจจัยค้ําจุนก็เป็นปใจจัยที่สําคัญที่อธิบายความพึงพอใจที่จะทําใหบุคคลทํางานใหสําเร็จตามเปูาหมาย  ดังน้ันผูวิจัย จึงสนใจที่
จะศึกษา “ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดัน  โลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอ
โพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร”  เพื่อนําผลการศึกษาใชในการวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน รวมทั้งการ
สรางขวัญกําลังใจ และเพิ่มศักยภาพใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

  
วัตถุประสงคแการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน อาํเภอโพธิ์

ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่เก่ียวของการปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดัน 

โลหิตสูงของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร  ไดแก  ลักษณะสวนบุคคล  ความรู  แรง

สนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางลักษณะสวนบุคล ความรู การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจกับการปฏบิัติงานปูองกันและ

ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

 

ประโยชนแท่ีไดรับ 
1. นําผลของการศึกษาวิจัยที่ไดไปใชเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานและกระบวนการ

ทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขในการควบคุมปูองกันโรคความดันโลหิตสูงในหนวยงาน 

2. ผลของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะนําไปใชเป็นแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมในเรื่อง บทบาทชองอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานตอไป 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ    

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละกลุมบาน และไดรับการอบรม

ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพอนามั ย (Change 

agents) การสื่อขาวสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผนงาน และการประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนใหบริการ

สาธารณสุขดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝูาระวัง และปูองกันโรค การชวยเหลือ และรักษาพยาบาลขั้นตนโดยใชยา และเวชภัณฑแ

ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปุวยไปรับบริการ การฟื้นฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานในหมูบาน/ชุมชน   
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 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เป็น บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละกลุมบาน ซึ่งจะตอง เป็นบุคคลที่มี

ภูมิลําเนาอยูในหมูบาน มีความรูขั้นตํ่าสามารถอานออกเขียนได  สมัครใจและเสียสละ สนใจเขารวมหรือเคยเขารวมในการดําเนินงาน

สาธารณสุข  และไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะผูนําดานสุขภาพ  สื่อขาว

สาธารณสุข  แนะนําเผยแพรความรู วางแผนงาน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดานตาง ๆ (กองสุขภาพ

ภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ,2555) 

 ปใญหาที่พบในการทํางานของ อสม. โพธิ์ประทับชาง คือ  อสม.ที่มีอายุการทํางานมานานบางสวน  มักจะมีขอดอยเรื่องวิชาการและ

การอานเขียน   อสม.บางสวนมีภารกิจสวนตัวมาก  ประกอบกับบทบาทหนาที่ของ อสม.มีมากขึ้น เชน  ตองรับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ  การ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู   การรวมกิจกรรมจิตอาสา การทํางานเชิงรุกในละแวกและกิจกรรมสวนรวมภาพตําบล  อําเภอและจังหวัด  การจัดทํา

รายงานและบันทึกการคัดกรองตางๆ   ทําให อสม.บางสวนลาออกและ มี อสม.สมัครเขามาใหมระหวางปี   กลุม อสม. เกิดการเปลี่ยนแปลง

และมีความแตกตางของความรู  ประสบการณแ  และวัยตางๆ หลากหลาย  อสม. ตองมีการปรับตัวในการทํางานรวมกัน  โดยเฉพาะงานปูองกัน

และควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นงานหน่ึงที่ตองดําเนินงานเชิงรุกและตองมีทักษะในการทํางานหลายดาน  (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โพธิ์ประทับชาง  อําเภอโพธิ์ประทับชาง   จังหวังหวัดพิจิตร , 2562) 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีบทบาทในงานคัดกรองและลดความเสี่ยงตอการเป็นโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน โรค

ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีแนวโนมมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากปใจจัยเสี่ยงหลายปใจจัยทั้งพันธุกรรม อายุ แล ะ

สภาพแวดลอมรวมถึงวิถีชีวิต การดําเนินงานเฝูาระวังโรคความดันโลหิตสูงเพื่อปูองกันและควบคุมโรคน้ัน ตองทําทั้งในระดับปฐมภูมิ คือ ใหสุข

ศึกษา และการสงเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีความรู ทราบถึงความเสี่ยงของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระดับทุติยภูมิคือ การ

เฝูาระวังผูที่มีความเสี่ยง คนหาการคัดกรองและการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรกในประชากรกลุมเสี่ยง และการระดับตติยภูมิคือเฝูาระวังในผูปุวยเพื่อ

ควบคุมโรค ปูองกันการเกิดภาวะแทรกซอนและฟื้นฟูสภาพ ในชุมชนมีการดําเนินงานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยมีพยาบาลชุมชนรวมกับ 

อสม.ในชุมชนที่เป็นรวมเป็นเครือขาย และเป็นแกนนําในการดําเนินงานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขมีบทบาท

ในการใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ใหความรูแก อสม. ติดตามนิเทศการทํางานอยางตอเน่ือง สนับสนุนให  ผูที่มีปใจจัยเสี่ยงมารับการคัดกรอง 

และกํากับการคัดกรองใหเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนโดยผานการเย่ียมบาน และดูแลครอบครัว  

(สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแกน  , 2555 ) 

 การดําเนินงานควบคุมปูองกันโรคความดันโลหิตสูงน้ัน  กระทรวงสาธารณสุขไดมี  การดําเนินงานควบคุมโรคโดยมีเปูาประสงคแในการ

ดําเนินงาน   เพื่อลดอัตราการเกิดโรครายใหม ชุมชน สรางความตระหนักตอโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนและลดความชุกของโรคความดันโลหิต

สูงที่ควบคุมไมไดในผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยมีพยาบาลชุมชนและ อสม. รวมกันดําเนินงานดังน้ี (กรมการแ พทยแ  

กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 

ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมของเฮาสแ(House,1980) แบงเป็น 4 ดาน คือ ดานอารมณแ ดานขอมูลขาวสาร ดาน

เครื่องมือหรือสิ่งของและดานการประเมินผล ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข  หมายถึง การติดตามสนับสนุนจาก

เจาหนาที่สาธารณสุขในชวยเหลือเพื่อใหการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการปูองกันและควบคุมโรค

ความดันโลหิตสูง จนประสบผลสําเร็จ แนวคิดทฤษฎี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน  โดยใชทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรแเบอรแก (Herzberg ,1959อางใน สรอยตระกูล (ติวยานนทแ) อรรถมานะ, 2545:141-142) 

แรงจูงใจเป็นสิ่งหน่ึงที่ทําใหบุคคลตองการทํางาน โดยในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและ

ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยใชทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรแเบอรแก (Herzberg ,1959อางใน สรอย

ตระกูล (ติวยานนทแ) อรรถมานะ, 2545:141-142)  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สรุปความตองการของคนในองคแการที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและไมพึง

พอใจในงาน โดยมี  2  ปใจจัย คือปใจจัยจูงใจเป็นสภาพแวดลอมของการทํางานที่ทําใหเกิดความพอใจและการจูงใจในการทํางาน และปใจจัยค้ําจุน

หรือปใจจัยอนามัยเป็นสภาพแวดลอมของการทํางานที่จะปูองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานและรักษาใหบุคคลากรปฏิบัติงานในองคแการตอไป 
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สาธิมน  ศิริสมบูรณแเวช (2542) ไดศึกษาวิจัยปใจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี 

พบวา ปใญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ดานขอมูลขาวสารพบวา มีปใญหาดานขาดวัสดุ/อุปกรณแ ที่ใชในการเผยแพร

ขอมูลขาวสารสาธารณสุขมากที่สุด (รอยละ 12.74) รองลงมาเป็นปใญหาเกี่ยวกับประชาชนสวนใหญไมสนใจตอขอมูลขาวสารที่ อสม.เผยแพร 

รอยละ 9.43 นอยที่สุดคือปใญหาดานขาดการสนับสนุนขอมูลขาวสารที่ทันสมัยจากเจาหนาที่สาธารณสุข (รอยละ 4.25) 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพยแ (2550) ไดศึกษาเรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุข : ศักยภาพและบทบาทในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนไป พบวา 

แมวาปใจจุบันนโยบายสาธารณสุขมูลฐานจะ   ไมไดรับความสําคัญมากนัก แตกระบวนการ อสม.ก็ยังมีชีวิตและยังดําเนินไปอยางแข็งขัน  อสม.    

ในปใจจุบันมากกวารอยละ 35 เป็นกลุมคนรุนใหมที่เพิ่งเขามาเป็นอาสาสมัครไดไมเกิน 5 ปี  ในขณะเดียวกันก็มี อสม.หญิงเพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเน่ืองจนมีสัดสวนถึงรอยละ 70 อสม.เหลาน้ีทํางานไดดีในลักษณะงานที่เสร็จสิ้นไดในระยะเวลาสั้นๆ เชน การสํารวจขอมูล , การรณรงคแ             

เรื่องโรคตาง ๆ, การกระจายขอมูลขาวสาร แตมีขอจํากัดในการทํางานที่ตองใชเวลาตอเน่ืองยาวนาน  เชน การดูแลผูปุวยเรื้ อรัง อาสาสมัคร

สาธารณสุขสวนใหญมาจากผูที่มีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจไมสูงนัก จึงมีคําถามวาทําอยางไรจึงจะสามารถระดมกลุมบุคคลที่มีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจสังคมที่สูงขึ้นและมีความพรอมที่จะเสียสละไดใหเขาสูกระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมากขึ้น  ระบบการสนับสนุนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายการกระจายอํานาจ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในระยะหลังทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขตองเขาไปมีสวน

พัวพันกับการเมืองไทยในลักษณะตางๆ ไดแสดงใหเห็นวัฒนธรรมทางความคิด, ปฏิบัติการ และรูปแบบของอาสาสมัครในการพัฒนาชุมชนที่มี

หลากหลายมากขึ้น รูปธรรมเหลาน้ีชี้ใหเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครไดรับความยอมรับและเป็นสวนหน่ึงของขบวนการทางสังคมที่ควรไดรับ

การสนับสนุนใหมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต 

         ธินกร ไฝเพชร(2551) ไดศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในงาน

สุขภาพภาคประชาชน อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา อายุและการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในงานสุขภาพภาคประชาชน 

            เอกรินทรแ  โปตะเวช (2551) ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานในอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย พบวา ระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภอศรี

เชียงใหม จังหวัดหนองคาย อยูในระดับสูง และแรงจูงใจมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน 

            ประดิษฐแ  ธรรมคงและคณะ (2555) ไดศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานในจังหวัดศรีสะเกษ  พบวา สถานภาพสมรสและแรงจูงใจ มีค วามสัมพันธแกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

          การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้ง

น้ี ไดแก อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน  ของอําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร อสม.ที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ปี ในพื้นที่

อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตรและเคยไดรับการประชมุหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง คํานวณสัดสวน

จํานวนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบานในตําบลตางๆ   จากสูตร  ตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่และ        มอรแแกน( Robert V. 

Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)    จํานวน 280 คน  การสุมตัวอยางกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

ใชวิธีการสุมอยางงาย คือ เลือกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบานทั้ง 7 ตําบล  ระหวาง วันที่  1  สิงหาคม 2561  ถึง   30  สิงหาคม  2561 

วิเคราะหแขอมลูโดยการแจกแจงความถี ่  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบไคสแควรแ  และการวิเคราะหแสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแของเพียรแสัน 
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ผลการวิจัย 

           1. ผลการศึกษา การปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์

ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม สวนใหญมีระดับการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 65.36 รองลงมา ระดับมาก รอยละ18.57 

และระดับนอย  รอยละ16.07  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการเป็นแบบอยาง   (  =4.18) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด    

เมื่อพิจารณาในรายประเด็น อยูในระดับมากทุกประเด็น  ๆที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  อสม.รับประทานผักผลไมเป็นประจํา หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 

ไขมันสูง  และหวานจัด  (  =4.27)    

            2. ผลการศึกษา ปใจจัยที่เก่ียวของการปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดัน  โลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร  ไดแก  ลักษณะสวนบุคคล  ความรู  แรงสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจ  

     2.1 ลักษณะสวนบุคคล  พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ75.51   มีอายุเฉลี่ย 48.79 ปี  มีระดับการศึกษาสูงสุด จบชั้น

ประถมศึกษา รอยละ 52.14 มีสถานภาพสมรสคู  รอยละ 83.57  มีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท  รอยละ  53.57  ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขเฉลี่ย  8.47  ปี  อาสาสมัครสาธารณสุขการที่มีโรคประจําตัว สวนใหญ  เป็นโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 

21.43  

                 2.2 ความรูเก่ียวกับการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง 

จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม สวนใหญมีความรู  อยูในระดับปานกลาง รอยละ 48.93  รองลงมา ระดับมาก รอยละ 28.21 และระดับนอย  รอยละ 

22.86 เมื่อวิเคราะหแความรู ในรายประเด็น พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคความดัน

โลหิตสูงที่ถูกตอง มากที่สุด ไดแก ประเด็น กระบวนการสําคัญในการนําแผนงาน/โครงการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไปสูการ

ปฏิบัติ คือ การสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติพรอมทั้งการประชาสัมพันธแใหคนในชุมชนทราบอยางทั่วถึง โดยเฉพาะกลุมเปูาหมาย ที่จะดําเนิน

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ (รอยละ 97.86)                                         

             2.3 การสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   

อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร   ในภาพรวม  สวนใหญ มีการสนับสนุนทางสังคม  อยูในระดับปานกลาง รอยละ  69.29 รองลงมา ระดับ

มาก รอยละ 20.00 และระดับนอย  รอยละ 10.71   เมื่อพิจารณารายดาน  อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (

 =4.23) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เมื่อวิเคราะหแในรายประเด็น อยูในระดับมากทุกประเด็น  ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  เจาหนาที่

สาธารณสุขไดซักถามใหขอมูลในการทํางานกับอสม.อยางสม่ําเสมอ  (  =4.31)   

                 2.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์

ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม  สวนใหญมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับปานกลาง    รอยละ 64.29 รองลงมา  ระดับ

มาก รอยละ 18.21 และระดับนอย  รอยละ 17.50   เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานปใจจัยค้ําจุน  มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด  (   =  4.20)  เมื่อวิเคราะหแในรายประเด็น อยูในระดับมากทุกประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  อสม.และบุคคลในครอบครัวมี

สิทธิที่จะไดรับสวัสดิการชวยเหลือในการรักษา พยาบาล คาหองพิเศษและคาอาหารจากโรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุข  (  =4.31)   

              3.ผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางลักษณะสวนบุคล ความรู การสนับสนุนทางสังคม และ  แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานปูองกันและ

ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร พบวา 

                 ลักษณะสวนบุคคลของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน ไดแก  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาการปฏิบัติงานของอสม. (r = 

.154)  มีความสัมพันธแกับระดับการปฏบิัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน  อําเภอโพธิ์

ประทับชาง จังหวัดพิจิตร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวน เพศ  อายุ และสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธแ 
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                    ความรู (r = .603 ) การสนับสนุนทางสังคม(r = .626 )และแรงจูงใจ(r =.741 ) มีความสัมพันธแกับระดับการปฏิบัติงานปูองกัน

และควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาการปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอําเภอโพธิ์

ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับความรู  การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและ

ควบคุมโรคความดัน โลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิต ร อยูในระดับปานกลาง เชนกัน 

สอดคลองกับการศึกษาของนัฏจภัส  มธุรส  (2548)  และสอดคลองกับการศึกษาของณุชิน สุขเกษ (2556) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องปใจจัยที่มี

ความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร   ปี 2556  พบวา  ระดับการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม.) อยูในระดับ ปานกลาง  รอยละ 68.93  ทํานองเดียวกับปใจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก  

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับการสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข ระดับการมีสวนรวมของชุมชนและ ระดับภาระ งานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 69.29,  รอยละ 57.50 ,รอยละ 48.57 และรอยละ 65.36 

ตามลําดับ  แตกตางจากการศึกษาของพัทธนันทแ คงทองและคณะ (2555) ที่ศึกษาการดําเนินงานสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โซนตะวันตก อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน พบวา มีระดับการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขชุมชนในระดับสูง   

ลักษณะสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร    พบวา สอดคลองกับลักษณะ

สวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ในจังหวัดพิจิตร กลาวคือ สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 48.79 ปี  โดยมีอายุอยู

ระหวาง 41 - 60 ปี  มากที่สุด  มีระดับการศึกษาสูงสุด จบชั้นประถมศึกษา  มีสถานภาพสมรสคู  มีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท      

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด  รอยละ 65.70   ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขเฉลี่ย  8.47  ปี  โดยสวนใหญ10 ปี 

ลงมา  รอยละ  59.29   สถานภาพทางสังคม นอกจากการเป็น อสม.น้ัน สวนใหญเป็นกรรมการกองทุนตางๆ รอยละ 46.70  รองลงมา คือ 

กรรมการหมูบาน รอยละ 42.50 สวนหน่ึงจะมีโรคประจําตัวบาง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปกติของประชาชนทั่วไป แตการเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานควรจะตองปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตอไป สอดคลองกับ

การศึกษาของโกมาตร จึงเสถียรทรัพยแ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุข : ศักยภาพและบทบาทในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนไป พบวา 

ในปใจจุบันมากกวารอยละ 35 เป็นกลุมคนรุนใหมที่เพิ่งเขามาเป็นอาสาสมัครไดไมเกิน 5 ปี  ในขณะเดียวกันก็มี อสม.หญิงเพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเน่ืองจนมีสัดสวนถึงรอยละ 70 

ความรูเก่ียวกับการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัด

พิจิตร ในภาพรวม มีความรูอยูในระดับ  ปานกลาง ทํานองเดียวกับการศึกษาของ นฤมล ราชเดิม (2557) ที่ศึกษา ประสิทธิผลของกระบวนการ

อบรมใหความรูแกอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบานรายใหม โดยวิทยากรสาธารณสุขระดับอําเภอ พบวา อสม.มคีวามรูกอนและหลังการ

อบรม พบวา    อสม.มคีวามรูเพิ่มขึ้นเล็กนอยซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การสนับสนุนทางสังคม  ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง สวนในรายดาน ๆ ที่ไดรับการสนับสนุนนอยที่สุด ไดแก ดานการสนับสนุน

ดานเครื่องมือหรือสิ่งของงบประมาณ และ บุคลากร ในรายประเด็น    ที่ไดรับการสนับสนุนนอยกวาประเด็นอื่นๆ ซึ่งสวนใหญอยูในดาน การ

สนับสนุนดานเครื่องมือหรือสิ่งของงบประมาณ และ บุคลากร สอดคลองกับการศึกษาของสาธิมน   ศิริสมบูรณแเวช (2542) ที่ศึกษาวิจัยปใจจัยที่มี

อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปใญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ดานขอมูลขาวสารพบวา มีปใญหาดานขาดวัสดุ/อุปกรณแ ที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณสุขมากที่สุด 
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แรงจูงใจ ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  แตกตางจากการศึกษาของวิษณุกร ออนประสงคแ และสุวัฒนา ออนประสงคแ (2549) ที่

ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุแ การศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก 

               ความรู  การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจ มีความสัมพันธแกับระดับการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เป็นไปสมมติฐานการวิจัย

ทค่ต้ังไวด    สอดคลองกับสิริภัทร  พงศแปิยะไพบูลยแ (2549:28 อางอิงจาก เอกชัย กี่วิชัย.2538:100-101) กลาววา บุคคลจะปฏิบัติงานไดดีหรือไม

ขึ้นอยูกับสมการดังน้ี  P  =  KSOME  เมื่อ   P  =  การปฏิบัติงาน (Performance)    K  =  ความรู (Knowledge)  S  =  ทักษะในการทํางาน 

(Skills)    O =  โอกาส  (Opportunity)   M  =  การจูงใจ (Motivation)  E   =   สภาพแวดลอม (Environment) สอดคลองกับการศึกษา

ของธินกร  ไฝเพชร(2551) ที่ศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในงาน

สุขภาพภาคประชาชน อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในงานสุขภาพภาคประชาชน  สอดคลองกับการศึกษาของพรวิมล  พุฒซอน(2552) ที่ศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับ

การมีสวนรวมในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัด พบวา แรงจูงใจภาพรวม ปใจจัยจูงใจ

และปใจจัยค้ําจุน มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สอดคลอง

กับการศึกษาของ   เอกรินทรแ    โปตะเวช (2551) ที่ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย พบวา แรงจูงใจมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาที่

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสอดคลองกับการศึกษาของประดิษฐแ  ธรรมคงและคณะ (2555) ที่ศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแ

กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในจังหวัดศรีสะเกษ  พบวา แรงจูงใจ มีความสัมพันธแกับการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 

ขอเสนอแนะ  

               หนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร

ปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงใหอยุในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ี 

                1.ควรนําผลจากการวิจัยไปกาํหนดเป็นนโยบายและแผนงาน/โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน อําเภอโพธิ์
ประทับชางและอําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดพิจิตร 
                2.ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ไดปฏิบัติงานใน ดานการจัดหางบประมาณ  ดานการติดตาม
ประเมินผล  เพิ่มมากขึ้น                   
                3.ควรสงเสริมใหอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําไดปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีในเรื่องการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงทั้ง
การรับประทานอาหารและ การออกกําลังกาย 
                4.ควรสนับสนุนและพัฒนาปใจจัยตางๆที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานในการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน   ไดแก ความรูเก่ียวกับการปูองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ในประเด็น ผลของการออกกําลังกาย
ตอความดันโลหิต   การสนับสนุนทางสังคม ในดานการสนับสนุนดานเครื่องมือหรือสิ่งของงบประมาณ และ บุคลากร  และสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมปูองกันโรคความดันโลหิตสูง ในดานปใจจัยจูงใจ   
 
กิตติกรรมประกาศ 

 การทําวิทยานิพนธแ ฉบับน้ี   สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเป็นอยางย่ิง จากรองศาสตราจารยแ ดร.สมโภช  รติโอฬาร   และอาจารยแ 

ดร.วรางคณา  จันทรแคง  อาจารยแที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนําและติดตามการทําวิทยานิพนธแ ครั้งน้ีอยางใกลชิดตลอดมา และขอขอบคุณ 

อาจารยแมานพ   ชมพู นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อาจารยแจิรยุทธแ  คงนุน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   อาจารยแ

ประเสริฐ   อินทรแอาย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ และ อาจารยแ ถนอมวงศแ  หาญมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
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จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  ที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเครื่องมือตลอดจนใหคําแนะนําในการวิเคราะหแขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอรแ นับต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งสําเร็จเรียบรอย  สมบูรณแ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานเป็นอยางย่ิง 
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การตรวจวัดและประเมินความเขมของแสงสวางในอาคารสถานศึกษา 
กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ 

Illumination Measurement and Evaluation in Buildings 
Case Study at Bangkok Health and Services Technological College 

 

ปธานนิ แสงอรุณ1 ชาลีนี ปลดัพรม2 และ กาญจนา ศรีสวัสดิ์3 
Pathanin Sangaroon, Chalinee Paladprom and Kanjana Srisawad 

บทคัดยอ 
การตรวจวัดและประเมินความเขมของแสงสวางในอาคารสถานศึกษา กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและ

บริการกรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือประเมินเปรียบเทียบคาความเขมของแสงสวางที่วัดไดตาม กฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกั บความรอน แสง
สวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 เรื่อง แสงสวาง และเพ่ือทราบถึงปใจจัยที่มีผลตอความเขมของแสงสวางภายในอาคารโดยทําการ
ตรวจวัดโดยจําแนกเป็น หองประชุมหองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักอาจารยแ หองนํ้า ทางเดินและบันได 

ผลการตรวจวัดคาความเขมแสงเฉลี่ยของ หองประชุม หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักอาจารยแ หองนํ้า ทางเดินและบันได
ของอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ รวมทั้งหมดที่วัดได 89 ตัวอยางเมื่อคํานวณคาความเขมแสงเฉลี่ยเทียบกับ
กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 พบวา การตรวจวัดและประเมินคาความเขมของแสงสวางผานตาม
คามาตรฐานที่กําหนดรอยละ 39.32 และไมผานคาท่ีมาตรฐานกําหนดรอยละ 60.68 และปใจจัยที่สงผลตอระดับแสงสวางน้ันคือ แสง
สวางจากภายนอกอาคาร การเลือกใชโคมและหลอดไฟใหถูกกับลักษณะการใชงาน การวางตําแหนงของหลอดไฟ การบดบังแสงจากตู
หรือชั้นวางของภายในหองและการบํารุงรักษาอุปกรณแไฟฟูาแสงสวาง 
ค าส าคัญ : แสงสวาง, การตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวาง, การประเมิน 
 

Abstract 
The reseaech was study about illumination measurement and evaluation in buildings 

atBangkok Health and Services Technological. For this purpose the factors affecting the 
illumination with in the buildings and the evaluation of the illumination was measured according 
to the requirements of the Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration 
and Management of Occupational Safety,Health and Environmental in Relation to Heat, light and 
Noise ,2006 .Measurements were identified in classrooms, the laboratory room, hallway, and stairs. 

  The results of the average light intensity of the meeting rome, classroom laboratory, 
teacher office, and water closet of the rooms inBangkok Health and Services Technological College. 
A total of 89 samples found that 39.32 percent were equal the standard , 60.68 percent less than 
the standard, Factors affecting light levels are outdoor lighting, selection of lamps and lamp usage, 
positioning of the lamp, cabinet or rack to block the light from the room, and maintenance of 
lighting equipment 
Keywords: illumination, illumination measurement, evaluation 
                                                             
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาวิทยาศาตรแสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Email:Talktopathanin@hotmail.com โทร. 0866699963 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ  วทิยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยแประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตรแ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บทน า 

แสงสวางเป็นปใจจัยหน่ึงในการดําเนินชีวิตของมนุษยแทุกคนรวมทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในดานการเรียน การทํางาน และอื่น ๆ 
แสงสวางเป็นพลังงานรูปหน่ึงมีแหลงกําเนิด 2 ประเภท คือ แสงจากธรรมชาติ ซึ่งมีดวงอาทิตยแเป็นแหลงกําเนิดแสง และแสงจากมนุษยแสรางขึ้น 
เชนหลอดไฟฟูา เป็นตน แสงสามารถทําใหเรามองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเราได แสงจึงมีความสําคัญมากตอการมองเห็นแสงสวางที่เราควร
ไดรับควรมีแสงสวางอยูในระดับที่พอเหมาะพอดี  และในการทํางานของแตละคนความตองการแสงหรือความตองการปริมาณแสงสวางไมเทากัน
ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน เชน งานที่มีความละเอียดมากหรือชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก ยอมตองการปริมาณแสงสวางมากกวางานที่มีชิ้นงาน
ขนาดใหญหรือมีสีออน และปริมาณแสงสวางที่พอเหมาะกับลักษณะงาน (วัฒนา ถาวร, 2540) ดังน้ันอันตรายของแสงสวางก็มีผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยแทุกคน ถาแสงสวางมีนอยเกินไปจะมีผลเสียตอนัยนแตา ทําใหเกิดความเมื่อยลาของนัยนแตา เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ 
และในกรณีแสงสวางที่มากเกินไปจะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบายตา เกิดเมื่อยลา ปวดตา วิงเวียน การมองเห็นแยลง จนเป็นเหตุใหเกิดความ
รําคาญหรือทําใหเกิดความรูสึกไมสบายในขณะทํางานได ดังน้ันในการทํางานควรใหความสําคัญกับระดับแสงสวางในบริเวณที่ใชปฏิบัติงาน 
เพื่อใหเกิดการใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลเสียตอสายตานอยที่สุด 

ดวยเหตุน้ีคณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการน้ีเพื่อการตรวจวัดและประเมินแสงสวางในอาคารสถานศึกษา ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ โดยใชเครื่องความเขมแสงสวาง เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความเขมแสงสวางตาม 

กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ

ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 เรื่องแสงสวาง และเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอระดับแสงสวาง ซึ่งสามารถนําไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ใหไดตามมาตรฐาน  

 

วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อนําคาที่ตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวางในพ้ืนที่ตัวอยาง เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 
หมวด 2 แสงสวางขอ 5(1),(2) 

2. เพื่อทราบถึงปใจจัยภายนอกหองและปใจจัยภายในหอง เชน ลักษณะภูมิอากาศ ผามาน กระจก สีผนังหอง ตูหรือชั้นหนังสือ ที่มีผล
ตอคาความเขมของแสงภายในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยทําการตรวจวัดความเขมของแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่
ทั่วไป ( Area Measurement) ชวงเวลา09.00-16.00 นงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการตรวจวัดและการประเมินแสงสวางในอาคารสถานศึกษา
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ โดยวัดระดับแสงสวางดวยเครื่องตรวจวัดความเขมแสงสวาง ST-8820.“Multi-
Function Environment 4 in1 digital (มาตรฐาน EMC EN : 50081-1,50082-1 )”และนําคาที่ไดมาทําการเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม
กฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน 
แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวางขอ 5(1),(2)มาตรฐานกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2549 หมวด 2 เรื่องแสงสวาง และมีขั้นตอน
ในการตรวจขั้นตอนในการตรวจวัดและการประเมินแสงสวางในอาคารศึกษาดังน้ี 

1. วัดปริมาณความสวางของแสงในแตละหอง โดยรวมทั้งแสงแดดจากภายนอกอาคารและแสงประดิษฐแภายในตัวอาคาร เน่ืองจากเป็น

การเก็บขอมูลจากการใชงานจริงในปใจจุบันโดยพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ 

 

อาคาร ลักษณะการใชงาน กิจกรรมหลัก 
สุโขทัย 2  
 

- หองประชุม , หองพักอาจารยแ , หองฝุายวินัยและความประพฤติ,หอง
คอมพิวเตอรแ 

สํานักงาน 

สุโขทัย 3 - หองเรียน หองโภชนาการ หองเรียน 
สุโขทัย 4 - หองเรียน , หองปฏิบัติการพิมพแดีด , หองกองทุนเพื่อการศึกษา, 

หองปฎิบัติการทางภาษา,หองสมุด 
หองเรียน 

สุโขทัย 5 - หองเรียน ,หองปฎิบัติการพยาบาล,หองบัญชี,หองคอมพิวเตอรแ หองเรียน 
 

2. ระดับความสูงของตําแหนงที่วัดใหวางเซลรับแสงที่ระนาบเดียวกับพื้นผิวงานหรือระดับของระนาบการทํางาน (work plane) ของ
ผูปฏิบัติงานน้ัน สูง 75 เซนติเมตรและอานคาความเขมแสงสวาง 

3. กําหนดระยะหางแตละจุดที่จะวัด 1.50–2.50 เมตร หรือวัดพื้นที่แตละหองใหไดขนาด 2x2 ตารางเมตร ตามตําแหนงหลอดไฟดังรูป1 
ผังตําแหนงหลอดไฟตามผังอาคารตางๆ 

4. ผูทําการตรวจวัดฯ ตองระวังไมใหเงาของตัวเองทอดบังบนเซลรับแสง ซึ่งทําใหคาความเขมแสงสวางผิดจากความเป็นจริง ใหเซลรับ
แสงรับแสงจนคาแนนอนทุกครั้ง (โดยทั่วไปประมาณ 5–15 นาที) จึงอานคามิเตอรแและบันทึกผล 

5. การตรวจวัดความเขมแสงสวาง จะทําการตรวจวัดตามสภาพความเป็นจริง เชน หากปฏิบัติ งานโดยไมเปิดไฟ แตใชแสงสวางจาก
ธรรมชาติ ก็ทําการตรวจวัดตามสภาพจริงน้ัน แตหากปกติการทํางานน้ันเปิดหลอดไฟฟูาในขณะทํางาน ใหเปิดหลอดไฟฟูาไวอยางนอย 20 นาที 
กอนทําการตรวจวัด ทั้งน้ีเพื่อใหหลอดไฟสองสวางเต็มที่ 

6. ตองวัดแสงในขณะที่ผูปฏิบัติงานอยูในลักษณะการทํางานจริงๆ แมการทํางานน้ันจะทําใหเกิดเงาในการวัดแสง ควรพิจารณาตําแหนง
ของดวงอาทิตยแและสภาพอากาศขณะที่ทําการวัดดวยงานที่ปฏิบัติในเวลากลางวัน ตองทําการวัดแสงในตอนกลางวัน แตถางานที่ปฏิบัติน้ันเป็น
เวลากลางคืนก็ตองทําการตรวจวัดในเวลากลางคืน 

7. บันทึกผลการตรวจวัดแสงสวางและปใจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ อาทิเชน สภาพหอง เพดานดวงไฟ ความสะอาด สี สภาพอากาศขณะที่
ตรวจวัด เป็นตน โดยทําการตรวจวัดตัวอยางทั้งหมด 89ตัวอยาง 
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ภาพท่ี1 ผังตําแหนงหลอดไฟตามผังอาคารตางๆ 
ผลการวิจัย 

การตรวจวัดคาความเขมของแสงสวางภายในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ขภาพและบริการกรุงเทพฯรวมทั้งหมด 89 ตัวอยางเพื่อ

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่องมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวางขอ 5(1),(2) ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ผลการตรวจวัดคาความเขมของแสงสวางในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการ กรุงเทพฯ 
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ตารางที่ 2  ผลการตรวจวัดคาความเขมของแสงสวางในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ (ตอ) 
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ตารางท่ี 2  ผลการตรวจวัดคาความเขมของแสงสวางในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ (ตอ) 
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ตารางที่ 2  ผลการตรวจวัดคาความเขมของแสงสวางในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ (ตอ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดคาความเขมของแสงสวางในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ (ตอ) 
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จากผลการทดลองดังตาราง พบวา หองและบริเวณพื้นที่ตางๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯน้ันที่วัดประเมิน
น้ันผานเกณฑแมาตรฐานทั้งหมด 35 จุดตรวจวัดและไมผานมาตรฐานจํานวนทั้งหมด 54 จุดตรวจวัดโดยหองที่ไมผานเกณฑแมาตรฐานการตรวจวัด
ที่ตองไดรับการแกไข คือ หองพักอาจารยแ ในหมวดพยาบาล หมวดคอมพิวเตอรแ หมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดสปา หองเรียน (หอง233, 234, 
241, 243, 244, 423, 424, 425, 441, 442, 443, 444 และ 532) หองปฎิบัติการ (หอง 426, 511, 512 และ 513) และหองคอมพิวเตอรแ (หอง
413, 414 และ 427) เน่ืองจากหองดังกลาวมีพนักงานของวิทยาลัยและนักศึกษาใชตลอดทั้งวันและทั้งสัปดาหแ สวนหองอื่นที่ไมผานเกณฑแ
มาตรฐานสวนมากไมมีการเรียนการสอนในเทอมดังกลาวหองพักอาจารยแที่ควรไดรับการแกไขดวนที่สุดคือ หองพักอาจารยแในหมวดสปา อยูชั้นที่ 
1 ดานหนาของ (ทิศตะวันตกเฉียงใต) เป็นผนังทึบไมมีผลกับแสงสวาง ดานหลังของหอง (ทิศตะวันออก) เป็นบานเกร็ดมีผลกับแสงสวาง ดานซาย
ของหอง (ทิศตะวันออกเฉียงใต) เป็นผนังทึบแสงภายนอกจึงไมมีผลตอแสงสวางภายในหอง ดานขวาของหอง (ทิศเหนือ) เป็นผนังทึบไมมีผลตอ
แสงสวางภายในหอง จะเห็นไดวาปใจจัยภายนอกมีผลกับแสงภายในหองน้ีทางดานหลังของหองและลักษณะภูมิอากาศภายนอกที่ทําการตรวจวัด
แสงแดดไมมีแสงแดด ทองฟูามืด ดังน้ันปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยที่วัดไดในชวงเวลา09.00 น.–10.00 น. เทากับ 71 ลักซแ ปริมาณคาความ
เขมแสงเฉลี่ยที่วัดไดในชวงเวลา 12.00 น. - 13.00 น. เทากับ 64 ลักซแ ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยที่วัดไดในชวงเวลา 15.00 น.–16.00 น. 
เทากับ 26 ลักซแ และปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยรวมของหองที่วัดได เทากับ 54 ลักซแ หองเรียนที่ควรไดรับการแกไขดวนที่สุด หอง 444เป็น
หองเรียน อยูชั้น 4 ดานหนาของหอง (ทิศตะวันออก เฉียงใต) เป็นผนังทึบไมมีผลกับแสงสวางภายในหอง ดานหลังของหองอยูทางทิศเหนือเป็น
ผนังทึบไมมีผลตอแสงสวาง ดานซายของหอง (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นผนังทึบมีประตูทางเขาไมมีผลกระทบตอแสงสวาง ดานขวาของหอง 
(ตะวันตกเฉียงใต) เป็นกระจกมีผามานแสงสวางภายนอกมีผลกระทบกับแสงสวางภายในหอง จะเห็นไดวาปใจจัยภายนอกจะมีผลกับแสงสวางใน
หอง และลักษณะภูมิอากาศภายนอกที่ทําการตรวจวัดไมมีแสงแดด ทองฟูามืดมีเมฆมากในบางวัน ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยที่วัดไดใน
ชวงเวลา 09.00 น.–10.00 น. เทากับ 139 ลักซแ ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยในชวงเวลา 12.00 น.–13.00 น. เทากับ 154 ลักซแ  ปริมาณคา
ความเขมแสงเฉลี่ยในชวงเวลา 15.00 น.–16.00 น. เทากับ 154 ลักซแ และปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยรวมของหอง เทากับ 149 ลักซแ 
หองปฎิบัติการที่ควรไดรับการแกไขดวนที่สุดคือ หอง 426 เป็นหองปฏิบัติการ SOUND LAB อยูชั้น 2 ดานหนาของหอง (ทิศตะวันออกเฉียงใต) 
เป็นผนังทึบไมมีผลกับแสงสวางภายในหอง ดานหลังของหองอยูทางทิศเหนือเป็นผนังทึบไมมีผลตอแสงสวาง ดานซายของหอง  (ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นผนังทึบแตมีประตูทางเขาไมมีผลกระทบตอแสงสวาง ดานขวาของหอง (ตะวันตกเฉียงใต) เป็นผนังทึบไมมีผลกับแสง
สวางภายในหอง จะเห็นไดวาปใจจัยภายนอกจะไมมีผลกับแสงสวางในหอง และลักษณะภูมิอากาศภายนอกที่ทําการตรวจวัดมีแสงแดดจา 
ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยที่วัดไดในชวงเวลา 09.00 น.–10.00 น. เทากับ 147 ลักซแ ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยในชวงเวลา 12.00 น.–
13.00 น. เทากับ138 ลักซแ ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยในชวงเวลา     15.00 น.–16.00 น. เทากับ 132 ลักซแ และปริมาณคาความเขมแสง
เฉลี่ยรวมของหอง เทากับ 139 ลักซแ และหองคอมพิวเตอรแที่ควรไดรับหารแกไขดวนที่สุดคือหอง 413 เป็นหองคอมพิวเตอรแ อยูชั้น 1 ดานหนา
ของหอง (ทิศตะวันออกเฉียงใต)  เป็นผนังทึบไมมีผลกับแสงสวางภายในหองดานหลังของหองอยูทางทิศเหนือเป็นผนังทึบไมมีผลตอแสงสวาง 
ดานซายของหอง (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นผนังทึบมีกระจกดานบนมีผลกระทบตอแสงสวาง ดานขวาของหอง (ทิศตะวันตกเฉียงใต) เป็น
ผนังทึบไมผลกับแสงสวาง จะเห็นไดวาปใจจัยภายนอกจะมีผลกับแสงสวางในหองนอยมาก และลักษณะภูมิอากาศภายนอกที่ทําการตรวจวัด
แสงแดดไมคอยมีและบางวันทองฟูามืดครึ้ม ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยที่วัดไดในชวงเวลา 09.00 น.–10.00 น. เทากับ 110 ลักซแ ปริมาณคา
ความเขมแสงเฉลี่ยในชวงเวลา 12.00 น.–13.00 น. เทากับ99 ลักซแ  ปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยในชวงเวลา 15.00 น.  –16.00 น. เทากับ 
113 ลักซแ และปริมาณคาความเขมแสงเฉลี่ยรวมของหอง เทากับ 107 ลักซแ โดยคาความเขมแสงเฉลี่ยรวมของหองที่ตองไดรับการแกไขดวนที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กําหนดไว คาความเขมแสงเฉลี่ยรวมของหองที่วัดไดจึงมีคานอยกวาคาที่มาตรฐานที่กําหนดไว 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการตรวจวัดและประเมินผลความเขมขนแสงสวางในอาคารสถานศกึษา พบวาผลการศึกษาการตรวจวัดแสงสวางภายใน
อาคารสถานศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ น้ันพบวาการตรวจวัดความเขมของแสงสวางในหองและบริเวณ
พื้นที่ตางๆในวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ น้ันที่วัดประเมินน้ันผานเกณฑแมาตรฐานอางอิงทั้งหมด 35 จุดตรวจวัดคิดเป็นรอย
ละ 39.32 และไมผานมาตรฐานอางอิงจํานวนทั้งหมด 54 จุดตรวจวัดคิดเป็นรอยละ 60.68 หองที่ไมผานคามาตรฐานอางอิงน้ันสวนมากเป็น
หองพักอาจารยแ หองเรียน หองปฎิบัติการและหองคอมพิวเตอรแ สวนที่ผานคามาตรฐานน้ันสวนมากจะเป็น หองนํ้า บันได และทางเดิน โดยใน
หองพักอาจารยแและหองเรียนน้ัน มี พนักงานของวิทยาลัยและนักศึกษานักศึกษาใชงานอยูตลอดเวลาซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติวัฒนแ 
อเนกวิธโกศล และสุบิน ตันเชวง (2545) ซึ่งไดศึกษาการตรวจวัดระดับแสงสวางในอาคารสถานศึกษา กรณีศึกษาอาคารวิทยาศาสตรแทั่วไปกับ
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อาคารวิทยาศาสตรมหามกุฏ พบวา ในอาคารวิทยาศาสตรแทั่วไปบริเวณหองเรียน บริเวณหองปฏิบัติการ บริเวณหองสํานักงาน บริเวณหองนํ้า 
และบริเวณทางเดิน-บันไดและ สวนในอาคารวิทยาศาสตรแมหามกุฏไดแกบริเวณหองเรียน บริเวณหองปฏิบัติการ บริเวณหองสํานักงาน บริเวณ
หองนํ้า และบริเวณทางเดิน-บันได ซึ่งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับแสงสวาง โดยบริเวณหองเรียน บริเวณหองปฏิบัติการ บริเวณ
หองสํานักงาน บริเวณหองนํ้า และบริเวณทางเดิน-บันไดตองมี พบวาคาความเขมของแสงสวางในบางบริเวณมีคาไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด
เชนเดียวกันกับงานวิจัยเรื่องน้ีที่มีบางจุดในอาคารทีวัดคาความเขมของแสงสวางไมผานตามมาตรฐาน บางจุดมีคาความเขมของแสงสวางมาก
และ บางจุดมีคาความเขมของแสงสวางนอย เน่ืองจากภายในอาคารใชแสงสวางจากหลอดไฟทีมนุษยแสรางขึ้น ( Artificial Lighting) เป็น
แหลงกําเนิดแสงหลักในอาคารมากกวาแหลงกําเนิดแสงสวางที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Lighting) เชน แสงแดด  ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ 
ของทิพวัลยแ ต้ังพูนทรัพยแศิริ (2542) ไดศึกษาการนําแสงธรรมชาติมาใชกับหองเรียนมีการกระจายแสงอยางสม่ําเสมอและใหความสองสวางอยาง
เพียงพอตลอดทั้งวันและไมมีแสงจารบกวนการมองเห็นที่ระนาบทํางานและหนากระดานสามารถลดปริมาณการใชแสงไฟฟูาได 

 
ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาการตรวจวัดความเขมของแสงสวางในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ หองนํ้า บันได และหอง
อื่น ๆ ที่ระดับแสงสวางมากกวาคามาตรฐานที่อางอิง จะมีแสงธรรมชาติเขามา สวนใหญจะเป็นหองหรือบันไดที่มีกระจกหรือบานเกร็ดที่ ไมมีมูลี่
หรือผามาน ทําใหความเขมแสงภายในอาคารมากกวามาตรฐานที่กําหนด ควรมีการติดมูลี่หรือผามานเพิ่ม เพื่อปูองกันความเขมแสงที่เกินควร 

2. จากการศึกษาการตรวจวัดความเขมของแสงสวางในอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ พบวา หองพักอาจารยแ 
หองเรียน หองปฏิบัติการและหองอื่น ๆ ที่มีระดับแสงสวางนอยกวาคามาตรฐานอางอิง ควรมีการเพิ่มแสงสวางภายในหอง ควรมีการเปิดไฟเพิ่ม
บริเวณที่แสงสวางไมเพียงพอหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่มีกําลังวัตตแมากกวาเดิน เชน ปใจจุบันใชหลอดไฟมีขนาด 18 วัตตแ ก็เปลี่ยนมาใชหลอดไฟที่มี
ขนาด 25 วัตตแแทน เพื่อเพิ่มแสงสวางภายในหอง เป็นตน 

3. หองที่มีหลอดไฟเกาทําใหมีความสามารถในการใหแสงสวางนอยลงควรมีการเปลี่ยนหลอดไฟดวงใหมเพราะหลอดไฟดวงใหมทําใหมี
ความสามารถในการใหแสงสวางดีกวาหลอดเกา 

4. ตามนโยบายในการประหยัดพลังงานเพื่อชวยลดโลกรอนการใชไฟสองสวาง ควรคํานึกถึงระดับความเขมแสงที่เพียงพอตอการใชงาน
จริง และบริเวณที่ระดับความเขมแสงมากเกินไป ก็ควรมีการปรับลดจํานวนหลอดไฟลงเพื่อการประหยัดพลังงาน 
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การจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนบานมูเซอ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
Safety Services at Banmusor School in Mueang District, Tak Province 

 
สุเวช พิมน้ าเย็น1  กัญญาภคั นันทชัย2  และ พยงคแ ขุนสะอาด3   

Suwech Pimnumyen, Kanyapak Nantachai  and  Payong Khunsaard 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผล มีวัตถุประสงคแเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของ
โรงเรียนบานมูเซอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก  กลุมตัวอยางในฐานะผูใหขอมูลคือนักเรียนของโรงเรียนบานมูเซอ จํานวน 130 คน 
เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยหาคาความตรงของเน้ือหาดวยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงคแ (IOC)  และนําแบบสอบถามไปทดลองใช เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  สถิติ
ที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนบานมูเซอโดยรวม อยูในระดับดี  สิ่งที่โรงเรียนทําได
ดี คือ โรงเรียนมีนโยบายใหความสําคัญในการจัดการดานความปลอดภัยของโรงเรียน สวนประเด็นที่โรงเรียนควรพัฒนาจัดบริการใหดี
ข้ึน คือ การจัดทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตหรือสุขภาพใหแกนักเรียน และการจัดฝึกอบรมฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัย
เป็นประจําทุกปี  
 
ค าส าคัญ : ความปลอดภัยของโรงเรียน  คุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัย 
 
Abstract 
  The purpose of this evaluation research was to assess the quality of safety services at Banmusor School 
in Mueang District, Tak Province. The samples consisted of 130 students in Banmusor School. The research 
instrument was questionnaire.  The qualities testing of questionnaire were using “Index of Item-Objective 
Congruence: IOC” for content validity and “Cronbarch‖s Alpha Coefficient” for the reliability. The Statistics 
employed for data analysis were the percentage, mean and standard deviation. 
  This research found that overall quality of safety services at Banmusor School were at the good level. 
This school had good safety policies. This school has teachers who are responsible for the safety of school and 
students. This school should provide accident insurance or life insurance or health insurance for students and 
regular training for disaster/ fire prevention every year. 
 
Keywords :  School Safety,  Quality of Safety Services 
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บทน า  
 โรงเรียน เป็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เป็นสถานที่เสริมสรางความรู ทัศนคติ พัฒนาปใญญา ทักษะชีวิต 
ใหกับนักเรียน โรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่มีความสําคัญไมย่ิงหยอนกวาสถาบันครอบครัว เน่ืองจากนักเรียนใชเวลาอยูกับโรงเรียนถึงวันละ 8-10 
ชั่วโมง  โรงเรียนจึงมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของนักเรียนเป็นอยางมาก  ความปลอดภัยในชีวิตและรางกายของนักเรียนนับวาเป็นสิ่ งที่โรงเรียน
พึงตระหนักเป็นอยางย่ิง การจัดบริการดานความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาใหความสําคัญ รวมทั้งผูปกครองก็มุงหวังใหบุตร
หลานไดศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาที่ปลอดภัย 
  การจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน เป็นการดําเนินการหรือมีมาตรการ หรือมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย หรือเพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแกนักเรียน บุคลากรและโรงเรียน  สําหรับการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน
น้ัน โรงเรียนควรมีนโยบายใหความสําคัญในการจัดการดานความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นลําดับแรก และดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
จัดบริการดานความปลอดภัย เชน การแจงใหผูปกครองทราบถึงนโยบายและมาตรการจัดการดานความปลอดภัย  การประชาสัมพันธแรณรงคแ
ดานความปลอดภัยใหแกนักเรียนอยางตอเน่ือง  การจัดบริการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุใหแกนักเรียน  การจัดครู เวร
รับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียน  การจัดฝึกอบรม ฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัย  มีการตรวจไมใหนักเรียนนํา
วัตถุอันตรายเขามาในโรงเรียน มีการจัดทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตหรือสุขภาพใหแกนักเรียน  สนับสนุนใหนักเรียนจัดต้ังชมร มหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นตน 
 โรงเรียนบานมูเซอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ต้ังอยูบนพื้นที่ภูเขาสูง มีนักเรียนจํานวน 418 คน มีครู 24 คน เป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  การประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน จะทําใหทราบถึงคุณภาพ
ในการดําเนินงานของโรงเรียน อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการประเมินจะไดนําไปใชประโยชนแในการพัฒนาการจัดบริการดานความปลอดภัยของ
โรงเรียนใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้นตอไป  
 
วัตถุประสงคแการวิจัย   

เพื่อประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนบานมูเซอ อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การจัดบริการดานความปลอดภัย หมายถึง การดําเนินการหรือมีมาตรการ หรือมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย หรือเพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแกนักเรียน บุคลากรและโรงเรียน   
 แนวทางการจัดบริการดานความปลอดภัยน้ันมีหลายแนวทาง ผูวิจัยไดประมวลจากเอกสารตางๆ (วรนุช อยูเลหแ, 2550;  ณัฎฐิยา แกว
ถาวร, 2551;  ศิริพร อนุสภา, 2556;  ปราณี อินทรักษา และ ปองสิน วิเศษศิริ, 2557;  เอมอัชฌา วัฒนบุรานนทแ, 2557) นํามาสรุปเรียบเรียงได
ดังน้ี คือ 
         1. การสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียน หากมีการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนจะชวยลดความสูญเสียทรัพยแสินและสงเสริมความ
ปลอดภัย ทําใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนจะตองรวมมือกัน และมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแล เอาใจใส สังเกต ตรวจตรา เพื่อความปลอดภัย 
ซึ่งในการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนน้ันประกอบดวย การสํารวจดานสิ่งแวดลอม การสํารวจดานบริการความปลอดภัย การสํารวจเรื่องการ
เรียนการสอนสวัสดิศึกษา วิธีการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนน้ันอาจกระทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจตราความสะดวก ความ
เป็นระเบียบเรียนรอย            การตรวจสอบสภาพของสิ่งของ การตรวจตราสอดสองการนําวัตถุ หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายเขามาใน
โรงเรียน การสอบถามโดยใชแบบสอบถาม  
  2. การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน ทั้งน้ีเพื่อใหทราบขอมูลการเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางแกไขปใญหาอุบัติเหตุได โดยถือเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคนในโรงเรียน ซึ่งควรรายงานทันทีหรือไมเกิน 24 ชั่วโมง มีการบันทึกลงในแบบรายงาน อุบัติเหตุ จัดรวบรวมรายงานเป็นแบบ
รายเดือนหรือรายเทอม และเก็บไวที่คณะกรรมการความปลอดภัย ประจําโรงเรียน จัดทําสรุปรายงานและแจงใหนักเรียนทุกคนทราบ 
      3. การแนะแนวสวัสดิภาพ เป็นการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดานความปลอดภัย เพื่อใหนักเรียนมีความรู  รูจักระมัดระวัง 
เรื่องอุบัติเหตุ ปฏิบัติตนไดอยางปลอดภัย และมีสวัสดินิสัยที่ดีในการปูองกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยปูองกัน และลดปใญหา อุบัติเหตุลงได โดยทั่วไป
ผูทําหนาที่แนะแนวสวัสดิภาพอาจเป็นครูประจําชั้นหรือครูสุขศึกษา 
          4. การจัดทําประกันอุบัติเหตุ  เป็นการคุมครองเรื่องความปลอดภัย เมื่อประสบอุบัติเหตุขึ้น จะมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยความสูญเสีย 
หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ตามปกติโรงเรียนควรจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับทุกคนในโรงเรียน ซึ่งเป็นลักษณะการประกันหมูหรือกลุม 
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          5. การจัดบริการเครื่องอํานวยความสะดวก  เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดบริการใหทุกคนในโรงเรียนตองมีความ
ปลอดภัย ไดแก บริการนํ้าด่ืมนํ้าใช การจัดทําทางระบายนํ้า การจัดระบบไฟฟูาที่ปลอดภัย 
        6. การบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน การจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป -กลับโรงเรียน ควร
พิจารณา คือ 1) การจัดบริการเรื่องการเดินทางไป-กลับ สามารถดําเนินการจัดทําเสนทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด การใชธงนํากลุมนักเรียน 
การใชธงขามถนน   2) การจัดบริการเรื่องการใชรถเดินทางไป-กลับโรงเรียน 
       7. การจัดบริการฝึกซอมเพื่อความปลอดภัย เชน จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติจัดฝึกซอมการหนีไฟ การฝึกปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ เป็นตน 
       8. การบริการปฐมพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในโรงเรียน ควรมีการใหความชวยเหลือเบื้องตนกอนการนําสงแพทยแหรือ
โรงพยาบาล ดังน้ันโรงเรียนควรจัดบริการการปฐมพยาบาลโดยจัดใหมีหองพยาบาลและครูประจําหองพยาบาล มีอุปกรณแการปฐมพยาบาลและ
ยาชนิดตางๆ พรอมใหบริการทุกเมื่อ มีระเบียบการใชหองพยาบาลแจงใหทุกคนทราบอยางชัดเจน  
       9.  การจัดสารวัตรนักเรียนดานความปลอดภัยหรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ (School Safety patrols) หรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ 
(Safety volunteers) เพื่อใหนักเรียนไดรับความปลอดภัยและมีบทบาทในการบริการความปลอดภัยใหแกทุกคนในโรงเรียน 

จากการประมวลงานวิจัยที่เก่ียวของน้ัน พบวา ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน มี 3 ดาน ไดแก ภาวะผูนําของ
ครู  การทํางานเป็นทีมของครู และการมีสวนรวมของผูปกครอง (ศิริพร อนุสภา, 2556)   และยังพบวาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน  คือ โรงเรียนจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุใหนักเรียนทุกคน มีการจัดครูและเจาหนาที่ดูแล
ความปลอดภัยภายในโรงเรียน (เสงี่ยมจิต แจมจําปา, 2552)     

การจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนอาจใชวิธีการนํามาบูรณาการกับกิจกรรรมของนักเรียน ดังกรณีการวิจัยเรื่องการ
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบานคอกุดลาด และโรงเรียนบานผาแกว 
ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งนักวิจัยไดมีการวิเคราะหแความเสี่ยงหาจุดอันตราย แลวนําผลการวิเคราะหแจุดเสี่ยงมาบูรณา
การกิจกรรมของนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกไขปใญหาดวยวิธีการจัดคายอาสาพัฒนาเพื่อทําการซอมแซมและปรับปรุง
สภาพแวดลอมของโรงเรียน และมีการประเมินจิตสํานึกดานความปลอดภัย (นัทธพงศแ นันทสําเริง, 2553) 
  การจัดบริการดานความปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุน้ัน โรงเรียนอาจใชรูปแบบการปูองกันอุบัติเหตุในนักเรียน ประกอบดวย 3 
ขั้นตอน คือ 1) การสรางสัมพันธภาพที่ประทับใจจากเด็กสูครู  2) การรวมดูแล เอาใจใส ความปลอดภัยของนักเรียน และ 3) การรวมกัน
ดําเนินการปูองกันอุปบัติเหตุที่ชัดเจนและตอเน่ือง ซึ่งจะมีผลชวยเพิ่มพฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บของนักเรียน ประกอบ
กับครูมีการนําความรูการปูองกันอุบัติเหตุสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนผานสื่อตางๆ มากขึ้น (สมจินตนา คําพินิจ และคณะ, 2550) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) เรื่องการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนบานมูเซอ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยสอบถามนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง 
   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสามารถอานและตอบแบบสอบถามได จํานวน 193 คน กลุม
ตัวอยาง จํานวน 130 คน ไดมาโดยเทียบจากตารางของเครกซี่และมอรแแกน (Krejcie & Morgan) 
 
  2. การจัดท าเคร่ืองมือการวิจัยและการตรวจคุณภาพ 
              เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม ประกอบดวย  
               ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และ ระยะเวลาทํางานใน
โรงเรียนแหงน้ี   
   ตอนที่ 2 การจัดบริการดานความปลอดภัย จํานวน 10 ขอ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบง
มาตรประมาณคาเป็น 5 ระดับ การกําหนดคาคะแนนความพึงพอใจแบงเป็น 5 ระดับคะแนน คือ มากที่สุด=5 มาก=4  ปานกลาง=3 นอย=4  
นอยที่สุด=1   
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      การแปลผลคะแนนความพึงพอใจเป็นระดับคุณภาพ จัดแบงเป็น 5 ระดับ 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 หมายถึงควรปรับปรุงอยางย่ิง (เทียบเคียง
กับเกณฑแการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.) 
               การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตแบบสอบถามตามลักษณะของเน้ือหาเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแการประเมิน แลว
นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ นําผลจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคแ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ไดสูงกวา 0.6 ทุกขอ และมีการตรวจคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbarch‖s Alpha Coefficient) ไดคา 0.82  
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
              คณะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จํานวน 7 คน ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความปลอดภัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นผูเก็บขอมูล โดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 
มัธยมศึกษา  ปีที่ 3 ของโรงเรียนบานมูเซอเป็นผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 130 คน (เลือกแบบบังเอิญ : Accidental  Sampling) 
เก็บขอมูลเมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธแ 2562  
   4. การวิเคราะหแขอมูล  

     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก รอยละ (Percentage)  
คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศชายรอยละ 52.3  สวนใหญมีชวงอายุ11 -15 ปี รอยละ 71.5  สวนใหญอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รอยละ 29.2 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (N=130) 

ขอมูลท่ัวไป จ านวน (ความถ่ี) รอยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
2. ชวงอาย ุ
          6-10 ปี  
          11-15 ป ี  
          16-20 ป ี
3. ระดับชั้น   
          ประถมศึกษา ปีที่ 4 
          ประถมศึกษา ปีที่ 5 

1.              ประถมศึกษา ปทีี่ 6 
2.              มัธยมศึกษา ปีที่ 1 
3.              มัธยมศึกษา ปีที่ 2 
4.              มัธยมศึกษา ปีที่ 3 

 
68 
62 
 

27 
93 
10 
 

38 
15 
19 
17 
23 
18 

 
52.3 
47.7 

 
20.8 
71.5 
 7.7 

 
29.2 
11.5 
14.6 
13.1 
17.7 
13.8 

 
  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนบานมูเซอ พบวา  การจัดบริการดานความปลอดภัยของ

โรงเรียนโดยรวม อยูในระดับดี (X = 3.67) หากพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา สิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีเป็นลําดับแรก คือ โรงเรียนมีนโยบาย

ใหความสําคัญในการจัดการดานความปลอดภัยของโรงเรียนอยูในระดับดี (X  = 3.98) และสิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีรองลงมาคือ โรงเรียนจัด

ครูเวรรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียน   (X  = 3.88)  คุณภาพในการจัดบริการดานความปลอดภัยซึ่งผลการประเมิน
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ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด จัดอยูในระดับพอใช มี 2 ประเด็นคือ การจัดทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตหรือสุขภาพใหแกนักเรียน (X  = 3.19)  

และ โรงเรียนจัดฝึกอบรม ฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัยเป็นประจําทุกปี (X  = 3.27) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปลผลระดับความพึงพอใจตอการ จัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน 
(N = 130) 

รายการประเมินการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน X  S.D ระดับคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีนโยบายใหความสําคัญในการจัดการดานความ   
    ปลอดภัยของโรงเรียน 

3.98 0.96 ดี 

2. โรงเรียนแจงใหผูปกครองทราบถึงนโยบายและมาตรการ 
    จัดการดานความปลอดภัยของโรงเรียน 

3.71 0.99 ดี 

3. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธแรณรงคแดานความปลอดภัย 
    ใหแกนักเรียนอยางตอเน่ือง 

3.82 0.98 ดี 

4. โรงเรียนจัดบริการใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยและ 
    อุบัติเหตุใหแกนักเรียน 

3.84 1.04 ดี 

5. โรงเรียนครูเวรรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของ 
    โรงเรียนและนักเรียน 

3.88 1.08 ดี 

6. โรงเรียนจัดฝึกอบรม ฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัย 
    เป็นประจําทุกปี 

3.27 1.22 พอใช 

7. โรงเรียนมีการตรวจไมใหนักเรียนนําวัตถุอันตรายเขามา 
    ในโรงเรียน 

3.67 1.21 ดี 

8. โรงเรียนมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตหรือ 
   สุขภาพใหแกนักเรียน 

3.19 1.25 พอใช 

9. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนจัดต้ังชมรมหรือกิจกรรมที่ 
    เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน 

3.55 1.18 ดี 

10. โรงเรียนมีการจัดบริการดานความปลอดภัยเพื่อมุงเนนสู 
     มาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยของสถานศึกษา 

3.81 1.23 ดี 

     ภาพรวมทุกประเด็น 3.67 1.11 ดี 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนบานมูเซอ พบวา    การจัดบริการดานความปลอดภัยของ
โรงเรียนโดยรวม อยูในระดับดี  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา สิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีเป็นลําดับแรก คือ มีนโยบายใหความสําคัญใน
การจัดการดานความ  ปลอดภัยของโรงเรียน  

สิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีรองลงมาคือ โรงเรียนจัดครูหรือครูเวรรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียน  ซึ่ง
แสดงถึง การรวมดูแล เอาใจใส ความปลอดภัยของนักเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สมจินตนา คําพินิจ และคณะ (2550) คือการจัดบริการ
ดานความปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุใหไดผลน้ัน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสรางสัมพันธภาพที่ประทับใจจากเด็กสูครู  2) การรวม
ดูแล เอาใจใส ความปลอดภัยของนักเรียน และ 3) การรวมกันดําเนินการปูองกันอุบัติเหตุที่ชัดเจนและตอเน่ือง ซึ่งจะมีผลชวยเพิ่มพฤติกรรมการ
ปูองกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บของนักเรียนไดเป็นอยางดี  

สําหรับขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาน้ัน ผูวิจัยมีความเห็น ดังตอไปนี้ 
ประเด็นที่โรงเรียนควรพัฒนาจัดบริการใหดีขึ้น คือ การจัดทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตหรือสุขภาพใหแกนักเรียน  ซึ่งจะชวย

สรางความมั่นใจและสนับสนุนใหผูปกครองตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน ดังผลการวิจัยงานหน่ึงพบวา การประกันอุบัติเหตุใหนักเรียน มีผลตอ
การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน (เสงี่ยมจิต แจมจําปา, 2552) 
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และอีกประเด็นหน่ึงที่โรงเรียนควรใหความสําคัญคือการจัดฝึกอบรมฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัยเป็นประจําทุกปี ทั้งน้ี
เน่ืองจากโรงเรียนต้ังอยูบนเทือกเขาสูง มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติหลายรูปแบบ เชน พายุฝนฟูาคะนอง พายุลูกเห็บ น้ําปุา โคลนถลม หมอก
ควันจากการเผาปุา อัคคีภัย เป็นตน การอบรมฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติและอัคคีภัยจะเป็นประโยชนแทั้งตอนักเรียนและครูไดมีความรูและทักษะ
เพื่อเตรียมพรอมหากเกิดภัยในลักษณะตางๆ ขึ้น  
  
กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาปใจจัยความเม่ือยลาจากการท างานของบคุลากรวิทยาลัยนอรแทเทริแน 
The study of fatigue factors from the work of Northern College officer 

กัญญาภคั นันทชัย1 และ สุเวช พิมน้ าเย็น2 
Kanyapak Nantachai and Suwech Pimnamyen 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารอจ โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาปใจจัยดานการทํางานปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

ที่มีผลตออาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จํานวน 50 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ การสรางเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบสอบถามใหแกบุคลากร
วิทยาลัยนอรแทเทิรแน การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  ใชวิธีการหาความถี่ ( Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิจัยพบวา  

ผลการวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ในภาพรวมอยูในระดับนอย 
อันดับแรก คือ ขอเทาและเทา รองลงมา คือ ขอศอกและแขน และรูสึกเจ็บหรือปวดหรือเมื่อย หรือไมสบายตัว ขณะทํางาน ตามลําดับ อาการ
เจ็บหรือปวดหรือเมื่อย หรือไมสบายตัว มากที่สุด ไดแก หลังจากทํางาน รองลงมา ไดแก ขณะทํางาน  และเป็นประจํา ตามลําดับ ความบอยของ
การเกิดอาการเจ็บหรือปวดหรือเมื่อย หรือไมสบาย มากที่สุด ไดแก เป็นชวงๆ รองลงมา ไดแก ทุกวัน และนานๆครั้ง ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดานการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ในภาพรวมอยูในระดับใช เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ อันดับแรก คือ น่ังทํางานโดยไมลุกไปไหนเลย รองลงมา คือ ยกและเคลื่อนยายวัตถุที่มีนํ้าหนักมากกวา 10 กิโลกรัม และทํางานโดยใชมือ
เหนือศีรษะหรือใชขอศอกเหนือหัวไหลมากกวา 2 ชั่วโมงตอวัน ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ในภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวย เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ อันดับแรก คือ ระยะทางเดินไปหองทํางานจากลานจอดรถไกลเกินไป รองลงมา คือ อากาศถายเทภายในห อง
ทํางานนอย และภาระงานที่ทานไดรับมากเกินไป ตามลําดับ  
ค าส าคัญ : ความเมื่อยลา การทํางาน บคุลากร  
 

Abstract 
 This research is a post-graduate research study. With the objective To study work factors, work environment 
factors affecting symptoms or fatigue from the work of Northern College staff The sample group is 50 personnel of 
Northern College. The instrument used in this research is to create a questionnaire. (Questionnaire) Collect data by giving 
inquiries to Northern College personnel. This research analyzes statistical data using the software package. Using 
frequency and percentage (percentage), mean (Mean) and standard deviation (Research) 

The results of data analysis about symptoms or fatigue from the work of Northern College staff In the overall 
picture, the first level is the ankle and foot, followed by the elbows and arms and pain or pain or fatigue. Or discomfort 
while working in the order of pain or pain or fatigue Or the most discomfort is after work, followed by work and regularly, 
according to the order of the most frequent symptoms of pain or pain or fatigue or discomfort, most often, followed by 
daily and long periods of time Respectively 

The results of data analysis about the work factors of Northern College personnel At the overall level, yes When 
considering the first item, sitting and working without getting anywhere else, followed by lifting and moving objects weighing more 
than 10 kilograms and working by hand overhead or using the elbow above the shoulder more than 2 hours per day, respectively. 

The results of data analysis about the work environment factors of Northern Northern College personnel In the 
overall picture at the agreed level When considering the first item, the distance to the office from the parking lot is far 
too low, followed by the air in the office. And the workload that you receive too, respectively 
Keywords : fatigue, work, officer 
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บทน า 
อาการเมื่อย หรือเมื่อยลา เป็นอาการเหน็ดเหน่ือย รูสึกออนลา หมดแรง หรือขาดพลังงาน เมื่อเกิดอาการขึ้นแลวจะทําใหตัวบุคคลน้ัน 

ๆ สูญเสียสมาธิ ไมมีแรงกระตุน และมีพลังงานในการกระทําสิ่งใด ๆ ลดนอยลง รวมถึงอาจกระทบตอสภาพอารมณแและสุขภาพจิตของบุคคลน้ัน
ไดดวย อาการลาเป็นอาการอยางหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นไดบอยในเวลาทํางาน เกิดขึ้นไดทั้งงานที่ตองใชแรงงานหนัก เชน งานยกของ งานดึงและดัน และ
งานเบาที่ตองอยูในทาใดทาหน่ึงนานๆ หรือตองทํางานเบาน้ันซ้ําซาก เชน การน่ังทํางานคอมพิวเตอรแเป็นเวลานานเกิน 2 ชั่วโมง ตอเน่ืองขึ้น ไป
อาจทําใหเกิดการลาขึ้นไดที่กลามเน้ือคอ บา หลัง ขอศอกและมือ ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บของกลามเน้ือและขอตอได แตอยางไรก็ตาม การ
ลาไมใชจะมีแตโทษอยางเดียว ยังเป็นสัญญาณเตือนที่บงบอกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกสวนตางๆของรางกายไดอีกดวย  

การลาทั่วไป ไดแก อาการรูสึกเหน่ือยออน การตัดสินใจชาลง การเรียงขั้นตอนการทํางานที่ผิดไป อาการปวดตาและไมอยากทํางาน
ตอ เป็นตน ซึ่งอาการลาประเภทน้ีเกิดเน่ืองจาก ทํางานตอเน่ืองในแตละวันนานเกินไป การนอนหลับไมเพียงพอ ความเครียดจากทํางานหรือ
ครอบครัว การทํางานโดยไมมีวันพักผอน อากาศที่รอนหรือเย็นเกินไป เสียงที่ดังเกินไป แสงที่ไมพอเพียงหรือจาเกินไป การระบายอากาศที่ ไม
เพียงพอ ด่ืมนํ้าไมเพียงพอ มีไข มีความเจ็บปุวย  

สําหรับในสถาบันการศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน มีบุคลากรที่ทํางานเป็นเวลานานๆ จากการน่ังทํางานลักษณะซ้ําๆ หรือทํางานกับ
คอมพิวเตอรแนานๆ การน่ังนานๆ โดยไมลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถน้ัน อาจสงผลใหเกิดความเมื่อยลา และจากลักษณะการใชชีวิตการทํากิจกรรม
ในใชชีวิตประจําวัน ก็สงผลตอความเมื่อยลาของกลามเน้ือตางๆได ซึ่งปใจจัยตางๆเหลาน้ียอมนําไปสูปใญหาการปวดเมื่อยและความเมื่ อยลาของ
รางกายจากการทํางาน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน พรอมทั้งศึกษาปใจจัยทางดานการยศาสตรแที่มี
ความสัมพันธแกับกลุมอาการเมื่อยลา เพื่อทราบแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทํางานของอาจารยแตอไป  
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยดานการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3. เพื่อศึกษาปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 

   
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

จันทราวรรณ จันตรา และคณะ (2559) ไดศึกษา ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับความลาของผูประกอบอาชีพเสริมสวยในเขตเทศบาลเมือง
แสนสุข จ.ชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา อายุมีความสัมพันธแ กับความลาบริเวณหลังสวนบนและหลัง สวนลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 
0.05) สรุปขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ควรมีการใชแผนรองยืน เพื่อลดอาการลาจากการทํางาน และมีการออกกําลังกาย เพื่อเสริมความ
แข็งแรงของกลามเน้ือที่มีความลา มีการเฝูาระวังสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพเสริมสวยโดยเฉพาะในกลุมผูที่มีอายุมาก และควรมีการ ให
ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับทาทางการทํางานที่ถูกตองเพื่อลดอาการลาจากการทํางานและมีการจัดสถานีงานใหเหมาะสมเพื่อลดอาการลา
จากการ ทํางานใหแกผูประกอบอาชีพเสริมสวย 

ธันยวงศแ เศรษฐแพิทักษแ (2558) ไดศึกษา ปใจจัยที่สงผลใหพนักงานออฟฟิศทํางานติดตอกันเป็นระยะเวลานานและเป็นโรค
คอมพิวเตอรแซินโดรม ผลการวิจัยพบวา พนักงานออฟฟิศที่มีอาการเจ็บปุวยจากโรคคอมพิวเตอรแซินโดรม สวนใหญมีระดับความรุนแรงของ
อาการที่ระดับปานกลางคือ รูสึกเจ็บปวดขณะทํางาน และชวงเวลา พักจากการทํางาน โดยมีอาการเจ็บปุวยที่บริเวณไหล -บา มากที่สุด และยัง
ไมไดรับการไดรับการดูแลที่ดีจากองคแกรเกี่ยวกับอาการเจ็บปุวยจากโรคคอมพิวเตอรแซินโดรม กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกที่จะ ละเวนจ ากการ
ทํางานหากมีอาการ ทั้งน้ี จากผลวิจัยพบวา ปใจจัยดานการเรียกรองดานผลการปฏิบัติงาน (Performance demands) ปใจจัยดานบทลงโทษจาก
ความผิดพลาดในการทํางาน (Failure) ปใจจัยดานความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-efficacy) ปใจจัยดานอํานาจและ
ความสามารถในการควบคุมงาน (Control) ปใจจัยดานบรรยากาศการทํางานหนักในองคแกร (Overwork climate) และปใจจัยดานการ ยอมรับ
จากเพื่อนรวมงาน (Co-worker approval) ตางสงผลตอการเกิดโรคคอมพิวเตอรแซินโดรม ตามลําดับ 

ทศพล  บุตรมี (2556) ไดศึกษา ปใจจัยที่สงผลตอการปวดเมื่อยกลามเน้ือและกระดูกจากการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิงคิดเป็นรอยละ 98.16 อายุเฉลี่ย 30.13 ปี มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย
เทากับ 22.39 อายุการทํางานเฉลี่ยเทากับ 6.80 ปี ระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยเทากับ 9.41 ชั่วโมงตอวัน สวนของรางกายที่มีการปวดเมื่อย
กลามเน้ือและกระดูกมากที่สุดคือคอ รองลงมาคือไหล และหลังสวนลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.85 1.81 และ1.50 คะแนนตามลําดับ 
ผลการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอการปวดเมื่อยคอ ประกอบดวยลักษณะงานที่ออกแรงมาก ลักษณะงานที่ออกแรงปานกลาง และลักษณะของ
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สถานีงานที่ไมเหมาะสม โดยสามารถรวมทํานายการปวดเมื่อยคอของพยาบาลไดรอยละ 27.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปร
ที่มีอํานาจพยากรณแสูงสุดคือ ลักษณะงานที่ออกแรงมาก สามารถพยากรณแไดรอยละ 41 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ธยา  ภิรมยแ และ พันธแยศ วรเชฐวราวัตรแ  (2555) ไดศึกษา การศึกษาความเมื่อยลาจากการน่ังทํางานของพนักงานเย็บในอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหม ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีอาการปวดเมื่อยจากการทํางานบริเวณไหลขวา คิดเป็นรอยละ 44.9 รองลงมาคือบริเวณ ไหลซายและ
คอ คิดเป็นรอยละ40.8 และบริเวณหลังสวนลางคิดเป็นรอยละ 34.7 ซึ่งมีสาเหตุมาจากความสูงของโต฿ะ จักร และเกาอี้ที่ใชในการน่ังทํางานมี
ความสูงไมเหมาะสมกับพนักงาน ทําใหมีลักษณะการน่ังทํางานที่ตองมีการกมและโนมตัวไปขางหนามาก ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดเมื่อย อีก
ทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานยังมีอากาศรอนจึงเป็น ปใจจัยหน่ึงที่สงผลใหพนักงานเกิดความเครียดในการทํางานและเกิดการเจ็บปุวยเกิดขึ้น
ตามมา ซึ่งโรคที่เก่ียวของกับความเมื่อยลาที่พนักงานเป็นมากที่สุดคือ ไดแก โรคปวดหัว/ไมเกรน คิดเป็นรอยละ 12.12 ผลจากการวิเคราะหแ 
ภาพถายดวย RULA ปรากฏวาระดับคะแนนที่มีความถี่มากที่สุดคือระดับคะแนน 5-6 คิดเป็นรอยละ 62  และระดับ คะแนนที่มีความถี่นอยที่สุด
คือ ระดับคะแนน 3-4 คิดเป็นรอยละ 32 จากระดับคะแนนทั้งหมดมีคาเทากับ 5.3 แสดงใหเห็นวางานน้ันเริ่มมีปใญหาดานการยศาสตรแ  ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติม และรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขลักษณะงานดังกลาวโดยเร็ว ผูวิจัยไดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการทํางานไว 2 แนวทางคือ 1) 
ดานสถานีงาน ควรมีการปรับปรุงโต฿ะจักรใหสามารถปรับความสูงตํ่าไดและมีความเอียงของพื้นโต฿ะอยูที่ 10-20 องศา สวนเกาอี้ควรเป็นเกาอี้ที่ 
สามารถปรับความสูงตํ่าได มีพนักพิง ที่พักแขนและที่พักเทาเพื่อชวยลดปใญหาอาการเมื่อยลา และ 2) ดานอุปกรณแ ชวยเสริมการทํางาน 
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงโต฿ะเสริมใหมีความสูงเสมอกับโต฿ะจักรเพื่องายตอการหยิบชิ้นงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปใจจัยความเมื่อยลาจากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแน วิเคราะหแความเมื่อยลาที่เกิดจากการทํางานที่เกิดจากปใจจัยตางๆทั้งดานการทํางานและดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  เพื่อทราบ
แนวทางในการปรับปรุงสภาพการทํางานของอาจารยแดังขั้นตอน ตอไปนี้ 
  
ประชากรกลุมตัวอยาง 
 งานวิจัยน้ีไดกําหนดประชาชนและกลุมตัวอยาง เป็นดังน้ี 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จํานวน 65 คน 
  - อาจารยแแตละคณะ จํานวน 37 ทาน 
  - พนักงานฝุายตางๆ จํานวน 28 ทาน 

กลุมตัวอยาง  
 สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก อาจารยแ พนักงานฝุายๆตางๆ ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จ.ตาก ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 65 
คน และใชสุมแบบแบงชั้น ( Stratfied Random Sampling )  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามซึ่งแบงออกเป็น 4 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ(Check-List) มีจํานวน 6 ขอ ตอนท่ี 2 อาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check-List) 3 ขอ และแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 1 ขอ ซึ่งมีเกณฑแในการกําหนดคานํ้าหนักของ
การประเมินเป็น 4 ระดับ ตอนท่ี 3 ปใจจัยดานการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีจํานวน 11 
ขอ  และตอนท่ี 4  ปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ประเมินคามีจํานวน 9 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการติดตอบุคลากรที่สนใจจะทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการทําวิจัยเป็นอยางดี 

ผูวิจัยไดทําการประชุมเพื่อความเขาใจในกลุมเพื่อเก็บขอมูลที่เขาไปสัมภาษณแประชากร เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในเรื่องของคําถามและกลุม
ตัวอยางที่ตองการ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการแบง และกระจายไปแตละอาคาร ในการเก็บแบบสอบถามใหครอบคลุมทั่ววิทยาลัยนอรแทเทิรแน 

3.3.4 นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวย
เครื่องคอมพิวเตอรแตอไป 

3.3.5  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 
 ความถี่ และคารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดานการท างานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
   การวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดานการทํางาน จําแนกตามการปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปใจจัยดานการทํางาน 

กิจกรรมการท างาน 
การปฏิบัติ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ใช ไมใช 

1. ทานยกและเคลื่อนยายวัตถุที่มีนํ้าหนักมากกวา 10 กิโลกรัม 
17 

(34.0) 
33 

(66.0) 
1.66 .478 

2. ทานทาํงานโดยใชมือเหนือศีรษะหรือใชขอศอกเหนือหัวไหล
มากกวา 2 ชั่วโมงตอวัน 

27 
(54.0) 

23 
(46.0) 

1.46 .503 

3. ทานทาํงานโดยการกมคอมากกวา 30 องศา มากกวา 2 
ชั่วโมงตอวัน 

36 
(72.0) 

14 
(28.0) 

1.28 .453 

4. ทานทาํงานโดยโคงงอหลังไปดานหนามากกวา 30 องศา 
มากกวา 2 ชั่วโมงตอวัน 

36 
(72.0) 

14 
(28.0) 

1.28 .453 

5. ทานทาํงานแบบซ้ํา ๆ ตลอดวัน เชน น่ังพิมพแเอกสาร ยืน 
หรือเอี้ยวตัว  

36 
(72.0) 

14 
(28.0) 

1.28 .453 

6. ทานเดินขึ้นลงบันได หรือยอเขาอยูบอยๆ 
31 

(62.0) 
19 

(38.0) 
1.38 .490 

7. ทานน่ังทํางานโดยไมลุกไปไหนเลย 
25 

(50.0) 
25 

(50.0) 
1.90 .801 

8. ทานน่ังสลับยืนและเดินอยูเสมอ 
32 

(64.0) 
18 

(36.0) 
1.36 .484 

9. ทานออกกําลังกายเป็นประจําอยางนอยสัปดาหและ 3 ครั้ง 
32 

(64.0) 
18 

(36.0) 
1.36 .484 

10. ทานทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน 
34 

(68.0) 
16 

(32.0) 
1.32 .471 

11. ทานทํางานอยูหนาคอมพิวเตอรแมากกวา 4 ชัว่โมงตอวัน 
34 

(68.0) 
16 

(32.0) 
1.32 .586 

จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยดานการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ในภาพรวมอยูในระดับใช (คาเฉลี่ย = 
1.72, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.345)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ น่ังทํางานโดยไมลุกไปไหน
เลย อยูในระดับใช (คาเฉลี่ย = 1.90, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .801) รองลงมา คือ ยกและเคลื่อนยายวัตถุที่มีนํ้าหนักมากกวา 10 กิโลกรัมอยู
ในระดับใช (คาเฉลี่ย = 1.66, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .478) และทํางานโดยใชมือเหนือศีรษะหรือใชขอศอกเหนือหัวไหลมากกวา 2 ชั่วโมงตอ
วัน อยูในระดับใช (คาเฉลี่ย =1.46, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .503) ตามลําดับ 
  ผลการวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการท างานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
   การวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จําแนกตามระดับความคิดเห็น
ของสภาพแวดลอมในการทํางาน  ปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ตอ) 

ลักษณะสภาพแวดลอม 
ในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 
 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 2 3 4 5  
1.สภาพหองทํางานเล็กเกินไป 31 

(62.0) 
14 

(28.0) 
5 

(10.0) 
0 

(00.0) 
0 

(00.0) 
3.48 .677 

2.อุณหภูมิหองทํางานรอนเกินไป 4 
(8.0) 

21 
(42.0) 

22 
(44.0) 

3 
(6.0) 

0 
(00.0) 

3.48 .735 

3.อากาศถายเทภายในหองทํางานนอย 3 
(6.0) 

12 
(24.0) 

32 
(64.0) 

3 
(6.0) 

0 
(0.00) 

3.70 .677 

4.แสงสวางในหองทํางานนอยเกินไป 3 
(6.0) 

23 
(46.0) 

22 
(44.0) 

2 
(4.0) 

0 
(00.0) 

3.46 .676 

5.มีเสียงดังรบกวนขณะทํางาน 4 
(8.0) 

23 
(46.0) 

21 
(42.0) 

2 
(4.0) 

0 
(00.0) 

3.42 .702 

6.ความขัดแยงระหวางเพื่อนรวมงาน 4 
(8.0) 

27 
(54.0) 

15 
(30.0) 

4 
(8.0) 

0 
(00.0) 

3.38 .752 

7.สภาพอุปกรณแการทาํงานไมพรอมใชงาน 4 
(8.0) 

23 
(46.0) 

16 
(32.0) 

7 
(14.0) 

0 
(0.00) 

3.52 .838 

8.ระยะทางเดินไปหองทํางานจากลานจอดรถไกลเกินไป 2 
(4.0) 

14 
(28.0) 

25 
(50.0) 

9 
(18.0) 

0 
(0.00) 

3.82 .774 

9.ภาระงานที่ทานไดรับมากเกินไป 3 
(6.0) 

22 
(44.0) 

20 
(40.0) 

5 
(10.0) 

0 
(0.00) 

3.54 .761 

จากตารางที่ 2 พบวา ขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ในภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวย (คาเฉลี่ย = 3.52, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.625) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ ระยะ
ทางเดินไปหองทํางานจากลานจอดรถไกลเกินไป อยูในระดับเห็นดวย (คาเฉลี่ย = 3.82, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.774) รองลงมา คือ อากาศ
ถายเทภายในหองทํางานนอย อยูในระดับเห็นดวย (คาเฉลี่ย = 3.70, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .677) และภาระงานที่ทานไดรับมากเกินไป อยู
ในระดับเห็นดวย อยูในระดับเห็นดวย(คาเฉลี่ย =3.54, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= จ.761) ตามลําดับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปใจจัยความเมื่อยลาจากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน  โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  ใน
กรณีที่ทราบจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง คือ 50 ราย ผูวิจัยไดวิเคราะหแผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิเคราะหแ 4 สวน ไดแก ผลการ
วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคล ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแน ผลการวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยเสี่ยงดานการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน และผลการวิเคราะหแขอมูลเก่ียวกับปใจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน  สอดคลองกับ ธันยวงศแ เศรษฐแพิทักษแ (2558) ไดศึกษา ปใจจัยที่สงผลใหพนักงาน
ออฟฟิศทํางานติดตอกันเป็นระยะเวลานานและเป็นโรคคอมพิวเตอรแซินโดรม ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการทํางานติดตอกันเป็นระยะเวลานาน
และเกิดโรคคอมพิวเตอรแซินโดรมในกลุมพนักงานออฟฟิศ ซึ่งผูที่มีอาการโรคคอมพิวเตอรแซินโดรมสวนใหญ จะเกิดความรูสึกไมสะดวกสบาย ยาก
ตอการเคลื่อนไหว ทรมานในการใชชีวิตประจําวันในระยะยาว สงผลตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการทํางาน  สามารถ
ตอบสนองไดสอดคลองกับปใจจัยดานตางๆไดแก ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานการทํางาน ปใจจัยดานสภาพแวดลอม หรืออาจรวมไปถึงดานจิต
สังคม ที่เป็นผลใหเกิดความเมื่อยลาตางๆจากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ซึ่งผลการวิจัยพบวา น่ังทํางานโดยไมลุกไปไหน เลย 
ยกและเคลื่อนยายวัตถุที่มีนํ้าหนักมาก อากาศถายเทภายในหองทํางานนอย และภาระงานที่ไดรับมากเกินไป รวมถึงปใจจัยอื่นๆเป็นผลใหเกิดการ
เมื่อยลาจากการทํางานและสงผลตอการทํางาน ดังน้ัน ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน และมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ใหเหมาะสมตอการทํางาน เพื่อลดอาการปวดเมื่อย และความเมื่อยลาจากการทํางาน 
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ทัศนคติที่มีผลตอความรูสึกของผูสูงอายุชาวเขาเผากะเหรี่ยง ต าบลแมวะหลวง อ าเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
Attitude and social support that affected to feelings of the Karen hill tribe elderly at Mae 

Wa Luang sub-district, Tha Song Yang district, Tak Province 
 

กัญญาภคั นันทชัย1 และ นัฐพล จ าปาเทศ2   

Kanyapak Nantachai and Nattapol Jumpated
 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางเพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาระดับทัศนคติมีคุณคาของผูสูงอายุ ที่มีผล
ตอคุณคาตอผูสูงอายุ ความรูสึกมีคุณคาของผูสูงอายุและความสัมพันธแระหวางทัศนคติกับความรูสึกการมีคุณคาในสังคมของผูสูงอา ยุ
ตําบลแมวะหลวง  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก  กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ จํานวน 281 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแ 
ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561– 28 กุมภาพันธแ  2562  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาความสัมพันธแ ดวยคาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน โดยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคแและ
สมมุติฐาน ดังน้ี 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับทัศนคติ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง  และความสัมพันธแ
พบวาทัศนคติ (r=0.382)  มีความสัมพันธแเชิงบวกกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุชาวเขาเผากะเหรี่ยง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value <0.05)    

ผลการศึกษาน้ีเสนอแนะใหเพ่ิมชองทางในการสื่อสารเรื่องสุขภาพกับผูสูงอายุและเพ่ิมการเขาถึงกิจกรรมตางๆของผูสูงอายุ 
 

ค าส าคัญ : ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง, ผูสูงอายุ  
 
Abstract 

This study is a cross-sectional descriptive study. Aim to study the attitudes level of the elderly, feelings 
and relationships of elderly between attitudes and feelings of social values of the elderly in Mae Wa Luang Sub-
district Tha Song Yang District, Tak Province. The sample group is 281 elderly people who collect data using 
interview form. Between November 1, 2018 - February 28, 2019. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation. Find relationships With statistical values, Pearson's correlation 
coefficient By summarizing the results according to the objectives and assumptions as follows 
 Most samples Have an attitude level self-esteem Of the elderly at a moderate level And the 
relationship found that the attitude (r = 0.382) had a positive relationship with the self-esteem of the Karen hill 
tribe elderly With statistical significance (p-value <0.05) 
      The results of this study suggest that increasing communication channels for health with the elderly 
and increasing access to activities of the elderly 
 
Keywords: self-esteem, elderly 
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บทน า 
          จากสภาพปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ทําใหบุคคลตองปรับตัวเขากับ
สถานการณแดังกลาวมากขึ้น บุคคลบางคนมีปใญหาในการปรับตัวทําใหเกิดปใญหาสุขภาพจิตและสงผลใหปใญหาสุขภาพจิตเป็นปใญหาสังคม ที่
เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย จากขอมูลขององคแการอนามัยโลก ไดประมาณการวาในปี ค.ศ. 2020 โรคจิตเวช จะเป็นโรคที่มีผูปุวยสูงเป็น
อันดับ 2 ซึ่งถือเป็นปใญหาที่สําคัญของโลกในอนาคตขางหนา สําหรับประเทศไทยน้ัน จากขอมูลของกรมสุขภาพจิตคาดการณแวา ประเทศไทยจะ
มีผูปุวยที่มีปใญหาสุขภาพจิตรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 6 ลานคน  ผูสูงอายุก็เชนเดียวกันตองปรับตัวใหเขากับสถานการณแ
ดังกลาวดวย ในขณะเดียวกันผูสูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณแและสังคม  
 จากขอมูลประชากรผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ปี 2561 พบวา มีผูสูงอายุ จํานวน 446 คน สวน
ใหญเป็นชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง อาศัยอยูในพื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมลําบาก มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและหาของปุา ผูสูงอายุบางสวนถูกทอดทิ้งใหอยูเพียงลําพัง เพราะลูกหลานปใจจุบันนิยมออกทํางานตางจังหวัด อีกทั้งยังนําบุตรหลาน
มาใหผูสูงอายุดูแลเพียงลําพัง  สภาพความเป็นอยูที่เป็นไปตามสภาพพื้นที่สูง  ทําใหการเขาถึงในดานสาธารณูปโภคและอุปโภคยังไมทั่ วถึง ขาด
โอกาสในดานการสงเสริม  ฟื้นฟู และรักษาพยาบาล ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุโดยสวนใหญมักปุวยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบกลามเน้ือ อันเน่ืองจาก
การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม  และโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับผูสูงอายุ คือ โรคไมติดตอ อาทิเชน โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน เป็นตน  
 จากสภาพปใญหาดังกลาวขางตนอาจทําใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุชาวเขาเผากะเหรี่ยงดอยลง  สงผลใหผูสูงอายุชาวเขาเผา
กะเหรี่ยงมีความรูสึกวาชีวิตตัวเองไมมีคุณคา ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ
ชาวเขาเผากะเหรี่ยง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ปี 2561 เพื่อจะนําไปสูขอมูลอันเป็นประโยชนแ 
และพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองในผูสูงอายุใหสูงขึ้น อีกทั้งผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นขอมูลนํามาประกอบการการจัดกิจกรรมเพื่อ
ชวยสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่จะไดนําไปสนับสนุนใหความชวยเหลือไดตรงตามความตองการของผูสูงอายุตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางทัศนคติกับความรูสึกการมีคุณคาในสังคมของผูสูงอายุตําบลแมวะหลวง  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

เสาวณี  เตชะพัฒนาวงษแ (2553) ศึกษาเรื่อง ผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยแกลางที่มีตอความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองของผูสูงอายุ  เพื่อเปรียบเทียบความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ กอนและหลังการเขารวมใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎี ยึด
บุคคลเป็นศูนยแกลาง กลุมตัวอยางเป็นผูสูงอายุในสถานสงเคราะหแคนชราบานบางแค ที่มีคะแนนความรูสึกมีคุณคาในตนเองต้ังแตเปอรแเซ็นไทลแที่ 
25 ลงมา จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ และโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบ
กลุมตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยแกลางที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ สถิติที่ใชในการวิจัยคือ t-test แบบกลุมตัวอยางที่ไมอิสระตอ
กัน  ผลการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุที่เขารวมใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยแกลาง ผูสูงอายุมีการเห็น คุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองเป็นรายดาน พบวา ดานการเปิดเผยตนเองดานการเชื่อมั่นใน 
ดานการยอมรับตนเองและผูอื่น และดานความตองการกระทําตนใหเป็นประโยชนแตอสังคมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวน
ดานการยอมรับสถานการณแที่ทําใหรูสึกผิดหวัง ทอแทใจเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ชุติเดช  เจียนดอน  และคณะ (2554) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูสูงอายุในชนบท ที่อาศัยอยูใน 5 ตําบลของอําเภอวังนํ้าเขียว อายุ 60-79 ปี จํานวน 478 คน  เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสัมภาษณแ  ผลการวิจัย
สรุปไดดังน้ี  ผูสูงอายุมีความพอใจกับคุณภาพชีวิตดานรางกายรอยละ 50.4 และพอใจดานจิตใจรอยละ 52.7  ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
อยูในระดับปานกลางรอยละ 51.9 ตองปรับปรุงรอยละ 35.8  และอยูในระดับดีเพียงรอยละ 12.3  ปใจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ  ที่มีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  ภาวะสุขภาพ  การเขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  สัมพันธภาพ
ของบุคคลในครอบครัว  การศึกษา  อาชีพ  อายุ  การสนับสนุนทางสังคม  และ ปใจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั้งดานรางกายและ
ดานจิตใจ  ที่ไมมีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  เพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะของครอบครัว  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 คานธีชา  บุญยาว (2554) ไดศึกษาเรื่องกรอบออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในแตละชวง
วัย  กลุมเปูาหมายคือผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ที่พักอาศัยศูนยแพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค  ผลการวิจัย  คาเฉลี่ยของ
การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมศิลปะ เพื่อเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุแตละชวงวัน พบวา   
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- คาเฉลี่ยแบบทดสอบเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในชวงอายุ 60-69 ปี  มีคะแนนคาเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง 

- คาเฉลี่ยแบบทดสอบเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในชวงอายุ 70-79 ปี มีคะแนนคาเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง 

- คาเฉลี่ยแบบทดสอบเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในชวงอายุ 80-89 ปี  มีคะแนนคาเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง 

- คาเฉลี่ยแบบทดสอบเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในชวงอายุ 90-99 ปี  มีคะแนนคาเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
       การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - Sectional descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธแ
ระหวางทัศนคติกับความรูสึกการมีคุณคาในสังคมของผูสูงอายุตําบลแมวะหลวง  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
          ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี  คือ ผูสูงอายุชาวกะเหรี่ยงที่มีสัญชาติไทย  ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก จํานวน 10 
หมูบาน  
         เกณฑแการคัดเขา 
          1. เป็นผูสูงอายุชาวกะเหรี่ยงที่เป็นชายหรือหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและตองอาศัยอยูในเขต  ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก อยูในพื้นที่และมีชื่ออยูในทะเบียนบานต้ังแต 1 ปีขึ้นไป   
          2. เป็นผูที่มีสัญชาติไทย สามารถฟใงและเขาใจภาษาไทย   
          3. สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย โดยไดบอกขอมูลโครงการวิจัยอยางครบถวน    
         เกณฑแคัดออก 
          1. ปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม 
          2. เจ็บปุวยหรือติดภารกิจในชวงที่เก็บรวบรวมขอมูล 
 กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากรของ Daniel (2010) จากการคํานวณจะได
กลุมตัวอยางจํานวน 267 คน เพื่อปูองกันการสูญหายของกลุมตัวอยางหรือความผิดพลาดจากการเก็บขอมูล  ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง เพิ่มอีก 5 เปอรแเซ็นตแ  รวมทั้งสิ้นเป็น  281  คน ทําการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณแ ซึ่งแบงออกเป็น 3 ตอน ไดแกตอนที่ 1 แบบสัมภาษณแขอมูลทั่วไป ตอนที่ 
2 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับทัศนคติ ตอนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณแดวยตนเอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ ขอมูลทุกฉบับกอนนําไปวิเคราะหแ

ทางสถิติ 
การวิเคราะหแขอมูล 

        ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยคอมพิวเตอรแ  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหแขอมูล และไดกําหนดระดับนัยสําคัญที่ ระดับ 0.05  
โดยใชสถิติในการวิเคราะหแ ดังน้ี สถิ ติเชิงพรรณนา เพื่อสรุปขอมูลที่ ไดจากการศึกษาใชในการบ รรยายลักษณะของขอมูล โดยใชคา 
รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะหแ วิเคราะหแหาความสัมพันธแโดยใชสถิติวิเคราะหแ ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของ
เพียรแสัน   
 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยกลุมตัวอยาง จํานวน 281 คน  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 52.0  มีอายุอยู
ระหวาง 60-69 ป ีมากที่สุด รอยละ 56.9 รองลงมา ไดแก อายุ 70-79 ปี รอยละ 33.1 และอายุ 80 ปีขึ้นไป รอยละ 10.0 ตามลําดับ โดยมีอายุ



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1129 

เฉลี่ยเทากับ 69.25 ปี อายุตํ่าสุด 60 ปี และอายุสูงสุด 96 ปี มีสถานภาพสมรส รอยละ 57.7 ไมไดรับการศึกษา รอยละ 97.5 รองลงมา คือ 
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน/มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 2.5 ประกอบอาชีพทําสวน/ทําไร/ทํานา/เลี้ยงสัตวแ/รับจางทั่วไป/
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 73.0 มีรายไดตอเดือน 100 - 2,000 บาท  รอยละ 79.7 โดยมรีายไดเฉลี่ย 1,459.43 บาท รายไดตํ่าสุด 200 บาท 
และรายไดสูงสุด 5,000 บาท  กลุมตัวอยาง 2 ใน 3 มีรายจายไมพอเพียง รอยละ 65.5 ไมมีโรคประจําตัว คิดเป็นรอยละ 79.4 รองลงมาคือ มี
โรคประจําตัว รอยละ 20.6  

ทัศนคติของผูสูงอายุ   
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับทัศนคติของผูสูงอายุอยูในระดับ ปานกลาง รอยละ 86.2  รองลงมาอยูในระดับนอย รอยละ 10.4 และ

อยูในระดับมาก รอยละ 3.2 ตามลําดับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ 
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับปานกลาง รอยละ  53.0  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 43.4 

และอยูในระดับนอย รอยละ 3.6 ตามลําดับ 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับ    ปานกลาง รอยละ 86.1 รองลงมาอยูในระดับนอย รอยละ 

11.7 และอยูในระดับมาก รอยละ 2.1 ตามลําดับ 
ความสัมพันธแระหวางทัศนคติกับความรูสึกการมีคุณคาในสังคม 
เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแโดยใชสถิติสัมประสิทธิส์หสัมพันธแของเพียรแสัน พบวาทัศนคติ (r=0.382)  มีความสัมพันธแเชิงบวกกับ

ความรูสึกมคีุณคาในตนเองของผูสูงอายุชาวเขาเผากะเหรี่ยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05)   
คา P-value <0.05 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลวิเคราะหแความสัมพันธแโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน  พบวาทัศนคติ (r=0.382)  มีความสัมพันธแเชิงบวกกับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุชาวเขาเผากะเหรี่ยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาริสา  
ประทุมมา (2555).  ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลหลองพอเปิ่นบนพื้นฐานของปใจจัยสวนบุคคล 
ทัศนคติ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ทัศนคติมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เน่ืองมาจากผูสูงอายุชาวกระเหรี่ยงน้ันจะมีทัศนคติที่ดีและมีแรงสนับสนุนทางสังคมที่อยูใน
ระดับปานกลางและระดับดี  จึงสงผลใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
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ประสิทธิผลการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลต าบลวังเจา จังหวัดตาก 
Effectiveness of the Laughter Wellness Program in the Elderly School  

at Wangchao Subdistrict Municipality, Tak Province. 
 

กัญญาภคั นันทชัย1 และ สุเวช พิมน้ าเย็น2  
Kanyapak Nantachai and Suwech Pimnumyen

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพ่ือประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมหัวเราะเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ศึกษาจากประชากรผูสูงอายุ จํานวน 60 คน ท่ีเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
วังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือโปรแกรมหัวเราะเพ่ือสุขภาพ และแบบสอบถามซึ่งมีการตรวจสอบ
คุณภาพ หาคาความตรงของเน้ือหาดวยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ (IOC) สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโปรแกรมหัวเราะเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลวังเจา โดยรวมอยูในระดับ
ดีมาก และเมื่อพิจารณาโดยแยกเป็น 3 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธแ อยูในระดับดีมาก โปรแกรม
หัวเราะเพ่ือสุขภาพน้ีนับวาเป็นประโยชนแตอสุขภาพผูสูงอายุอีกท้ังยังชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพ่ือนไดเป็นอยางดี 
 
ค าส าคัญ: หัวเราะเพ่ือสุขภาพ  โรงเรียนผูสูงอายุ  เทศบาลตําบลวังเจา   
 
Abstract 
  The purpose of research was to assess effectiveness of the Laughter Wellness Program in the Elderly 
School at Wangchao subdistrict municipality, Wangchao district, Tak province. The population consisted of 60 
elders in the Elderly School at Wangchao subdistrict municipality, Wangchao 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, Wangchao Subdistrict Municipality 
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บทน า  
  ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุมาต้ังแต พ.ศ.2547 และคาดการณแวาจะเป็นสังคมของผูสูงอายุโดยสมบูรณแ ในปี  พ.ศ.2567 จาก
ตัวเลขวิเคราะหแของนักวิชาการประเทศไทยมีผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป ประมาณรอยละ 20 หรือประมาณ 13 ลานคนจากประชากรไทย 
68 ลานคน ดังน้ันหลายหนวยงานตางต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการรับมือกับสถานการณแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ, 2559) 
 โรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จัดต้ังขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบทบาทของกลุมผูสูงอายุ 
โดยใชพื้นที่ของสํานักงานเทศบาลและพื้นที่ชุมชนเป็นสถานที่ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุน้ีเป็นการสรางโอกาส
ใหผูสูงอายุไดพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด รวมทํา ตลอดจนการถายทอดประสบการณแอันมีคุณคาตอการดํารงชีพรวมกัน โดยผูสูงอายุจะมา
โรงเรียนผูสูงอายุอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตามวันที่กลุมผูสูงอายุและรวมกันกําหนดขึ้นโดยมีกิจกรรมตางๆ ทั้งดานความรูรวมถึงการถายทอด
ประสบการณแของผูสูงอายุซึ่งจะมีหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการใหความรูหรือเป็นวิทยากร 
 วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ต้ังอยูเลขที่ 888 หมู 2 ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตรแ เปิด
สอนระดับปริญญาตรีทางดานสุขภาพ ไดมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลวังเจา ในการจัดโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ อันเป็นกิจกรรมหน่ึงในการ
สรางเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุที่มาโรงเรียนผูสูงอายุ โดยการหัวเราะจะมีการเปลงเสียงหัวเราะมากจากอวัยวะตางๆ ไดแก ชองทอ ง ชองอก 
ชองคอ และจากมุมปากบริเวณใบหนา (ชมรมหัวเราะบําบัด , 2551) การหัวเราะโดยวิธีดังกลาวน้ีจึงชวยใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพทั้งทาง
อารมณแและรางกายจากการที่ไดบริหารสวนของรางกายที่ไดเปลงเสียงหัวเราะน้ันออกมา (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
  โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ เกิดจากการระดมความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตรแ 
ที่ศึกษาวิชาการสงเสริมสุขภาพชุมชน ไดนําโปรแกรมน้ีไปใชในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา อันเป็นการบริการวิชาการแก
สังคม ดังน้ันเพื่อใหทราบถึงผลการนําโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพไปใชกับผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงไดประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อ
สุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ อันจะเป็นประโยชนแตอเทศบาลตําบลวังเจาไดนําผลวิจัยไปเป็นขอมูลในการเลือกใชหรือพัฒนาโปรแกรมสําหรับจัด
กิจกรรมใหแกผูสูงอายุอยางเหมาะสมตอไป 
 
วัตถุประสงคแการวิจัย   
  เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

โปรแกรมหัวเราะเพ่ือสุขภาพ   
โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพน้ี ประยุกตแจากองคแความรูและรูปแบบที่มีอยูกอนแลวจากสื่อตางๆ อาทิ  ความรูดานการหัวเราะเพื่อ

สุขภาพจากกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 2550) และบทความจากชมรมหัวเราะบําบัด (ชมรมหัวเราะบําบัด, 2551) 
และสืบเน่ืองมาจากนักศึกษารุนพี่เมื่อปีการศึกษาที่ผานมาไดเคยนํากิจกรรมน้ีไปออกบริการวิชาการแกสังคมใหกับเทศบาลอื่นมาแลว (สุเวช พิม
นํ้าเย็น และคณะ, 2560) เมื่อถึงปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาไดเห็นประโยชนแของกิจกรรมดังกลาวในเชิงการสงเสริมสุขภาพใน
ชุมชน จึงไดนํากิจรรมหัวเราะเพื่อสุขภาพไปบริการวิชาการแกสังคม 

 หลักของการหัวเราะเพื่อสุขภาพน้ีไดแนวคิดของการหัวเราะเพื่อสุขภาพโดยอิงตามหลักของศาสตรแตะวันออกที่มองทุกอยางเป็นองคแ
รวม โดยเนนฝึกดวยทาหัวเราะหลายๆ ทาทาง สําหรับงานวิจัยน้ี มีจํานวน 4 ทาตอเน่ืองกันเป็นเวลา 1-3 ชั่วโมง ซึ่งในแตละทาจะมีประโยชนแ
ตางกัน  การหัวเราะเพื่อสุขภาพไดนําเสียงสระมาประยุกตแในกระบวนการหัวเราะ เสียงเหลาน้ีเป็นเสียงพื้นฐานสากลที่ใชกันทั่วโลก โดยแตละ
เสียงมีทาทางประกอบ และมีประโยชนแ ดังน้ี 

 1) ท้องหัวเราะ เสียง โอ/โอะ เป็นการออกเสียงจากทอง โดยยืนตัวตรง กางขาเล็กนอย กางแขนออกไปดานขางของลําตัว งอแขน
เล็กนอย กํามือทั้งสองขางโดยชูน้ิวหัวแมมือขึ้น ตามองตรง สูดลมหายใจเขาปอดลึกๆ กักลมไว จากน้ันคอยๆ เปลงเสียง "โอ โอะๆ..."  
ขณะเดียวกันใหคอยๆ ปลอยลมหายใจออก พรอมๆ กับขยับแขนขึ้นลง  ประโยชนแของการทําทาทองหัวเราะ เมื่อเปลงเสีย งโอ ทั้งลําไสใหญ 
ลําไสเล็ก ตับ ไต และกระเพาะอาหารจะขยับขับเคลื่อนไปดวย ชวยใหระบบทางเดินอาหารทํางานดีขึ้น ชวยบําบัดโรคลําไสอักเสบ โรคกระเพาะ
อาหาร ทองผูก ทองเสีย  เป็นตน การยกน้ิวหัวแมมือประกอบการทําทาน้ี ยังทําใหรูสึกดีกับตัวเองและคนรอบขางดวย อีกทั้ งเป็นการสื่อ
ความหมายวา  "ดีมาก"  เป็นการชมตัวเองและคนอื่น ชวยสรางอารมณแและความรูสึกที่ดี 
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 2) อกหัวเราะ เสียง อา/อะ  เป็นการเปลงเสียงจากอก ใหยืนตรง กางขาเล็กนอย กางแขนออกไปขางลําตัว กางแขนออกไปขาง
ลําตัวเหมือนนกกระพือปีก หงายมือขึ้น และปลอยมือตามสบาย ตามองตรง สูดลมหายใจลึกๆ คอยๆ เปลงเสียง "อา อะๆ..." ดังๆ เหมือนเสียง
เจาพอหัวเราะ ขณะเดียวกันใหปลอยลมหายใจออก พรอมๆ กับกระพือแขนขึ้นลง ประโยชนแของทาอกหัวเราะ เมื่อเปลงเสียงอา จะกระตุนให
กลามเน้ือบริเวณหนาอก หัวใจ ปอด และไหลขยับเขย้ือนไปดวย ทาน้ีจะชวยใหอวัยวะบริเวณหนาอกทั้งหมดทํางานไดดีขึ้น และชวยบําบัดโรค
ความดัน โรคหัวใจ โรคปอด อาการเจ็บแนนหนาอก เสนเลือดหัวใจตีบ โรคขาดเลือด โดยเฉพาะชวยใหการเตนของหัวใจทํางานดีขึ้น สงผลให
การสูบฉีดและการไหลเวียนเลือดในรางกายดีขึ้น  คนที่มีปใญหาเรื่องซึมเศรา ขี้อาย ขาดความมั่นใจ ควรทําทาน้ีบอยๆ ในทางจิตวิทยาระบุวาจะ
ชวยเพิ่มความมั่นใจ การปรับตัว และการปฏิสัมพันธแกับคนรอบขางไดดี 

 3) คอหัวเราะ เสียง อู/อุ เป็นการเปลงเสียงออกจากลําคอ เริ่มดวยการยืนตรง กางขาเล็กนอย แขนแนบลําตัว ยกขึ้นต้ังฉากชี้ไป
ขางหนา งอน้ิวนางและน้ิวกอยเขาหาตัวเอง ยกน้ิวหัวแมมือขึ้น และชี้น้ิวชี้และน้ิวกลางไปขางหนาในลักษณะชิดติดกัน เหมือนทายิงปืน  ตามอง
ตรง จากน้ันสูดลมหายใจลึกๆ กักลมไว แลวคอยๆเปลงเสียง "อู อุๆ..." ขณะเดียวกันใหคอยๆ ปลอยลมหายใจออก พรอมกับแทงมือไปขางหน า 
ประโยชนแของทาคอหัวเราะ เมื่อเปลงเสียงอู จะกระตุนใหบริเวณลําคอใหสั่น ทาน้ีจะชวยแกปใญหาเจ็บคอ คออักเสบ ปวดคอ สําหรับคนที่ มี
ปใญหาเน่ืองจากตองใชเสียงเยอะ เชน ครู นักรอง เมื่อทําทาน้ีบอยๆ จะชวยทําใหคอโลง ชวยรักษาโทนเสียง ประกอบกับการทําทาทางพุ งมือไป
ขางหนา เป็นชวยกระตุนใหรูสึกมีพลัง กลาแสดงออก เชื่อมั่น หนักแนน และมุงมั่น พรอมกาวไปขางหนา 

 4) ใบหน้าหัวเราะ เสียง เอ/เอะ ทาน้ีจะทําแบบสบายๆ โดยยืนตามสบาย คอยๆ ยกมือขึ้นมาตามถนัด สูดลมหายใจลึกๆ แลวขยับ
ทุกน้ิวทั้งหัวแมมือ ชี้ กลาง นาง และกอย ตามองตรง ระหวางน้ันใหเปลงเสียง "เอ เอะๆ..." ออกมา เหมือนหยอกลอเด็ก นอกจากจะไดฝึก
กลามเน้ือมัดเล็กที่น้ิวมือแลว ทาน้ียังชวยฝึกบริหารสมองดวย ประโยชนแของทาใบหนาหัวเราะ ทําใหลดความเครียด ลดการปวดศีรษะ เมื่ อเปลง
เสียงเอ ใบหนาจะมีลักษณะเหมือนกําลังฉีกย้ิมโดยอัตโนมัติ เหมือนเรากําลังเลนจ฿ะเอเกับเด็กตัวเล็กๆ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) การใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ โดยประเมินจากการ
สอบถามผูสูงอายุที่มีตอโปรแกรมดังกลาว 
      ประชากรเปูาหมาย 
 การวิจัยน้ีศึกษาในประชากรผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จํานวน 60 คน 
เป็นประชากรเปูาหมาย 
     เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ และแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1) โปรแกรมหัวเราะเพ่ือสุขภาพ   

 ระยะเวลาการใชโปรแกรมน้ีคือ 2 ชั่วโมง หรือ 120 นาที  โดยมีทีมวิทยากรประกอบดวยนักศึกษา อาจารยแ โดย 30 นาที
แรก มีอาจารยแบรรยายใหความรูถึงประโยชนแของการหัวเราะเพื่อสุขภาพ  อีก 60 นาทีถัดมา เป็นกิจกรรมหัวเราะเพื่อสุขภาพโดยมีคณาจารยแ
และนักศึกษารวมกิจกรรมหัวเราะกับกลุมผูสูงอายุ ชวยกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุปฏิบัติตามโปรแกรม และอีก 30 นาทีสุดทาย เป็น
การตอบขอซักถามและบรรยายสรุป 

2) แบบสอบถามผูสูงอายุตอโปรแกรมหัวเราะเพ่ือสุขภาพ  
ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 สอบถามผูสูงอายุที่มีตอโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ รวม 12 

ขอ ซึ่งแบงเป็น 3 ดาน คือ ดานปใจจัยนําเขา (Input) จํานวน 4 ขอ ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 4 ขอ และ ดานผลลัพธแ (Outcome) 
จํานวน 4 ขอ มีการตรวจคุณภาพของแบบสอบถามคือ การหาคาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพื่อ
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ปรากฏวาสูงกวา 0.6 ทุกขอ  
  การกําหนดคาคะแนน แบงเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด = 5   มาก = 4  ปานกลาง = 3   นอย = 4  นอยที่สุด = 1  การแปลผล
คะแนน 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 หมายถึงควร
ปรับปรุง และ 1.00-1.50 หมายถึงควรปรับปรุงอยางย่ิง   
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  การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหแขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยใหผูสูงอายุตอบแบบสอบถาม  ในกรณีที่ผูสูงอายุสามารถอานออกเขียนได สวน
กรณีบางรายที่อาจมีปใญหาทางสายตา มองเห็นตัวอักษรไมชัด หรืออานหนังสือไมได จะมีนักศึกษาซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทีมวิจัย เขาไปชวยอาน
ขอความ โดยใหผูสูงอายุจะเป็นผูทําเครื่องหมายลงในแบบสอบถามดวยตนเอง   

  ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหแโดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสอบถามผูสูงอายุตอโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ใน

ภาพรวมทุกประเด็น อยูในระดับดีมาก ( = 4.67)  เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายดาน พบวา ดานผลลัพธแ (Outcome) ไดคะแนน

เฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับดีมาก ( = 4.74) เมื่อเทียบกับดานกระบวนการ (Process) และดานปใจจัยนําเขา (Input) ดังตารางที่ 1  
หากพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายขอพบวา กิจกรรมน้ีมีประโยชนแตอสุขภาพ    (ตารางที่ 1 ขอ 9) ไดคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 

อยูในระดับดีมาก ( = 4.82) ซึ่งอยูในดานผลลัพธแ (Outcome)  
 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ย ()  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลระดับคะแนนที่ผูสูงอายุ 
               ประเมินใหกับโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ (N = 60) 
 

ประเด็นการประเมิน   
การแปลผล 
ระดับคะแนน 

ดานปใจจัยน าเขา (Input) 4.58 0.63 ดีมาก 
1. จํานวนวิทยากรและทีมงานมคีวามเหมาะสม 4.68 0.58 ดีมาก 
2. ความรูความสามารถของวิทยากรและทีมงาน 4.50 0.62 ดีมาก 
3. สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม 4.52 0.68 ดีมาก 
4. กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมนาสนใจ 4.62 0.64 ดีมาก 
ดานกระบวนการ (Process) 4.68 0.62 ดีมาก 
5. วิทยากรและทีมงานมีบคุลิกภาพดี   4.64 0.58 ดีมาก 
6. การสาธิตของวิทยากรและทีมงาน ทําใหทานเขาใจไดงาย 4.70 0.62 ดีมาก 
7. กลวิธถีายทอดความรูของวิทยากร ทาํใหทานเขาใจไดดี 4.72 0.64 ดีมาก 
8. ระยะเวลาทํากิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม  4.66 0.62 ดีมาก 
ดานผลลัพธแ (Outcome) 4.74 0.62 ดีมาก 
9. กิจกรรมน้ีมีประโยชนแตอสุขภาพของทาน 4.82 0.54 ดีมาก 
10. กิจกรรมชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อน 4.74 0.62 ดีมาก 
11. ทานจะนําความรูจากกิจกรรมน้ีไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 4.70 0.64 ดีมาก 
12. ทานสามารถนําความรูจากกิจกรรมน้ีไปถายทอดใหผูอื่นได 4.68 0.66 ดีมาก 

รวมทุกประเด็น 4.67 0.62 ดีมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพน้ี มีประสิทธิผล อยูในระดับดีมาก ดังจะเห็นไดจากคะแนนการประเมินจาก
ผูสูงอายุวาเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพ ชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี โดยผูสูงอายุสามารถนําความรูจาก
การเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง และสามารถนําความรูจากกิจกรรมน้ีไปถายทอดใหผูอื่นได 
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โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพน้ี เป็นประโยชนแตอสุขภาพผูสูงอายุ และชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี โดย
ผูสูงอายุสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติไดไมยาก และสามารถปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง 
สามารถนําโปรแกรมน้ีไปใชไดตามโอกาสอันสมควร  
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พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแของนักศึกษาในวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
Alcohol drinking behavior of students at Northern College 

 
    ขวัญสุมาณา พิณราช1 และ ธีรพัฒนแ อินทรแธรรม2 

Khawnsumana Pinnarach and Teerapat Intham 

         
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study)  โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาความรูและทัศนคติ
เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ ของนิสิตวิทยาลัยนอรแทเทิรแน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จํานวน 80 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลโดยคอมพิวเตอรแ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยะ  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยูในระดับดี คิดเป็นรอยละ 61.25 
และมีความรูในระดับพอใช คิดเป็นรอยละ 38.75 สวนดานทัศนคติตอการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ อยูในระดับดี คิดเป็นรอยละ 
91.25 รองลงมาคือ มีทัศนคติตอการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยูในระดับพอใช คิดเป็นรอยละ 8.75  

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ นักศึกษา 
 
Abstract 
 This research study This is a descriptive study with the objective of studying knowledge and attitudes 
about alcoholic beverages. Of Northern College students Sample group is Year 1-3 students of Northern 
Northern College, number 80. The research instrument was a questionnaire. By analyzing the data using the 
software program processed by the computer Statistics used in data analysis were frequency values, percentage 
values, average values 
 The research found that Most of the samples had a good knowledge about alcoholic beverages at a 
good level. Accounted for 61.25 percent and had knowledge at a fair level 38.75 percent, while the attitude 
towards alcohol consumption At a good level 91.25%, followed by attitude towards alcohol consumption at a 
fair level Accounted for 8.75 percent 
 
Keywords: alcohol drinking behavior, students 
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บทน า 
สถานการณแการบริโภคแอลกอฮอลแในปใจจุบันมีแนวโนมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากรายงานสถานการณแ

แอลกอฮอลแในระดับโลกของ WHO ค.ศ.2004 พบวา คนไทยบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ (ปริมาณตอคนตอปี) เป็นอันดับที่ 42 ของโลก ทั้งน้ี 
เมื่อพิจารณาสุรากลั่น คนไทยบริโภคเครื่องด่ืมประเภทน้ีเป็นอันดับที่ 6 ของโลก (WHO, 2004) ไทยจัดเป็นประเทศที่มีการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแ 1 ใน 10 ของโลก หรืออัตราการด่ืมอยูที่ 30 % ขณะที่ยุโรปและอเมริกาด่ืมสูงถึง 80% โดยไทยด่ืมเบียรแมากที่สุด รองลงมาเป็นสุรา
กลั่น และหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคเอเชียน้ันไทยจัดวาด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นอันดับ 3 รองลงมาจากญี่ปุุน เกาหลีใต (ทักษพล 
ธรรมรังสี, 2555) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ ของกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง โดยใชปริมาณการจําหนายตอ
จํานวนประชากรในแตละปี พบวา ปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี ต้ังแตปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2540 เฉลี่ย 27.1 ลิตร/คน/ปี 
ในปีพ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 39.3 ลิตร/คน/ปี ปใจจุบันการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแไมใชเรื่องของผูใหญเพียงอยางเดียว แตวัยรุนสวนใหญ ก็หัน
มาด่ืมแอลกอฮอลแจนเป็นเรื่องปกติในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่นาตกใจและที่นาเป็นหวงมากที่สุด คือการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแของวั ยรุนเพศชาย
อายุ 11-19 ปี มีจานวนประมาณ 1.06 ลานคน คิดเป็นรอยละ 21.2 ของประชากรในกลุมอายุน้ี และแนวโนมในชวงเวลาเพียง 7 ปี (พ.ศ.2539-
2546) กลุมวัยรุนเพศหญิงอายุ 15-19 ปี ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เทา ประมาณรอยละ 50 เริ่มด่ืมเมื่ออายุตํ่ากวา 15 ปี และจาก
ผลสํารวจของสานักงานสถิติแหงชาติลาสุดในปี 2554 พบในกลุมประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ด่ืมสุรา 17 ลานคน คิดเป็น รอยละ 32 ของ
ประชากรวัยน้ีที่มีทั้งหมด 53.9 ลานคน ผูชายด่ืมมากกวาผูหญิง 5 เทาตัว ผูชายเริ่มด่ืมอายุเฉลี่ย 19.4 ปี ผูหญิงอายุ 24.6 ปี และเมื่อเทียบกับ 
พ.ศ. 2552 พบผูชายมีแนวโนมอัตราการด่ืมลดลงจาก รอยละ 54.5 เป็น รอยละ 53.4 สวนผูหญิงอัตราการด่ืมเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 10.8 เป็น 
รอยละ 10.9 (สานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) จากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน ซึ่งพบวาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งถึงรอยละ 30 และเป็นสาเหตุการตายถึง 1.8 ลานคน คิดเป็นรอย
ละ 3.2 ของประชากรทั้งหมดและเกิดภาวะทุพพลภาพ 58.3 ลานคน และยังเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคและการบาดเจ็บในประเทศไทย 
มากกวา 60 กลุมโรค เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ตับแข็งและทําใหเกิดปใญหาอุบัติเหตุจราจร รอยละ 65.2 นอกจากน้ี
ยังกอใหเกิดปใญหาความรุนแรงในครอบครัวถึง 3.8 เทาของครอบครัวที่ไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ ทําใหขาดสติ ทําใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่
ไมปลอดภัย  

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแของของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน โดยกรณีศึกษาในครั้ง
น้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแนชั้นปีที่ 1-3 เป็นกรณีศึกษาที่อยูในชวงวัยรุนและสอดคลองกับผลสํารวจขางตน อีกทั้งเป็นนิสิตที่ศึกษาในดาน
วิชาชีพครู ดานบริหาร ดานกฎหมายและดานสุขภาพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เป็นผูนําในการใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพ จึงตองประพฤติปฏิบัติตนแบบอยางที่ดี และปลูกฝใ่งพฤติกรรมที่เหมาะใหแกนักเรียนและวัยรุนในสังคม ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษา
ในครั้งน้ีจะเป็นขอมูลพื้นฐานที่ทําใหทราบถึงระดับความรู ทัศนคติของการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแของนักศึกษาวิทาลัยนอรแทเทิรแน และใช
เป็นแนวทางในการใหความรูเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรูเก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ ของนิสิตวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ ของนิสิตวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ดานสถานศึกษามีความสัมพันธแทางลบในระดับตํ่า กับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สุทธิรักษแ ไชยรักษแ (2553) มูลเหตุและแรงจูงใจในการด่ืมสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพราะตองการเขาสังคม
มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาไดมาเรียนรูและดําเนินชีวิตหางจากครอบครัว ผูปกครอง ซึ่งเป็นผูคอยแนะนําตักเตือนและใหคําปรึกษา
เรื่องตาง ๆ เมื่อมาอยูหอพักสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไป นักศึกษาจึงตองตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดวยตัวเองจึงขาดการย้ังคิด การมาอยู
รวมกันกับกลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลมากขึ้น ดังน้ันเมื่อเกิดการรวมกลุมจึงทําใหนักศึกษามีโอกาสในการด่ืมสุรามากขึ้น  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อใหทราบระดับความรู และทศันคติของการบรโิภค

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ระดับปริญญาตรี ต้ังแตชั้นปีที่ 1-3 จํานวน 80 คน ทุกหนวยประชากร
จะใชในการศึกษาทั้งหมด 
 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ีใชเครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี  
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปไดแก เพศ ชั้นปี การด่ืมแอลกอฮอลแ ที่พักอาศัย รายไดตอเดือน และด่ืมสุรา สถานที่ใด ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ จํานวน 15 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ เลือกตอบ 2 คําตอบ คือ 

ใช ไมใช โดยใหคะแนนตามเกณฑแ ดังน้ี  
สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ จํานวน 10 ขอลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ มาตรวัดประมาณคา มี 4 

ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ขั้นตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  
1. ผูวิจัยประสานงานเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูแทนนิสิ ตวิทยาลัยนอรแทเทิรแนตาก เพื่อนัดหมายนิสิตในการตอบ

แบบสอบถาม   
2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามใหนิสิตวิทยาลัยนอรแทเทิรแนตากเป็นผูกรอกคําตอบดวยตนเอง หากนิสิตไมเขาใจในขอ

คาถามของแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเป็นผูชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังจากที่นิสิตไดตอบแบบสอบถาม
เสร็จหากแบบสอบถามใดตอบไมสมบูรณแผูวิจัยก็สอบถามเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง  

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่จัดเก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณแและความถูกตอง เพื่อนํามาวิเคราะหแขอมูลตอไป 
การวิเคราะหแขอมูล  
ผูวิจัยไดวิเคราะหแความถี่และคารอยละโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows  

 
ผลการวิจัย 

ระดับความรู 
 

ตารางท่ี 1 ระดับความรูเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ 
ระดับความรูเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ ความถ่ี (จ านวนคน) รอยละ 
ระดับตํ่า 0 - 5 คะแนน 
ระดับพอใช 6-10 คะแนน 
ระดับดี 11-15 คะแนนสูง 

0 
31 
49 

0.00 
  38.75 
 61.25 

 
จากตารางที่ 1 พบวา ประชากรในการศึกษาทั้งหมด 80 คน พบวา มีระดับความรูอยูที่ระดับดี จํานวน 49 คน คิดเป็นรอยละ 61.25 

รองลงมาคือ ระดับพอใช จํานวน 31 คน คิดเป็นรอยละ 38.75 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 2 ระดับความรูเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ (แจกแจงเป็นรายขอ) 

ค าถาม 
จ านวน (รอยละ) 

ตอบถูก ตอบผิด 
1. เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ หมายถึง สารเสพติดชนิดหน่ึงมีเอทิลแอลกอฮอลแเป็นสวนผสม เกิดจาก
หมักผัก ผลไม หรือเมล็ดพืชชนิดตางๆ 

53( 
66.2) 

27 
(33.8) 

2. สุราหรือแอลกอฮอลแเป็นสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทโดยจะออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง 
ทําใหสมองทํางานชาลง 

62 
(77.5) 

18 
(22.5) 

3. สุราขาว และสุราผสม จัดเป็นสุราประเภทที่กลั่นแลว (Distilled Liquors)  57 
(81.2) 

23 
(28.8) 

4. เบียรแ ไวนแจัดอยูในประเภทของสุราหมักหรือสุราแช เป็นสุราที่ไดจากการหมักสา ทําใหเกิด
เป็นนํ้าเมาแตไมมีการกลั่น 

65 
(81.2) 

15 
(18.8) 

5. เหลาขาว เป็นเหลาที่กลั่นมาจากขาว นํ้าตาล หรือกากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบโดยสุราที่กลั่น
ออกมาได จะปราศจากเครื่องยอมหรือสิ่งปรุงแตง 

59 
(73.8) 

21 
(26.2) 

6. ขนาดด่ืมมาตรฐาน 1 ด่ืมมาตรฐาน (1dring) หมายถึง เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแที่มีปริมาณ
แอลกอฮอลแประมาณ 10 กรัม 

59 
(73.8) 

21 
(26.2) 

7. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยางปลอดภัยในผูหญิง คือด่ืมไมเกิน 2 ด่ืมมาตรฐานตอวัน หรือ
การด่ืมในปริมาณไมเกิน 10 ด่ืมมาตรฐานตอสัปดาหแ 

53 
(66.2) 

27 
(33.8) 

8. ผูชายที่ด่ืมเบียรแ มากกวา 4 แกว (1 แกวปริมาณ 285 มิลลิลิตร)ตอวัน ถือเป็นการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแแบบที่มีความเสี่ยงตออันตรายสูง 

58 
(72.5) 

22 
(27.5) 

9. การด่ืมแบบอันตรายในผูชาย คือ มีการด่ืมมากกวา 6 ด่ืมมาตรฐานตอวัน สําหรับในผูหญิงมี
การด่ืมมากกวา 4 ด่ืมมาตรฐานตอวัน 

60 
(75.0) 

20 
(25.0) 

10. ฤทธิ์ของแอลกอฮอลแที่ด่ืมเขาไปในรางกายจะไปกดสมองสวนควบคุมความคิดและสวนที่คอย
ยับยั้งใหมีความระมัดระวัง ทําใหควบคุมตนเองไมได  

56 
(70.0) 

24 
(30.0) 

11. ฤทธิ์ของแอลกอฮอลแที่ด่ืมเขาไปในรางกายทําใหรางกายผูที่ ด่ืมไมสามารถควบคุมประสาท
และสมองใหสั่งการไดทันเวลา จึงเป็นสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ  

58 
(72.5) 

22 
(27.5) 

12. ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแติดตอกันอยางนอย 1 เดือน หรือด่ืมหลายครั้งในชวง12 เดือนที่ผาน
มา ทําใหเกิดอันตรายตอรางกายและจิตใจ  

60 
(75.0) 

20 
(25.0) 

13. คุณสมบัติของแอลกอฮอลแ สามารถทําใหผูด่ืมเกิดความรูสึกผอนคลายลืมความทุกขแ และเกิด
ความคึกคะนอง  

58 
(72.5) 

22 
(27.5) 

14.ในชวงที่ระดับแอลกอฮอลแในกระแสเลือดเริ่มลดลง จะทําใหเกิดความรูสึกกระวนกระวาย 
เครียด หรือหงุดหงิดไดงาย  

60 
(75.0) 

20 
(25.0) 

15. ความอยากรูอยากลองเป็นปใจจัยหน่ึงที่สงเสริมใหมีการบริโภคแอลกอฮอลแของวัยรุน  80 
(100.0) 

0( 
0.0) 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ คือความอยากรูอยากลองเป็นปใจจัยหน่ึงที่
สงเสริมใหมีการบริโภคแอลกอฮอลแของวัยรุน คิดเป็นรอยละ 100.0 รองลงมาคือ เบียรแ ไวนแจัดอยูในประเภทของสุราหมักหรือสุราแช เป็นสุราที่
ไดจากการหมักสา ทําใหเกิดเป็นนํ้าเมาแตไมมีการกลั่น คิดเป็นรอยละ 81.2 รองลงมาคือ สุราหรือแอลกอฮอลแเป็นสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
โดยจะออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง ทําใหสมองทํางานชาลง คิดเป็นรอยละ 77.5 ตามลําดับ 
 ในสวนที่มีความรูไมถูกตอง คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยางปลอดภัยในผูหญิง คือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ หมายถึง สารเสพติด
ชนิดหน่ึงมีเอทิลแอลกอฮอลแเป็นสวนผสม เกิดจากหมักผัก ผลไม หรือเมล็ดพืชชนิดตางๆ คิดเป็นรอยละ 33.8 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแอยางปลอดภัยในผูหญิง คือด่ืมไมเกิน 2 ด่ืมมาตรฐานตอวัน หรือการด่ืมในปริมาณไมเกิน 10 ด่ืมมาตรฐานตอสัปดาหแ คิดเป็นรอยละ 
33.8 รองลงมาคือ สุราขาว และสุราผสม จัดเป็นสุราประเภทที่กลั่นแลว (Distilled Liquors) คิดเป็นรอยละ 28.8 ตามลําดับ 
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ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ 
ตารางท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ 
ระดับทัศนคติเก่ียวกับการบริโภค 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ 
ความถ่ี (จ านวนคน) รอยละ 

ระดับตํ่า 1 – 14 คะแนน     
ระดับพอใช 15 - 27 คะแนน                               
ระดับดี 28 – 40 คะแนน  

0 
7                         
73                                                    

0.0 
8.75 
91.25 

 

  
จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยูในระดับดี คิดเป็นรอยละ 91.25 รองลงมาคือ มีทัศนะคติตอ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยูในระดับพอใช คิดเป็นรอยละ 8.75 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4. ระดับทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ (แจกแจงเป็นรายขอ) 

ค าถาม 

จ านวนคน(รอยละ) 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
ไมเห็น

ดวยอยาง
ยิ่ง 

1. การด่ืมแอลกอฮอลแกอใหเกิดอันตรายตอรางกายและจิตใจ 31 
(38.8) 

49 
(61.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ 39 
(48.8) 

41 
(51.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหผลการเรียนตํ่าลง 44 
(55.0) 

36 
(45.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหสิ้นเปลืองเงินทอง 38 
(47.5) 

42 
(52.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

5. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม 14 
(17.5) 

32 
(40.0) 

34 
(42.5) 

0 
(0.0) 

6.  การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นสาเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 60 
(75.0) 

20 
(25.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

7. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหไดรับความรักจากเพื่อน 31 
(38.8) 

40 
(50.0) 

9 
(11.2) 

0 
(0.0) 

8. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหมีเพื่อนเยอะ เป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนๆ 

21 
(26.2) 

46 
(57.5) 

13 
(16.2) 

0 
(0.0) 

9.  การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยใหผอนคลายความเครียด 1 
(1.2) 

25 
(31.2) 

43 
(53.8) 

11 
(13.8) 

10. เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยเพิ่มความกลาและความมั่นใจ 0 
(0.0) 

12 
(15.0) 

43 
(53.8) 

25 
(31.2) 

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยอยางย่ิง คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นสาเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท คิด
เป็นรอยละ 75.0 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหผลลงการเรียนตํ่าลง คิดเป็นรอยละ 55.0 รองลงมา คือ การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแเป็นสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นรอยละ 48.8 ตามลําดับ 
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 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย คืกับการด่ืมแอลกอฮอลแกอใหเกิดอันตรายตอรางกายและจิตใจ คิดเป็นรอยละ 61.2 รองลงมาคือ การ
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหสิ้นเปลืองเงินทอง คิดเป็นรอยละ 52.5 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นสาเหตุใหเกิดอุบั ติเหตุ คิด
เป็นรอยละ 51.2 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเป็นดวย คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม คิดเป็นรอยละ 42.5  
 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยอยางย่ิง คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหไดรับความรักจากเพื่อน คิดเป็นรอยละ 38.8 รองลงมา 
คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหมีเพื่อนเยอะ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ คิดเป็นรอยละ 26.2 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวย
ใหผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 1.2 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหมีเพื่อนเยอะ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ คิดเป็นรอยละ 57.5 
รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหไดรับความรักจากเพื่อน คิดเป็นรอยละ 50.0 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยให
ผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 31.2 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวย คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยใหผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 53.8 รองลงมาคือ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยเพิ่มความกลาและความมั่นใจ คิดเป็นรอยละ 53.8 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหมีเพื่อนเยอะ เป็นที่
ยอมรับของเพื่อนๆ คิดเป็นรอยละ 16.2 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยเป็นอยางย่ิง คือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยเพิ่มความกลาและความมั่นใจ  คิดเป็นรอยละ 31.2 
รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยใหผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 13.8 ตามลําดับ 
   
สรุปและอภิปรายผล 

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ พบวานักศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน สวนใหญบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ คิดเป็นรอยละ 80.0 
และนิสิตที่ไมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ คิดเป็นรอยละ 20.0 ซึ่งจะเห็นไดวานิสิตนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน รอยละ 80.0 ที่มีการบริโภค
แอลกอฮอลแ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนิสิตไดมาเรียนรูและดําเนินชีวิตหางจากครอบครัว ผูปกครอง ซึ่งเป็นผูคอยแนะนําตักเตือนและใหคําปรึ กษา
เรื่องตาง ๆ เมื่อมาอยูหอพักสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไป นักศึกษาจึงตองตัดสินใจเรื่องตางๆ ดวยตัวเองจึงขาดการย้ังคิด การมาอยู
รวมกันกับกลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลมากขึ้น ดังน้ันเมื่อเกิดการรวมกลุมจึงทําใหนักศึกษามีโอกาสในการด่ืมสุรามากขึ้น 

สถานท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ พบวา นิสิตนักศึกษาสวนใหญนิยมด่ืม ที่พักนอกวิทยาลัย คิดเป็นรอยละ 80.0 ใชเป็นสถานที่ด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ 

ความรูเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ พบวา สวนใหญมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยูในระดับดี คิดเป็นรอยละ 
61.25 และมีความรูในระดับพอใช คิดเป็นรอยละ 38.75 ในสวนของความรูแบบแจกแจง สวนใหญมีความรูที่ถูกตอง คือ ความอยากรูอยากลอง
เป็นปใจจัยหน่ึงที่สงเสริมใหมีการบริโภคแอลกอฮอลแของวัยรุน คิดเป็นรอยละ 100.0 รองลงมาคือ เบียรแ ไวนแจัดอยูในประเภทของสุราหมักหรือ
สุราแช เป็นสุราที่ไดจากการหมักสา ทําใหเกิดเป็นนํ้าเมาแตไมมีการกลั่น คิดเป็นรอยละ 81.2 รองลงมาคือ สุราหรือแอลกอฮอลแเป็นสารที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตประสาทโดยจะออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง ทําใหสมองทํางานชาลง คิดเป็นรอยละ 77.5 ตามลําดับ 
 ในสวนที่มีความรูไมถูกตอง คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยางปลอดภัยในผูหญิง คือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ หมายถึง สารเสพติด
ชนิดหน่ึงมีเอทิลแอลกอฮอลแเป็นสวนผสม เกิดจากหมักผัก ผลไม หรือเมล็ดพืชชนิดตางๆ คิดเป็นรอยละ 33.8 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแอยางปลอดภัยในผูหญิง คือด่ืมไมเกิน 2 ด่ืมมาตรฐานตอวัน หรือการด่ืมในปริมาณไมเกิน 10 ด่ืมมาตรฐานตอสัปดาหแ คิดเป็นรอยละ 
33.8 รองลงมาคือ สุราขาว และสุราผสม จัดเป็นสุราประเภทที่กลั่นแลว (Distilled Liquors) คิดเป็นรอยละ 28.8 ตามลําดับ 

ทัศนคติเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ พบวา สวนใหญมีความรู มีทัศนคติตอการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแอยูในระดับดี คิดเป็น
รอยละ 91.25 และผลการจําแนกตามระดับทัศนคติตอการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นรายขอ พบวาจากขอคําถามที่เป็นทั้งทัศนคติเชิงลบ
ตอการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ (ขอที่ 1-6 ) พบวานิสิตสาขาสุขศึกษา เห็นดวยอยางย่ิง สวนใหญ คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็น
สาเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท คิดเป็นรอยละ 75.0 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหผลลงการเรียนตํ่าลง คิดเป็นรอยละ 55.0 
รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นรอยละ 48.8 ตามลําดับ เห็นดวย สวนใหญ คือ การด่ืมแอลกอฮอลแ
กอใหเกิดอันตรายตอรางกายและจิตใจ คิดเป็นรอยละ 61.2 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหสิ้นเปลืองเงินทอง คิดเป็นรอยละ 
52.5 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นรอยละ 51.2 ตามลําดับ ไมเป็นดวย สวนใหญ คือ การด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม คิดเป็นรอยละ 42.5  และจากและจากขอคําถามที่เป็นทัศนคติเชิงบวกตอการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแ (ขอที่ 7-10) พบวา เห็นดวยอยางย่ิง สวนใหญ คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหไดรับความรักจากเพื่อน คิดเป็นรอยละ 38.8 
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รองลงมา คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหมีเพื่อนเยอะ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ คิดเป็นรอยละ 26.2 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแชวยใหผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 1.2 ตามลําดับ เห็นดวย สวนใหญ คือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหมีเพื่อนเยอะ 
เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ คิดเป็นรอยละ 57.5 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหไดรับความรักจากเพื่อน คิดเป็นรอยละ 50.0 
รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยใหผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 31.2 ตามลําดับ ไมเห็นดวย สวนใหญคือ การด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยใหผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 53.8 รองลงมาคือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยเพิ่มความกลาและความมั่นใจ 
คิดเป็นรอยละ 53.8 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแทําใหมีเพื่อนเยอะ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ คิดเป็นรอยละ 16.2 ตามลําดับ และ
ไมเห็นดวยเป็นอยางย่ิง สวนใหญคือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแชวยเพิ่มความกลาและความมั่นใจ คิดเป็นรอยละ 31.2 รองลงมาคือ การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแชวยใหผอนคลายความเครียด คิดเป็นรอยละ 13.8 ตามลําดับ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออก
กําลังกายของผูสูงอายุในเขตพ้ืนที่บานเดนวัว หมู 4 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
ประชาชนในเขตพ้ืนที่บานเดนวัว หมู 4 จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลดวย ความถ่ี (frequency) 
และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากการศึกษาพบวา  

ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 1.23 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 และเมื่อวิเคราะหแระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายจําแนกเป็นรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายทุกขออยูในระดับปานกลางและระดับดี ซึ่งผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติดานการออกกําลังกาย
ทําใหมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ดีข้ึน   
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออกกําลังกาย, ผูสูงอายุ 
 

Abstract 
The study of exercise behavior of the elderly in the area of Ban Den Wua, Moo 4, Chiang Thong 

Subdistrict, Wang Chao District, Tak Province is a descriptive research with the objective to study knowledge 

related to exercise behavior. Of the elderly in the area of Ban Den Wua, Moo 4, Chiang Thong Subdistrict, Wang 

Chao District, Tak Province and to study health belief patterns relationship And the exercise behavior of the 

elderly in the area of Ban Den Wua, Moo 4, Chiang Thong Subdistrict, Wang Chao District, Tak Province 

questionnaire Data were analyzed using percentage (mean), mean and standard deviation. From the study,  

it was found that the level of exercise behavior of the sample group in the overall picture was at a 

moderate level. The overall average is 1.23, the standard deviation is 0.36, and when analyzing the level of 

exercise behavior is divided into individual items, it is found that all exercise behavior levels are at medium and 

good levels. Which the elderly have knowledge and understanding about the practice of exercise, resulting in 

better exercise behavior 

 
Keyword: Exercise behavior, elderly 
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บทน า 
 ปใจจุบันโลกกําลังกาวสูศตวรรษแหงผูสูงอายุ (Population Aging Center) ต้ังแตเริ่มปีคริสตแศตวรรษใหมคือนับต้ังแต ปีค.ศ.2001 - 
2100 (พ.ศ.2544 - 2643) จํานวนผูสูงอายุทั่วโลก สัดสวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุน้ี จะสะทอนถึงการสูงอายุขึ้น
ของประชากรสูงอายุและนําไปสูการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยูในวัยพึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ 

จากการเพิ่มขึ้นของประชากรไทยวัยผูสูงอายุ มีแนวโนมการเป็นโรควิถีชีวิตเพิ่มขึ้นและเกิดในกลุมวัยที่มีอายุนอยลงเรื่อยๆ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2558)  จากรายงานสนับสนุนของคณะจัดทําภาระโรคและปใจจัยเสี่ยงของประเทศไทย โดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศรายงานการเจ็บปุวยและเสียชีวิตของประเทศไทยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังและปใจจัยเสี่ยงที่กอเกิดภาระโรค10อันดับแรกพบวา
ปใจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแก การด่ืมแอลกอฮอลแ   ดัชนีมวลกายสูง โคเลสเตอรอลสูงและขาดการออกกําลังกายเป็นตน  

ปใจจัยเสี่ยงเหลาน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงของโรควิถีชีวิต นอกจากน้ีมีรายงานสถิติอัตราตายของคนไทยดวยโรควิถีชีวิต เชน โรคหัวใจ มะเร็ง 
เบาหวาน ชั่วโมงละ 5 คนและคิดมูลคาความสูญเสียจากการรักษาผูปุวยโรคไมติดตอที่เป็นผลสืบเน่ืองจากการออกกําลังกายไมเพียงพอ มีมูลคา
ปีละ  175,000 ลานบาท (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)  จากขอมูลดังกลาว นับเป็นการสูญเสียบุคคลของชาติทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ทั้งน้ี
เพราะสุขภาพของประชาชนเป็นปใจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นปใจจัยเบื้องตนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการออกกําลัง
กายเป็นกลไกสําคัญในการเสริมสรางสุขภาพที่สามารถชวยลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ (ชนะวงศแ หงษแสุวรรณ,2555) 

จังหวัดตากพบจํานวนผูสูงอายุทีเพ่ิมสูงขึ้น มี 4 อําเภอ คือ อําเภอบานตาก, แมสอด, พบพระ, และ วังเจา รอยละ 4.15, 3.18, 2.73 
และ 2.57 ตามลําดับ ภาพรวมจังหวัดตากมีจํานวนผูสูงอายุรายใหมแนวโนมเพิ่มขึ้น ปี 2558 – 2560 พบ 314.36, 324.51, 339.42 ตอ
ประชากรแสนคน ตามลําดับ  

จากขอมูลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจาในปีงบประมาณ 2561 รับผิดชอบดูแลประชาชน บานเดนวัว หมู 4ตําบลเชียงทอง 
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ซึ่งมีประชากรในพื้นที่จํานวนประชากรผูสูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน 178 คน จะเห็นวาปใญหาสุขภาพมีแนวโนมที่สูงขึ้น 
สาเหตุจากการเกิดสวนใหญ  มาจาก จาก (1)การด่ืมแอลกอฮอลแ รอยละ36.3  (2) ขาดการออกกําลังกาย รอยละ 33.3  (3)โคเลสเตอรอลสูง รอยละ 
20.79 และ(4)ดัชนีมวลกายสูง  รอยละ 9.61  เป็นตน  (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซึ่งปใญหาสุขภาพของบุคคลสามารถปูองกันไดโดยมุงควบคุม 
ปูองกันไมใหเกิดโรคดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวัน เนนกิจกรรมการออกกําลังกาย ซึ่งหมายถึงการใชแรงกลามเน้ือเพื่อการ
เคลื่อนไหวรางกายสวนตางๆ อยางเป็นระบบแบบแผน มีการเลือกกิจกรรมออกกําลังกายตามความถี่  ความนาน  ความหนักเบา และความแรงในการ
ออกกําลังกายที่ถูกตองเพียงพอ โดยมีเปูาหมายเพื่อการสรางสุขภาพที่ดี  (จุฑามาศ หมาดหนุด และคณะ, 2556)  

ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอา ยุในเขตพื้นที่ บานเดนวัว หมู4 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา 
จังหวัดตาก เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรควิถีชีวิต มีพฤติกรรมสุขภาพ ดานการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับวัย การจัดระบบบริการดานการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายในผูสูงอายุใหเหมาะสมตอไป เพื่อใหผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพดีและมีความสุข   
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตพื้นที่ บานเดนวัว หมู 4 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  
   
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ปณิธาน หลอเลิศวิทยแ (2541 อางถึงใน สุจิรา สมันนุย, 2556) กลาววา การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ถือวาเป็นการ
สงเสริมสุขภาพแนวใหม (New Public Health) เป็นการพัฒนาที่สอดคลองกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่เนนการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคม และการเมืองที่ครอบคลุม กิจกรรมตางๆทั้งในระดับ ที่มุงเพิ่มทักษะ
ความสามารถในดานตางๆ ของแตละบุคคลไปถึงกิจกรรม ระดับระดับชุมชน และระดับการรวมพลังทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลง สภาวะ แวดลอมทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เป็นปใจจัยในการกําหนด สุขภาพของคนในสังคมโดยกระบวนการมี สวนรวมของประชาชนและการเพิ่มความ
เขมแข็งของชุมชน อาจกลาวไดวา การสงเสริมสุขภาพมี แนวคิดที่สอดคลองกับ ปรัชญาของประชาธิปไตยและแนวโนมของโลกปใจจุบัน ที่มุงสราง
เสริม ความเขมแข็ง ของปใจเจกบุคคลและการกระจายอํานาจการมีสวนรวมรับผิดชอบในชะตาชีวิตของตนเอง องคแกรชุมชนและพัฒนาแบบแผนความ
รวมมือในการดําเนินงานดานตางๆ ในลักษณะของหุนสวนหรือภาคีที่มีสวนรวมรับผิดชอบอยางเสมอภาคและสมานฉันทแ  

ชนะวงศแ หงษแสุวรรณ ( 2555 อางถึงใน สุจิรา สมันนุย, 2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายโดยใชหลักวิทยาศาสตรแการกีฬากับผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดนครพนมพบวากลุมผูสูงอายุมีการออกําลังกายเพียงรอยละ 13.9 
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สําหรับเปูาหมายในแผนพัฒนากีฬาแหงชาติฉบับที่4 ( พ.ศ. 2550 - 2554) ใหประชาชนทุกกลุม รวมทั้งผูสูงอายุรอยละ 60 ออกกําลังกายเป็น
ประจํา อยางนอยวันละ30 นาทีไมนอยกวา 3 วันตอสัปดาหแแตจากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยประชาชน พ.ศ. 2547 พบวา ผูสูงอายุ รอย
ละ 56.6 มีการออกกําลังกายไมเพียงพอ  ตามหลักการออกกําลังกาย สถาบันวิจัยสาธารณสุขและสํานักนโยบายยุทธศาสตรแกระทรวงสาธารณสขุ 
( 2550)ซึ่งตํ่ากวา เปูาหมายที่กําหนด แผนพัฒนาสุขภาพ แหงชาติฉบับ ที่10 ( พ.ศ.2550 ถึง 2554)  

ไดมีการกําหนดนโยบายสรางสุขภาพโดยต้ังเปูาหมายให ประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไปออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหและ 3 วัน วันละ 
30 นาที รอยละ 60 และ กําหนดเปูาหมายเมืองไทยแข็งแรง (health Thailand) มีการสรางกระแสเพื่อใหประชาชนทุกกลุม รวมถึงผูสูงอายุ
รวมกันออกกําลังกายเพิ่มขึ้น ทุกพื้นที่ทั้งโรงเรียนชุมชน และสถานประกอบการ ( สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)จะเห็นได
วานโยบาย ของรัฐบาล มุงเนนการสรางเสริมสุขภาวะคนไทย โดยสงเสริมใหมีการออกกําลังกายเพื่อใหมี  สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
โดยเฉพาะผูสูงอายุควรใหมีการออกกําลังกายเป็นประจํา อยางนอยวันละ30 นาทีไมนอยกวา 3วัน ตอสัปดาหแนอกจากน้ันควรใหความสําคัญ กับ
การมีสวนรวมของทุกภาค 26 สวนในสังคมทั้งหนวยรัฐบาล และการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุ 

อารดา ธีระเกียรติกาจร (2554) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อวัด
ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และเพื่อวิเคราะหแปใจจัยที่มี ผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็น
เพศหญิง มีอายุ ระหวาง 60-70  ปีสมรสและคูสมรสยังมีชีวิตอยู มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีกอนอายุ60 ปี ประกอบอาชีพหลักที่มีรายได   ไม
แนนอน เชน รับจางทั่วไป แมบาน เป็นตน จากการวัดคุณภาพ ชีวิตของผูสูงอายุพบวา ระดับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับดี คือมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเทากับ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อ พิจารณา
เป็นรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ย  3 อันดับแรกคือ ดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพ และสังคม (4.9, 4.7 และ 4.39 ตามลําดับ ) การวิเคราะหแ
ปใจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุพบวา ปใจจัยที่มีความสัมพันธแในทิศทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดแกปใจจัยดาน
ประชากร คืออาชีพหลักกอนอายุ 60 ปี(รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)   ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ปใจจัยดานเศรษฐกิจและ
ปใจจัยดานสังคมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ0.01 และ 0.05 และ ปใจจัยที่มีความสัมพันธแในทิศทางลบกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดแกอายุและ
ปใจจัย ดานสุขภาพ (การมีโรคประจําตัว) ที่ระดับนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ 0.05 โดยปใจจัยดานเพศไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

เกียตินัดดา พึ่งสมบัติ และ ปาลิตา ธนสุกาญจนแ (2558) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลโรงชาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ผลการศึกษาพบวาสวนใหญผูสูงอายุ 60 - 65 ปี รอยละ 42.8  มีการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 82.0 อาชีพเกษตรกรรมรอยละ 32 
มี รายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 2,000 บาท ตอเดือน รอยละ 52.8 สวนใหญอยูรวมกับผูอื่น รอยละ 90.8 ไมมีโรคประจําตัวคือโรคความดันโลหิตสูง รอย
ละ 34.0 กระดูกขอเสื่อม รอยละ 19.8 เบาหวานรอยละ 8.4 ตามลําดับ ผูสูงอายุสวนใหญไดรับประทานอาหารเพียงพอตอความตองการใน
ระดับนอย และ ระดับปานกลาง รอยละ 66.4 สวนใหญไมไดเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุในหมูบาน รอยละ 76.0 ระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของ
ผูสูงอายุในดานรางกาย (3.64) ดานจิตใจ (3.79) ดานสัมพันธภาพ ทางสังคม (3.68) จัดอยูในระดับคุณภาพชีวิตระดับมาก  ดานสิ่งแวดลอม 
(3.32)และดานความมั่นคงในชีวิต (2.79) จัดอยูในคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง ผูสูงอายุมีความพึงพอใจเฉลี่ยตอคุณภาพชีวิตระดับมาก (3.43) 
เพศอายุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดมีความแตกตางกับความพึงพอใจของ ผูสูอายุตอคุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญ 0.0527 วารี สายัน
หะ (2545) ไดศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายของ ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 367คน พบวา พฤติกรรมการ สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม จําแนกตามเพศ และอายุไมแตกตางกัน แตเมื่อ  จําแนก
ตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย สามารถ
ทํานายพฤติกรรมดานการออกกําลังกายใน ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดรอยละ 29.0 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุในเขตพื้นที่บานเดนวัว หมู4 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นประชาชนในเขตพื้นที่บาน
เดนวัว หมู 4 จํานวน 130 คน คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro yamane และสุมกลุมตัวอยางแบบเป็นระบบ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ จํานวน 130 ชุด ซึ่งภายใน
แบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดและ วัตถุประสงคแการวิจัย ดังน้ี 

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ลักษณะของขอคําถาม เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา โดยแบงออกเป็น 3 ระดับ 
คือ ปฏิบัติเป็นประจํา ปฏบิัติเป็นบางครั้ง ไมเคยปฏบิัติโดยมีเกณฑแการใหคะแนน ดังน้ี  

ปฏิบัติเป็นประจํา   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรม 4-7วัน ตอสัปดาหแ  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1145 

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรม 1 -3วัน ตอสัปดาหแ  
ไมเคยปฏิบัติ   หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาหแ 

คะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกาย   คะแนน  
ปฏิบัติเป็นประจํา         2  
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง         1 

  ไมเคยปฏิบัติ         0  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้น 
การวิเคราะหแขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแขอมูล โดยใชสถิติทางการวิจัย ดังน้ี 
1. การวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับดานบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได 

ครอบครัวผูสูงอายุ และโรคประจําตัว โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะหแระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ โดยใช สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 

ผลการวิจัย         

ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 มีการออกกําลังกายครั้งละ 
20-30 นาทีและอบอุนรางกายกอนออกกําลังกายทุกครั้ง โดยปฏิบัติเป็นบางครั้ง (53 %, 55 %) และกลุมตัวอยางออกกําลังกายสัปดาหและ 3 
ครั้ง โดยปฏิบัติเป็นบางครั้ง รอยละ 62 กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 มีการออกกําลังกายโดยการเดินการแกวงแขนเหยียดขาและผอนคลาย
กลามเน้ือหลังการออกกําลังกายโดยปฏิบัติเป็นประจํา (53 %, 52.3 %)  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 65.0 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นรอยละ 35.0 และอายุ 
พบวา ประชากรที่ศึกษาสวนใหญมีอายุอยูในชวงตํ่ากวา 70 ปีคิดเป็นรอยละ 27.0 สถานภาพการสมรส พบวา ประชากรที่ศึกษาสวนใหญมี
สถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ79.2  ระดับการศึกษาพบวาประชากรที่ศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น     รอยละ 67.0 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา ประชากรที่ศึกษาสวนใหญมีจํานวนสมาชิกตํ่ากวา 3 คน คิดเป็นรอยละ 28.5   อาชีพ พบวา ประชากรที่
ศึกษาสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ คิดเป็นรอยละ 40.7 รายไดตอครอบครัว พบวาประชากรที่ศึกษาสวนใหญมีรายไดตอครอบครัวตํ่ากวา 
5,000 บาท คิดเป็นรอยละ 70.0 โรคประจําตัว พบวา ประชากรที่ศึกษาสวนใหญเป็นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นรอยละ 41.5 

ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ผลการศึกษา พบวา ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 1.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 และเมื่อวิเคราะหแระดับพฤติกรรมการออกกําลังกาย
จําแนกเป็นรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายทุกขออยูในระดับปานกลางและระดับดี ซึ่งผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการปฏิบัติดานการออกกําลังกายทําใหมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ดีขึ้น   
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แรงสนบัสนุนทางสงัคมที่มคีวามสัมพันธแกับการปฏบิัติงานและปอูงกันโรคไขเลือดออก   
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน 

Social support related with practice and prevention of dengue fever among village health 
volunteers at Chiang Thong Subdistrict, Wang Chao District, Tak Province 

 

กัญญาภคั นันทชัย1 นัฐพล จ าปาเทศ2  และ พิมพาภรณแ เขียววงษแ3 

Kanyapak Nantachai, Nattapol Jumpated and Pimpaporn Khaewwong 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานและ
ปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 136 
คน ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  การแจกแจงความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุดและคาสูงสุด และการทดสอบใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ  Pearson Correlation ในการ
วิเคราะหแหาความสัมพันธแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 23.0  ผลการศึกษา พบวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 95.6 โดยมีอายุระหวาง 41-50 ปี รอยละ 47.1 มีสถานภาพสมรส รอยละ 84.6 สวนใหญ
สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 55.1 สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี รอยละ 31.6 รับผิดชอบ 16-20 หลังคาเรือน 
รอยละ 40.4 ในรอบ 1 ปีที่ผานมา อสม.ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องการควบคุมและปูองกันโรคไขเลือดออก 11 -15 ครั้ง รอยละ 54.4  มีแรง
สนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง รอยละ 75 มีการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง รอยละ 94.1 
สําหรับความสัมพันธแระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
พบวา แรงสนับสนุนดานอารมณแ มีความสัมพันธแเชิงบวก กับ แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ในระดับความสัมพันธแที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
แรงสนับสนุนดานวัตถุ  สิ่งของ มีความสัมพันธแกับแรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และ แรงสนับสนุนดานอารมณแ ในระดับความสัมพันธแเชิงบวก
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.01 แตแรงสนับสนุนทางสังคมไมมีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของ อสม.  
 
ค าส าคัญ : อสม, แรงสนับสนุนทางสังคม การปฏบิัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก               
 
Abstract 
 This study is a descriptive research aimed to study about social support that related to the practice and 
prevention of dengue fever among village health volunteers at Chiang Thong subdistrict, Wang Chao district, Tak 
province. A total of 136 samples were used to collect data. Descriptive statistics including frequency distribution, 
percentage, mean and standard deviation. minimum and maximum. Pearson correlation to test relation about practice 
and prevention of dengue fever among village health volunteers, analysis using SPSS Version 23.0.  
 The results showed that most of the sample groups were female 95.6%, 41-50 years old 47.1 %, marry 84.6%, 
graduated in primary school 55.1%,  practice time 1-5 years 31.6 %, responsible for 16-20 homes 40.4 %, in the past 1 year 
At the moderate level of social support 75%, the respondents have moderate level of prevention and control of dengue 
hemorrhagic fever 94.1%. Social support with Operation and prevention of dengue fever among village health volunteers 
found that emotional support Have a positive relationship with the support of information (p-value=0.01) the support for 
material-objects is related to information support and emotional support. At the relationship level ( p-value = 0.01), but 
social support not relation to practice and prevention of dengue fever among village health volunteers (p-value > 0.05)  
 

Keywords: village health volunteers,  social support, dengue prevention and control 
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บทน า 
 โรคไขเลือดออกเป็นโรคติดตอที่สามารถฆาชีวิตผูคนไดเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจประชากรโลกในปี 2010 พบวา ประชากรทั่ว
โลกปุวยเป็นโรคไขเลือดออก 96 ลานคน โดยพบมากที่สุดใน ทวีปเอเชียมีจํานวนผูปุวย 66.8 ลานคน รองลงมา ไดแก ทวีปแอฟริกา  มีจํานวน
ผูปุวย 15.7 ลานคนและทวีปอเมริกา มีจํานวนผูปุวย 13.3 ลานคน ตามลําดับ จากการสํารวจสถานการณแโรคไขเลือดออกในประเทศไทย พบวา 
ในปี 2561 มีอัตราปุวย 86.48 ตอแสนประชากร ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยจะพบมากที่สุดในเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม สําหรับภูมิภาคที่พบ
ผูปุวยโรคไขเลือดออกมากที่สุด ไดแก ภาคกลาง มีอัตราปุวยของโรคไขเลือดออก 106.01 ตอแสนประชากร รองลงมาไดแก ภาคเหนือ มีอัตรา
ปุวยของโรคไขเลือดออก 95.35 ตอแสนประชากร และภาคใตมีอัตราปุวยของโรคไขเลือดออก 87.54 ตอแสนประชากร ตามลําดับ สําหรับ
ภาคเหนือ จังหวัดตากเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีอัตราปุวยของผูปุวยโรคไขเลือดออกมากที่สุด (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2562) โดย
พบอัตราปุวยมากที่สุดในอําเภอเมืองตาก มีอัตราปุวย 91.49 ตอแสนประชากร รองลงมา ไดแก อําเภออุมผาง มีอัตราปุวย 86.41 ตอแสน
ประชากรและอําเภอสามเงา มีอัตราปุวย 53.21 ตอแสนประชากร  ตามลําดับ สําหรับอําเภอวังเจามีอัตราปุวยของโรคเขาเลือดออก 30.03 ตอ
แสนประชากร  
  โรคไขเลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งก่ี สวนใหญมักจะระบาดในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม โดยมียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนํา
โรค ระยะฟใกตัวใชเวลาประมาณ 8-12 วัน (โรงพยาบาลบํารุงราษฎรแ ,2558) ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบในดานรางกาย ไดแก ทําใหรางกายออนแอ 
ไมสามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันได  หรือวาออกไปทํางาน  หารายไดดูแลครอบครัว ผลกระทบทางดานจิตใจ เมื่อเกิดอาการหรือติดโรค
ไขเลือดออกทําใหสภาพจิตใจ อารมณแ ความรูสึกยํ่าแย ซึมเศรา วิตกกังวล มีขอจํากัดในการกิน เบื่ออาหาร และ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
เมื่อมีคนเจ็บ 1 คนในครอบครัว เป็นภาระตองมีคนมาชวยดูแล และออกคาใชจาย รวมไปถึงเสียเวลาทํางานหาเงิน ทําใหมีรายรับไมเพียงพอใน
ขณะที่มีรายจายเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันกระทรวงสาธารณสุขจึงไดจัดต้ัง ทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วครั้งแรกในปี 2545 ซึ่งมีหนาที่ในการเฝูา
ระวังและเตือนภัย ทั้งในเหตุการณแปกติ และเกิดโรคระบาด  ถาเกิดเหตุการณแผิดปกติในชุมชน จะดําเนินการสอบสวนโรคและการควบคุมโรค
เบื้องตน เพื่อปูองกันการแพรระบาดของโรคในวงกวาง ทําการประสานงานกับหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ  
  จากการทบทวนวรรณกรรม ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคไขเลือดออก ที่ปรากฏใหเห็นถึงการระบาดของโรค 
ผลกระทบในดานตางๆไมวาจะเป็นทางดานรางกาย ดานเศรษฐกิจ และดานจิตใจถึงแมจะมีผูวิจัยหลายทานที่ไดทําการศึกษาในเรื่ องของโรค
ไขเลือดออก แตสวนใหญยังขาดประเด็นในเรื่องของแรงสนับสนุนทางสังคม ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่ มี
ความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  
เพื่อที่นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแไปใชในการวางแผน การบริหารจัดการในการพัฒนาใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดเขามามีบทบาท
ในการควบคุมและปูองกันโรคไขเลือดออกใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  
วัตถุประสงคแของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก   
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
  อภิชัย คุณีพงษแ (2561) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความรู ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปูองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชนในตําบลที่มีการระบาด กับตําบลที่ไมมีการระบาด ในพื้นที่อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง 
มีอายุเฉลี่ยเทากับ 35.9 และ 38.1 ปี มีความรูเฉลี่ย 9.6 และ 10.5 คะแนน ทัศนคติเฉลี่ย 43.4 และ 41.2 คะแนน แรงสนับสนุนทางสังคมเฉลี่ย 
17.0 และ 19.2 คะแนน และพฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลือดออกเฉลี่ย 33.8 และ 36.6 คะแนน ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบพบวา กลุม
ตัวอยางของหมูบานที่มีการระบาดของโรคไขเลือดออกจะมีคะแนนเฉลี่ยของความรู แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปูองกันโรค
ไขเลือดออก ตํ่ากวากลุมตัวอยางของหมูบานที่ไมมีการระบาดของโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากทัศนคติที่กลุม
ตัวอยางของหมูบานที่มีการระบาด มีระดับสูงกวาหมูบานที่ไมมีการระบาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  หาญณรงคแ แสงแก (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของแกนนํา
ครัวเรือน ตําบลเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พบวา แกนนําครัวเรือน หลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมและปูองกันโรค
ไขเลือดออกของแกนนําครัวเรือน มีการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูประโยชนแ
ในการปฏิบัติตน ปูองกันโรคไขเลือดออก การรับรูอุปสรรค ในการปฏิบัติตนในการปูองกันโรคไขเลือดออก และการปฏิบัติตนในการปูองกัน และ
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ควบคุมโรคไขเลือดออก ดีกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของแกนนําครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลการสํารวจความชุกของลูกนํ้ายุงลายของแกนนําครัวเรือนภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุม และปูองกัน
โรคไขเลือดออกของแกนนําครัวเรือนพบวาดัชนีชี้วัดความชุกของลูกนํ้า ยุงลายมีคา House Index เทากับ 14.28 คา Breteau Index เทากับ 
5.71 ซึ่งทั้งสองตัวแปรมีคาลดลง และอยูในเกณฑแปกติ 
  ชลิต เกตุแสง (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออกของประชาชน 
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบวา พฤติกรรมการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออกมีคะแนนอยูในระดับปานกลาง (M=9.74, SD=3.02) เมื่อ
จําแนกเป็นรายดาน พบวา พฤติกรรมการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออก ดานกายภาพมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง ( M=6.02, SD=1.43) 
พฤติกรรมการควบคุมพาหะนําโรค ไขเลือดออกดานเคมีมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (M=2.53, SD=1.29) และพฤติกรรมการควบคุม
พาหะนําโรคไขเลือดออกดานชีวภาพมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า (M=1.18, SD=1.40) และยังพบวา ปใจจัยเอื้อ (r=0.16, p-value=0.00) 
ไดแก ความเพียงพอของทรัพยากร ปใจจัยเสริม (r=0.14, p-value=0.01) ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารและการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่
สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสัมพันธแทางบวกในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันควรมุงเนนสงเสริมการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออกทางดานกายภาพ และสนับสนุนปใจจัยเอื้อ
ดานความเพียงพอของทรัพยากร ตลอดจนปใจจัยเสริมดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร และคําแนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
  อานนทพร มุกดามวง (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจปูองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการ
ปูองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกของตัวแทนครัวเรือน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคาคะแนน
เฉลี่ยดานความรูเรื่องโรคไขเลือดออก การประเมินอันตรายตอสุขภาพ การประเมินเผชิญปใญหา การปฏิบัติตัวในการปูองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก และแรงสนับสนุนทางสังคม สูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p-value < .001) และคาดัชนี
ความชุกของลูกนํ้ายุงลายลดลงจากกอนการทดลอง คือ คา Breteau Index (BI) = 138.88 และ House Index (HI) = 22.94 หลังดําเนินการ
ทดลอง คือ Breteau Index (BI) = 22.22 และ House Index (HI) = 4.65 และไมพบผูปุวยไขเลือดออกในชุมชน 
  พูนสุข ชวยทอง และคณะ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
จังหวัดศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยรวมอยูในระดับดี มีตํ่ากวาครึ่ง
เล็กนอย รอยละ 46.2 โดยมีการรวมปฏิบัติกิจกรรมปูองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกในระดับดีมากที่สุด รอยละ 50.7 รองลงมาการทําลาย
แหลง เพาะพันธุแยุงลายและการรวมวางแผนเพื่อหาแนวทางปูองกันและแกไขปใญหาโรคไขเลือดออก รอยละ 50.5 และ 39.5 ตามลําดับ ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธแทางบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  
  วิมลรัตนแ ถนอมศรีเดชชัย และคณะ (2560) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่อําเภออาวลึก จังหวั ด
กระบี่ มีการมีสวนรวม ในการดําเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก อยูในระดับดี(รอยละ 65.9) เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแ พบวา 
ประวัติการมีผูปุวยโรคไขเลือดออกในครอบครัว และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสัมพันธแกับ การมีสวนรวมใน การ
ปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยทําการศึกษา แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธแกับ
การปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ที่ปรากฏในรายชื่อทะเบียนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ในปี 2560 - 2561 ทั้งหมด 208 คน กลุมตัวอยาง คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานที่อยูในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก โดยใช
สูตรของ Taro Yamane, 1970)  จํานวน 136 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1  ขอมูลลักษณะสวนบุคคล สวนที่ 2 แรงสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสวนที่ 3 การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการแนะนําตัวตอกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงวัตถุประสงคแ แจงพิทักษแสิทธิ์ใหกลุมตัวอยางไดรับทราบ เปิดโอกาสใหถามคําถามได  ใช

แบบสัมภาษณแในการสัมภาษณแกลุม และใชระยะเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 10 นาทีตอคน 
การวิเคราะหแขอมูล 
ในการศึกษาน้ีไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 20.0  โดยใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาตํ่าสุดและคาสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ Person Chi-square test เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่มี
ความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก   
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลท่ัวไป 
 จากการศึกษาของกลุมตัวอยาง จํานวน 136 คน พบวา อสม. สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 95.6 โดยมีอายุระหวาง 41 -50 ปี รอย
ละ 47.1 รองลงมา ไดแก อายุ 31-40ปี รอยละ 23.5 และ อายุ 51-60 ปี รอยละ 22.8 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอย
ละ 84.6 รองลงมาไดแก สถานภาพโสด รอยละ 11.0 และ สถานภาพหมาย/อยาราง รอยละ 4.4 กลุมตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 55.1 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 22.8 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 16.2 ตามลําดับ 
กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 58.8 รองลงมา ไดแก รับจางทั่วไป รอยละ 20.6 และ คาขาย รอยละ 11.8 ตามลําดับ 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท รอยละ 35.3 รองลงมา ไดแก รายไดตอเดือนตํ่ากวา 3,000 บาท รอยละ 22.8 และ 
รายไดตอเดือน 5,001-7,000 บาท รอยละ18.4 ตามลําดับ การปฏิบัติงานของ อสม.  สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 -5 ปี รอยละ 
31.6 รองลงมา ไดแก สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี รอยละ 26.5 และ สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 -15 ปี รอย
ละ 25.0 ตามลําดับ โดยสวนใหญรับผิดชอบ 16-20 หลังคาเรือน รอยละ 40.4 รองลงมาไดแก รับผิดชอบ 11 -15 หลังคาเรือน รอยละ 38.2   
และ รับผิดชอบ 5-10 หลังคาเรือน รอยละ 21.3 ตามลําดับ ซึ่งอสม. ไมมีการดํารงตําแหนงอื่น รอยละ 60.3 รองลงมา ไดแก ดํารงตําแหนง
กรรมการหมูบาน รอยละ23.5 และดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนหมูบาน รอยละ 14.0 ตามลําดับ ในรอบ 1 ปีที่ผานมาอสม.ไดรับขอมูล
ขาวสารเรื่องการควบคุมและปูองกันโรคไขเลือดออก 11-15 ครั้ง รอยละ 54.4 รองลงมาไดแก 1-5 ครั้ง รอยละ 20.6 และ6-10 ครั้ง รอยละ 
14.7 ตามลําดับ   
 2. แรงสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน 
            จากการศึกษา การจําแนกแรงสนับสนุนทางสังคม พบวา อสม. มีแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง รอยละ 75 รองลงมาไดแก 
แรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง รอยละ 13.2 และ แรงสนับสนุนทางสังคมระดับตํ่า รอยละ 11.8 
 3. การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน 

จากการศึกษา การจําแนกระดับชวงคะแนน การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก พบวา มีการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง รอยละ 94.1 
และ การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระดับสูง รอยละ 5.9  

4. ความสัมพันธแระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูบาน 

  สําหรับความสัมพันธแระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน พบวา แรงสนับสนุนดานอารมณแ มีความสัมพันธแเชิงบวก กับ แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ในระดับความสัมพันธแที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 แรงสนับสนุนดานวัตถุ  สิ่งของ มีความสัมพันธแเชิงบวก กับแรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสารในระดับความสัมพันธแที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01  แรงสนับสนุนดานวัตถุ  สิ่งของ มีความสัมพันธแเชิงบวก มีความสัมพันธแเชิงบวกกับแรงสนับสนุนดานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แต
แรงสนับสนุนทางสังคมในทุกดานไมมีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานของ อสม.   
 
อภิปรายผล 
  การศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธา รณสุขประจํา
หมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
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ศึกษา แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน ตําบล
เชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ประชากรที่ทําการศึกษา คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
ที่ปรากฎในรายชื่อทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ในปี 2560 – 2561 จํานวน 136 
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลเพื่อพรรณนาลักษณะสวนบุคคลและขอมูลของตัวแปรตางๆที่ไดทําการศึกษา ไดแก  กรณีขอมูลแจงนับ
นําเสนอคาแจกแจงความถี่และคารอยละ และในกรณีขอมูลตอเน่ืองนําเสนอคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด 
สําหรับการวิเคราะหแในการหาความสัมพันธแระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ใชสถิติ Person Chi-square testที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

 กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จํานวน 136 คน อสม. 
สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 95.6 โดยมีอายุระหวาง 41-50 ปี รอยละ 47.1 รองลงมา ไดแก อายุ 31-40ปี รอยละ 23.5 และ อายุ 51-60 ปี 
รอยละ 22.8 ตามลําดับ มีสถานภาพสมรส รอยละ 84.6 รองลงมาไดแก สถานภาพโสด รอยละ 11.0 และ สถานภาพหมาย/อยาราง รอยละ 
4.4 สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 55.1 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รอยละ 22.8 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 16.2 ตามลําดับ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 58.8 รองลงมา ไดแก รับจางทั่วไป รอยละ 20.6 และ 
คาขาย รอยละ 11.8 ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท รอยละ 35.3 รองลงมา ไดแก รายไดตอเดือนตํ่ากวา 3,000 บาท 
รอยละ 22.8 และ รายไดตอเดือน 5,001-7,000 บาท รอยละ18.4 ตามลําดับ การปฏิบัติงานของ อสม.  สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1-5 ปี รอยละ 31.6 รองลงมา ไดแก สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี รอยละ 26.5 และ สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
11-15 ปี รอยละ 25.0 ตามลําดับ โดยสวนใหญรับผิดชอบ 16-20 หลังคาเรือน รอยละ 40.4 รองลงมาไดแก รับผิดชอบ 11 -15 หลังคาเรือน 
รอยละ 38.2   และ รับผิดชอบ 5-10 หลังคาเรือน รอยละ 21.3 ตามลําดับ ซึ่ง อสม. ไมมีการดํารงตําแหนงอื่น รอยละ 60.3 รองลงมา ได แก 
ดํารงตําแหนงกรรมการหมูบาน รอยละ23.5 และดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนหมูบาน รอยละ 14.0 ตามลําดับ ในรอบ 1 ปีที่ผานมา อสม.
ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องการควบคุมและปูองกันโรคไขเลือดออก 11-15 ครั้ง รอยละ 54.4 รองลงมาไดแก 1-5 ครั้ง รอยละ 20.6 และ6-10 ครั้ง 
รอยละ 14.7 ตามลําดับ 

แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เจาหนาที่สาธารณสุขไดซักถามหรือใหคําแนะนําในการทํางานกับทานอยางสม่ําเสมอ รอยละ 58.8 
เจาหนาที่สาธารณสุขไดเรียกประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขโรคไขเลือดออกกับ อสม. อยูเสมอ รอยละ 56.6 เจาหนาที่สาธารณสุขได จัดอบรมให
ความรูดานสุขภาพอนามัยแกทาน รอยละ 47.1 เจาหนาที่สาธารณสุขไดแจกเอกสารศึกษาเพิ่มเติมหลังการอบรม รอยละ 36.0 เจาหนาที่
สาธารณสุขไดจัดงานใหอสม.ไดทํากิจกรรมรวมกัน รอยละ 47.8 แรงสนับสนุนดานอารมณแ เจาหนาที่สาธารณสุขไดใหบริการเป็นอยางดี เมื่อ
เจ็บปุวย รอยละ 52.9 เจาหนาที่สาธารณสุขไดใหความใกลชิดและสนิทสนมกับทาน รอยละ 47.8 เจาหนาที่สาธารณสุขไดแสดงความหวงใยและ
เปิดโอกาสใหระบายความวิตกกังวล รอยละ 55.1 แรงสนับสนุนดานวัตถุ – สิ่งของ เจาหนาที่สาธารณสุข จัดหาเอกสารและสิ่งของที่จําเป็นตอ
การปฏิบัติงานที่ทานตองการ รอยละ 48.5 มีการสนับสนุนงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานอยางเพียงพอ รอยละ 63.2 แรงสนับสนุนทางสังคม
โดยรวม  พบวา อสม. มีแรงสนับสนุนทางสังคมมีคาเฉลี่ย คะแนนแรงสนับสนุนทางสังคม เทากับ 41.80 คะแนน ผูตอบไดคะแนนแรงสนับสนุน
โดยรวมตํ่าสุด 30 คะแนน และตอบไดคะแนนรวมมากที่สุด 50 คะแนน สวนใหญมีคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง รอยละ 75 
รอยละ 13.2 และ รอยละ 11.8 ตามลําดับ 
  การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา ทานไดรวมรณรงคแกําจั ดแหลง
เพาะพันธุแลูกนํ้ายุงลายในชุมชน รอยละ 96.3 ทานไดแจกและใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลายในภาชนะเก็บนํ้าใชของบานในพื้นที่รับผิดชอบ รอยละ 
93.4 ทานไดทําการสํารวจคาความชุกของลูกนํ้ายุงลายในชุมชน รอยละ 91.9 ทานเคยใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องโรคไขเลือดออก รอยละ 86.8 
ทานไดแจงขาวสารใหประชาชนในชุมชนไดรับทราบ เชน จะมีการพนหมอกควันกําจัดลูกนํ้ายุงลาย รอยละ 86.8 ทานไดรวมปฏิบัติงานกับ
เจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อมีการระบาดของโรคไขเลือดออก รอยละ 86.8 และ เมื่อมีผูปุวยโรคไขเลือดออก ทานไดใหความชวยเหลือ รอยละ 79.4 
  การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวาง แรงสนับสนุนทางสังคมกับ การปฏิบัติงานและปูองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน พบวา แรงสนับสนุนดานอารมณแ มีความสัมพันธแเชิงบวก กับ แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ในระดับความสัมพันธแที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 แรงสนับสนุนดานวัตถุ – สิ่งของ มีความสัมพันธแกับแรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และ แรงสนับสนุนดานอารมณแ ในระดับ
ความสัมพันธแที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.01 การปฏิบัติงานของ อสม.ไมมีความสัมพันธแในเชิงบวก ในระดับความสัมพันธแที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.01ไมสามารถที่จะแปรผกผันได     
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 ในการศึกษาครั้งน้ีมีขอเสนอแนะ ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขควรหาวิธีสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนปใจจัยดานตางๆ ในการปฏิบัติงานแกอาสาสมัครสาธารณ สุขประจําหมูบานอยาง
เพียงพอ เจาหนาที่สาธารณสุขควรหาขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หนวยงานที่เกี่ยวของควรให
การสนับสนุนในเรื่องปใจจัยดานตางๆ ในการปฏิบัติงานแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหเพียงพอตอความตองการ หน วยงานที่
เกี่ยวของควรจัดใหมีการประชุมและวางแผนการทํางานรวมกันเป็นประจํา ทั้งในชวงที่มีการระบาดและไมมีการระบาดของโรคไขเลือดออก เพื่อ
เป็นการเตรียมความพรอมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการปฏิบัติงาน ปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก อยางมีประสิทธิภาพ 
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การคัดแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเซลลูโลสจากพื้นที่อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก 
Isolation and Selection of Bacterial Cellulose at Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok 

 
กลาณรงคแ อนิต฿ะวงคแ1 และขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง2 

Kranarong Inthawong and Khajohnsak  Pewkeang 

บทคัดยอ 
 ไบโอเซลลูโลสเป็นผลิตภัณฑแที่ไดจากแบคทีเรียเซลลูโลสหลายสายพันธุแ เพราะความแตกตางจากเซลลูโลสของพืช ทั้ง
ลักษณะโครงสรางและคุณสมบัติ ทําใหมีประโยชนแอยางมากในการผลิตเซลลูโลสในเชิงอุตสาหกรรม งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคแเพ่ือคัด
แยกและคัดเลือกจุลินทรียแแบคทีเรียเซลลูโลสจากดินบริเวณที่มีการเจริญเติบโตของเห็ด ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 10 ตัวอยาง ซึ่งมีคาความเป็นกรด-ดาง อยูระหวาง 3.97-8.74 มาแยกบนอาหาร 2 สูตร คือ Nutrient agar (NA) 
และ Congo red agar media (CRA) จากน้ันตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีและการยอมสีแกรม  
 ผลการศึกษาพบวา ตัวอยางเชื้อจุลินทรียแจํานวน 27 ไอโซเลท บนอาหาร NA เมื่อนํามาแยกใหบริสุทธ์ิบนอาหาร Congo 
red agar media พบเชื้อแบคทีเรียจํานวน 5 ไอโซเลท เชื้อแอคติโนมัยซีทจํานวน 5 ไอโซเลทและเชื้อราจํานวน 1 ไอโซเลท ที่มี
ประสิทธิภาพในการยอยสลายเซลลูโลสไดดี การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาโคโลนีและภายใตกลองจุลทรรศนแ พบวาเชื้อไอโซเลท
แบคทีเรีย ไดแก CRB3, CRB4, CRB7, CRB9 และ CRB13 โคโลนีรูปรางกลม ผิวหนาเรียบมันวาว นูนสูงจากผิวหนาอาหาร ยอมติดสี
แกรมลบ ลักษณะเซลลแเป็นรูปทอน การจัดเรียงตัวเป็นเสนสาย เชื้อไอโซเลทแอคติโนมัยซีท ไดแก CRA1, CRA5, CRA8, CRA9 และ 
CRA11 โคโลนีรูปรางกลม โคโลนีสีเหลือง ผิวหนามันวาว โคโลนีสีสม ผิวหนาเป็นรอยยน และเชื้อไอโซเลทเชื้อรา  ไดแก CRF2 
ลักษณะเสนใยสีขาวบนจานอาหาร สปอรแสีดําภายใตกลองจุลทรรศนแ  

 
ค าส าคัญ: แบคทีเรียเซลลูโลส, การคัดแยก, การคัดเลือก, อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

 
Abstract 

Biocellulose is produced by several species of bacteria cellulose and because of its structural features 
and mechanical properties differ from those of plant cellulose and making it very useful in many industrial field. 
The aim of the study is to know the Isolation and selection of microorganisms from 10 soil samples of 
mushroom from different sites, pH 3.97-8.74 in Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok province were used 
to isolate bacteria on Nutrient agar (NA) and Congo red agar media (CRA). The morphology of colonies and gram 
stain were considered and streaked plate onto the agar to obtain pure isolates.  

The results showed that isolate from 10 soil samples. It was found that 27 isolate on Nutrient agar (NA), 
5 isolate of bacteria, 5 isolate of actinomycetes and 1 isolate of fungus on Congo red agar media (CRA). The 
isolate were studied on morphology under the compound microscope, It isolate of CRB3, CRB4, CRB7, CRB9 and 
CRB13 was circular form, smooth surface, convex, gram negative bacteria, rod shape, streptobaciiil and white, 
gray color of colony, It isolate CRA1, CRA5, CRA8, CRA9 and CRA11 was circular form, yellow-orange, rugose 
surface and Isolate CRF2 has black spore chain, white hypha color. 

 
Key Word: Bacteria cellulose, Isolation, Selection, Phu Hin Rong Kla National Park 
 

                                                             
1 อาจารยแประจํา คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
2 อาจารยแประจํา คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1153 

บทน า 
ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอนชื้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูในชวง 18-34 องศาเซลเซียส สภาพแวดลอมจึงเหมาะตอการเจริญเติบโตและ

การขยายพันธุแของจุลินทรียแ (Microbial) ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียแเป็นอยางมาก โดยทั่วไปในธรรมชาติสามารถพบ
จุลินทรียแไดทั้งในนํ้า อากาศและดิน แบคทีเรียเซลลูโลส (Bacterial cellulose) เป็นจุลินทรียแที่ยอยสลายเซลลูโลส หรือซากพืช ซากสัตวแ ซึ่ง
ประกอบไปดวย แบคทีเรีย รา แอคติโนมัยซิทและโปรโตซัว ซึ่งสามารถพบไดในดินและเป็นตัวชวยสําคัญในวัฎจักรการหมุนเวียนของสารคารแบอน
ตางๆ รวมถึงธาตุอาหารในดิน ทําใหระบบนิเวศมีความสมดุล เพิ่มความอุดมสมบูรณแในดานตางๆ ใหแกดิน เชน สรางสาร หรือฮอรแโมนกระตุน
สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช ชวยควบคุมเชื้อสาเหตุของโรคพืช หรือชวยการละลายแรธาตุอาหาร (ไพรัตนแ พิมพแศิริกุล และคณะ, 2559)  

เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทคารแโบไฮเดรตที่มีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเสนตรง ไมมีกิ่งกาน 

ประกอบกันเป็นโพลิแซคคาไรดแ (Polysaccharide) ซึ่งมีหนวยยอยเป็นนํ้าตาลกลูโคสเชื่อมตอซ้ําๆ โดยพันธะเบตา-1,4 ไกลโคซิดิก (-1,4 
Glycosidic bond) เรียงตัวอยางเป็นระเบียบทําใหมีความเป็นผลึกสูง (Zahra Pourramezan et al., 2011) พบมากในสวนของผนังเซลลแของ
พืช ซึ่งเซลลูโลสมีองคแประกอบทางเคมีถึงรอยละ 40-60 เฮมิเซลลูโลสรอยละ 20-30 และลิกนินรอยละ 10-20 ซึ่งจะมีปริมาณแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับชนิดและสวนของพืช (จตรรกร รอดยู และสมบัติ ชิณะวงศแ, 2558) เซลลูโลสจากแบคทีเรีย (Bacterial cellulose) เป็นผลิตภัณฑแที่
แบคทีเรียเกิดการหมัก หรือสังเคราะหแจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลลแออกมาภายนอกเซลลแที่เรียกวา ไบโอเซลลูโลส (Biocellulose) 
หรือเสนใยเซลลูโลสที่ไดจากแบคทีเรีย (Bacteria cellulose) โดยมีหนาที่ปกปูองการและรักษาระดับน้ําและออกซิเจนภายในเซลลแ (บุปผาชาติ 
ยศคันโท และคณะ, 2555) โครงสรางของเซลลูโลสมีคาความตานทานแรงดึงขาด คาความยืดหยุนและอุณหภูมิการหลอมตัวสู งจึงเกิดการ
สลายตัวกอนถึงอุณหภูมิหลอมตัว มีความสามารถในการละลายตํ่า มีความยืดหยุนและความสามารถในการอุมนํ้า มีประโยชนแอยางมากในการ
ผลิตเซลลูโลสในเชิงอุตสาหกรรม ดานการแพทยแ ดานเกษตรกรรมและที่สําคัญสามารถยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ (Santos Sara 
M. et al., 2013) ทั้งยังประยุกตแใชในการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานอาหารทะเล ที่มี Chemical Oxygen Demand (COD) และ Biological 
Oxygen Demand (BOD) สูง โดยการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงที่ชวยปใญหามลภาวะทางนํ้าดังกลาว (Hongwei 
Zhao et al., 2018) การเลี้ยงเชื้อจะใชนํ้าเสียอาหารทะเลเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงเพื่อใหไดแบคทีเรียเซลลูโลส ซึ่งในกิจกรรมดังกลาวแบคทีเรีย
จะไปกินสารอินทรียแในนํ้าเสียเป็นอาหารทําใหคา BOD และ COD ลดลง (Kiattisak Panpong et al., 2014) ปใจจุบันการคัดเลือกแบคทีเรีย
เซลลูโลสใหมๆ สวนใหญจะมุงเนนไปที่เชื้อแบคทีเรียเซลลูโลสที่หายากและยอยสลายสารอินทรียแที่เซลลูโลสไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การศึกษาน้ีจึงตองการสายพันธุแจุลินทรียแที่เจริญเติบโตไดเร็ว ใชสารอาหาร หรือวัตถุดิบต้ังตนราคาถูกได แตสะสมและผลิตเซลลูโลส
จากแบคทีเรียไดปริมาณสูง เพื่อใหสามารถนําจุลินทรียแในสิ่งแวดลอมมาใชประโยชนแผลิตไบโอเซลลูโลส (Biocellulose) จึงมีวัตถุประสงคแ
งานวิจัยเพื่อคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียแที่ผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย จากพื้นที่อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาโคโลนีและการติดสีแกรมเบื้องตน  
 
วัตถุประสงคแของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียแแบคทีเรียเซลลูโลส (Bacterial cellulose) ที่มีคุณสมบัติยอยสลายเซลลูโลสได 
2. เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาโคโลนีเบื้องตนและการติดสีแกรมของเชื้อไอโซเลทที่แยกได 

 
กรอบแนวคิดในการท างานวิจัย 

การศึกษาน้ีเป็นการคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเซลลูโลสจากตัวอยางดินบริเวณที่มีการเจริญเติบโตของเห็ด ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ดานวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นการศึกษา
ระดับหองปฏิบัติการ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการท างานวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

1. การเก็บตัวอยาง 
สุมเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบๆ จุดที่มีเห็ดเจริญเติบโต จําแนกชนิดและลักษณะของดิน โดยวิธี composite sampling และ

ประเมินความอุดมสมบูรณแของเน้ือดิน สีดิน สภาพแวดลอมรอบๆ จากน้ันทําความสะอาดผิวดินบริเวณรอบจุดที่กําหนด กดพลั่วลงบนดินเป็นรูป
ตัววี ใหมีความลึกแนวด่ิง 6 น้ิว ตักดินสวนที่อยูระหวางตัววีทิ้งไป จากน้ันใชพลั่วแซะขอบดานหน่ึงของตัววี ใหมีความหนาประมาณ 1 น้ิว ลึกถึง
กนหลุม งัดดินขึ้นแลวแบงดินดานขางทั้งสองของพลั่วออกทิ้งและนําดินสวนที่เหลือกองลงบนพลาสติก ทําเหมือนเชนเดียวกันน้ีกับจุดเก็บ
ตัวอยางอ่ืนโดยใหปริมาณดินตองเทากัน หรือใกลเคียงกัน จากน้ันคลุกเคลาดินใหเขาเป็นเน้ือเดียวกัน พูนดินเป็นกอง แบงเป็น 4 สวน บนแผน
พลาสติกนําดินมา 1 สวนประมาณครึ่งกิโลกรัม บรรจุลงถุงพลาสติกเขียนรายละเอียดปิดทับจะไดดินตัวอยางจากพื้นที่ดังกลาว เก็บตัวอยางใน
ลักษณะเดียวกันจนครบ 10 จุด 

 

2. การคัดเลือกและคัดแยกแบคทีเรียเซลลูโลส 
ชั่งดิน 1 กรัม ใสใน NaCl 0.85% ที่ปริมาตร 99 มิลลิลิตร เขยาเป็นเวลา 5-10 นาที เพื่อใหจุลินทรียแที่อยูในดินออกมา จากน้ันจึง

นํามาเจือจางใน NaCl 0.85% ใหไดความเขมขน 10-3 , 10-4  และ 10-5 นําตัวอยางที่เจือจางมาเลี้ยงบนอาหาร Nutrient Agar (NA) โดยใช
เทคนิค Spread plate (ภาพทค่ 2) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง หรือจนกวามีการเจริญของโคโลนี จากน้ัน
เลือกโคโลนีที่มีลักษณะแตกตางกันมา Cross streak ใหบริสุทธิ์ 

คอนเฟิรแมความสามารถการยอยสลายเซลลูโลสของเชื้อไอโซเลทที่แยกได โดยการเขี่ยเชื้อลงบนอาหาร Congo red agar media 
โดยมีองคแประกอบ 0.5 กรม KH2PO4, 0.35 กรัม MgSO4, 2.0 กรัม Cellulose, 15 กรัม Agar, 0.2 กรัม Congo Red และ 2.0 กรัม Gelatin 
ละลายในนํ้ากลั่นปราศจากเชื้อ1 ลิตร โดยความเป็นกรด-ดาง ระหวาง 6.8-7.2 นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 
หรือจนกวามีการเจริญของโคโลนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การเจือจางตัวอยางและการเลี้ยงเชื้อโดยเทคนิคเกลี่ย (Spread plate) 

Soil 
Isolation 
Selection 

Nutrient agar 

Congo red agar 
Bacteria 
cellulose 

Morphology 

Gran stain 
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3. การศึกษาสัณฐานวิทยา 
เชื้อไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายเซลลูโลส นํามาศึกษาลักษณะของโคโลนีที่แตกตางบนอาหารเลี้ยงเชื้อและ นําเอา

โคโลนีเด่ียวไปศึกษาการติดสีแกรม เพื่อศึกษาลักษณะรูปรางของแบคทีเรียภายใตกลองจุลทรรศนแ และแบงเชื้อสวนหน่ึงเก็บลงในกลีเซอรอล เก็บ
ไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการเก็บรักษาเชื้อไวใชตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. การคัดเลือกและคัดแยกแบคทีเรียเซลลูโลส 

การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียแที่มีความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสจากดินรอบๆ จุดที่มีการเจริญเติบโตของเห็ดแตกตาง
กัน 10 จุด ซึ่งลักษณะทางกายภาพของดินสวนใหญเป็นดินรวน ดินรวมปนเหนียว ดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลจนถึงสีดํา คาความเป็นกรด-ดาง วัด
โดยเครื่อง pH meter อยูระหวาง 3.97-8.74 

เมื่อคัดแยกเชื้อบนอาหารแข็ง Nutrient Agar (NA) ไดจํานวนไอไซเลทที่แตกตางกัน 27 ไอโซเลท สามารถแยกไอโซเลทออกเป็น 3 
ชนิดจุลินทรียแตามลักษณะสัณฐานวิทยาโคโลนี คือเซื้อไอโซเลทแบคทีเรีย เซื้อไอโซเลทแอคติโนมัยซีทและเซื้อไอโซเลทเชื้อรา จํานวน 13, 11 
และ 3 ไอโซเลท ตามลําดับ เมื่อนํามาศึกษาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Congo red agar (CRA) พบวาเชื้อ
แบคทีเรียจํานวน 5 ไอโซเลท ไดแก CRB3, CRB4, CRB7, CRB9 และ CRB13 เชื้อแอคติโนมัยซีทจํานวน 5 ไอโซเลท ไดแก CRA1, CRA5, 
CRA8, CRA9 และ CRA11และเชื้อราจํานวน 1 ไฮโซเลท ไดแก CRF2 ที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสในอาหารจนเกิดลักษณะโซนใสรอบๆ เชื้อ 
การใช Congo-Red เป็นตัวบงบอกความสามารถการยอยลายเซลลูโลสในอาหาร โดยประเมินคุณภาพจากวัดความสามารถในการยอยสลาย
เซลลูโลสจากการเกิดโซนใส (Hydrolitic capacity, HC) จากอัตราเสนผานศูนยแกลางของโซนใสและโคโลนี (Pratima Gupta et al., 2012) 
 

  
  

  
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการเจริญเติบโตของเห็ดบริเวณเก็บตัวอยางดิน ณ จุดเก็บตัวออยาง 
PHP1, PHP3, PHP7 และ PHP8 

PHP1 PHP3 

PHP7 PHP8 
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2. การศึกษาสัณฐานวิทยา 
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโคโลนีของเชื้อไอโซเลทแบคทีเรียเซลลูโลส โดยการเลี้ยงเชื้อบนอาหาร Nutrient Agar (NA) 

และภายใตกลองจุลทรรศนแ พบวาเชื้อไอโซเลทแบคทีเรีย (Bacteria) สวนใหญมีลักษณะโคโลนีรูปรางกลม (Circular) สีขาวขุน (white) ผิวหนา
เรียบมันวาว (Smooth) นูนสูงจากผิวหนาอาหาร (Convex) ยอมติดสีแกรมลบ (Negative gram) ลักษณะเซลลแเป็นรูปทอน (Rod sharp) การ
จัดเรียงตัวเป็นเสนสาย (Streptobacilli) เชื้อไอโซเลทแอคติโนมัยซีท (Actinomycetes) มีลักษณะโคโลนีรูปรางกลม (Circular) โคโลนีสีเหลือง 
(Yellow) ผิวหนามันวาว โคโลนีสีสม (Orange) ผิวหนายน (Rugose) เชื้อไอโซเลทเชื้อรา (Fungi) ลักษณะเสนใยสีขาวบนจานอาหาร (White 
hypha) สปอรแสีดําภายใตกลองจุลทรรศนแ  

 
 

ภาพท่ี 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาตัวอยางไอโซเลท ภายใตกลองจุลทรรศนแ (100X) 
เชื้อแบคทีเรีย ลักษณะเซลลแจุลินทรียแติดสีแกรมลบ รูปทอน การจัดเรียงตัวเป็นเสนสาย 

 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาการคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเซลลูโลสจากดินที่มีการเจริญเติบโตของเห็ดในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาสามารถคัดแยกจุลินทรียแไดมีความหลากหลายสูงถึง 27 ไอโซเลท และจุลินทรียแที่มีประสิทธิภาพยอยสลาย
เซลลูโลสได 3 ชนิด ไดแก แบคทีเรีย (Bacteria) แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes) และเชื้อรา (Fungi) เชนเดียวกับงานวิจัยของทิพยแนภา วงษแ
คูณและคณะ (2556) ไดคัดแยกจุลินทรียแยอยสลายเซลลูโลสจากดิน ฟิลเตอรแเคกและนํ้ากากสา จากการทดลองพบแบคทีเรียจํานวน 26 ไอโซ
เลท แคติโนมันซีส 4 ไอโซเลทและเชื้อรา 1 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพยอยสลายเซลลูโลสไดดี และงานวิจัยของชนิดาภา ธนะศรีรางกูรและคณะ 
(2561) ไดคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซมแเซลลูเลสจากดินบริเวณรอบรากพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร พบวาสามารถแยกแบคทีเรียไดจํานวน 
100 ไอโซเลท และ 25 ไอโซเลท มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซมแเซลลูเลส ซึ่งเห็นไดวาแบคทีเรียเซลลูโลสหลากหลายชนิดสามารถพบไดจาก
ธรรมชาติหลายๆ แหลง ซึ่งผลจากงานวิจัยที่ศึกษาอาจเป็นผลมาจากจุดเก็บตัวอยางที่มีชนิดเห็ดเจริญเติบโตในสายพันธุแที่ตางกัน ทั้งเห็ดดอกสี
ขาว เห็ดดอกสีนํ้าตาล(ภาพทค่ 3) และลักษณะของดินที่คอนขางเปื่อยยุย สีนํ้าตาลจนถึงดํา ปกคลุมหนาดินดวยเศษใบไม กิ่งไมที่ยอยสลายแสดง
ใหเห็นวาดินที่นํามาศึกษามีอัตราของธาตุคารแบอนและไนโตรเจนในสัดสวนที่จุลินทรียแสามารถใชในการเจริญเติบโตไดอยางเหมาะสม จึงมีความ
หลากหลายของแบคทีเรียเซลลูโลส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Juturu Veeresh and Wu Jin Chuan (2014) ซึ่งกลาววาจุลินทรียแที่ยอย
สลายเซลลูโลสไดทั่วไปจะเจริญเติบโตบริเวณที่อินทรียวัตถุ หรือเศษซากพืชที่ตายและยอยสลายแลว แตอยางไรก็ตามความสามารถในการยอย
สลายอินทรียวัตถุน้ันไมไดขึ้นอยูกับจํานวนแบคทีเรียเพียงอยางเดียว แตยั งขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของชนิดแบคทีเรียดวย นอกจากน้ันใน
สภาพแวดลอมการเจริญเติบโตคาความเป็นกรด-ดางของดินเป็นอีกปใจจัยที่สงผลตอการดํารงชีวิตของจุลินทรียแ โดยพบวาดินตัวอยางที่ศึกษามีคา
อยูระหวาง 3.97-8.74 ซึ่งเหมาะสมตอการเจริญของแบคทีเรียเซลลูโลส สอดคลองกับงานวิจัยของ Weiping Young et al. (2014) ซึ่งศึกษาผล
ของความเป็นกรด-ดาง พบวาที่สภาวะเป็นกรดออนๆ แบคทีเรียเซลลูโลสจะมีการผลิตเอนไซมแเซลลูเลสออกมาในปริมาณที่สูงเพื่อยอยสลาย
อินทรียแสารกวาสภาวะที่เป็นดาง 
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ขอเสนอแนะ 

1. ไอโซเลทเชื้อแบคทีเรียเซลลูโลสทั้ง 3 ชนิด ควรนําไปศึกษาตอเพื่อจําแนกและระบุถึงระดับชื่อสกุล (genus) และชนิด 
(species) ในกรณีที่จุลินทรียแชนิดใหม (New species) อาจนําไปสูการตอยอดงานวิจัยระดับนานาชาติ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัย ปใญหาคุณภาพอาคารภายในอาคารของสํานักงานศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ใน
ครั้งน้ีทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องตรวจวัด IAQ (Indoor air quality) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางดานสุขศาสตรแอุตสาหกรรมที่ใช
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารของสํานักงานศูนยแพัฒนาวิชาการและสิ่งแวดลอม และศึกษาความชุกกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในอาคาร โดยใชแบบสอบถามเพ่ือสอบถามเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในอาคารสํานักงาน ไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล จํานวน 8 หอง และไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล จากเจาหนาที่ จํานวน 16 คน โดยจะนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
ออกเป็น 3 สวน  

สวนที่ 1 ผลการศึกษาวิจัยพบวา หองที่มีผลการตรวจวัดที่สูงกวาเกณฑแมาตรฐาน มีจํานวนทั้ง 8 หอง คือ หองงาน
พัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแพิษวิทยา หองงานพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม พบวาระดับก฿าซคารแบอนไดออกไซดแสูงกวา
เกณฑแมาตรฐานของ ASHARE และหองงานพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแพิษวิทยา หองงานพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
หองงานสนับสนุน หองปฏิบัติการ2 หองเก็บเครื่องมือสุขศาสตรแอุตสาหกรรม หองผูอํานวยการ หองประชุมใหญ และหองประชุมเล็ก 
พบวาระดับฝุุน ขนาด 10 ไมครอน สูงเกณฑแมาตรฐานของ ASHARE และหองงานพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแพิษวิทยา หองงานพัฒนา
วิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม หองงานสนับสนุน หองปฏิบัติการ2 หองเก็บเครื่องมือสุขศาสตรแอุตสาหกรรม หองประชุมใหญ 
และหองประชุมเล็ก มีระดับอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม สูงกวาเกณฑแมาตรฐานของคุณภาพอากาศภายในอาคารของประเทศสิงคโปรแ 

สวนที่ 2 ผูปฏิบัติงานมีอาการของกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร (Sick building syndrome) โดยพบอาการทางตา 
อาการทางลําคอ และอาการทางผิวหนังมากที่สุด โดยคิดเป็นรอยละ 25 เทากัน รองลงมาเป็นกลุมอาการทางประสาท คิดเป็นรอยละ 
23.8 นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามยังมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคิดเป็นรอยละ 18.8 อาการทางจมูกคิดเป็นรอยละ ๖.๓ 
ตามลําดับ 

สวนที่ 3 นอกจากน้ียังพบวา การใชวัสดุอุปกรณแและเครื่องใชสํานักงาน มีกองเอกสารหรือหนังสือภายในที่ทํางาน ซึ่ง
เป็นขอมูลดานสถานที่ทํางาน มีความสัมพันธแกับการเกิดกลุมอาการปุวยเหตุอาคารดังกลาว โดยผูทําการศึกษาวิจัยไดจัดทําแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพ่ือใหสอดคลองกับปใญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร และเพ่ือความสะดวกสบา ยกายในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงาน ตอไป 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร,กลุมอาการปุวยเหตุอาคาร,ศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัด 
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Abstract 
Research study Quality problems of buildings within the office building of the Academic Health and 

Environmental Development Center At this time, collecting data using an indoor air quality detector (IAQ) which 
is an industrial hygiene tool used to measure indoor air quality of the Office of Academic and Environmental 
Development Center. And study the prevalence of building syndrome Of staff working in the building By using a 
questionnaire to inquire the staff working in the office building Have collected data in 8 rooms and collected 
data From the staff of 16 people. The research results will be presented in 3 parts. 

Part 1 The results of the research found that There are 8 rooms with measurement results that are 
higher than the standard criteria. Occupational Health and Environment Academic Development Room Found 
that the carbon dioxide level is higher than the ASHARE standard and the toxicology analysis technology 
development room Occupational Health and Environment Academic Development Room Support room 
Laboratory 2 Industrial hygiene tool storage room Director's room Conference Room And small meeting rooms 
Found that the dust level of 10 microns is high, ASHARE standard criteria and the toxicology analysis technology 
development room Occupational Health and Environment Academic Development Room Support room 
Laboratory 2 Industrial hygiene tool storage room Conference Room And small meeting rooms With an 
inappropriate temperature level Higher than the standard of indoor air quality in Singapore 

Part 2: The workers have symptoms of the Sick building syndrome, with the most eye symptoms, throat 
symptoms and skin symptoms. Which accounted for 25 percent of the same amount, followed by a neurological 
group In addition, 18.8 percent of respondents also had respiratory symptoms. Nasal symptoms were 9.3 
percent, respectively. 

Part 3 also found that The use of office equipment and supplies There is a stack of documents or books 
in the workplace. Which is information about the workplace Correlated with the occurrence of the illness The 
researcher has developed guidelines for improving air quality. To be consistent with indoor air quality problems 
And for the comfort of the staff to continue working 
 
Keywords: indoor air quality, symptom building, occupational health and environmental development center 
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บทน า 
ในปใจจุบันหลายประเทศใหความสําคัญกับการวิจัยคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะในเขตเมืองที่ประชาชนสวนใหญใช

เวลาอยูในอาคารเกือบรอยละ 90 ของวัน โดยจากการศึกษาขององคแการอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยวา รอยละ 30 อาคารทั่วโลก อาจมีปใญหา
ดานคุณภาพอากาศ และอาจมีปริมาณสารมลพิษสูงกวาภายนอกอาคารถึง 100 เทา มลพิษดังกลาวอาจเกิดไดจากหลากหลายแหลงกําเนิด
ดวยกัน ไมวาจะเป็นจากอากาศภายนอกที่มีการรั่วไหลเขาสูอาคารผานรอยรั่วตางๆ ของอาคาร เชน ขอบประตู ขอบหนาตาง และอื่นๆ การ
เคลื่อนที่เขาสูอาคารน้ันจะมีมากขึ้นหากชองเปิดมีขนาดกวางขึ้น มลพิษภายนอกที่  เดินทางเขาสูในอาคารน้ัน อาจเกิดการสะสมภายในอาคาร 
และอาจสงผล ใหมลพิษภายในอาคารมีคาสูงกวาคาที่ตรวจพบภายนอกอาคารได รวมถึงการปลอดปลอยสารเคมีตางๆจากรางกายมนุษยแ เชน 
ก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นน้ัน มีความแตกตางกันไปตามชนิด และปริมาณของสารในที่ไดรับสัมผัส ตลอดจนลักษณะ
ทางสุขภาพของผูที่ไดรับสัมผัสอีกดวย อาการและผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ประกอบดวย อาการเวียนหัว คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ 
คอแหง และอาจรุนแรงถึงขั้นกอใหเกิดโรคมะเร็ง หรือเสียชีวิตเฉียบพลันได บางครั้งอาจแสดงอา การไมเดนชัด อาการปุวยบางครั้งอาจไม
สามารถหาสาเหตุได อาการดังกลาวมีผูที่ไดระบุไววาเป็นอาการปุวยจากอาคาร (Sick-Building Syndromes, SBS) โดยปใญหาดังกลาวมักพบได
ในหองที่มีอากาศถายเทนอย หรือไมมีการระบายอากาศเลย นอกจากน้ีแลวการสะสมของสารเคมีบางชนิด แลว โดยเฉพาะก฿าซ
คารแบอนไดออกไซดแ ในปริมาณสูงยังแสดงใหเห็นวามีการระบายอากาศที่ไมเพียงพอ นอกจากน้ีการศึกษาของสถาบันอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยแหงชาติ(National Institute of Occupational Safety and Health; NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดทําการศึกษาขอรองเรียน
อันเน่ืองมาจากคุณภาพอากาศภายในอาคารในชวงทศวรรษที่ 1970 และสามารถแยกสาเหตุของการเกิดปใญหาไดดังน้ี รอยละ 52 เกิดจากการ
ระบายอากาศในอาคารที่ไมเพียงพอ เชน การออกแบบที่ไมถูกตอง การกระจายอากาศภายในอาคารไมดีพอ อุณหภูมิและความชื้นไมเหมาะสม 
มีแหลงมลพิษภายในระบบระบายอากาศ รอยละ 16 เกิดจากมีสารปนเปื้อนอยูในอาคาร เชน ไอระเหยของนํ้ายาทําความสะอาดจําพวกสารตัว
ทําละลาย หรือนํ้ายาฆาเชื้อโรค เชื้อรา รอยละ 10 เกิดจากมลภาวะภายนอกอาคาร เชน มลพิษจากการจราจร ควัน ฝุุน ละอองเกสร รอยละ 5 
เกิดจากการปนเปื้อนดานชีวภาพ รอยละ 4 เกิดจากการปนเปื้อนของวัสดุตกแตงอาคาร รอยละ 13 ไมทราบสาเหตุ 
 ศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จะเป็นหนวยงานวิชาการ สังกัดภาครัฐภายใตสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวยเจาหนาที่ทั้งหมด 16 คน ปฏิบัติงานโดยสวนใหญอยูในอาคาร วันละ 8 ชั่วโมง 
โดยตัวอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้น มีทั้งหมด 10 หอง (เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูประจํา 4 หอง) โดยทั้งหมดทุกหองมีระบบปรับอากาศชนิดแยกสวน 
สวนระบบระบายอากาศมีการติดต้ังระบบระบายอากาศแบบ Local Exhaust Ventilation เฉพาะบางหองเชน หองปฏิบัติการทางพิษวิทยาและ
หองประชุม แตในหองที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําและในสวนอื่นๆ ไมมีระบบระบายอากาศ จากขอมูลดังกลาวจึงสงผลใหบุคลากรมีความเสี่ยง
จากอาการและผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากปใญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารได ประกอบกับศูนยแพัฒนาวิชาการฯ ไมเคยมีการ
สํารวจปใญหาสุขภาพและเก็บขอมูลสถานการณแปใญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร นอกจากน้ี ศูนยแพัฒนาวิชาการฯ ยังต้ังอยูในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) ซึ่งจากขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ชี้ ใหเห็นถึงปใญหาของ
สารอินทรียแระเหยงายที่มีคาสูงเกินคามาตรฐานอยูในพื้นที่ ซึ่งมีแนวโนมในการไหลเขาสูตัวอาคารอีกดวย ซึ่งการจัดการคุณภาพอากาศภายใน
อาคารสําหรับอาคารของศูนยแพัฒนาวิชาการฯ อยางเหมาะสม จะสงผลใหบุคลากรลดความเสี่ยงจากผลกระทบทางสุขภาพที่เกิ ดจากปใญหา
คุณภาพอากาศภายในอาคาร และยังเป็นการเฝูาระวังการไหลของมลพิษจากภายนอกอาคารเขาสูตัวอาคาร อีกดวย 
  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดทําโครงการศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารของศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อสํารวจปใญหาคุณภาพอาคารภายในอาคารของศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยการใช
เครื่องมือทางดานสุขศาสตรแอุตสาหกรรม และศึกษาสถานการณแความชุกของกลุมอาการปุวยเหตุอาคารของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในอาคาร 
ซึ่งจะนําไปสูการหาแนวทางแกไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตอไป 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย   

1. เพื่อสํารวจปใญหาคุณภาพอาคารภายในอาคารของศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยการใชเครื่องมือ
ทางดานสุขศาสตรแอุตสาหกรรม 

2. เพื่อศึกษาความชุกกลุมอาการปุวยเหตุอาคารของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในอาคาร 
3. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
ตัวแปรตน 
1. ระดับคุณภาพอากาศในอาคารสํานักงานศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  )ความชื้น อุณหภูมิ สารระเหย

อินทรียแรวม ฟอรแมัลดีไฮดแ ก฿าซคารแบอนมอนออกไซดแ ก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ โอโซน ก฿าซไนโตรเจนไดออกไซดแ ฝุุน PM10) 
2. กลุมอาการปุวยเหตุอาคาร (Sick building syndrome) 
- ขอมูลทั่วไป 
- ขอมูลดานสถานที่ทาํงาน 
- ขอมูลดานสุขภาพ 
- ขอมูลเก่ียวกับภาวะสขุภาพขณะทํางาน 
- ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจและความเครียดในการทํางาน 
- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน 
ตัวแปรตาม 

แนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
 

วิธีการวิจัย 
ในบทน้ีจะกลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการศึกษา สอดคลองกับวัตถุประสงคแ คือเพื่อสํารวจปใญหาคุณภาพ

อาคารภายในอาคารของศนูยแพัฒนาวิชาการอาชวีอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยการใชเครื่องมือทางดานสุขศาสตรแอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความชุก
กลุมอาการปุวยเหตุอาคารของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในอาคาร และเพื่อนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น 

ซึง่ระเบียบวิธีการวิจัยในบทน้ีประกอบดวย ประเภทของงานวิจัย กลุมประชากร วิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประเภทของตัวแปร ขั้นตอนการวิจัย ดังรายละเอียดที่แสดงตอไปนี้ 

ประเภทของงานวิจัย (Research Design) 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะหแ ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross -sectional Analytic study) 
ประชากรกลุมเปูาหมาย (Population) 
คือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในอาคารของศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  
 
วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling techniques) 
ไมมีการสุมตัวอยาง เน่ืองจากทําการศึกษาในเจาหนาที่ทั้งหมด ในศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) 

1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
  1.1.1สํารวจ และกําหนดจุดพื้นที่บริเวณที่จะทําการศึกษา 
  1.1.2 เขียนโครงรางงานวิจัย 
  1.1.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาวิจัยใหกลุมเปูาหมายไดรับทราบ 
  1.1.4 ออกแบบเครื่องมือที่ใชสําหรบัการเก็บขอมูล 
  1.1.5 ประชุมชี้แจงโครงรางงานวิจัย 

1. 2 ขั้นตอนการดําเนินการเก็บขอมูล 
1.2.1 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเองใหผูเขารวมการศึกษาตอบแบบสอบถามโดยเปิดโอกาสใหซักถาม และ

ตอบขอสงสัยอยางละเอียด 
  1.2.2 ผูวิจัยสํารวจโครงสรางอาคารสํานักงานของศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  
  1.2.3 ผูวิจัยดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยใชเครื่องตรวจวิเคราะหแคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบ
อานคาโดยตรง IQA (Indoor Air Quality Monitor) 

1.2.4 นําคาผลการตรวจวัดมาเทียบคาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับคามาตรฐานของSingapore Standard 
SS554:2009 และ ASHARE 
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  1.2.5 หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารทีเ่หมาะสม 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล (Data Instrument) 
  การใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล กลุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
  แบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร และปใจจัยที่เกี่ยวของกับกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
ไดแก ปใจจัยจิตวิทยาสังคม ปใจจัยบุคคล ปใจจัยทั่วไปของโรงพยาบาล และปใจจัยลักษณะงาน  ประกอบดวยคําถาม 6 สวน ดังน้ี 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ทํางาน ตําแหนงงาน ประสบการณแการทํางาน ระยะเวลา
ทํางาน และการทํางานลวงเวลา 
  สวนที่ 2 ขอมูลดานสถานที่ทํางาน ไดแก ลักษณะงาน เชน การใชสารเคมี ระบบการปรับอากาศ ลักษณะ ห อ ง ทํ า ง า น
และบริเวณที่ทํางาน วัสดุตกแตงภายในที่ทํางาน การใชวัสดุอุปกรณแภายในสํานักงาน  
  สวนที่ 3 ขอมูลดานสุขภาพ ไดแก การสูบบุหรี่  การเจ็บปุวย และโรคประจําตัว 
  สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพในขณะทํางาน ไดแก กลุมอาการปุวยเหตุอาคารที่เกี่ยวของ  กับสถานที่ทํางาน 
ระยะเวลาการเกิดกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร และผลกระทบตอการทํางานเมื่อ เกิดกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
  สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจและความเครียดในที่ทํางาน 
  สวนที่6 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานโดยแบบสอบถามดัดแปลงมาจากการศึกษาของฉัตรชัย 
เอกปใญญาสกุล และวันทนี พันธุแประสิทธิ ไดมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของเน้ือหาในแบบสอบถาม (Content validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิดานอาชีวเวชศาสตรแและอาชีวสุขศาสตรแ จํานวน 4 ทาน ซึ่งมีการตรวจสอบรายละเอียดของเน้ือหาและพิจารณาความเหมาะสม
จากน้ันทําการทดสอบความเที่ยงตรงของแตละขอคําถามของ แบบสอบถามดวยวิธี Test-retest reliability 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย ปใญหาคุณภาพอาคารภายในอาคารของสํานักงานศูนยแพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในครั้งน้ีทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องตรวจวัด IAQ (Indoor air quality)  ซึ่งเป็นเครื่องมือทางดานสุขศาสตรแอุตสาหกรรมที่ใชตรวจวัดคุณภาพ
อากาศภายในอาคารของสํานักงานศูนยแพัฒนาวิชาการและสิ่งแวดลอม และศึกษาความชุกกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในอาคาร โดยใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในอาคารสํานักงาน ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 8 หอง และไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูล จากเจาหนาที่ จํานวน 16 คน โดยจะนําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 สวนดังน้ี  

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
2. ผลสถานการณแอัตราความชุกของกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
3. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จํานวน 8 หอง คือ หองผูอํานวยการ หองงานพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแทาง

พิษวิทยา หองงานพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม หองงานสนับสนุน หองปฏิบัติการ2 หอง เก็บเครื่องมือสุขศาสตรแอุตสาหกรรม 
หองประชุมใหญ หองประชุมเล็ก พบวาสวนใหญผานเกณฑแมาตรฐานโดย ระดับก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ ก฿าซคารแบอนมอนอกไซดแ ฝุุน PM10 ใช
เกณฑแมาตรฐานของ ASHARE และระดับก฿าซฟอรแมัลดีไฮดแ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธแ ก฿าซโอโซน ก฿าซสารอินทรียแระเหยงาย ใชเกณฑแมาตรฐาน
ของคุณภาพอากาศภายในอาคารของประเทศสิงคโปรแ  

สําหรับหองที่มีผลการตรวจวัดที่สูงกวาเกณฑแมาตรฐาน มีจํานวนทุก 8 หอง คือ หองงานพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแพิษวิทยา 
หองงานพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม พบวาระดับก฿าซคารแบอนไดออกไซดแสูงกวาเกณฑแมาตรฐานของ ASHARE และหองงาน
พัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแพิษวิทยา หองงานพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม หองงานสนับสนุน หองปฏิบัติการ2 หองเก็บเครื่องมือ
สุขศาสตรแอุตสาหกรรม หองผูอํานวยการ หองประชุมใหญ และหองประชุมเล็ก พบวาระดับฝุุน PM10 สูงเกณฑแมาตรฐานของ ASHARE  
หองงานพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแพิษวิทยา หองงานพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม หองงานสนับสนุน หองปฏิบัติการ2 หองเก็บ
เครื่องมือสุขศาสตรแอุตสาหกรรม หองประชุมใหญ และหองประชุมเล็ก มีระดับอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม สูงกวาเกณฑแมาตรฐานของคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารของประเทศสิงคโปรแ  
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ผลสถานการณแอัตราความชุกของกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
ผูปฏิบัติงานมีอาการของกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร (Sick building syndrome) โดยพบอาการทางตา อาการทางลําคอ และ

อาการทางผิวหนังมากที่สุด โดยคิดเป็นรอยละ 25 เทากัน รองลงมาเป็นกลุมอาการทางประสาท คิดเป็นรอยละ 23.8 นอกจากน้ีผูตอบ
แบบสอบถามยังมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคิดเป็นรอยละ 18.8 อาการทางจมูกคิดเป็นรอยละ 6.3 ตามลําดับ 

นอกจากน้ียังพบวา การใชวัสดุอุปกรณแและเครื่องใชสํานักงาน มีกองเอกสารหรือหนังสือภายในที่ทํางาน ซึ่งเป็นขอมูลดาน
สถานที่ทํางาน มีความสัมพันธแกับการเกิดกลุมอาการปุวยเหตุอาคารดังกลาว โดยผูทําการศึกษาวิจัยไดจัดทําแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศ 
เพื่อใหสอดคลองกับปใญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร และเพื่อความสะดวกสบายกายในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาผลการตรวจวัดคุณภายอากาศภายในอาคาร และผลสถานการณแอัตราชุกของกลุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
สามารถนําไปตอยอดหาความสัมพันธแของ 2 ผลการวิจัยน้ี เพื่องานวิจัยที่สมบูรณแและประโยชนแสูงสุดจากการวิจัย 
  2. สามารถนําแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารไปดําเนินการแกไขจริง และมีการตรวจติดตามดูผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ  เพื่อการพิสูจนแถึงความสามารถในการแกไขที่เกิดขึ้น 
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การคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแ 
Prediction of Solid Waste Generation at Buriram Province in the Future 

 
พงศแธร แสงชตูิ1, พรนิภา เหล็กขุมปูน2, ปนดัดา กสิน3 และ ศตวรรษ เสาเปรีย4 

Phongthon Saengchut, Pornnipa Legkhumpoon, Panadda Laekasin and Sattawat Saopaer 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมยแ บนฐานขอมูลออนไลนแ คือ องคแการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยแ  เพ่ือคาดการณแ
แนวโนมจํานวนประชากรทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ ในชวงเวลาที่ตางกัน คือ ชวง 10 20 และ 30 ปี ดังน้ี 1) สภาพ
ทั่วไปของอําเภอเมืองบุรีรัมยแ มีพ้ืนที่ในการปกครองทั้งสิ้น 718.235 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 19 ตําบล คือ มีจํานวน 323 
หมูบาน 2) สภาพทั่วไปของอําเภอหนองกี่ มีพ้ืนที่ในการปกครองทั้งสิ้น 385 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 ตําบล มีจํานวน 108 
หมูบาน และศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปใจจุบันของพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมยแ  ไดแก เขตชุมชนเมือง คือ อําเภอเมืองบุรีรัมยแ 
สวนเขตนอกเมือง คือ อําเภอหนองกี่ เพ่ือดูแนวโนมการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใชเป็นขอมูลพ้ืนฐานในการคาดการณแ
แนวโนมการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมยแในอนาคต 10 20 และ 30 ปี พบวา แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูล
ฝอยในอนาคตของพ้ืนที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนสูงกวาปีปใจจุบันประมาณ 1.05 1.10 และ 1.15 เทา 
ตามลําดับ สวนพ้ืนที่อําเภอหนองกี่ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนสูงกวาปีปใจจุบันประมาณ 1.03 1.06 และ 1.09 เทา ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : การคาดการณแ, ปริมาณขยะมูลฝอย, พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมยแ 
 
Abstract 

A study general of Buriram province area in online data base, Buriram provincial admistrative 
organization to population trends of both Buriram district (inside area) and Nong Ki district (outside area) at 
different times, 10 20 and 30 years. The first, general of Buriram district with a total area   718.235 km2 Include 
19 subdistrict and 323 villages. The second, general of Nong Ki district with a total area 385 km2 Include 10 
subdistrict and 108 villages. And study amount of solid waste in past time and present time. At inside area and 
outside area to solid waste trends in the future time, and predicted for amount of solid waste at different times 
found that the trend of increase amount of solid waste in the future of the both area. Amount solid waste of 
Buriram district in future time more than present time equal to 1.05 1.10 and 1.15 times respectively as same  as 
Nong Ki district equal to 1.03 1.06 and 1.09 times respectively. 

 
Keyword : Prediction, Amount of solid waste, Buriram province area 
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2 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลยัเวสเทิรแน 
3 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลยัเวสเทิรแน 
4 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลยัเวสเทิรแน 
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บทน า 

 ปใจจุบันวิทยาการเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับการเพิ่มของจํานวนประชากรมีแนวโนมสูงขึ้นสงผลใหมีการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดการพัฒนาประเทศหลายดานทั้งดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาน้ี
จะนํามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม จากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น อัตราความตองการอุปโภคบริโภคก็เพิ่มมากขึ้น กระบวนการ
ผลิตก็มากขึ้น เมื่อมีความตองการเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรที่มีอยูก็ถูกนําเอามาใชอยางสิ้นเปลือง เกิดสิ่งเหลือจากการอุปโภคและบริโภค ซึ่งของเสีย
หรือขยะมูลฝอยเหลาน้ี สวนหน่ึงจะยอยสลายเองได แตสวนใหญเป็นขยะมูลฝอยที่ไมสามารถยอยสลายเองไดตามธรรมชาติและยากตอการ
ทําลาย หากทําลายไมถูกวิธีหรือปลอยทิ้งไว ก็จะกอเกิดผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดลอมในหลายดาน เชน ปใญหาขยะลนเมือง นํ้าเนาเสีย
และกอเกิดแหลงเพาะพันธุแสะสมเชื้อโรค  

การดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันของประชากร สงผลใหมีผลิตภัณฑแใหมเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอใหเลือกอุปโภคและบริโภคไดสะดวก
ซึ่งเป็นสาเหตุใหมีสิ่งเหลือใชที่ไมเป็นที่ตองการมากขึ้น มีผลตอปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามปริมาณการอุปโภคบริโภคและจํา นวน
ประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น ปใญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นเหลาน้ี ทําใหเกิดปใญหา “ขยะมูลฝอยลนเมือง” ในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นทั่วประเทศ จํานวน 27.37 ลานตัน หรือ 74,998 ตันตอวัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 รอยละ 1.15 ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ลานตัน ขยะที่
ถูกนําไปกําจัดแบบถูกตอง ประมาณ 9.57 ลานตัน มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชนแประมาณ 5.8 ลานตัน ขยะมูลฝอยที่ไมไดรับ
การจัดการ 11.69 ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) และหากขยะที่ไมไดรับการจัดการที่ถูกตอง ไมมีการแกไขจะสงผลใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและเป็นอันตรายคุกคามตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลของแตละพื้นที่ในประเทศไทย 
พบวา ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณขยะมูลฝอย 4,287.20 กิโลกรัมตอวัน (แจมพงษแ และไพบูลยแ, 2558) 
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอย 12,594.48 กิโลกรัมตอวัน (กรรณิมา อาชานุสรณแ , 2558) ตําบล
สันโปุง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีปริมาณขยะมูลฝอย 3993.6 กิโลกรัมตอวัน (กัลยาณี อุปราสิทธิ์ และคณะ , 2558) ตําบลสามพราว 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะมูลฝอย 6,991 กิโลกรัมตอวัน (วินัย มีแสง ,2560) ชุมชนชนบทบานโคกมวง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู มีปริมาณขยะมูลฝอย 761 กิโลกรัมตอวัน (ณัฐชนันทแ เชียงพฤกษแ, 2558) และในเทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด มีปริมาณขยะมูลฝอย  2,290 กิโลกรัมตอวัน (อารียแ พลภูเมือง และคณะ, 2560) สวนในตางประเทศ พบวา ประเทศฟินแลนดแมี
ปริมาณขยะมูลฝอย 68,452 กิโลกรัมตอวัน (M. LIIKANEN et al., 2016) และในประเทศอินเดียมีปริมาณขยะมูลฝอย 170,000 กิโลกรัมตอวัน 
(Koushik Paul et al., 2018) ซึ่งในแตละพื้นที่ของประเทศไทยและในตางประเทศมีขยะมูลฝอยแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยขยะมูลฝอยสามารถจําแนกเหมือนกัน 4 ประเภท คือ 1) ขยะอินทรียแ 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะทั่วไป และ        4) ขยะ
อันตราย ปใจจัยทางเศรษฐกิจและจํานวนประชากรมีผลตอการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย โดยประชากรแตละคนมีอัตราก ารผลิตขยะตอคนในปี 
2560 คือ 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งขยะมูลฝอยสวนใหญน้ันเกิดจากบานเรือนของประชาชน ถามีการจัดการมูล
ฝอยที่ไมถูกตองในแตละชุมชนก็จะเกิดปใญหาดานขยะมูลฝอยได ทั้งน้ีชุมชนซึ่งเป็นแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยที่สําคัญ หากมีการจัดการขยะมูลฝอย
อยางถูกวิธี และมีคัดแยกมูลฝอยที่สามารถใชประโยชนแไดนํากลับมาใชใหม ก็จะสามารถชวยลดปริมาณมูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัดลงได 

ดังน้ันในการศึกษาน้ีคณะผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินปริมาณขยะ
มูลฝอยในอนาคตของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแ ปใจจุบันจังหวัดบุรีรัมยแมีการพัฒนาและขยายใหญมากขึ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งเป็นเมืองแหงการทองเที่ยว
และกีฬา โดยมีนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศไหลเวียนเขามาอยูตลอดทุกปี โดยจะทําการคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอยจากขอมูล
การเปลี่ยนแปลงประชากรของอําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ ในชวงเวลาที่ตางกัน คือ ชวง 10 20 และ 30 ปี ขางหนา 
เทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปใจจุบัน เพื่อเป็นการรองรับกับสถานการณแขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นและสามารถวางแผนการบริหา ร
จัดการขยะมูลฝอยใหเหมาะสมสอดคลองกับการเพิ่มของของประชากรในอําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ  

 
2. วัตถุประสงคแ 

 2.1 เพื่อศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปใจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแ บนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ 
 2.2 เพื่อศึกษาแนวโนมการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแในอนาคต 
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การเพิ มขึน้ของขยะม ูฝอย 

ในเขตชมุชนเมืองแ ะเขตนอกเมอืง 
ข้อจ ากดัในการคาดการณ์ปริมาณขยะม ูฝอย 

   -ข้อม ูการเป ี ยนแป งของประชากร  

   -ประชากรแฝง  

ปริมาณขยะม ูฝอยที เกิดขึน้ในอดีตแ ะปัจจบุนั 

ปริมาณขยะม ูฝอยที เกิดขึน้ในอนาคต 

3. กรอบแนวคิด 

4. วิธีการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตการศึกษา 
   ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปใจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแ ไดแก เขตชุมชนเมือง คือ อําเภอเมืองบุรีรัมยแ สวนเขตนอก
เมือง คือ อําเภอหนองกี่ เพื่อดูแนวโนมการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการคาดการณแแนวโนมการเกิดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแในอนาคต 10 20 และ 30 ปี บนฐานขอมูลออนไลนแ ไดแก ฐานขอมูลเครือขาย ThaiLis ฐานขอมูล ProQuest 
และระบบสถิติทางการทะเบียนของกรมการปกครอง 
 4.2 การวิเคราะหแขอมูล 

    ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา อําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ เพื่อคาดการณแแนวโนมจํานวนประชากร
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ ในชวงเวลาที่ตางกัน คือ ชวง 10  20 และ 30 ปี ขางหนาโดยการคาดการณแจํานวนประชากรใน
อนาคตคํานวณรวมกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยรวมของพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแและอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ มีขั้นตอนดังน้ี 
                      1) หาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) จากจํานวนอาคารและขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 
              2) คาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคต เพื่อคาดประมาณจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษาโดยใชสมการ exponential 
method ในการในการคํานวณจํานวนประชากรในอนาคตในชวง 10 20 และ 30  ปีขางหนา โดยใชสูตร ดังน้ี (สันติ วิริโยฬาร, 2554) 

  
      

  
    

โดยที่ 
r = อัตราการเพิ่มประชากร 
Pt = ประชากรครั้งหลัง 
Po = ประชากรครั้งแรก 
n = จํานวนปี ที่ประชากรทั้งสองครั้งหางกัน 

  3) การคาดการณแการเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรที่เกิดขึ้นในชวง 10 20 และ 30 ปี 
ขางหนา คํานวณไดจากสูตร ดังน้ี (สุนียแ มัลลิกะมาลยแ, 2543) 

ขยะมูลฝอยในอนาคตปีที่ n = จํานวนประชากรปีที่ n × อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กิโลกรัมตอวัน) 
  เมื่อ จํานวนประชากรปีที่ n คือ จํานวนประชากร 
5. ผลการศึกษา 
 การคาดการณแการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่   จังหวัดบุรีรัมยแ 
สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 
 5.1 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษาอ าเภอเมืองบุรีรัมยแ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมยแ 
 ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแ บนฐานขอมูลออนไลนแ คือ องคแการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยแ   เพื่อคาดการณแแนวโนม
จํานวนประชากรทั้งในและนอกเขตพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ ในชวงเวลาที่ตางกัน คือ ชวง 10 20 และ 30 ปี ดังน้ี 
  1) สภาพทั่วไปของอําเภอเมืองบุรีรัมยแ 
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      อําเภอเมืองบุรีรัมยแ มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น 718.235 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 19 ตําบล คือ ตําบลในเมือง ตําบลอิ
สาณ ตําบลเสม็ด ตําบลบานบัว ตําบลสะแกโพรง ตําบลสวายจิก ตําบลบานยาง ตําบลพระครู ตําบลถลุงเหล็ก ตําบลหนองตาด ตําบลลุมปฺุก 
ตําบลสองหอง ตําบลบัวทอง ตําบลชุมเห็ด ตําบลหลักเขต ตําบลสะแกซํา ตําบลกลันทา ตําบลกระสังและตําบลเมืองฝาง มีจํานวน 323 หมูบาน 

2) สภาพทั่วไปของอําเภอหนองกี่    
       อําเภอหนองกี่ มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น 385.0 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 ตําบล คือ ตําบลหนองกี่ ตําบลเยยปราสาท 
ตําบลเมืองไผ ตําบลดอนอะราง ตําบลโคกสวาง ตําบลทุงกระดาดพัฒนา ตําบลทุงกระเต็น ตําบลทาโพธิ์ชัย ตําบลโคกสูงและบุกระสัง มีจํานวน 
108 หมูบาน  
 5.2 ผลการวิเคราะหแขอมูลประชากรในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองบุรีรัมยแ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมยแ 
 การวิเคราะหแขอมูลประชากร ทําโดยการรวบรวมขอมูลจํานวนประชากรยอนหลังในระยะ 10 ปี (ปี 2552-2561) ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2561 

รูปท่ี 1 ขอมูลประชากรในเขตพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ ระหวาง ปี 2552–2561 

จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแในเขตพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น พบวา 

ในระหวาง ปี 2552–2561 มีจํานวนประชากรของอําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแเฉลี่ยรอยละ 0.005 และ 0.003 ตอปี  

ตามลําดับ ดังน้ันการคาดการณแจํานวนประชากรในอนาคตของเขตพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ  ดังตารางที่ 1 

พบวา จํานวนประชากรทั้งในและนอกเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยแเพิ่มขึ้นตางกันประมาณ 3 เทา ของทุกชวง 10 20 และ 30 ปี 

ตารางท่ี 1 การคาดการณแจํานวนประชากรในอนาคต 

พ้ืนท่ีศึกษา ปี 2571 (10ปี) ปี 2581 (20 ปี) ปี 2591 (30 ปี) 
อําเภอเมืองบุรีรัมยแ 183,305 คน 192,034 คน 200,763 คน 

อําเภอหนองกี ่ 58,854 คน 60,568 คน 62,282 คน 
 

5.3 ผลการวิเคราะหแปริมาณขยะในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองบุรีรัมยแ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมยแ 
    1) อัตราการเกิดขยะในเขตพื้นที่ศึกษา 

   การจากศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยในอําเภอเมืองบุรีรัมยแ พบวา ประชากรแตละคนมีอัตราการผลิตขยะตอคนคือ 0.75 กิโลกรัมตอ
คนตอวัน (สุพรรณษา จิราภานุสรณแ และ ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร, 2560) สวนในอําเภอหนองกี่ พบวา ประชากรแตละคนมีอัตราการผลิตขยะตอ
คน คือ 0.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน (สันติ วิริโยฬาร, 2554) เมื่อเทียบกับเกณฑแมาตรฐานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตอคนตอวันจัดอยูใน เกณฑแดี โดย
กําหนดไวใหมีคานอยกวา 0.90 กิโลกรัมตอคนตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

   2) การคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตในชวง 10 20 และ 30 ปีขางหนา ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแและอําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมยแ ดังตารางที่ 2 
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อําเภอเมืองบุรีรัมยแ อําเภอหนองกี่  
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ตารางท่ี 2 การคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอย 

 
 

พ้ืนท่ีศึกษา 

การคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ปใจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2561 
(กิโลกรัมตอวัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคตในชวง 10 

ปี ขางหนา 
(กิโลกรัมตอวัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคตในชวง 20 

ปี ขางหนา 
(กิโลกรัมตอวัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคตในชวง 30 

ปี ขางหนา 
(กิโลกรัมตอวัน) 

อําเภอเมืองบุรีรัมยแ 130,932 137,478.75 144,025.50 150,572.25 

อําเภอหนองกี่ 7,428.07 7,651.02 7,873.84 8,096.66 

 

 

รูปท่ี 2 การคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ 

 แนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ ซึ่งเป็นผลมา
จากการเพิ่มสูงขึ้นของจํานวนประชากร พบวา อําเภอเมืองบุรีรัมยแในชวงอีก 10 20 และ30 ปีขางหนา จะมีขยะมูลฝอยปริมาณ 137 ,478.75 
144,025.5 และ 150,572.25 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ สวนอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแในชวงอีก 10 20 และ30 ปีขางหนา จะมีขยะมูลฝอย
ปริมาณ 7,651.02 7,873.84 และ 8,096.66 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ 

 
6. อภิปรายผล 
 การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปใจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยแ พบวา แนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยใน
อนาคตของพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ ในชวงอีก 10 20 และ30 ปีขางหนา บุรีรัมยแ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกวาปีปใจจุบันประมาณ 1.05 
1.10 และ 1.15 เทา ตามลําดับ สวนแนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยแ ในชวงอีก 10 
20 และ30 ปีขางหนา มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกวาปีปใจจุบันประมาณ 1.03 1.06 และ 1.09 เทา ตามลําดับ  โดยของพื้นที่อําเภอเมือง
บุรีรัมยแ และอําเภอหนองกี่ในชวงอีก 30 ปีขางหนามีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นกวาในปีปใจจุบันประมาณ 1.15 และ 1.09 เทา ตามลําดับ ซึ่ง
สามารถเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศลาวที่คาดการณแไวในชวง 30 ปี มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.68 เทา ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ เทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศมาเลเซียที่คาดการณแไวในชวง 30 ปี มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.98 เทา 
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ และสามารถเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศสิงคโปรแที่คาดการณแไวในชวง 30 ปี มีปริมาณขยะเพิ่ม
สูงขึ้นประมาณ 2 เทา ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (Dawda Badgie et al., 2011) ซึ่งจากการคาดการณแปริมาณขยะในชวง 30 ปี พบวา 
ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเมือง และเขตนอกเมือง มีอัตราการเพิ่มขึ้นของขยะนอยกวาในตางประเทศ 
 
 

130,932 137,478.75 144,025.50 150,572.25 

7,428.07 7,651.02 7,873.84 8,096.66 
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7. ขอเสนอแนะ 
 1)  การคาดประมาณจํานวนประชากร เป็นแนวทางหน่ึงที่ทําใหทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้ นที่ จึงควรมี
การศึกษาตัวแปรดานประชากร ไดแก ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ขอมูลประชากรแฝง ขอมูลการกระจายตัวของประชากร  ขอมูล
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร และการคาดการณแหรือการพยากรณแจํานวนประชากรในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการทิ้งและกําจัด
ขยะของประชากร 

2)  การคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอยจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในครั้งตอไป ควรทําการจําแนกประเภทขยะมูลฝอยของแตละชวง
อายุ เพศ หรือการประกอบอาชีพ และใชแบบสอบถามในการสํารวจแหลงการกําเนิดขยะมูลฝอยในแตละกิจกรรมดวยเพื่อใหการคาดการณแ
ปริมาณขยะมูลฝอยมีความถูกตองและใกลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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การบริหารจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง 
The Safety Management in Construction Industry 

 
วิชาญ บุญค้ า1, กัญญารัตนแ แสงนิล2, ชอผกา เพชรงาม3 และจิรวัฒนแ  ตาดี4 

Wichan Boonkham, kanyarat Sangnil, Chopaka Phatngam3 and Jirawat Tadee 

 

บทคดัยอ 
          สถานการณแงานกอสรางในชวงปีที่ผานมา มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางมาก เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ งานกอสรางเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง มีลักษณะงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชนงานปรับดิน งานฐานราก งาน
โครงสราง งานระบบตางๆ และในงานกอสรางยังมีแรงงานนอกระบบ แรงงานตางดาว ที่ยังขาดความรูในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง จึงทําใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัยเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงปใจจัยดานสภาพแวดลอม กฎหมายขอบังคับ 
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในงานกอสราง ดังน้ันทุกคนจึงมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย รวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในองคแกร ปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับอยางเขมงวด เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยที่ยังยืน  
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการความปลอดภัย, งานกอสราง 
 
Abstract  
        The Construction situation during the past year has increased dramatically to support the expansion of 
economic growth. The Construction work is a high risk job there are constantly changing jobs such as soil 
adjustment work, foundation work, structural work, various systems and in construction work. There are also 
informal workers alienate worker that still lacks the knowledge of correct operation methods. Thus causing 
unsafe actions as the main cause of accidents including environmental factors regulations which these are all 
causes or dangers in construction. So everyone has an important part in safety management together to create a 
safety culture in the organization. Strict compliance with laws and regulations to achieve sustainable safety. 
 
Keyword: Safety Management, Contruction Industry 
 
บทน า 
        ในปใจจุบันประเทศไทยน้ันมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง  อุตสาหกรรมกอสรางจึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นฐานรองรับอุตสาหกรรมจากตางประเทศ จึง
ไดมีโครงการกอสรางขนาดใหญ และขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นอีกหลายประเภท เชน งานอาคารที่พักอาศัย งานโรงงานอุตสาหกรรม  งานถนนและ
ระบบสาธารณูปโภคดานขนสง และสิ่งกอสรางอื่นๆเป็นตน ทําใหมูลคาทางเศรษฐกิจสูงและมีเม็ดเงินหมุนเวียนหลายแสนลานบาทตอปี จาก
อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย พบวา มีจํานวนสถานประกอบการกอสรางทั้งสิ้น 20,766 แหง (สํานักงานสถิติแหงชาติ ,2547) มีจํานวน
คนงานกอสรางทั้งหมดประมาณ 2,508,700 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ ,2551)ประกอบดวยกิจกรรมหลายอยางและมีผูเกี่ยวของหลายกลุม
ในชวงปี 2543-2556 งานกอสรางมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดและมีแนวโนมการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น(วิภารัตนแ,2557) 

                                                             
1 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
2 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
3 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
4 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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         ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา มีแรงงานทั่วประเทศทั้งในระบบและนอกระบบของ จํานวน 39.11 ลานคน ในจํานวนน้ีมีผูเคย
ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน  จํานวน 5.19 ลานคน  (รอยละ 13.28) ของแรงงานทั่วประเทศ โดยแบงกลุมแรงงาน นอกระบบ คือ 
แรงงานที่ทํางานอิสระ หรือเป็นแรงงานที่ไมไดรับการคุมครองในระบบการประกันสังคม สวนใหญแรงงานนอกระบบยังขาดการศึกษาในระดับที่
ตํ่า ขาดการฝึกอบรม และไมมีประสบการณแ จํานวน 4.05 ลานคน (รอยละ 10.36) และกลุมแรงงานในระบบ คือ แรงงานในระบบจะไดรับการ
คุมครองสวัสดิการตางๆตามที่กฎหมายกําหนดนอกจากน้ันแรงงานในระบบยังมีโอกาสที่จะกาวหนาในชีวิตการทํางานและไดรับสิทธิคุมครองจาก
การประกันสังคม การประกันชราภาพ และประกันสุขภาพ จํานวน 1.14 ลานคน   (รอยละ 2.91) จากสถิติการเกิดอุบิเหตุขางตน  เมื่อพิจารณา
เฉพาะผูเคยไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน จําแนกตามรายภาค พบวา ผูเคย ไดรับบาดเจ็บฯ สูงสุดอยูที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 
จํานวน 1,653,242 คน (รอยละ 31.83) รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ จํานวน 1,486,873 คน (รอยละ 28.63) และภาคกลาง จํานวน 1,147,705 
คน (รอยละ 22.10) จากขอมูลการประสบอุบัติเหตุการเน่ืองจากทํางานของลูกจางของกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม  ปรากฏวามี
แนวโนมของสถิติการบาดเจ็บ พิการ และตาย เน่ืองจากอุบัติเหตุในการทํางานของลูกจางสูง ขึ้น ปี 2559 ซึ้งหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 
60,773 ราย คิดเป็นรอยละ 67.912%  หยุดงานเกิน 3 วัน  จํานวน 26,829 ราย  คิดเป็นรอยละ29.981%  สูญเสียอวัยวะบางสวน  จํานวน 
1,290 ราย คิดเป็นรอยละ 1.442%  ตาย จํานวน 584 ราย คิดเป็นรอยละ 0.653%  ทุพพลภาพ จําวน 12 ราย คิดเป็นรอยละ 0.013%  โดย
กิจการกอสรางจะมีอัตราความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูงเมื่อเทียบกับกิจการอื่นๆ(สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ,2559,หนา22)  การเกิด
อุบัติเหตุมักเกิดจากตัวผูปฏิบัติงาน เองซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัยของคนงาน  และยังขาดมาตรการในการปูองกันอุบัติเหตุ  ขาด
การดูแลเอาใจใส ขาดความรูเทาไมถึงการณแ และความประมาทของตัวบุคคล ขาดความรูความชํานาญในเรื่องน้ันๆ ขาดทักษะในการทํางานดาน
การกอสราง  และขาดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานความปลอดภัยเพื่อสรางทัศนะคติที่ถูกตองและมีความปลอดภัยของคนงาน ทั้งน้ีอาจ
เป็นการละเลยในการบริหารจัดการงานดานความปลอดภัยในการทํางานที่มีความถูกตอง ตลอดจนหลีกเลี่ยงที่จะทําตามกฎระเบียบ  กฎหมาย 
ขอบังคับในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางาน ขาดการบริหารจัดการที่ดีบุคคลที่มีความรับผิดชอบ และยังมีความเขาใจไมถูกตอง
เกี่ยวกับงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
           จากขางตนจะเห็นไดวา งานกอสรางมีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเมื่อเทียบกับกิจการประเภทอื่นในชวงปี พ.ศ.2543 -2556 เน่ืองจากงาน
กอสรางเป็นงานที่มีอันตรายสูง(สุดารัตนแ,2552)  และลูกจางประสบอันตรายจากการทํางานกอสราง 9 ,275ราย(สํานักงานสถิติแหงชาติ,2555) 
อาจเกิดจากคนงานที่มีความประมาท ไมมีความรู ขาดประสบการณแในการทํางาน และไมมีการอบรมพนักงานกอนรับเขาทํางาน รวมถึง
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมปลอดภัย ดังน้ัน  จึงมีการปลูกฝใงสรางทัศนคติที่ดีและถูกตองเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารงาน และการมี
สวนรวมงานดานความปลอดภัยในการทํางานและใหถือวางานดานความปลอดภัย ตลอดจนพนักงานไดมีสวนรวมในกิจกรรมดานความปลอดภัย
ในการทํางานรวมกัน มีความรูสึกความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ในดานความปลอดภัยในการทํางารวมกัน ก็จะทําใหดําเนินงานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพในการปูองกันอุบัติเหตุเหลาน้ี 

1.ลักษณะของงานกอสราง 
 งานกอสราง คือกิจกรรมหรือการกระทําที่ทําใหเกิด การประกอบหรือการติดต้ัง ใหเกิดเป็นอาคาร โครงสร าง ระบบสาธารณูปโภค 
หรือสวนประกอบของสิ่งที่กลาวมา  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงาน ตลอดเวลา (Cronin, Jeff ,2005) ประกอบดวยงานหลัก ดังน้ี 
         1.1 งานปรับระดับดิน กอนการกอสรางบานจะตองมีการปรับที่ดินใหมีความเหมาะสม โดยการถมและขุด หรือบางทีอาจจะใชทั้ง การ
ถมและการขุดไปดวยกัน เชน การขุดเพื่อทําสระนํ้า,แลวนําที่ดินที่เหลือไปถม ในสวนที่จะทําการกอสรางบาน เป็นตน  ในสวนของการถมดินเอง
แบงไดเป็น  2  ประเภท การถมแบบอัด คือการถมดินไปทีละชั้น จะไดดินที่อัดแนนดี มีการทรุดตัวนอย และการถมแบบไมอัด การถมแบบไมอัด
น้ี มักจะมีปใญหา การทรุดตัว   
 1.2 เสาเข็ม รูปแบบควรมีการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน หรือรูปแบบของอาคาร  
           1.2.1) เข็มเจาะ ปใจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น ในกรณีที่จะนํามาใชกับบาน เน่ืองจากเทคนิค และวิธีการไมยุงยากมาก ใชเข็ม
เจาะเมื่อมีความจําเป็นจะตองตอกเข็มใกลๆ กับสิ่งปลูกสรางอ่ืน โดยไมอยากใหเกิดปใญหาแตกราว ทรุด  
          1.2.2) เข็มตอก เป็นเข็มที่มีราคาคอนขางประหยัด แตขอเสียคือ กอใหเกิดการสั่นสะเทือน อาจจะทําใหอาคารบานเรือน 
ที่ติดกันแตกราว อันเน่ืองจากแรงสั่นสะเทือน 
 1.3  งานฐานราก ซึ่งเราสามารถแบงฐานรากเป็นประเภทใหญๆ คือ ฐานรากแผ เป็นฐานรากที่แผไปกับพื้น ไมมีเข็มมารองรับ เหมาะ
สําหรับดินที่มีความแข็งแรงอยูแลว  ฐานรากแบบมีเข็ม ใชในบริเวณที่มีสภาพดินออน  และฐานรากแทงตอหมอ เป็นฐานคอนกรีตหลอลึกลงไป
ในดินหรือนํ้า จนถึงระดับที่ตองการ ฐานรากชนิดน้ีไมเป็นที่นิยมใชกับ บานพักอาศัยในการทําฐานราก        
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         1.4 งานโครงสราง ซึ่งประกอบดวย งานพื้นคอนกรีตมีทั้งแบบพื้นสําเร็จรูป และพื้นหลอในที่ งานกอผนังฉาบปูน โครงเหล็ก โครง
หลังคา งานประตู-หนาตาง เป็นตน  
 1.5 งานสถาปใตยกรรม เป็นงานที่มีความหมายคอนขางกวาง สวนใหญมักจะเป็นงานกึ่งกอสราง ก่ึงตกแตงไดแก การบุฝูาเพดาน การ
ปูพื้นและบุผนัง การทาสี การติดต้ังสุขภัณฑแ การติดต้ังดวงโคม ตลอดจนการติดต้ังเฟอรแนิเจอรแ  1.6 งานระบบ เป็นงานที่ติดตองระบบตางๆที่
ใชในอาคารหรือสิ่งปลูกสราง เชน งานติดต้ังระบบไฟฟูา ระบบน้ํา ระบบการปูองกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ เป็นตน 
2.อันตรายท่ีเกิดขึ้นในงานกอสราง 
งานกอสรางมีกิจกรรมที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ันอันตรายของงานกอสรางจะแตกตางไปตามขั้นตอนของงาน ดังน้ี  
         2.1อันตรายการพลัดตกจากที่สูง เชน งานน่ังราน งานติดต้ังไฟฟูา งานติดต้ังหลังคา งานโครงสรางเสา งานทาสี งานติดต้ังฝาเพดาน และ
งานฉาบปูน(สุนันทแ และคณะ,2554)ดังน้ัน ตองมีการทําราวกั้นตกริมอาคาร ทําฝาปิดชองตางๆ ทําตาขายรองรับ ใชเข็มขัดนิรภัยเมื่อทํางานในที่
สูงและทําน่ังรานใหแข็งแรง 
        2.2อันตรายจากการกระแทก คนงานมีโอกาสไดรับบาดเจ็บจากการถูกอุปกรณแเครื่องมือตางๆกระแทกขณะทํางาน เชน อุปกรณแที่มี
แรงอัดอากาศสูง มีผลทําใหคนงานเกิดแผลฉีกขาด ฟกซ้ํา กระดูกหักอวัยวะตางไดรับการกระทบกระเทือนและเสียชีวิต(นภาพร,2553) 
        2.3 อันตรายจาก การพังทลาย และวัสดุตกหลน เชน  สายสลิงลําเลียงปูนขาด(สุนันทแ และคณะ,2554) งานในทอ ชองโพรง อุโมงคแ  การ
พังทลายของ ดิน หิน เป็นตน ตองมีการเก็บกวาดเศษวัสดุบนพื้นฐานทางใหสะอาดอยูเสมอ ปิดกั้นขอบพื้นดินอาคาร กั้นผาใบรองรับเพื่อปูองกัน
เศษวัสดุตกหลนลงไปเบื้องลาง และตองมีระบบปูองกันดินพัง ควรเคลื่อนยายดินปากหลุมออกไปอยางตอเน่ืองไมกองไวจนสูงมาก(Thai Work 
Safety,2552) 
        2.4 อันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของตัดบาด ทิ่มแทง เชน ตะปูทิ่มตํา ไมแหลม งานไม งานติดต้ังประตูหนาตาง งานเชื่อม งานตัด งานเจาะ(สุ
นิสา และคณะ,2560)อาจทําใหเป็นแผล อาจทําใหเกิดอันตรายได ถามีการติดเชื้อและอักเสบขึ้น รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมกระเด็นเขาตาหรือทิ่ม
แทงนัยนแตาอาจจะเป็นอันตรายทําใหตาพิการได เพราะฉะน้ันจําเป็นตองใสอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคลทุกครั้งในเวลาทํางาน(สุดารัตนแ
,2552) 
         2.5อันตรายจากน่ังรานและโครงสราง เน่ืองจากออกแบบไวไมแข็งแรงพอ หรือแบกรับนํ้าหนักเกินกําหนด ตองใชวัสดุที่แข็งแรงในการทํา
น่ังรานและค้ํายัน เหล็กเสริมตองถูกตําแหนงครบถวน ใชคอนกรีตที่มีสวนผสมถูกตอง ไมถอดแบบกอนกําหนด(สุนิสา และคณะ,2557) 
        2.6 การเกิดอัคคีภัย ซึ่งเกิดจากไฟฟูาลัดวงจร การเชื่อมดวยแก฿สและไฟฟูา หรือการสูบบุหรี่ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก การ
ปูองกันตองตรวจสอบการใชสายไฟและอุปกรณแใหมีความถูกตอง เก็บกวาดเศษวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง และควรแยกแก฿สและนํ้ามันไวในพื้นที่ควบคมุ
(สุดารัตนแ,2552) 
        2.7 อันตรายจากการหกลมและการลื่นลม เกิดจากการสูญเสียการทรงตัวจากพื้นลื่นหรือสูญเสียแรงเสียดทานของรองเทากับพื้น หรือการ
เดินบนพื้นที่เปียกแฉะดวยนํ้ามัน ทําใหหกลมและลื่นลมได ซึ่งการบาดเจ็บมักเกิดขึ้นแบบไม รุนแรง เชน ฟกซ้ํา ขอแพลง กลามเน้ือฉีกขาด 
กระดูกหัก(นภาพร,2553) 
        2.8 อันตรายจากยกหรือเคลื่อนยายของหนัก เชน ยกมอเตอรแ ยกลังหนักๆ ยกอุปกรณแเครื่องจักร การยกที่ผิดวิธี อาจทําใหเกิดอาการปวด
หลัง เขาเสื่อม หากดันทุรังยกตอจะย่ิงทําใหอาการเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันตองยกของใหถูกทาทางเพื่อความปลอดภัยในกาทํางาน(สุนิสา และคณะ
,2560) 
         2.9 อันตรายจากโรคที่เกิดจากการทํางาน เชน งานตกแตง งานผสมปูน ทําใหเกิดโรงผิวหนัง โรคทางเดินหายใจ เกิดจากการสัมผัสกับ
สารเคมีหรือสีที่ใช นอกจากน้ียังมีการรื้อถอนสิ่งกอสราง อาจทําใหเกิดโรค Abbestos ซึ่งเป็นสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงโรคเกี่ยวกับระบบ
กลามเน้ือ(สุนิสา และคณะ,2560) 
        2.10 อันตรายจากทาทางดานการยศาสตรแ  เชน  งานติดต้ังเพดาน งานปูกระเบื้อง งานพนัง งานประกอบชิ้นสวนแบบไม   การทํางานใน
ทาทางที่ซ้ําๆเดิมๆ อาจทําใหทาทางผิดธรรมชาติและออกแรงเกินกําลัง จึงทําใหเสี่ยงตอการปวด ตึง เคล็ดกลามเน้ือจากการทํางานที่ไม
เหมาะสม(นภาพร,2553) 
        2.11 อันตรายจากไฟฟูาและไฟไหม งานกอสรางจะมีการวางแผนลักษณะงานชั่วคราว ทําใหการตอสายไฟหลวมงายตอการถูกไฟดูดและ
อุปกรณแไฟฟูามีการบํารุงรักษาอยางไมถูกหลัก ทําใหเกิดการรั่วไหลของไฟได จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอาจเกิดไฟฟูาลัดวงจร หรือมี
การติดไฟจากวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากความประมาทและมักงายของคน (สุนันทแ มนตแแกวและธวัชชัย, 2558) 
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3. สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุในงานกอสราง    
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในงานกอสรางเกิดจากความประมาท การรับรูถึงความปลอดภัย ซึ่งเกิดจากการขาดความรู ความ
เขาใจของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงปใจจัยดานสภาพแวดลอม กฎหมายขอบังคับ และลักษณะงาน (บุญชัย สอนพรหม,2555) สามารถสรุปได  
ดังน้ี 
 3.1 การกระทําไมปลอดภัย เป็นสาเหตุใหญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ไดแก การทํางานไมถูกวิธี ไมถูกขั้นตอน 
ความประมาท พลั้งเผลอ เหมอลอย ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของความปลอดภัยในการทํางาน การแตงกายไมเหมาะสม การทํางาน
โดยไมใชอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคล และการทํางานโดยจิตใจไมพรอมหรือผิดปกติ เชน ไมสบายหรือมีปใญหากับครอบครัว มีการด่ืมสุรา
ของมึนเมามาทํางาน (สุดารัตนแ,2552)  
  3.2 สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย เป็นสาเหตุรอง  เน่ืองดวยงานกอสรางเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงลั กษณะการทํางานอยู
ตลอดเวลา จึงทําใหเกิดสภาพการทํางาน ลักษณะงานตางๆ ที่กอใหเกิดอันตราย ไดแก สวนเคลื่อนไหวของเครื่องจักรไมไมมีที่กําบัง หรือปูองกัน
อันตราย การวางผังโรงงานที่ไมถูกตอง การเก็บสิ่งของไมเป็นระเบียบ เครื่องจักร เครื่องมือ ชํารุดบกพรอง ขาดกา รซอมแซมหรือบํารุงรักษา 
สภาพแวดลอมในการทํางานไมถูกสุขอนามัย เชน แสงสวางไมเพียงพอ เสียงดัง  และฝุุนละออง (สุดารัตนแ ,2552) รวมไปถึงสภาพอากาศ
ภายนอก เชน ฤดูรอนทําใหเกิดโรคลมแดด หรือ ฤดูฝน มีลมพัดแรง ฝนตก ฟูาผา เป็นตน ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการทํางานขณะมี
ลมฝนเพื่อเป็นการปูองกันเหตุน้ี แตดวยงานกอสรางมีความซับซอนมากสถานประกอบผูรับเหมาที่รับผิดชอบงานที่ตนประมูลมาใหเสร็จใน
ระยะเวลาอันสั้นจึงตองทํางานเรงกับเวลา อาจละเลยในสวนน้ีไป  
 
4.แนวทางการปูองกันอุบัติตุจากการท างาน 
        การมีสวนรวมของพนักงานในความปลอดภัยในการทํางาน เป็นเรื่องสําคัญที่ผูบริหารตองใหความใสใจเพื่อคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของ
พนักงาน ควรหาวิธีปูองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะที่ไมปลอดภัยในการทํางานโดยกระตุนใหพนักงานทุกคนตระหนักและใสใจตลอดเวลา
เพราะผลจากการเกิดอุบัติเหตุ อาจกอใหเกิดความสูญเสียแกตนเอง และยังสงผลกระทบไปถึงครอบครัวอีกดวย ดังน้ันทุกคนที่เกี่ยวของจะตอง
ปูองกันและสรางความปลอดภัยในการทํางานที่มีองคแประกอบความปลอดภัยในงานกอสราง คือ 
          4.1 การจัดการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน พนักงานขาดความรู ความชํานาญในเรื่องความปลอดภัย ควรมีการใหความรู อบรมการใช
เครื่องมือใหถูกวิธี ทาทางการทํางานที่ถูกตอง การสวมใสอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคล รวมไปถึงตักเตือนใหคําแนะนําในการปฏิบัติง าน
ไมใหประมาท มักงาย ไมหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน และไมด่ืมสุราของมึนเมาเขามาทํางานอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได (พัชรี,2562) 
          4.2 การจัดการสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เชน วัสดุตกจากที่สูง การที่ระบบไฟฟูาชํารุดหรือบกพรอง พื้นที่ปฏิบัติงานสกปรก การมี
แสงสวางที่ไมเพียงพอ เครื่องจักรกล เครื่องมือชํารุด สถานที่ทํางานมีความรอนสูง ควรมีการทํารั้วกันบริเวณที่มีอันตราย แบงเขตใหชัดเจนกัน
บุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล รอบสิ่งกอสรางควรติดแผนกั้นวัตถุตกกระเด็น หรือตาขายคุม และจัดใหมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  เครื่องมือ
ตางๆ อุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคลใหพรอมสําหรับการใชงาน  หมั่นทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการตรวจเช็คอุปกรณแไฟฟูา หาก
พื้นที่ทํางานจุดไหนแสงสวางไมเพียงพอ ใหดําเนินการเพิ่มไฟในจุดน้ัน และหากพนักงานทํางานในที่ ที่มีความรอนมากควรจัดใหมีนํ้าด่ืมห รือ
เกลือแร และอาจจะมีการลดยะระเวลาการปฏิบัติงาน เป็นตน 
 4.3 กฎหมายที่เก่ียวของกับงานกอสราง การบังคับใชกฎหมายเพื่อเป็นไปในทางที่สอดคลองกัน ไมวาจะเป็นกฎกระทรวง กําหนด
เกณฑแมาตรฐานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานกอสราง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีขอบังคับ
เกี่ยวกับเขตกอสรางเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชน งานไฟฟูา งานเจาะงานขุดงานกอสรางที่เสาเข็ม ปใ้นจั่น ผูที่เกี่ยวของตองมีการศึกษา
ขอกําหนดของกฎหมายใหเขาใจ โดยใชกฎหมายในการดําเนินงานรวมถึงการจํากัดหรือหามกระทําสิ่งที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ นายจางมีนโยบาย
ดานความปลอดภัย สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานกอสรางโดยการเปลี่ยนทัศนคติ 
 
5. สรุปผล 
          งานกอสราง เป็นกิจกรรมหรือการกระทําที่ทําใหเกิด การประกอบหรือการติดต้ัง ใหเกิดเป็นอาคาร โครงสราง ระบบสาธารณูปโภค หรือ
สวนประกอบของสิ่งที่กลาวมา  ประกอบดวยงานหลัก ดังน้ี งานปรับระดับดิน  งานเสาเข็ม  งานฐานราก งานโครงสราง งานสถาปใตยกรรม  
งานระบบ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ลวนแตเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง และยังมีแรงงานที่ยังกอใหเกิดอุบัติเห ติไดงาย 
อันตรายของงานกอสรางจะแตกตางไปตามขั้นตอนของงาน ไมวาจะเป็นอันตรายการพลัดตกจากที่สูง การกระแทก การพังทลาย วัสดุตกหลน 
สิ่งของตัดบาด ทิ่มแทง จากน่ังรานและโครงสราง  การเกิดอัคคีภัย การหกลมและการลื่นลม  ดานการยศาสตรแ  จากการยกหรือเคลื่อนยายของ
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หนัก  โรคที่เกิดจากการทํางาน  และอันตรายจากไฟฟูา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในงานกอสรางเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัยมาก
ที่สุด ไมวาจะเป็นการเกิดจากความประมาท การรับรูถึงความปลอดภัย ซึ่งตนเหตุจริงๆแลวคือพนักงานยังขาดความรู ความเขาใจของตัว
พนักงานเอง และสาเหตุรองลงมาคือปใจจัยดานสภาพแวดลอม กฎหมายขอบังคับ เน่ืองดวยงานกอสรางเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
ทํางานอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิดสภาพการทํางาน ลักษณะงานตางๆ ที่กอใหเกิดอันตราย ไมวาจะเป็น สวนเคลื่อนไหวของเครื่องจักรไมไม มีที่
กําบัง หรือปูองกันอันตราย การวางผังโรงงานที่ไมถูกตอง การเก็บสิ่งของไมเป็นระเบียบ เครื่องจักร เครื่องมือ ชํารุดบกพรอง ขาดการซอมแซม
หรือบํารุงรักษา สภาพแวดลอมในการทํางานไมถูก ซึ่งการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานกอสรางจะสําเร็จไดน้ันก็ขึ้นอยูกับปใจจัยหลาย
หลายประการ สิ่งที่สําคัญไดแกพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน คนในองคแกรรวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยให เกิดขึ้นและพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อนําไปปรับใช ซึ่งมาตรฐานดานวิศวกรรมที่ถูกตองควรนํามาพิจารณาเป็นอันดับแรก เป็นการแกไขที่แหลงกําเนิดของ
อันตรายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และรวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายตองมีความเขมงวด เจาของสถานประกอบการก็ตองใหค วามสําคัญ
ดานความปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยที่ยังยืน  
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ปใญหาสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกขาว ยาง และออย  
The Health Problem of Rice, Rubber and Sugar Cane Farmers 
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Sirikanya Ridthplake , Paksaran Nawasornsiri, Chanachai Burithat and Kittipod Yaimpoon 

 

บทคัดยอ 
บทความน้ีมีความมุงหมายเพ่ือนําเสนอเกี่ยวกับ ปใญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวนา เกษตรกรยางพารา เกษตรกรไรออย ใน

ประเทศไทยประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรที่ทํานา สวนยาง และไรออยมีอยูเป็นจํานวนมาก การเจ็บปุวยจากการ
ทํางานของผูทําหนาท่ีเกษตรกรจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ตองนํามาศึกษา ปใจจัยที่สงผลตอสุขภาพของเกษตรชาวนาเกิดข้ึนไดในทุกข้ันตอน 
ภัยคุกคามตอสุขภาพเกิดจากปใจจัยดานการยศาสตรแและจิตสังคม ซึ่งเป็นปใญหาสําคัญของเกษตรกรชาวนาที่ควรตระหนักและหา
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแกไขปใญหาสุขภาพดังกลาว ปใจจัยที่สงผลตอสุขภาพของเกษตรกรผูกรีดยางคือ ชวงเวลาทํางาน
กรีดยาง พฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองขณะทํางานกรีดยาง การปฏิบัติการกรีดยางยังไมเป็นไปตามคําแนะนําของนักสงเสริมและ
ความรูตามหลักวิชาการ ดังน้ันการสงเสริมความรู ทัศนคติ และแนวทางการทํางานที่ถูกตอง จะเป็นหนทางที่ทําใหปใญหาสุขภาพของ
เกษตรยางพารา ไรออย ชาวนาดีข้ึน ปใจจัยที่สงผลตอสุขภาพของเกษตรกรไรออยมากที่สุดคือ การใชสารเคมีอยางปลอดภัย การ
ทํางานหนัก ยก แบก ขับรถไถ แนวทางการฝึกทักษะการสงเสริมสุขภาพเกษตรกรไรออยที่ดีคือการใหเรียนรู เขาใจ พัฒนาเทคโนโลยี
ที่ชวยอํานวยความสะดวก ลดการใชแรงมาก  

 
ค าส าคัญ  : ปใญหาสุขภาพ, เกษตรกร  
 
Abstract 

This article aims to present 1) health problem of rice farmers, 2) health problems of rubber farmers 3) 
health problems of sugarcane farmers. As a result of most people in Thailand do agricultural jobs such as rice 
farmers, rubber farmers and sugarcane farmers. There are a large number of farmers who grow rice, rubber and 
sugarcane had Illness from the work.  Therefore it is important to be studied. The factors affecting the health 
problems of rice farmers can occur at every step. Health threats for rice farmers are caused by ergonomic and 
social factors which is a major problem. That should be aware and find the ways to design activities to solve 
such problems. The factors that affecting the health problems of the rubber farmers is working hours for tapping 
rubber, inaccurate health behavior while working on rubber tapping. The rubber farmers were not work follow 
the advice of promoters and were not used knowledge based on academic principles. Therefore, promoting 
knowledge, attitudes and appropriate work practices will be a way to improve the health problems of them. The 
factors that affecting the health problems of the sugarcane farmers are using more chemicals, hard work from 
raising and carrying heavy, driving tractor. The best health promotion for the sugarcane farmers are health 
education, developed new technology for reduce the use of force. 
 
Keyword :  Health Problems, Farmer 

                                                             
1 อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
2 อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
3 อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
4 อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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บทน า 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยที่เราสงออกและมีรายไดเขาประเทศอยางเป็นกอบเป็นกําไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด 
ออย ยางพารา เป็นตน ขาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ในปีหน่ึงประเทศไทยสามารถสงออกขาวไดเป็นจํานวนมาก คิดเป็นรายไดเขา
ประเทศนับแสนลานบาท และมีแนวโนมที่จะสงออกเพิ่มขึ้นทุกปี ประเทศที่เราสงออกขาวมากที่สุดก็ไดแก จีน ฮองกง มาเลเซีย แคนนาดา  
อิหราน อิรัก ฯลฯ โดยขาวที่สงออกมีทั้ง ขาวหอมมะลิ ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ขาวเจา ขาวเหนียว รวมถึงขาวเปลือกดวย  ยางพารา จัดเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยสงออกอยางตอเน่ือง โดยประเทศจีนมีความตองการใชยางพาราสูงถึง 970,000 ตันตอปี รองลงมาก็เป็นสหรัฐอเมริกา 
ออยประเทศไทยเป็นแหลงผลิตและสงออกนํ้าตาลที่ทํามาจากออย ที่จัดวาเป็นรายใหญของอาเซียน ซึ่งไทยสามารถผลิตไดมากกวาครึ่ง และมี
การสงออกนํ้าตาลไดมากถึงรอยละ 85 ของประเทศในอาเซียนทั้งหมด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) จากรายงานของสํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพ (2561) พบวา ในป พ.ศ. 2560 แรงงานสวนใหญอยูในกลุมผูปฏิบัติงานที่มีฝีมือในดานการเกษตรและประมงเป็นอันดับหน่ึง 
คือ 11.66 ลาน (รอยละ 30.97)  รองลงมา ไดแก พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 7.46 ลานคน (รอยละ 19.81) และผู
ปฏิบัติการทางดานความสามารถทางฝมือ 4.12 ลานคน (รอยละ10.94) ตามลําดับ  
    อาชีพเกษตรกรเป็นหน่ึงในอาชีพหลักของคนไทยจํานวนมาก จากขอมูลการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เทากับ 7 ,942,582 
ครัวเรือน และพบวาเป็นอาชีพที่เกิดการเจ็บปุวยจากการทํางานมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งดูจากขอมูลสํานักโรคประกอบอาชีพ 2560 ก็คือ 
อาชีพเกษตรกรพบปใญหาผูเจ็บปุวยจากการทํางานมากเป็นอันดับหน่ึงจํานวน 68,886ราย คิดเป็นรอยละ39.51 และขอมูลการเฝูาระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพ พบวาอาชีพเกษตรกรเจ็บปุวยจากโรคกระดูกและกลามเน้ือสูงสุดอันดับหน่ึงถึง 62,806 ราย และโรคสารพิษกําจัดศัตรูพืช ใน
ปี 2560จํานวน 10,312ราย คิดเป็นอัตราปุวยเทากับ 17.12 ตอประชากรแสนราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่พบ 8 ,689 รายคิดเป็นอัตราปุวย
เทากับ 14.47 ตอประชากรแสนราย ซึ่งมีแนวโนมที่เพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากประชากรผูประกอบอาชีพเกษตรกรมีจํานวนที่มาก (สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ, 2561 : 3) 
 การเจ็บปุวยและการบาดเจ็บท่ีพบมากในผูประกอบอาชีพเกษตรกรมีดังนี้ 

1. โรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลผูปุวยโรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปี พ.ศ.2560  พบ 
ผูปุวยเกิดโรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวน  10,312 ราย คิดเป็นอัตราปุวยเทากับ 17.12 ตอประชากรแสนราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2559 ที่ โดยจังหวัดสตูลพบอัตราปุวยสูงสุด (144.06) รองลงมา ไดแก จังหวัด แพร (127.26) และอุตรดิตถแ (116.98) (สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ, 2561 : 2)  ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราการปุวยจากโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2560 
 

กลุมอายุที่พบผูปุวยมากที่สุด คือ กลุมอายุ 15-59 ปี จํานวน 7,079ราย คิดเป็นรอยละ 68.65รองลงมา ไดแก กลุมอายุ 60 
ปี ขึ้นไป จํานวน 2,670 รายและกลุมอายุตํ่ากวา 5 ปี จํานวน 346รายคิดเป็นรอยละ25.89 และ 3.36 

  2. โรคกระดูกและกลามเน้ือ ในปี พ.ศ. 2560 เกษตรกรปุวยดวยโรคกระดูกและกลามเน้ือ เฉพาะรายที่เกี่ยวของกับ
ภาวะการทํางาน จํานวน 100,743 ราย คิดเป็นอัตราปุวยตอประชากรแสนราย เทากับ 167.22 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 โดยจังหวัด
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อัตราการปุวยโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปี พ. ศ 2560 สูงสุด 10 จังหวัดแรก 
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ขอนแกนมีอัตราปุวยสูงสุด (1,221.48) รองลงมา ไดแก จังหวัดสกลนคร (1103.80) และรอยเอ็ด (815.00) ตามลําดับ (สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ, 2560 : 5) (ดังแผนภูมิที่ 2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราการปุวยจากโรคกระดูกและกลามเน้ือจากการทํางาน ปี พ.ศ. 2560 
 

3. โรคจากพิษสารทําละลายอินทรีย ขอมูลผูปวยจากโรคจากพิษสารทําละลายอินทรีย  ในป พ.ศ. 2560 พบผูปวยโรคจากพิษสารทํา
ละลายอินทรียจํานวน 18 ราย จาก 12 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนราย  เทากับ 0.03 ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. 2559 ที่
มีผูปวยโรคจากพิษสารทําละลายอินทรีย จํานวน 673 ราย (อัตราปวย 1.12  ตอประชากรแสนราย) โดยจังหวัดนาน และจังหวัดเพชรบุรี พบผูป
วยสูงสุด (3 ราย) รองลงมา ไดแก จังหวัดบึงกาฬ   (2 ราย) และฉะเชิงเทรา (2 ราย) ตามลําดับ สวนจังหวัดที่พบวามีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ จังหวัดนาน (0.63) เพชรบุรี (0.62)และบึงกาฬ(0.47) ตามลําดับ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2561 : 6) ดังแผนภูมิที่ 3 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 จาํนวนผูปุวยโรคจากพิษสารทําละลายอินทรียแ ปี พ.ศ.2560 
กลุมอายุที่พบผูปวยมากที่สุด คือ กลุมอายุ 15-59 ป จํานวน 16 รายคิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาไดแกกลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป 

จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 11.11  
4. โรคการไดยินเสื่อมเหตุเสียงดัง ในปีพ.ศ. 2560 พบผูปุวยโรคการไดยินเสื่อมเหตุเสียงดัง มีจํานวน 42,946 ราย คิดเป็นอัตราปุวย

ตอ ประชากรแสนราย เทากับ 71.29 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2559  ที่พบผูปุวยโรคการไดยินเสื่อมเหตุเสียงดัง จํานวน 60 ,946 ราย (อัตราปุวย 
101.49 ตอประชากรแสนราย) โดยจังหวัดลําปางมีอัตราปุวยสูงสุด (249.72) รองลงมา ไดแก จังหวัดนาน(177.32)และพิษณุโลก(170.14) 
ตามลําดับ สวนจังหวัดที่พบวามีผูปุวยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกจังหวัดนครราชสีมา (2 ,753) ขอนแกน (2 ,592) และเชียงใหม (2 ,544) 
ตามลําดับ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2561 : 8) ดังแผนภูมิที่ 4 

 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

จ า
นว

นผ
ูปุว

ย 
(ร

าย
) 

จ านวนผูปุวยโรคจากพิษสารท าละลายอินทรียแ ปี  พ. ศ.2560 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

อัต
รา

ปุว
ยต

อแ
สน

รา
ย 

อัตราการปุวยโรคกระดูกและกลามเนื้อจากการท างาน ปี พ.ศ 2560 สูงสุด 
10 จังหวัดแรก 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1178 

 
แผนภูมิที่ 4 อัตราการปุวยโรคการไดยินเสื่อมจากเสียงดัง ปี พ.ศ.2560 

 
กลุมอายุที่พบผูปุวยมากที่สุด คือ กลุมอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 28,575 ราย คิดเป็นรอยละ 66.54 รองลงมาไดแก กลุมอายุ 15-59 ปี 

จํานวน 13,125 รายคิดเป็นรอยละ 30.56  
 

ปใญหาสุขภาพของเกษตรกร  

1) ปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรปลูกขาว 
สําหรับประเทศไทยเกษตรกรปลูกขาวมีจํานวนมากที่สุด มีรายงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของเกษตรกรปลูกขาวจํานวนมาก

ในชวงต้ังแตปี พ.ศ. 2552 ถึงปใจจุบัน ในที่น้ีขอนําเสนอผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาวะของเกษตรกรปลูกขาว จุฑารัตนแ จิโน และ 
วิโรจนแ เจียมจรัสรังสี (2558) การศึกษาเรื่องลักษณะและปใจจัยที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการทํางานของชาวนาอําเภอสันกําแพง จังหวั ด
เชียงใหม ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาอัตราอุบัติการณแและลักษณะของการบาดเจ็บจากการทํางาน ลักษณะสภาพหนางานของ
ชาวนาและ ความสัมพันธแของปใจจัยตางๆที่เก่ียวของกับการบาดเจ็บจากการทํางานของชาวนาในอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา ณ จุดใดจุดหน่ึงเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคม จนถึง ธันวาคม 2557 โดยวิธีการสัมภาษณแชาวนาที่ไดรับการสุมทั้งหมด 
440 คนโดยใชแบบสอบถาม รวมกับการประเมินสภาพการทํางานโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํานาและสํารวจสภาพหนางานของชาวนา ผล
การศึกษาพบวาอัตราอุบัติการณแของการบาดเจ็บรุนแรงจากการทาํนาของชาวนาเทากับ 2.1 ครั้งตอ100 คนตอปี คิดเป็น 10 ครั้งตอ1ลานชั่วโมง
การทํางาน และอัตราอุบัติการณแของการบาดเจ็บไมรุนแรงจากการทํานาของชาวนาเทากับ 45.4 ครั้งตอ 100 คนตอปี คิดเป็น 86.01 ครั้งตอ1
ลานชั่วโมงการทํางาน โดยการบาดเจ็บที่พบมากที่สุดคือ บาดแผลเปิดที่ผิวหนังภายนอกบริเวณต้ังแตขอเทาลงไป พฤติกรรมของชาวนาพบวา 
รอยละ 27.6 ใหขอมูลวาไมไดใชอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคลขณะทํานาหรือใชเพียงบางครั้งเทาน้ัน ซึ่งผลการศึกษาพบวาการไมใช
อุปกรณแปูองกันเพียงบางครั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บจากการทํานาอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ปใจจัยที่สําคัญกับการบาดเจ็บจากการทํา
นาเป็นปใจจัยดานการทํางาน การรับรูและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานทั้งสิ้น นอกจากน้ียังมีการศึกษาปใจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอสุขภาวะ
ของเกษตรขาว เชน วารุณี พันธแวงศแ และ กาญจนา ปินตาคํา (2561) ศึกษาปใจจัยคุกคามตอสุขภาพของเกษตรกรชาวนาไทย กรณีศึกษาชาวนา
ตําบลบานดูอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยคุกคามตอสุขภาพของเกษตรกรชาวนา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
ภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือเกษตรกรชาวนา 221คน เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และพฤติกรรม
ในการทํางานแบงเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมดิน ขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการดูแลตนขาว และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ผลการวิจัย
พบวาขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพบวา ปใจจัยคุกคามมากที่สุดคือ ปใจจัยดานกายภาพ ขั้นตอนการเพาะปลูกขาว และขั้นตอนการดูแล
รักษาตนขาวและ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวพบวา ปใจจัยคุกคามมากที่สุดดานการยศาสตรแและจิตสังคม  

การศึกษาวิจัยที่เก่ียวของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรขาวกับความเสี่ยงตอระดับสารเคมีในรางก ายมีการวิจัย
ของ นภมณ ยารวง และ พัชรพร สุคนธสรรพแ (2559) เรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาใน
จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพ, ศึกษาความสัมพันธแ
ระหวางพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานกับภาวะสุขภาพ, ศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมปกปูองสุขภาพจากการทํางานกับการ
บาดเจ็บจากการทํางาน และศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับผลการตรวจเลือดคัดกรองผูที่มีความเสี่ยงจาก

249.72 

177.14 170.14 169.95 
157.97 157.33 151.5 146.56 143.86 

124.52 

0

50

100

150

200

250

300

ลําปาง นาน พิษณุโลก ลําพูน ชัยภูมิ สระบุรี เชียงราย เชียงใหม ขอนแกน สงขลา 

อัต
รา

กา
รป

ุวย
ตอ

แส
นร

าย
 

อัตราการปุวยโรคการไดยินเสื่อมจากเสียงดัง ปี พ.ศ 2560 สูงสุด 10จังหวัด 
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พิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยการหาเอ็นไซมแโครีนเอสเตอเรส กลุมตัวอยางเป็นเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงรายจํานวน 401 ราย 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 75.06 มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง การรับรูภาวะสุขภาพทั่วไปรอยละ 92.27 อยูในระดับปานกลาง การตรวจเลือดคัดกรองผูที่มีความเสี่ยงจากพิษสาร
กําจัดศัตรูพืชดวยการหาเอ็นไซมแโครีนเอสเตอเรสพบวามีกลุมตัวอยางรอยละ 9.98 อยูในระดับไมปลอดภัยและรอยละ 40.65 อยูในระดับที่เสี่ยง  
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธแทางบวกกับภาวะสุขภาพ  (r=-.165, p<.01) พฤติกรรมปกปูองสุขภาพจากการทํางานมี
ความสัมพันธแทางลบกับการบาดเจ็บจากการทํางาน (r=-.104, p<.05) นอกจากน้ีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธแกับผลการ
ตรวจเลือดคัดกรองผูที่มีความเสี่ยงจากพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยการหาระดับเอ็นไซมแโครีนเอสเตอเรส (p<.05)  

จะเห็นไดวาการเก็บเกี่ยวขาวแตละขั้นตอนควรมีการพัฒนาแนวทางการปูองกันจากสิ่งคุกคามสุขภาพยืนยันไดจากการศึกษาของ 
Yimthiang and others (2014) ศึกษาเรื่อง การประเมินสมรรถภาพปอดและระดับตัวบงชี้ทางชีวภาพในเลือดของเกษตรกรที่ปลูกขาว จากการ
สัมผัสกับสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกขาว นับวาเป็นปใญหาสําคัญ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสมรรถภาพการทํางานของ
ปอดและการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการเพื่อหาสารโครีนเอสเตอเรส และเพื่อใชเป็นตัวบงชี้ความรุนแรงจากการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรชาวนาในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครสีธรรมราช เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง  กลุมตัวอยางประกอบดวย 3 กลุมคือ เกษตรกรที่ใช
สารเคมี 37 คน เกษตรกรที่ไมใชสารเคมี 31คน  และผูที่ไมใชเกษตรกร 34 คน  ทุกกลุมไดรับการทดสอบการทํางานของปอดและการตรวจ
เลือด ผลการตรวจการสมรรถภาพการทํางานของปอด พบวาเกษตรกรผูใชสารเคมีมีสมรรถภาพการทํางานของปอดลดลง 33% เกษตรกรที่ไมใช
สารเคมี และที่ไมใชเกษตรกรมีสมรรถภาพการทํางานของปอดลดลง  16.67% ผลของการตรวจเลือดของทุกกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) แตอยางไรก็ตามพบวามีความผิดปกติของจํานวนเกล็ดเลือดในกลุมเกษตรกรที่ใชสารเคมีคิดเป็นรอยละ 13 กลุม
เกษตรกรที่ไมใชสารเคมีรอยละ 6.5 ของกลุมตัวอยาง กลุมที่ไมใชเกษตรกรรอยละ 8.8 เมื่อทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรปลูกขาว ไดดังภาพที่ 1 
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2) ปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรยาง 
 ยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับตนๆ สําหรับประเทศไทยไดเริ่มปลูกยางพาราในภาคใตและไดขยายพื้นที่ปลูกในภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2547 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารารวมประมาณ 12.59 ลานไร (สถาบันวิจัยยาง, 2555) 
ปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรยางมีงานวิจัยที่ศึกษาเกษตรกรยาง จํานวนมาก เชน ยศ บริสุทธิ์และคณะ(2555) ศึกษาเรื่อง เรามีความเขาใจ
ปใญหาของเกษตรกรผูปลูกยางพารารายยอยในพื้นที่สงเสริมใหมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจริงหรือ การศึกษาน้ีจึงมุงคนหาคําตอบ
ของคําถามดังกลาว เลือกศึกษาที่อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยการสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง เพื่อรวบรวมขอมูล เชิงคุณภาพจากผูรูซึ่งเป็น
เกษตรกร, ผูนําครัวเรือนเกษตรกร, คณะกรรมการองคแกรเกษตรกร, ผูรับซื้อประมูลยางกอนถวย และผูรับซื้อยางกอนถวยสด ดําเนินการศึกษา
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 ผลการศึกษาคนพบวา ปใญหาที่เก่ียวของกับสุขภาพที่มาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตจากการทําสวนยางพาราพฤติกรรมการดํารงชีวิตประจําวันของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงจากอดีต จากที่เคยนอนกลางคืนอยาง เต็มที่ 7–8 
ชั่วโมงติดตอกันเปลี่ยนมาเป็นนอนกลางคืน 3–4 ชั่วโมงและนอนกลางวันเพิ่มอีก3–4ชั่วโมงและในบางวันที่มีภารกิจจําเป็นไมไดนอนในชวง
กลางวันดังกลาวซึ่งอาจทําใหสุขภาพออนเพลียจากการศึกษายังพบวาเกษตรกรมีการด่ืมกาแฟหรือด่ืมเครื่องด่ืมชูกําลังทุกวันและด่ืมเป็นจํานวน
มาก ซึ่งในอดีตเกษตรกรไมคอยด่ืมเครื่องด่ืมเหลาน้ีบางครั้งรับประทานอาหารเชาหรือกลางวันแลวนอนพักอีกทั้งจากการศึกษายังพบวาความ
เสี่ยงดานสุขภาพอีกประการหน่ึงที่มีผลตอสุขภาพของเกษตรกรคือการใชสารเคมีทางการเกษตรซึ่งใชในกระบวนการผลิตอาทิกรดฟอรแมิคยาฆา
หญาและยาปูองกันและกําจัดโรคแมลง  

การวิจัยดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของสมปอง พรหมพลจร และ ปิยธิดา คูหิรัญรัตนแ (2559) เรื่อง ภาวะสุขภาพของผูกรีด
ยางพาราในอําเภอบานผือจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงคแเพื่อสํารวจภาวะสุขภาพ ผีกรีดยางพารา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ สํารวจ
สภาพแวดลอมและลักษณะในการทํางาน และศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางานของผูกรีดยางพาราในอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี เป็น
การศึกษาแบบเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือผูประกอบอาชีพกรีดยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในอําเภอบานผือ จังหวัด คํานวณ
ขนาดตัวอยางได 230 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  ผลการศึกษาเป็นรอยละ 100 และพบวาผูกรีดยางสวนใหญมีภาวะสุขภาพอยูในระดับ
ปานกลางคิดเป็นรอยละ 77.4 และมีจํานวนรอยละ10.4 มีภาวะสุขภาพในระดับที่ตํ่า ดานพฤติกรรมสุขภาพพบวา ผูกรีดยางพาราสวนใหญด่ืม
แอลกอฮอลแ สูบบุหรี่ ด่ืมเครื่องด่ืมชูกําลัง  ดานสิ่งแวดลอมในการทํางานพบวาชวงเวลาในการกรีดยาง ระหวาง 03.00 น. -  06.00 น. ใชกรด
ฟอรแมิคทายางถวย ใชหมอแบตเตอรแรี่บนศีรษะ เป็นอุปกรณแสองสวางในการกรีดยางพารา ในดานอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคลในการกรีด
ยางพาราพบวาผูกรีดยางพาราสวนใหญใชผาปิดปาก และถุงมือยางในบางครั้ง และรอยละ 91.3 ใชรองเทาบูธทุกครั้ง สวนใหญไมเคยไดรับ
อุบัติเหตุ ดังน้ันควรมีการสงเสริมภาวะสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูกรีดยางใหมีสุขภาพดีย่ิงขึ้นตอไป 

อยางไรก็ตามเรื่องพฤติกรรมการทํางานของเกษตรกรยางพารายังมีปใญหาความเสี่ยงตอสุขภาพ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจวิจัยที่หาแนวทาง
ลดความเสี่ยงตอการทํางาน ดังที่สุทธิพงษแ อุสาหพงษแสิน และคณะ (2560) ศึกษาเรื่องการประยุกตแใชแผนผังวิเคราะหแความเสี่ยงเพื่อพัฒนา
โปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานของแรงงานกรีดยางพาราโดยชุมชนมีสวนรวม วัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความ
เสี่ยงจากการทํางานของ แรงงานกรีดยางพาราที่ออกแบบโดยประยุกตแใชแผนผังวิเคราะหแความเสี่ยงและการมีสวนรวมของชุมชนภายใตกรอบ
การจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน (Basic Occupational Health Services: BOHS) ทีใ่หความสําคัญกับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปใญหาและ
สถานการณแความเสี่ยงทางสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน ( risk assessment) ในการจัดบริการของหนวยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ กลุมตัวอยางมีเกณฑแการคัดเลือกแบบเจาะจงคือ แรงงานเกษตรกรกรีดยางพารา ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน และบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมขอมูลและพัฒนาโปรแกรมโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพแรงงานกรีดยางในการออกแบบการประเมินความเสี่ยง3 ขั้นตอน คื อ  การ
คนหาและระบุความเสี่ยง การกําหนดเกณฑแประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะหแและจัดลําดับความเสี่ยง  วิธีการเก็บขอมูลใชการสนทนากลุม3
ครั้ง การทบทวนวรรณกรรม และกระบวนการกลุม  ผลการศึกษาพบวา ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอสุขภาพแรงงานกรีดยาง มี 6 ดาน ไดแก 
ดานกายภาพเชนแสงสวางนอยเกินไปหรือจาเกินไป อุณหภูมิระหวางวัน ดานชีวภาพเชนการสัมผัสแบคทีเรีย เชื้อราปาราสิตที่อยูกับเสื้อผ าที่ไม
สะอาด ดานเคมีเชน การสูดดมแก฿สของแคลเซี่ยมคารแไบดแ(ถานหินที่ใชสําหรับตะเกียงสองสวาง) ดานการยศาสตร  แ(เออรโีกโนมิกสแ)  เชนการกม
เอี้ยวตัว การกระตุกขอมือกรีดยางซ้ําๆทําใหปวดเมื่อยกลามเน้ือ ดานจิตสังคมเชนการนอนหลับไมเพียงพอทําใหออนเพลียหงุดหงิดงาย และดาน
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บเชนโดนมีดกรีดยางของมีคมบาด ลื่นหกลมขณะกรีดยาง การประยุกตแแผนผังวิเคราะหแความเสี่ยงในการพัฒนา
โปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานกรีดยางพารา ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดคาระดับคะแนนประเมินความเสี่ยงจากความ
ตระหนักที่มีตอปใญหาสุขภาพทั้งคาความรุนแรงของผลกระทบทางสุขภาพและคาความถี่หรือโอกาสของการเกิดเหตุการณแ และแบบสอบถาม
สําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงของแรงงานกรีดยางประกอบดวย 2 สวนคือขอมูลทั่วไป และการประเมินความเสี่ยงในการ



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1181 

ทํางาน  ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปใชเป็นรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจาก การทํางานกรีดยางพาราของชุมชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทําสวนยางพารา และใชเป็นโปรแกรมพื้นฐานในการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของแรงงาน
เกษตรกรกรีดยางพารา รวมทั้งสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวางแผนและดําเนินการปูองกันควบคุม และเฝูาระวังความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางาน
ได นอกจากน้ียังสามารถนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นน้ีไปประยุกตแใชโดยกําหนดคาการประเมินความเสี่ยงจากความตระหนักของชุมชนเองไดเพื่อให
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ที่ตางกัน 
 นอกจากน้ี Suklim and others (2012) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกรชาวสวนยางในภาคใตของไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง วัตถุประสงคแเพื่อประเมินความรู ความเชื่อและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรในเขตโคเกนเย่ียน จังหวัดตรังประเทศไทย ระหวางชวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2555 มีการคัดเลือกเกษตรกร
จํานวน 316 คนจาก 8 หมูบาน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามประเมินความรู ความเชื่อ และพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรยาง ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรยางมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีเกษตรในระดับตํ่า ระดับความเชื่อโดยรวมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสารเคมีในเกษตรกรอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยของคะแนนความรับรูความรุนแรง, อุปสรรคและประโยชนแของความปลอดภัยทาง
เคมีเกษตรเทากับ 4.59, 4.08 และ 4.00 ตามลําดับ พฤติกรรมของเกษตรกรในการใชเคมีโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีความสัมพันธแเชิงบวกกับ
ความรูแล ความเชื่อ  (r = 0.336 และ 0.621 ตามลําดับ) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรยางพารา ไดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรยางพารา 

 
2) ปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรไรออย 

 เกษตรกรไรออยเป็นเกษตรกรในกลุมทําไรที่มีจํานวนสมาชิกมากเป็นอันดับ 2 ของกลุมเกษตรกรในประเทศไทย  มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสุขภาพวะของเกษตรกรไรออยจํานวนมากในชวง 10 ปีที่ผานมามีงานวิจัยที่เก่ียวของกับสุขภาวะของเกษตรกรไรออยประมาณ 15 เรื่อง 
เชน นิภาพร ศรีวงษแ และอุไรวรรณ อินทรแมวง (2556) ไดศึกษาเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการทําไรออยของเกษตรกรชาวไรออย ตําบลหนอง
กุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางเกษตรกรไรออยมีประสบการณแการทํางานมาไมนอยกวา 
1 ปี มีอายุต้ังแต 15 ปีขึ้นไป การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแ จํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 146 คนไดมาโดยการสุมอยางงาย   
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ ปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อและปใจจัยเสริมที่มีความสัมพันธแกับสุขภาวะของเกษตรไรออย ผลการศึกษาดานสุขภาพ
พบวาในรอบ 1 ปีที่ผานมาสุขภาวะของเกษตรกรไรออยรอยละ 69.9 เคยเจ็บปุวยดวยโรคที่เก่ียวของกับการทํางานไดแกโรคทางกายไดแก ปวด
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เมื่อยกลามเน้ือ ปวดหลัง กลามเน้ือเป็นตะคริวจากยกของหลัก ตัดออย แบกขนออย และขับรถไถคิดเป็นรอยละ 78.4 รองลงมาคืออาการปวด
ศีรษะวิงเวียนศีรษะ เน่ืองจากแสงแดด พักผอนไมเพียงพอ การสูดดมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และรอยละ 34.3 นอกจากน้ีเกษตรกรไรออยสวน
ใหญรอยละ 78.1 เคยไดรับอุบัติเหตุจากการทําไรออย การเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ 3-4 ครั้งตอปี อวัยวะที่ไดรับการบาดเจ็บสวนใหญคือมือและ
ขอมือ สาเหตุหลักคือของมีคมที่ใชในการทํางาน ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไรออยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก  
รายได สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมทางเคมี และไดรับรับขอมูลขาวสาร (p<0.05) สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สําคัญคือ พื้นที่
ในการปลูกออยสวนใหญอยูที่ 10-19 ไร พื้นที่ในการทําไรออยเป็นพื้นที่ราบ ชวงที่ทํางานระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน ขั้นตอนการ
ตัดออยสวนใหญมีการเผากอนตัด มีการเผาใบออยในพื้นที่หลังจากตัดออยเสร็จ  สวนสภาพแวดลอมทางเคมี สวนใหญกิจกรรมที่เกษตรกรในไร
ออยทําคือการใสปุยบํารุงออยคิดเป็นรอยละ 95.2 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชคิดเป็นรอยละ 86.8 ระยะเวลาที่ใชสารเคมีกําจัดกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 6.1 
ปี และสวนใหญรอยละ 47.3 ผูที่ทําหนาที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําไรออยคือเกษตรกรชาวไรออยเป็นผูฉีดพนเอง สิ่งสิ่งคุกคามตอ
สุขภาพเกษตรกรชาวไรออยในขั้นตอนตาง ๆ มีดังน้ี (1) ขั้นตอนการเตรียมดิน พบสิ่งคุกคามดานสารเคมีมากที่สุดคือ ฝุุนปนสารเคมีรอยละ 58.9 
(2) ขั้นตอนการปลูกออย พบสิ่งคุกคามดานกายภาพมากที่สุด คือแสงแดดมากที่สุดรอยละ 70.5 รองลงมาคือดานการยศาสตรแ (3) ขั้นตอนการ
สงออยขึ้นรถ พบสิ่งคุกคามดานการยศาสตรแมากที่สุด โดยเฉพาะการยกของหนักตองใชการเคลื่อนไหวของขอมือซ้ํา ๆ รอยละ 61.6   

นอกจากน้ีมีการศึกษาวิจัยของรัตนาภรณแ อาษา และคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะสุขภาพของเกษตรกรไรออยในตําบลเนินขาม 
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรไรออย และศึกษาความสัมพันธแ
กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไรออยในตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จํานวนกลุมตัวอยาง 244 คน เครื่องมือที่ใช ในการศึกษา
คือแบบสอบถามที่เก็บขอมูลดาน (1) ปใจจัยนําประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได  สถานภาพสมรส โรคประจําตัว แหลงขอมูล
ขาวสารทางดานสุขภาพและขอมูลเก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยนําดานความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกํา จัด
ศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นความรูเรื่องการฉีดพนยาเคมีกําจัดศัตรูพืชควรทําการฉีดพนเฉพาะชวงบายเทาน้ันอยูในระดับตํ่า    (2) 
ปใจจัยเอื้อ ประกอบดวย การใชอุปกรณแปูองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สภาพแวดลอมทางกายภาพ เคมี,ชีวภาพ,จิตสังคม และ
สภาพแวดลอมทางการยศาสตรแ (3) ปใจจัยเสริมประกอบดวย แรงสนับสนุนทางสังคม ภาวะสุขภาพของเกษตรกรวัดเป็น 2 ระดับคือระดับดี และ
ระดับไมดีสอบถามเกษตรกรถึงอาการผิดปกติทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน และหลังทํางาน ความสัมพันธแระหวางปใจจัยนํา ปใจจัยเอื้อ และ
ปใจจัยเสริม กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไรออย  พบวารายได การไดรับขอมูลขาวสาร สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทางเคมี                   
มีความสัมพันธแกับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไรออยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.05) ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 
5,000 บาท  แหลงขอมูลความรูทางสุขภาพขาวสารเกษตรกรไรออยไดจากคูมือการใชงานดานอุปกรณแการพนยา ซึ่งสวนใหญไดจากสวนราชการ 
รานจําหนายสารเคมี ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรไรออย ไดดังภาพที่ 3 

 
   

สารเคมีท่ีใชในการเกษตรไรออย 
 

  

   
 

  

ปใจจัยคุกคาม 5 ดาน 
-กายภาพ : ความรอน เสียง  
-เคมี : ฝุุนจากการเผาใบออย    
-ชีวภาพ       
-การยศาสตรแ 

  
ปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกร                 

ไรออย 
 

 พฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรไรออย 

   
 

  

  ลักษณะอุปกรณแท่ีใชในการปูองกัน
อันตรายสวนบุคคล 

  

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดปใญหาดานสุขภาพของเกษตรกรไรออย 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

อาชีพเกษตรกรปลูกขาว ยางพารา และออยมีปใจจัยที่สงผลตอสุขภาพคลายกันไดแก สารเคมีที่ใชในงานเกษตรของแตละประเภท 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายไดหลายทางโดยการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองที่ฟุูงกระจายในอากาศ และการ
รับประทานอาหาร นํ้าด่ืมที่มีสารเคมีปนเปื้อน พบวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นปใจจัยหน่ึงที่มีความสัมพันธแตอการเกิดโรครายมากมาย ที่รุนแรงคือ
โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกร จากการศึกษาวิจัยพบวายังไมถูกตองทั้งที่มีคูมือการในการใชงาน ดังเชนการใช
นํ้ากรดฟอรแมิคหยอดถวยยางโดยไมสวมใสอุปกรณแปูองกันสงผลตอระบบทางเดินหายใจของเกษตรกรสวนยาง, การเกิดภาวะอันตรายตอระบบ
ทางเดินหายใจจากถานที่ใชในอุปกรณแสองสวางทําใหเกิดแก฿สของแคลเซียมคารแไบคแ สวนพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกรทั้ง 
3 ชนิดมีผลตอการเกิดการบาดเจ็บมากที่สุดไดแกของมีคมบาด ตกจากที่สูง ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรกรสวนใหญยังอยูในระดับปานกลาง มักมีผลมาจากความเชื่อของเกษตรกรที่ยังไมถูกตองปใจจัยดานกายภาพของเกษตรกรสวนใหญเป็น
เรื่อง ความรอน แสง เสียง สําหรับปใจจัยดานการยศาสตรแที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรสวนใหญเป็นเรื่องโรคกระดูกและกลามเน้ือที่เกิดจากท าทางการ
ทํางานที่กม เอื้อมมากกวาองศาที่เหมาะสม รวมทั้งทาทางการทํางานที่ซ้ําซากเป็นเวลานาน, ปใจจัยดานจิตสังคม  

 
ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อการปูองกันปใญหาสุขภาพของเกษตรกรในการปฏิบัติงาน และแนวทางการสงเสริมสุขภาพแกเกษตรกร 

ดังตอไปนี ้
 1. มีการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมดังเดิมใหเป็นเกษตรอินทรียแเพิ่มขึ้น คือการทําการเกษตรดวยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไมมี
สารพิษตกคางและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางนํ้า และทางอากาศเพื่อสงเสริมความอุดสมสมบูรณแของดิน การผลิตเกษตร
อินทรียแสงผลใหเกิดคาทางอาหารและปลอดสารพิษทั้งผูบริโภคและเกษตรกร 
 2. พัฒนารูปแบบการจัดการคลินิกเกษตรปลอดโรคแบบมีสวนรวม เพื่อลดความเสี่ยงจากการใชสารเคมีของกลุมเกษตรกร 
 3. มีการพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชนเชิงรุกและเชิงรับในโรงพยาบาล จัดระบบเฝูาระวังโรคของกลุม
เกษตรกร และแผนบริหารความเสี่ยงที่สามารถคัดกรองโรคจากการทํานา ทําไรโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
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บทคัดยอ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑแจากลวยหอมทองในครั้งน้ีทีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทอง ศึกษาคุณคาทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทอง และทดสอบการ
ยอมรับของผูบริโภคจากการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองโดยพัฒนาทําเป็นนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทอง และศึกษาอัตราสวนที่
เหมาะสม ไดทําการทดลอง 3 สูตรในอัตราสวนที่ตางกัน สูตรที่ 1 กลวยหอมทอง 600 กรัม พริกชี้ฟูาแหง 20 กรัม หอมหัวเล็ก 300 กรัม 
กระเทียม 150กรัม นํ้าตาลปี๊บ 200 กรัม นํ้าปลา 150 กรัม นํ้ามันพืช 100 กรัม นํ้ามะขามเปียก 120 กรัม สูตรที่ 2 กลวยหอมทอง 800 กรัม 
พริกชี้ฟูาแหง 20 กรัม หอมหัวเล็ก 300 กรัม กระเทียม 150 กรัม นํ้าตาลปี๊บ 200 กรัม นํ้าปลา 150 กรัม นํ้ามันพืช 100 กรัม นํ้ามะขามเปียก 
120 กรัม และสูตรที่ 3 กลวยหอมทอง 1000 กรัม พริกชี้ฟูาแหง 20 กรัม หอมหัวเล็ก 300 กรัม กระเทียม 150 กรัม นํ้าตาลปี๊บ 200 กรัม 
นํ้าปลา 150 กรัม นํ้ามันพืช 100 กรัม นํ้ามะขามเปียก 120 กรัม และมีขั้นตอนในการทําดังน้ี พริกชีฟูาแหงแกะเมล็ดออก หั่นตามขวางเป็น
ทอนๆ หอมหัวเล็ก กระเทียม แกะเปลือกลางใหสะอาดซอยตามยาว กลวยหอมทองปอกเปลือกแลวนําไปบดใหละเอียด นํานํ้ามันใสกระทะใชไฟ
กลางพอนํ้ามันรอนเจียวหอมหัวเล็ก กระเทียม ใหมีสีเหลืองและกรอบ สวนพริกใชไฟออนทอดใหกรอบรีบตักขึ้นแลวนําหอมหัวเล็ก กระเทียม 
พริกชี้ฟูาแหงที่ทอดไวโขลกใหละเอียดจากน้ันเอาหอมหัวเล็ก กระเทียม พริกชี้ฟูาแหงที่โขลกไวมาโขลกรวมกันนํานํ้ามันใสกระทะต้ังไฟใชไฟ
กลางพอนํ้ามันรอนใสเครื่องที่โขลกไวลงผัดใหหอม ใสกลวยหอมทองที่บดไวลงผัดใหเขากัน ปรุงรสดวยนํ้าตาลปี๊บ นํ้ามะขามเปียก และนํ้าปลาให
ออกรสเปรี้ยวเค็มหวาน ผัดตอใหพอขนแลวปิดไฟยกลงทิ้งไวใหเย็นบรรจุในภาชนะที่สะอาดและปิดฝาใหสนิท จากการศึกษาพบวา สูตรที่ 1 
ลักษณะที่ได สีแดงเขม มีกลิ่นกลวยหอมเล็กนอย รสชาติ เปรี้ยว เค็ม หวาน มากเกินไป เน้ือสัมผัสมีลักษณะเหลวไมเกาะตัว สูตรที่ 2 สีแดงนอย
กวาสูตรที่ 1 มีกลิ่นของกลวยหอมทองมากกวาสูตรที่ 1 รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกลอม เน้ือสัมผัสเหนียวเกาะตัวมากกวาสูตรที่ 1 สูตรที่ 3 
มีสีแดงนอยกวาสูตรที่ 1 และ 2 กลิ่นหอมของกลวยหอมทองมากกวาสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 รสชาติหวานมากกวาสูตรที่ 1 และ 2 เน้ือสัมผัสขน
และเหนียว และไดนําทั้ง 3 สูตรใหผูประกอบการนํ้าพริกทดสอบพบวา ผูทดสอบใหการยอมรับสูตรที่ 2 สวนการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม ศึกษาในเรื่อง โปรตีน ไขมัน คารแโบไฮเดรต แคลเซียม เหล็ก วิตามินซี และพลังงาน พบวาใน
ผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองมีโปรตีน 2.22 กรัม ไขมัน 8.30 กรัม คารแโบไฮเดรต 40.65 กรัม แคลเซียม 41.65 มิลลิกรัม เหล็ก 2.71 มิลลิกรัม 
วิตามินซี 28.37 มิลลิกรัมและพลังงาน 241.0 แคลอรี่ ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองเรื่อง สี รสชาติ กลิ่น และเน้ื อ
สัมผัสเป็นระยะเวลา 24 สัปดาหแพบวาในสัปดาหแที่ 1-15 ลักษณะ รสชาติ กลิ่น เน้ือสัมผัสคงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนสัปดาหแที่ 16 -18 
ลักษณะสีจะมีสีแดงเขมขนเล็กนอย รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นนํ้าพริกเผาแตกลิ่นของกลวยหอมทองลดนอยลง เน้ือสัมผัสคงเดิม 
สัปดาหแที่ 19-23 ลักษณะสีแดงคล้ําเล็กนอย รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นนํ้าพริกเผาแตกลิ่นของกลวยหอมทองลดลงมากกวา
สัปดาหแที่ 16-18 เน้ือสัมผัสคงเดิมและสัปดาหแที่ 24 ลักษณะสีจะแดงคล้ํา รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นนํ้าพริกเผาแตกลิ่นของ
กลวยหอมทองลดลงมากกวาสัปดาหแที่ 19-23 ลักษณะเน้ือสัมผัสคงเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง ทดสอบการยอมรับผูบริโภคทดสอบในเรื่องสี กลิ่น 
รสชาติ เน้ือสัมผัสและความชอบโดยรวมโดยใชกลุมเปูาหมายจํานวน 100 คน โดยใหผูทดสอบ ชิมตัวอยางผลิตภัณฑแ และประเมินผลใน
แบบสอบถามพบวา ดานสี มีความชอบมากที่สุดรอยละ 54 รองลงมาคือชอบมาก รอยละ 42 เฉยๆ รอยละ 4 และมีคาเฉลี่ย 4.5 ดานกลิ่นชอบมาก
ที่สุดรอยละ 25 ชอบมากรอยละ 65 เฉยๆรอยละ 10 และมีคาเฉลี่ย 4.15 รสชาติมีความชอบมากที่สุดรอยละ 46 ชอบมากรอยละ 43 เฉยๆรอยละ 
11 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 เน้ือสัมผัสมีความชอบมากที่สุดรอยละ 43 ชอบมากรอยละ 46 เฉยๆรอยละ 10 ไมชอบมากรอยละ 1 และมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.31 และความชอบโดยรวมมีความชอบมากที่สุดรอยละ 39 ชอบมากรอยละ 54 เฉยๆรอยละ 7 และมีคาเฉลี่ย 4.32 ตามลําดับ  
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Abstract 
The research on golden cavendish banana products aimed at studying nutrition of banana products, studying for 

preservation longevity of golden cavendish banana products, assessing consumers‖ satisfaction on product made from 
golden cavendish banana and finding proper proportion of ingredients. The research conducted the trial of 3 different 
recipes including; recipe 1, golden cavendish banana 600 g., dried spur pepper 20 g., shallot 300 g., garlic 150 g., jaggery  
200 g., fish sauce 150 g., vegetable oil 100 g., tamarind juice 120 g., recipe 2, golden cavendish banana 800 g., dried spur 
pepper 20 g., shallot 300 g., garlic 150 g., jaggery  200 g., fish sauce 150 g., vegetable oil 100 g., tamarind juice 120 g., 
recipe 3, golden cavendish banana 1,000 g., dried spur pepper 20 g., shallot 300 g., garlic 150 g, jaggery  200 g., fish sauce 
150 g., vegetable oil 100 g., tamarind juice 120 g. The Scrape away the seeds and slice across the dried spur pepper. 
Then, clean shallot and garlic before extracting their surface and slice them too. Next, peel golden cavendish banana and 
blend it. Pour vegetable oil into the pot with medium heat. Shortly fry shallot and garlic together. Short fry spur pepper 
and pound it with shallot and garlic in mortar. Pour vegetable oil into the pot and cook the blended golden cavendish 
banana with the pounded seasoning. Add jaggery, tamarind juice and fish sauce to make it salty, sweet and sour. 
Continue cook it until becoming thick. Let it cool down and contain it in the close container.The finding of this study 
showed that recipe 1 had a dark red with light banana smell and too much sour, salty and sweet. Its texture was fluid. 
The recipe 2 had a lighter red appearance with much banana smell than recipe 1. Its taste was much flavoured and the 
texture was much condensed that recipe 1. The recipe 3 had the lightest red appearance, the most banana smell and 
the sweetest taste with condensed texture. The entrepreneur accepted the recipe 2. The nutritious assessment of the 
100-gramme product in terms of protein, fat, carbohydrate, calcium, iron, vitamin C and energy revealed that the product 
contained 2.22-g. protein, 8.30-g. fat, 40.65-g. carbohydrate, 41.65-mg. calcium, 2.71-mg. iron, 28.37-mg. vitamin C and 
241.0-cal of energy. The study of preservation longevity in the aspect of colour, taste, smell and texture lasting 24 weeks 
showed that during week 1-15, the taste and smell were preserved while week 16-18, the appearance was becoming 
darker and its taste was remained. The smell was that of chili paste but banana smell was faded and the texture was the 
same. From week 19-23, the appearance became darker, the taste was remained as its smell of chili paste. But, the smell 
of banana was much faded than that of week 16-18. Its texture was remained. In the week 24, its appearance was dark. 
The taste was remained as its smell of chili paste. But, the smell of banana was much faded than that of week 19-23. Its 
texture was remained. The study of customers‖ satisfaction was in the aspect of colour, smell, taste, texture and overall 
satisfaction. The sample were 100 people. The sample were asked to taste and respond the questionnaire. The result 
showed that satisfaction in colour was 54-percent of very satisfaction, 42-percent of satisfaction followed by 4-percent of 
neutral. The average was 4.5. The satisfaction in smell was 25-percent of very satisfaction, 65-percent of satisfaction 
followed by 10-percent of neutral. The average was 4.15. The satisfaction in taste was 46-percent of very satisfaction, 43-
percent of satisfaction followed by 11-percent of neutral. The average was 4.35. The satisfaction in texture was 43-
percent of very satisfaction, 46-percent of satisfaction followed by 10-percent of neutral and 1-percent of very 
dissatisfaction. The average was 4.31. The overall satisfaction was 39-percent of very satisfaction, 54-percent of 
satisfaction followed by 7-percent of neutral and the average was 4.31. 
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บทน า 
กลวยหอมทองเป็นพืชลมลุกที่มีสารอาหารจําพวกคารแโบไฮเดรต แรธาตุหลายชนิด อาทิ เชน ไอโอดีน เหล็ก แมกนีเซียม และ

โพแทสเซียม ซึ่งเป็นแรธาตุที่ชวยลดความดันเลือด รักษาความสมดุลของนํ้าในรางกาย ควบคุมการหดตัวของกลามเน้ือ ลดความเสี่ยงอาการเสน

เลือดตีบตัน และมีสารพวก แคโรทีน วิตามินบี วิตามินซีและกรดอะมิโนทริปโตเฟน(สรจักร  สิรินบริรักษแ,2544) สวนการบริโภคกลวยหอมทอง

คนสวนมากนิยมบริโภคกลวยหอมสุก และยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแอื่น เชน นํามาทําเคกกลวยหอม กลวยหอมบวชชี โรตีกลวยหอม และ

กลวยหอมฉาบเค็ม ฉาบหวาน เป็นตน 

จังหวัดตากเป็นอีกจังหวัดหน่ึงที่มียุทธศาสตรแในการพัฒนาจังหวัดดานการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียแตามโครงการ TAK 

MODAL ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรหรือภาคเอกชนปลูกกลวยหอมทองซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจเพ่ือการสงออกโดยการสงเสริมใหปลูกในเขต

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก และไดปลูกกันแพรหลายเพราะกลวยหอมทองเป็นพืชที่ใหผลผลิตที่คอนขางเร็ว และสามารถเก็บเกี่ยวไดภายใน 8 

เดือน เน่ืองจากมีการสงเสริมใหมีการปลูกมาก และอีกหลายจังหวัดก็มีการสงเสริมใหมีการปลูกกลวยหอมทอง ทําใหเกิดปใญหาเรื่องราคาตกตํ่า 

และผลผลิตลนตลาดไมสามารถสงออกขายตางประเทศได(นายวิเชียร  จึงกํา ประธานสหกรณแเกษตรอําเภอพบพระ) เพราะการปลูกกลวยหอม

ทองไมไดคุณภาพตรงตามเกรดมาตรฐานการสงออกที่ไดต้ังไว 

วัตถุประสงคแของการวิจัย 
          1. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทอง 

2. ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม 

           3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทอง 
           4. ทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
1.ความรูเก่ียวกับกลวย 
2.ประวัตินํ้าพริกเผา 
3.ความรูเก่ียวกับพริกแหง 
4.ความรูเก่ียวกับหัวหอม 
5.ความรูเก่ียวกับกระเทียม 
6.ความรูเก่ียวกับมะขามเปียก 
7.ความรูเก่ียวกับนํ้าตาลมะพราว 
8.ความรูเก่ียวกับไขมัน 
9.ความรูเก่ียวกับบรรจุภัณฑแ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลวยหอมจากผูประกอบการปลูกกลวยหอมที่อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 2. จัดหาวัตถุดิบ 
 3. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองโดยพัฒนาผลิตภัณฑแนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทอง  
 4. ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑแกลวยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม 
 5. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑแกลวยหอมทอง 
 6. ทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 

 7.เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแขอมูล ประเมินผล 
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ตารางท่ี 1.1 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.สืบหาขอมูลเก่ียวกับกลวยหอมจาก
ผูประกอบการปลูกกลวยหอมที่อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก 

            

2.จัดหาวัตถุดิบ             

3.ศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑแจากกลวย
หอมทองโดยพัฒนาผลิตภัณฑแ นํ้าพริกเผา
จากกลวยหอมทอง  

            

4.ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑแกลวยหอมทองในปริมาณ 100 
กรัม 

            

5.ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑแ
กลวยหอมทอง 

            

6.ทดสอบการยอมรับของผูบริโภค             
7.เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแขอมูล 
ประเมินผล 

            

วิธีการทดลอง ในการทําผลิตภัณฑแนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทองไดทําการทดลอง 3 สูตรในอัตราสวนที่แตกตางกัน ดังน้ี 

 ตารางที่ 1.2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                               1                            2                          3                                                                         
กลวยหอมทองสุก           600  กรัม                 800 กรมั              1000  กรัม 

พริกชี้ฟูาแหง                20   กรัม                   20  กรัม               20     กรัม 

หอมหัวเล็ก                 300   กรัม                300   กรมั              300    กรัม 

กระเทียม                   150    กรัม               150    กรัม             150    กรัม 

นํ้าตาลปิ๊บ                  200    กรัม                200   กรมั             200    กรัม 

นํ้าปลา                      150   กรัม                150    กรมั             150    กรัม                 

นํ้ามะขามเปียก            120   กรัม                 120   กรมั              120    กรัม                    

นํ้ามันพืช                   100   กรัม                 100   กรมั               100   กรัม                    
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ขั้นตอนในการท าผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทอง 

พริกชี้ฟูาแหงแกะเมล็ดออก หั่นตามขวางเป็นทอนๆ 

 

หอมหัวเล็ก  กระเทียม  ซอยตามยาว 

 

กลวยหอมทองสุกปอกเปลือกแลวนําไปบดใหละเอียด 

 

ใสนํ้ามันลงกระทะใชไฟกลางพอนํ้ามันรอน เจียวหอมหัวเล็ก กระเทียม  ใหมีสีเหลืองและกรอบ 

 

พริกใชไฟออน ทอดใหกรอบ 

 

นําหอมหัวเล็ก  กระเทียม ที่เจียว และพริกที่ทอดไว นําไปโขลกใหละเอียด 

 

 

นําหอมหัวเล็กเจียว กระเทียมเจียว และพริกทอดที่โขลกละเอียด  นํามาโขลกรวมกัน 

 

ใสนํ้ามันในกระทะต้ังไฟกลาง พอนํ้ามันรอนใสเครื่องที่โขลกลงผัดใหหอม 

 

ใสกลวยหอมทองที่บดละเอียดลงผัดใหเขากัน 

 

ปรุงรสดวย นํ้าตาลปิ๊บ  นํ้ามะขามเปียก และนํ้าปลา  ใหออกรสเปรี้ยว เค็ม หวาน 

ผัดตอพอขนแลวปิดไฟ 

 

ผลิตภัณฑแนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทอง 

 

บรรจุลงภาชนะที่สะอาดและปิดฝาใหสนิท 

 

ผลการวิจัย 

1.พัฒนาผลิตภัณฑแนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทองทําการทดลองทั้ง 3 สูตร ลักษณะที่ไดสูตรที่ 1 ลักษณะที่ได สีแดงเขม มีกลิ่นหอม

ของกลวยหอมเล็กนอย รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวานมากเกินไป ลักษณะเน้ือสัมผัสเหลว ไมเกาะตัว สูตรที่ 2 สีแด งนอยกวาสูตรที่ 1 มีกลิ่นของ

กลวยหอมทองมากกวาสูตรที่ 1 รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกลอม เน้ือสัมผัสขนและเหนียวกวาสูตรที่ 1 เป็นไปตามลักษณะของนํ้าพริกเผ า 

และสูตรที่ 3 สีแดงนอยกวาสูตรที่ 1 และ 2 มีกลิ่นหอมของกลวยหอมมากกวาสูตรที่ 1 และ 2 รสชาติจะออกหวานมากกวาสูตรที่ 1 และ 2 เน้ือ

สัมผัสขนและเหนียวมากกวาสูตรที่ 1 และ 2  

2.การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม พบวาในนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทอง 1 

สวนปริมาณ 1300 กรัมใหพลังงาน 3133.7 แคลอรี่ โปรตีน 28.83 กรัม ไขมัน 107.92 กรัม คารแโบไฮเดรต 528.52 กรัม แคลเซียม 538.8 

มิลลิกรัม เหล็ก 35.22 มิลลิกรัม วิตามินซี 368 มิลลิกรัม  

3.การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑแจากกลวยหอม ศึกษาในเรื่อง สี รสชาติ กลิ่น และเน้ือสัมผัส ในระยะเวลา 24 สัปดาหแจาก

การศึกษาพบวาในสัปดาหแที่ 1-15 ลักษณะ สี รสชาติ กลิ่น และเน้ือสัมผัสคงเดิม สวนสัปดาหแที่ 16-18 ลักษณะของสีจะมีสีแดงเขมขึ้นเล็กนอย 
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รสชาติคงเดิมกลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นนํ้าพริกเผาแตกลิ่นของกลวยหอมทองลดนอยลง เน้ือสัมผัสคงเดิมสัปดาหแที่ 19-23 ลักษณะสีออกแดง

คล้ําเล็กนอย รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นนํ้าพริกเผาแตกลิ่นของกลวยหอมทองลดนอยลงกวาสัปดาหแที่ 16-18 เน้ือสัมผัสคงเดิม 

และสัปดาหแที่ 24 ลักษณะสีจะแดงคล้ํา รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นนํ้าพริกเผาแตกลิ่นของกลวยหอมทองลดลงมากกวาสัปดาหแที่

19-23 ลักษณะเน้ือสัมผัสคงเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง 

4.การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคโดยทดสอบในเรื่องของ สี กลิ่น รสชาติ  เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช

กลุมเปูาหมาย จํานวน 100 คน ดานสี มีความชอบมากที่สุดรอยละ 54.0 รองลงมาคือ ชอบมากรอยละ 42.0 เฉยๆรอยละ 4.0 และมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.5 ดานกลิ่น มีความชอบมากที่สุดรอยละ 25.0 รองลงมาคือ ชอบมากรอยละ 65.0 เฉยๆรอยละ 10.0 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ดาน

รสชาติ มีความชอบมากที่สุดรอยละ 46.0 รองลงมาคือ ชอบมากรอยละ 43.0 เฉยๆรอยละ 11.0 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ดานเนื้อสัมผัส มี

ความชอบมากที่สุดรอยละ 43.0 รองลงมาคือ ชอบมากรอยละ 46.0 เฉยๆรอยละ 10.0 ไมชอบมากรอยละ 1.0 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ดาน

ความชอบโดยรวม มีความชอบมากที่สุดรอยละ 39.0 รองลงมาคือ ชอบมากรอยละ 54.0 เฉยๆรอยละ 7.0 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการทดลองศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทองโดยไดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทองและศึกษาใน
เรื่องอัตราสวนที่เหมาะสมในการทํานํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทองไดทําการทดลอง 3 สูตร ผูเชี่ยวชาญใหการยอมรับ สูตรที่ 2  จาก การ
ประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑแจากกลวยหอมทอง ดานสี มีความชอบอยูในระดับคอนขางชอบมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 

4.5 (  = 4.5) ดานกลิ่น มีความชอบอยูในระดับชอบมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ( = 4.26) ดานรสชาติ มีความชอบอยูในระดับคอนขางชอบ

มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย4.35 (  = 4.35) ดานเนื้อสัมผัส มีความชอบอยูในระดับคอนขางชอบมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.31 ( = 4.31) ดาน

ความชอบโดยรวม มีความชอบอยูในระดับชอบมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.532 ( = 4.32) ตามลําดับ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ในการทําโครงการวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณแไดดวยดี คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่สนับสนุนดาน

ทุนวิจัย และขอขอบคุณ คุณคณึง  จันทรสุขสันตแ ผูประกอบการกลวยหอมทองสงออก กลุมแมบานอําเภอพบพระ จังหวัดตากที่ใหความ

อนุเคราะหแดานขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ีจนกระทั่งสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ภาพขั้นตอนการท าผลิตภัณฑแน้ าพริกเผาจากกลวยหอมทอง 

 

1.พริกชี้ฟาูแหงแกะเมล็ดออก หั่นตามขวางเป็นทอนๆ 

 

2.  กระเทียม  ซอยตามยาว 

 

3.  หอมหัวเล็ก  ซอยตามยาว 
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4.  กลวยหอมทองสุกงอมนําไปบดใหละเอียด 

 

5.  ใสนํ้ามันลงกระทะใชไฟออน  เจียวกระเทียม ใหมีสีเหลืองและกรอบ 

 

6.  ใสนํ้ามันลงกระทะใชไฟออน  เจียวหอมแดง ใหมีสีเหลืองและกรอบ 

 

7.ใชไฟกลางพอนํ้ามันรอนจัด ใสพริกแลวคั่วพอพริกพองกรอบตักขึ้น  
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8.  นําหอมแดงที่เจียวแลวไปโขลกใหละเอียด 

 

9.  นํากระเทียมที่เจียวแลวไปโขลกใหละเอียด 

 

10.  นําหอมแดง กระเทียมและพริกที่โขลกละเอียด  นํามาโขลกรวมกัน 

 

 

 

 

 

11. ใสนํ้าตาลปิ๊บลงในกระทะ 
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                    12. ใสนํ้ามะขามเปียกลงในกระทะ 

 

 

13. ใสนํ้าปลาลงในกระทะ 

 

14.ใสกลวยหอมทองสุกที่บดไว 
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15.นํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทอง ที่ผัดเรียบรอยแลว 

 

16.บรรจุลงภาชนะที่สะอาดและปิดฝาใหสนิท 

 
 

17.ผลิตภัณฑแนํ้าพริกเผาจากกลวยหอมทอง 
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การศึกษาออกแบบและสรางเคร่ืองแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
A study of design and construction a machine banknote exchanger as coin. 

 
                                                   มานะ  ทะนะอน1 สิทธิพงษแ เพ็งประเดิม2 กฤษฎา ตุนหนิ้ว3 และ ปณิธาน แกวสุข4 

                         Mana Thanaon, Sittipong  Pengpraderm,  Kritsada  toonnew and Phanitan  kaewsook 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีนําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญควบคุมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรแเป็นตัวควบคุมการ

จําหนายเหรียญ โดยสวนประกอบของเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญมีดังน้ี เครื่องรับธนบัตร ,จอแอลซีดี,คียแแพด,Arduino Mega 
2560 R3,มอเตอรแ DC 12 โวลทแ และ แหลงจายไฟ 12 โวลแท โดยใหผูใชบริการใสธนบัตรใหกับเครื่องรับธนบัตร โดยดูจํานวนเหรียญ                     
ที่เหลืออยูในเครื่องจากจอแอลซีดี เครื่องรับธนบัตรจะสงจํานวนราคาของธนบัตรไปยังไมโครคอนโทรลเลอรแ เครื่องรับธนบัตรสามารถ
รับธนบัตรได ท้ังหมด 3 ชนิด ไดแกธนบัตรชนิดราคา 20บาท,50บาท และ100บาท จากน้ันใหผูใชบริการกดปุุมเลือกชนิดเหรียญที่คียแ
แพดโดยดูวิธีการ กดเลือกจากจอแอลซีดี คียแแพตจะสงคาไปยังไมโครคอนโทรลเลอรแจากน้ันผูใชบริการรับเหรียญ จากชองเหรียญได
ตามท่ีตองการ 

จากการทดสอบโปรแกรมเพ่ือควบคุมการจําหนายเหรียญเมื่อใสธนบัตรในเครื่องรับธนบัตรแลวเลือกชนิดเหรียญตามตองการ 
ไมโครคอนโทรลเลอรแจะสั่งงานใหเครื่องทําการแลกเหรียญตามที่ผูใชบริการไดเลือกกําหนดไว จากการทดสอบทั้งหมดจํานวน 700 
ครั้ง คาเฉลี่ยของการแลกเหรียญ  5 บาท มีความคลาดเคลื่อนที่ 5.15 % จากทั้งหมดจํานวน 350 ครั้ง คาเฉลี่ยของการแลกเหรียญ   
10 บาท มีความคลาดเคลื่อนที่ 1.15 %จากทั้งหมดจํานวน 350 ครั้ง และเครื่องสามารถปูองกันธนบัตรปลอมได 100%จากการ
ทดสอบทั้งหมด 60 ครั้ง 

 
ค าส าคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอรแ, เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
 
Abstract  

This research presents the design and construction of the coin exchange machine using a 
microcontroller. The components of the banknote exchange machine are as follows: banknote receiver, LCD 
display, keypad, arduino mega 2560 r3, 12 volt DC motor and 12 volt power supply. Users can put banknotes on 
the banknote receivers by looking at the amount of coins remaining in the device from the LCD first. Then the 
banknote receiver will send the amount of the banknote to the microcontroller. The banknote receiver can 
receive 3 types of banknotes, ie 20 baht, 50 baht and 100 baht. Users can select the coin type at the keypad. 
The keypad will send the value to the microcontroller. Users can receive coins from the coin slot. 

From testing the program to control the distribution of coins by inserting banknotes in the coin 
exchange machine and selecting the coin type as needed, the microcontroller will order the machine to 
exchange coins as selected. From the total of 700 tests, the average error of 5 baht exchange is 5.15% from 350 
times and the average error of 10 baht exchange is 1.15 % from 350 times. The machine can protect 100% 
counterfeit banknotes from 60 tests. 
  
Keywords: microcontroller, machine banknote exchanger as coin. 
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1. บทน า 
ในปใจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีสูงมาก อีกทั้งยังมีการแขงขันในดานเทคโนโลยีเพื่อที่จะสนองความตองการของมนุษยแ แตสิ่ง

หน่ึงที่คนไทยจะตองเผชิญ คือ การตองการเงินจํานวนมากในการซื้ออุปกรณแเหลาน้ีจากตางประเทศ จึงจําเป็นที่จะตองพัฒนาเครื่องอํานวยความ
สะดวกเหลาน้ีขึ้นเองภายในประเทศ เพื่อลดรายจายในการคาภายในประเทศเครื่องบริการอัตโนมัติสวนใหญในประเทศไทยจะใชแบบหยอด
เหรียญ เชน เครื่องซักผาหยอดเหรียญ โทรศัพทแหยอดเหรียญ ตูเกมสแ ตูนํ้า หรือแมแตเครื่องอํานวยความสะดวกในหางสรรพสินคาในสถานที่ตาง 
ๆ แตจะสังเกตไดวาตามสถานที่ตาง ๆ ที่ตองใชเหรียญน้ัน ยังไมมีที่รองรับในการแลกเหรียญจากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิ ดที่จะสราง
เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญอัตโนมัติที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอรแ เพื่ออํานวยความสะดวกตอประชาชน ซึ่งจะเห็นไดวาเครื่องแลก
ธนบัตรเป็นเหรียญน้ีสามารถทํางานแทนคนไดเน่ืองจากตัวเครื่องมีความสามารถในการรับรูมูลคาของธนบัตร และยังสามารถทํางานไดตลอด 24 
ชั่วโมงอีกดวย โดยมีคาใชจายถูกกวาการจางแรงงานคน และสามารถเขาถึงพื้นที่การใหบริการอยางทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งหากผลิตเครื่องแลก
ธนบัตรเป็นเหรียญน้ีขึ้นมาน้ัน จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหดีขึ้นในอนาคตได 

 
2. วัตถุประสงคแของงานวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาออกแบบและสรางเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
          2.2 เพื่อศึกษาไมโครคอนโทรลเลอรแ ควบคุมการทํางานเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
 
3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 แนวคิดในการออกแบบและสรางเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสวนหน่ึงเป็นการประยุกตแศาสตรแทางวิศวกรรมไฟฟูา เพื่อศึกษาการ
ทํางานของเครื่องแลกธนบัตร ในการใชเครื่องบริการอัตโนมัติสวนใหญเชน เครื่องซักผา  ตูเกมสแ ตูนํ้า ในงานวิจัยน้ี    ผูจัดทําได   ศึกษาขอมูล
จากเว็ปไซตแ และ องคแความรูจากงานวิจัยของ นายมานนทแ พูลกาลังและ นาย ถาวร ศิริสอน ที่ไดจัดทํางานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องแลกธนบัตรเป็น
เหรียญอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอรแ การออกแบบและสรางเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญอัตโนมัติ ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอรแ 
ซึ่งสามารถรับธนบัตรเขามาโดยการหมุนของมอเตอรแ ผานมายังชุด  ตรวจสอบธนบัตร โดยอาศัย Sensor ตรวจอานคาแสงสะทอนที่แสดง
ลักษณะเฉพาะตัว จากธนบัตรจากน้ัน ไมโครคอนโทรลเลอรแจะทําการควบคุมมอเตอรแ 
โดยนําธนบัตรเขาไปเก็บไวในเครื่องแลกธนบัตรเป็น เหรียญ เพื่อใหผูใชบริการสามารถเลือกเหรียญที่ตองการแลกได ผูใชสามารถเลือกชนิดของ
เหรียญที่ ตองการจะแลกโดยการกดสวิตชแแลวเลือกชนิดของเหรียญ โดยมีการแสดงผลบนจอ LCD เพือ่ทําหนาที่ใน การยืนยันชนิดของเหรียญที่
ตองการจะแลก เมื่อผูใชบริการสามารถเลือกเหรียญที่ตองการแลกไดแลว ไมโครคอนโทรลเลอรแจะไปควบคุมมอเตอรแ เพื่อทําการจายเหรียญ ที่
ผูใชบริการตองการแลกออกไปให ผูใชบริการการทดสอบเครื่องที่สรางขึ้นใหผลการทดสอบเป็นที่นาพอใจอยางย่ิง จากการศึกษาขอมูลของผูวิจัย
ดังกลาวแลว ผูวิจัยจึงไดนําความรูจากการศึกษาครั้งน้ีไปประยุกตแใชในงานตามวัตถุประสงคแที่ต้ังไว   สวนหน่ึงจากขอมูลดังกล าวจึง ดําเนินการ 
ออกแบบ/เขียนแบบ ดําเนินการสรางเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญเพื่อทําการทดสอบและเก็บผลการทดสอบเก็บผลเป็นลําดับตอไป 
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4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญที่สรางขึ้น ม ีสวนประกอบด ังน ี้ 

4.1 บล็อกไดอะแกรมการท างานของโครงงาน 

 

ภาพท่ี 1 บล ็อกไดอะแกรมระบบควบค ุมการท ํางานของเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

จากภาพที่ 1 บล ็อกไดอะแกรมระบบควบค ุมการท ํางานเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญแตละสวนทําหนาที่ดังน้ี 
              ตัวรับธนบัตร  ทําหนาที่ รับธนบัตรและตรวจชนิดธนบัตร 
              คียแแพต 4x4  ทําหนาที่ เลือกชนิดเหรียญที่ตองการแลก 
              อารแดูโน                  ทําหนาที่  ประมวณผลตามโปรแกรมที่ต้ังคาไว 
              จอแสดงผล  ทําหนาที่ แสดงผลราคาธนบัตรที่ใสไวที่เครื่อง 

วงจร Drive Motor    ทําหนาที่ สั่งสเต็ปปิ้งมอเตอรแทํางานตามอารแดูโนที่สั่งมา 
              สเต็ปปิ้งมอเตอรแ       ทําหนาที่ เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกจายเหรียญตามชนิดเหรียญที่เลือกไวที่คียแแพต 
 การท ํางานเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญโดยม ีจอแสดงผลท ําการแสดงจํานวนเหรียญที่ประจุอยูในเครื่อง จากน้ันเมื่อมีการร ับ
ค ําส ั่งจากเครื่องรับธนบัตร โดยสามารถรับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ชนิดราคา 50 บาท ชนิดราคา 20บาท และ รวมชนิดราคาทั้งหมด จะส
งส ัญญาณไปใหไมโครคอนโทรลเลอรเพือ่ท ําการ ประมวลผลขอม ูลท ี่ไดรับจากเซนเซอรตามเง ื่อนไขท ี่กําหนดเมื่อประมวลผลส ําเร็จท ําการส
งส ัญญาณ ส ั่งการใหกดเลือกชนิดเหรียญที่จะแลกโดยมีชนิดเหรียญอยู2ชนิดไดแก ชนิดเหรียญราคา 5 บาท และ ชนิดเหรียญราคา 10 บาท 
เมื่อกดชนิดเหรียญในคียแแพต จะทําการสงส ัญญาณไปใหไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อท ําการ ประมวลผลขอม ูลเป็นรอบของมอเตอรแเพื่อทําให
มอเตอรแทํางานและนําเหรียญออกมายังชองจายเหรียญใหผูใชบริการ 
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            4.2 โครงสรางเคร่ืองแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

 

ภาพท่ี 2 แบบโครงสร างของเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

 

 

ภาพท่ี 3 ระบบการจําหนายเหรียญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชองรับธนบัตร 

ชองรับเหรียญ 

จอแอลซีดี 

ปุุมกดคียแแพต 

ทอลําเลียงเหรียญ  
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               4.3หลักการท  างานของเคร่ืองแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

 

ภาพท่ี 4 ผังหล ักการท ํางานของช ุดควบค ุมการเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

โดยผ ูใชบริการใสธนบัตรแลวโปรแกรมจะแสดงราคาธนบัตรที่ใส เมื่อตองการที่จะแลกแลวใหผูใชบริการกดยืนยัน จากน ั้นใหเลือกวา
จะแลกเหรียญชนิดราคาเทาไรเพื่อใหโปรแกรมท ําการแลกเหรียญแกผ ูใชบริการ  

 
5. ผลการวิจัย 
          5.1 ผลการทดสอบราคาของธนบัตรของเคร่ืองแลกธนบัตร 
  สําหรับการทดสอบราคาธนบัตร แบงออกเปนทั้งหมด 3 ประเภท คือ ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ธนบัตรชนิดราคา 50 
และธนบัตรชนิดราคา 100 ซึ่งขณะทดสอบตองปอนแรงดันไฟฟูาใหเครื่องรับธนบัตรกอน แลวใสธนบัตรจึงเปนการอานคาของธนบัตร 

 

ภาพท่ี 5 ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 
ที่มา : [2] 
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ภาพท่ี 6 การทดสอบธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 

 จากภาพที่ 6 เมื่อมีการรับธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แสดงใหเห็นวาเครื่องรับธนบัตรสง  สัญญาณออกมาเปนรูปแบบพัลส 2 พัลสแ 

 

ภาพท่ี 7 ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท 
ที่มา : [2] 

 

 

ภาพท่ี 8 การทดสอบธนบัตรชนิดราคา 50 บาท 

 จากภาพที่ 8 เมื่อมีการรับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แสดงใหเห็นวาเครื่องรับธนบัตรสง  สัญญาณออกมาเปนรูปแบบพัลส 5 พัลสแ             
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ภาพท่ี 9 ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท 
ที่มา : [2] 

 

ภาพท่ี 10 การทดสอบธนบัตรชนิดราคา 100 บาท 

 จากภาพที่ 10 เมื่อมีการรับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แสดงใหเห็นวาเครื่องรับธนบัตร     สงสัญญาณออกมาเปนรูปแบบพัลส 10 
พัลสแ 

  5.2 ทดสอบการแลกเหรียญ 
5.2.1 การทดสอบใสธนบัตรใบละ 20 เพื่อแลกเหรียญ 5 

โดยการใสเหรียญ 5 บาทจํานวน 100 เหรียญ ในทอลําเลียงเหรียญจากน ั้นใสธนบัตรชนิดราคา   20 บาท และกดยืนยันเพื่อแลกเหรียญ 5 บาท 
โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  
 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นเหรียญ 5 บาท ได 98%และ มี
ความคลาดเคลื่อนที่ 2 % 

5.2.2 การทดสอบใสธนบัตรใบละ 50 เพื่อแลกเหรียญ 5 
โดยการใสเหรียญ 5 บาทจํานวน 100 เหรียญ ในทอลําเลียงเหรียญจากน ั้นใสธนบัตรชนิดราคา  50 บาท และกดยืนยันเพื่อแลกเหรียญ 5 บาท 
โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  

การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา  50 บาท เป็นเหรียญ 5 บาท ได 96%มี
ความคลาดเคลื่อนที่ 4 % 

5.2.3 การทดสอบใสธนบัตรใบละ 100 เพื่อแลกเหรียญ 5 
โดยการใสเหรียญ 5 บาทจํานวน 100 เหรียญ ในทอลําเลียงเหรียญจากน ั้นใสธนบัตรชนิดราคา  100 บาท และกดยืนยันเพื่อแลกเหรียญ 5 บาท 
โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  

การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท เป็นเหรียญ 5 บาท ได 92%และ มี
ความคลาดเคลื่อนที่ 8 % 

5.2.4 การทดสอบใสธนบัตรใบละ 20 เพื่อแลกเหรียญ 10 โดยการใสเหรียญ 10 บาทจํานวน 100 เหรียญ ในทอลําเลียงเหรียญ
จากน ั้นใสธนบัตรชนิดราคา  20 บาท และกดยืนยันเพื่อแลกเหรียญ 10 บาท โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  
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 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นเหรียญ 10 บาท ได 100 %ไมมี
คาความคลาดเคลื่อน 

   5.2.5 การทดสอบใสธนบัตรใบละ 50 เพื่อแลกเหรียญ 10 
โดยการใสเหรียญ 10 บาทจํานวน 100 เหรียญ ในทอลําเลียงเหรียญจากน ั้นใสธนบัตรชนิดราคา   50 บาท และกดยืนยันเพื่อแลกเหรียญ 10 
บาท โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  
 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 50 บาท เป็นเหรียญ 10 บาท ได 100 %ไมมี
คาความคลาดเคลื่อน 

5.2.5 การทดสอบใสธนบัตรใบละ 100 เพื่อแลกเหรียญ 10 
โดยการใสเหรียญ 10 บาทจํานวน 100 เหรียญ ในทอลําเลียงเหรียญจากน ั้นใสธนบัตรชนิดราคา   100 บาท และกดยืนยันเพื่อแลกเหรียญ 10 
บาท โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  
 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท เป็นเหรียญ 10 บาท ได 98% และ 
มีคาความคลาดเคลื่อนที่ 2 % 

            5.3 การทดสอบการรับธนบัตรปลอม 
            5.3.1 ธนบัตร ชนิด 20 บาท  
ผลการทดสอบ เมื่อใสธนบัตรปลอม 20 บาท เครื่องรับธนบัตรไมรับธนบัตรปลอมชนิดราคา 20 บาท ได 100% 
                5.3.2 ธนบัตร ชนิด 50 บาท  
ผลการทดสอบ เมื่อใสธนบัตรปลอม 50 บาท เครื่องรับธนบัตรไมรับธนบัตรปลอมชนิดราคา 50 บาท ได 100% 
                5.3.2 ธนบัตร ชนิด 100 บาท 
ผลการทดสอบ เมื่อใสธนบัตรปลอม 100 บาท เครื่องรับธนบตัรไมรับธนบัตรปลอมชนิดราคา 100 บาท ได 100% 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญโดยใชบอรแดไมโครคอนโทรลเลอรแ
ตระกูลArduino Mega 2560 R3ในการควบคุมการจําหนายเหรียญชนิดราคา 5 บาทและ เหรียญชนิดราคา 10 บาทสามารถสรุปผลการวิจัยได
ดังน้ี 
 6.1 เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญที่ควบคุมดวยบอรแดไมโครคอนโทรลเลอรแ สามารถตรวจสอบธนบัตรปลอมได100 % 
 6.2 เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญที่ควบคุมดวยบอรแดไมโครคอนโทรลเลอรแสามารถแลกเหรียญชนิดราคา 5 และ 10 บาทได  
 6.3 คาเฉลี่ยของการแลกเหรียญ 5 บาท มีความคลาดเคลื่อนที่ 5.15 % จากทั้งหมดจํานวน 350 ครั้ง 
 6.4 คาเฉลี่ยของการแลกเหรียญ 10 บาท มีความคลาดเคลื่อนที่ 1.15 % จากทั้งหมดจํานวน 350 ครั้ง 
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สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง “จังหวัดตาก”ในรูปแบบคอมพิวเตอรแชวยสอน 
Instruction media Social Studies Grade 6, "Tak Province"  

In the form of computer-assisted instruction 
 

อ านาจ ทับเกดิ1 และ วีรเกรียติ จันทรี2 

Amnart Tubkerd  and Veerakiat Janthree 

บทคัดยอ 
โครงการวิจัยระดับปริญญานิพนธแเรื่อง “สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “จังหวัดตาก” ในรูปแบบ

คอมพิวเตอรแชวยสอน” มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางสื่อประกอบการเรียนการสอน ในรูปแบบคอมพิวเตอรแชวยสอน สงเสริมความรูเกี่ยวกับทางดาน
สถานที่ วัฒนธรรม ประเพณี ตาง ๆ ในรูปแบบอนิเมชันที่เขาใจงายสําหรับผูสอนและนักเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนมีการพัฒนาโดยใช
โปรแกรม  Adobe flash professional cs6  

จากผลสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จํานวน 25 คน ผลสํารวจดังน้ี เพศหญิงจํานวน 14 คนคิดเป็นรอยละ 
56.00 เพศชายจํานวน 14 คนคิดเป็นรอยละ 44.00 ชวงอายุตํ่ากวา 20 ปีจํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 80.00 ชวงอายุต้ังแต 21 ปีขึ้นไป
จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 20.00 สวนใหญเป็นนักเรียนจํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 80.00 ผูเชี่ยวชาญดานระบบจํานวน 5 คน คิดเป็นรอย
ละ 20.00 ดานระดับการศึกษาสวนใหญตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 80.00 รองลงมาผูเชี่ยวชาญดานระบบซึ่งมีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 16.00  และผูเชี่ยวชาญดานระบบที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 1 คน คิดเป็น
รอยละ 4.00 ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญดานระบบ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด ไดแก ปุุมควบคุมบทเรียนใชงานงายและสื่อความหมายไดชัดเจนมีความพอใจเฉลี่ยมีความพอใจเฉลี่ยรอยละ 5.00 ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจจากนักเรียนโดยวัดจากระดับความพึงพอใจเต็ม 5 คะแนนผลการประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก เสียงประกอบมีความ
เหมาะสมมีความพอใจเฉลี่ยรอยละ 4.65 

 
ค าส าคัญ : สื่อการเรียนการสอน, สังคมศึกษา, จังหวัดตาก, อนิเมชั่น 
 
Abstract 

Undergraduate Research Program "Social Studies Teaching Media Grade 6 on "Tak Province" in the form of 
computer-assisted instruction "aims to create teaching materials in the form of computer-assisted instruction. To promote 
knowledge about places, cultures and traditions in a format that is easy to understand for teachers and students By 
instructional media developed by using Adobe flash professional cs6. 

According to the survey of the satisfaction of the system users, 25 people. The survey results are as follows: 14 
women, accounting for 56.00 percent, males 14 people, representing 44.00 percent, under 20 years of age, 20 people, 
representing hundreds. 80.00 per person, aged 21 years and over, 5 persons, representing 20.00 percent, most of which 
are 20 students, representing 80.00 percent, system experts, 5 persons, representing 20.00 percent. Most educational 
levels Less than 20 undergraduates, accounting for 80.00 percent, followed by system experts with 4 higher education 
degrees, 16.00 percent, and system experts at the bachelor's degree level, 1 person 4.00% of the survey results from 
system experts Which is measured from the satisfaction level of 5 points. The results of the most satisfied evaluation are 
the lesson control buttons, easy to use and meaningful communication, average satisfaction, average satisfaction of 5.00 
percent. Satisfaction survey results From students, measured from the satisfaction level of 5 points. The results that are 
most satisfied are the sound effects that are appropriate, with an average satisfaction of 4.65 percent. 

 
Keyword : Computer Aided Instruction (CAI), Social Studies, Tak Province, Animation 

 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1205 

บทน า 

 ปใจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงรูปแบบของการศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นใน

หลาย ๆ โรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชน เชน โรงเรียนศรีวิทยา ในอําเภอบานตาก มีการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับสิ่งแวดลอม วาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มีความสัมพันธแกันและมี ความ

แตกตางอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถปรับตนเองเขากับบริบทสภาพแวดลอม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ 

คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ไดแก 

ภูมิศาสตรแ ซึ่งในสาระการเรียนรูดานภูมิศาสตรแ เป็นวิชาที่มีลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศ

ของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ โดยทางผูสอนไดมีจัดการเรียนการสอนในเรื่อง จังหวัดในแตละภูมิภาคของประเทศไทย แตภายในบทเรียน

ไมมีการเจาะลึกลงไปในจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่จะกลาวถึงคือ จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมา สถานที่ทองเที่ยว เชน นํ้าตกทีลอซู ซึ่ง

เป็นนํ้าตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย และประเพณีที่งดงาม ทําใหผูเรียนขาดความรูความเขาใจในจังหวัดตาก ผูสอนจึงตองการสื่อที่เขา มา

ประกอบการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรแในรูปแบบ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็นการนําคอมพิวเตอรแมาสรางเป็น

บทเรียนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ สื่อการสอน คือ วัสดุอุปกรณแและวิธีการซึ่งถูกนํามาใชในการเรียนการสอน เพื่อเป็น

ตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติ จากผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียน ชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยาง

สะดวกและมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคแของการเรียนการสอนที่ต้ังไว 

จากที่กลาวมาขางตน ผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญของปใญหา จึงมีแนวคิดที่จะทําสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จังหวัดตาก เพื่อใชประกอบการสอนใหแกครูผูสอน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใหแกนักเรียน 

 

วัตถุประสงคแของการวิจัย 

1. เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จังหวัดตาก 

     2. เพื่อใชประกอบการสอนใหแกผูสอน โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตแใชในการเรียนการสอน  

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใหแกนักเรียนในวิชาสังคมศึกษา 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

[1] สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เก่ียวกับความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเรื่อง ราว

เกี่ยวกับภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ เศรษฐศาสตรแ หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังค ม

ศึกษาจึงชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจวามนุษยแดํารงชีวิตอยางไร และเขาใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา ตาม

เหตุปใจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจผูอื่น ยอมรับในความแตกตาง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถนําความรูไป

ปรับใชในการดําเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมอยางเป็นสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเปูาหมายที่แทจริงของ

การเรียนวิชาสังคมศึกษา 

ประโยชนแของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ในวัยประถมตน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) เด็ก ๆ จะไดประโยชนแจากการเรียนรูสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังน้ี 

ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่น ที่อยูอาศัยและเชื่องโยงประสบ การณแไปสูโลกกวาง 

 ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ มีขอมูลที่จําเป็นตอการพัฒนาใหเป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม

หลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูรวมกัน และการทํางานกับผูอื่น มีสวน

รวมในกิจกรรมของหองเรียน และไดฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะบูรณาการ ไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปใจจุบันและ

อดีต มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเป็นผูผลิต ผู บริโภค รูจัก

การออมขั้นตนและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตรแ ประวัติศาสตรแ และภูมิ

ปใญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทําความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป 

 

[2] คอมพิวเตอรแชวยสอนแบบจ าลองสถานการณแ (Computer-Based Simulation) คอมพิวเตอรแชวยสอบแบบจําลอง

สถานการณแ คือ จะเป็นการใชคอมพิวเตอรแเป็นเครื่องมือ ในการจําลองสถานการณแเพื่อการเรียนการสอนโดยเห็นวาคอมพิวเตอรแสามารถสราง

ปฏิสัมพันธแ ระหวางผูเรียนกับโปรแกรมที่ออกแบบไดเป็นอยางดีสวนใหญจะเป็นการสรางสถานการณแจําลอง เพื่อเลียนแบบกระบวนการทดลอง

หรือการปฏิบัติเพื่อหาผลของคอมพิวเตอรแจําลองสถานการณแ ตอปใญหาที่เกิดขึ้นจริง เป็นการศึกษาจากหองเรียนนําไปสูสถานการณแในโลกแหง

ความจริงเน่ือง จากผูเรียนมักมีปใญหาในการนําความรูไปใชในชีวิตจริง (เลวิสสเตรแนและลินนแ, 1993) ตัวอยางที่สนับสนุนการเรียนรูแบบรวมมือ 

ดังน้ี 1.1 มัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีที่ชวยใหคอมพิวเตอรแสามารถผสมผสานกันระหวาง ขอความขอมูลตัวเลข ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงไว

ดวยกันไดรับการพัฒนาใหกาวหนาอยางรวดเร็วและใชคอมพิวเตอรแแสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิด เขาดวยกันทั้งตัว อักษร รูปภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหววิดีโอ 1.2 สตอรี่บอรแด การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวแสดงรายละเอียดที่จะมีในแตละกรอบ หรือแตละหนาจอที่จะปรากฏกับ

ผูเรียน วาจะมีอะไรบาง เชน ขอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรีเสียงพูดและแตละอยางน้ันมีลําดับของการปรากฏวา อะไรจะปรากฏขึ้น

กอนหลงอะไรจะปรากฏพรอมกันเป็นการออกแบบอยางละเอียด  ในแตละหนาจอกอนที่จะลงมือใชโปรแกรม 1.3 ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพเคลื่อนไหวที่สรางขึ้นโดยการนําภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพมาฉาย ตอเน่ืองกันดวยความเร็วสูงทําใหเกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหวโดยปกติ

ความเร็ว ของภาพเคลื่อนไหวจะฉายดวยความเร็วที่ตางกันขึ้นอยูกับชนิดของการแสดงผล (Output) 1.4 เสียง เป็นสวนสําคัญในการสรางความ

เขาใจเป็นพ้ืนฐานใหกับผูชมวาเรื่องเป็นอยางไรและยังเป็นการเชื่อมโยงใหเรื่องราวติดตอกันสื่อเรื่องราวตามบทบาทของ  ตัวละครเป็นการสื่อ

ความหมายใหตรง ตามเน้ือเรื่องที่สั้น กระชับและสัมพันธแกับภาพเกิดรูสึกทําสมจริงสมจัง มีจินตนาการเชน เสียงระเบิด เสียงฟูารอง เป็นตนราว

กับได เขาไปอยู ในเหตุการณแหรือสถานที่น้ันดวย 1.5 Flash เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในดานการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่

ไดรับความนิยมมากที่สุดในปใจจุบัน เป็นผลิตภัณฑแของบริษัท Adobe (เดิมคือ Macromedia) ซึ่งไดพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือตาง ๆ ใหมี

ความสามารถใชงานได สามารถใชผลิตสื่อการสอนเชิงโตตอบ ( Interactive) สื่อการนําเสนอ เกมสแ แบบทดสอบเว็บไซตแวีดิโอฐานขอมูลงาน

กราฟิกและสรางภาพเคลื่อนไหวหรือแม แตภาพยนตรแการแตูนแอนิเมชัน 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การสรางสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จังหวัดตาก โดยคนควาและรวบรวมเน้ือหาจากเว็บไซตแ 

และสวนมากเน้ือหาที่ไดจะมาจากเว็บไซตแตาง ๆ ที่นํามารวบรวมเอาไว เพื่อใหไดเน้ือหารายวิชาที่ครบถวนสมบูรณแ ศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการเรียน

การสอนของบุคคลอื่นที่ใชโปรแกรม Adobe Flash และไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอและขั้นตอนการนําเสนอที่สามารถทําใหผูเรียนมี

ความสนใจที่จะเขาใจในเน้ือหารายวิชาไดงายขึ้น 

1. ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานของขอมูลรูปแบบตาง ๆ ในลักษณะเน้ืองาน 

2. วิเคราะหแและออกแบบรูปแบบระบบ เชน การออกแบบขั้นตอนการทํางาน การออกแบบ หนาจอ 

3. สรางสื่อการสอน 

4. ทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไขปใญหา 

5. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผล 
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การออกแบบผังงานการใชสื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงานสื่อ เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะพบหนาจอแรกของโปรแกรม เมื่อคลิกเขาไปผูใชงานสามารถเลือกไดวาจะเขาสูบทเรียน

หรือจะทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยเมนูบทเรียนแบงออกเป็นเมนูยอยอีก 5 เมนู และเมนูแบบทดสอบหลังเรียนอีก 1 เมนู 

การออกแบบหนาจอของสื่อการเรียนการสอน 

 

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบหนาเมนู 
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หนาเมนูหลักจะแบงออกเป็น 6 เมนู โดยแตละเมนูจะมีเน้ือหาเพื่อเขาไปศึกษาอยูภายใน 

 

ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบหนาแบบทดสอบ 

แบบทดสอบจะมี 2 แบบ คือ แบบปรนัย และแบบเลือกรูปภาพ โดยในแตละแบบทดสอบจะมีคําถามทั้งหมดจํานวน 20 ขอ 

 

ภาพที่ 3 แสดงการออกแบบหนาประวัติความเป็นมา 

ในสวนของเน้ือหา จะมีการแสดงขอมูลตาง ๆ โดยในแตละหัวขอดังน้ีคือ  

1. ประวัติความเป็นมา  

2. ที่ต้ัง อาณาเขต แผนที่  

3. คําขวัญ/สัญลักษณแ  
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ภาพที่ 4 แสดงการออกแบบหนาขอมูลอาํเภอ 

มีการแสดงขอมูลเน้ือหาเกี่ยวกับความเป็นมา สถานที่ทองเที่ยว และประเพณีทั้ง 9 อําเภอ โดยสามารถเลือกเขาไปศึกษาในแตละอําเภอได 

 

ผลการวิจัย 

 

ภาพที่ 5 แสดงเมนูหลัก 
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ภาพที่ 6 แสดงหนาแบบทดสอบปรนัย 

 

ภาพที่ 6 แสดงหนาประวัติความเป็นมา 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงหนาขอมูลอาํเภอ 
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ผลการด าเนินงาน 

จากการรวบรวมแบบสอบถามระดับคุณภาพคะแนนเต็ม 5 และนํามาวิเคราะหแและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อการ

เรียนการสอนสําหรับผูสอน มีดังน้ี 

1. เน้ือหาของบทเรียนสอดคลองกับจุดประสงคแการเรียนรู คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.8 อยูในระดับดีมาก 
2. เน้ือหามีความถูกตองชัดเจน คิดเป็นคาเฉลี่ย 4 อยูในระดับดีมาก 
3. การใชภาษาถูกตองเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.6 อยูในระดับดีมาก 
4. การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุนตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.6 อยูในระดับดีมาก

ที่สุด 
  5.  ขนาด ตัวอักษร  สี ตั วอักษร  อ านง า ย  และสีพื้ นหลั งมี ค ว าม เหมาะสม  คิ ด เป็ นค า เฉลี่ ย  3 . 6  อ ยู ใ น 

   ระดับดีมาก 
  6. ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว สอดคลองกับเน้ือหา คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.4 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  7. ปุุมควบคุมบทเรียนใชงานงายและสื่อความหมายไดชัดเจน คิดเป็นคาเฉลี่ย 5 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  8. สีที่ใชมีความเหมาะสมสบายตา คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.4 อยูในระดับดีมาก 
  9. ภาษาที่ใชเหมาะสมเขาใจงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.6 อยูในระดับดีมาก 

  10. แบบทดสอบสอดคลองกับเน้ือหาในแตละหัวขอ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4 อยูในระดับดีมาก 
  11. ตัวเลือกถูกและผิด มีความเหมาะสม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4 อยูในระดับดีมาก 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเรียน มีดังน้ี 
  1. บทเรียนมีควานาสนใจ และดึงดูดใจ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.3 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  2. ตัวอักษรชัดเจนอานไดงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.6 อยูในระดับดีมาก 
  3. สีสันของบทเรียนและความสวยงามของหนาจอ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  4. ปุุมตาง ๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใชงานไดงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  5. เน้ือหาเขาใจงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.9 อยูในระดับดีมาก 
  6. ปริมาณเน้ือหากําลังดี ไมมาก ไมนอยเกินไป คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.3 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  7. การนําเสนอเน้ือหางายตอการทําความเขาใจ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.5 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  8. ภาพประกอบมีความคมชัดสวยงาม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.2 อยูในระดับดีมาก 
  9. เสียงประกอบมีความเหมาะสม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.65 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  10. แบบฝึกหัดมีวิธีการเลือกคําตอบงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.55 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  11. การใชงานบทเรียน งาย และสะดวก ไมมีขอติดขัด คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.6 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  12. ทานไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผานบทเรียนมัลติมีเดียน้ี คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.55 อยูใน  ระดับดีมากที่สุด 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ไดมีการสรางสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “จังหวัดตาก” โดยในตัวโปรแกรมไดแบงเป็น 6 เมนูหลัก 

และเน้ือหาอีก 4 เรื่องยอย ซึ่งสามารถนําไปใชกับโรงเรียน   ตาง ๆ ที่สนใจในเรื่อง จังหวัดตาก ในรายวิชาสังคมศึกษา 

โดยมสีรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเรียน ดังน้ี 
  1. บทเรียนมีควานาสนใจ และดึงดูดใจ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.3 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  2. ตัวอักษรชัดเจนอานไดงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.6 อยูในระดับดีมาก 
  3. สีสันของบทเรียนและความสวยงามของหนาจอ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  4. ปุุมตาง ๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใชงานไดงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  5. เน้ือหาเขาใจงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.9 อยูในระดับดีมาก 
  6. ปริมาณเน้ือหากําลังดี ไมมาก ไมนอยเกินไป คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.3 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  7. การนําเสนอเน้ือหางายตอการทําความเขาใจ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.5 อยูในระดับดีมากที่สุด 
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  8. ภาพประกอบมีความคมชัดสวยงาม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.2 อยูในระดับดีมาก 
  9. เสียงประกอบมีความเหมาะสม คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.65 อยูในระดับดีมากที่สุด 

  10. แบบฝึกหัดมีวิธีการเลือกคําตอบงาย คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.55 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  11. การใชงานบทเรียน งาย และสะดวก ไมมีขอติดขัด คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.6 อยูในระดับดีมากที่สุด 
  12. ทานไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผานบทเรียนมัลติมีเดียน้ี คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.55 อยูในระดับดีมากที่สุด 

 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการวิจัยน้ี  ผูจัดทําเห็นวายังคงมีสวนที่สามารถพัฒนาตอไปอีกในอนาคต เชน การพัฒนา

ซอฟตแแวรแใหมีความสวยงามมากขึ้น และมีลูกเลนมากขึ้นเพื่อรองรับขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหรือสถานที่ทองเที่ยวตาง  ๆ ที่เพิ่มมาในอนาคต 

หรือนําเสนอในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูจัดทําโครงการขอขอบคุณผูที่มีสวนทําใหการวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว 

1. นายศฤงคาร ใจปในทา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิทยา 

 2. อาจารยแประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ตาก 

 3. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา นนา 

ตาก 
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เคร่ืองเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ 
 Vacuum Whiteboard Ink Refill 

 
ณัฐวรรธนแ เพ็ชรวงษแ1 และ สรยุทธ สัยยะสัตยแ2 

Nuttawat Petchwong and Sorayut Seyyased 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพ่ือ (1) สรางเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ (2) ประเมินประสิทธิภาพเครื่องเติม
หมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ และ (3) ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนตแ 
 ดําเนินการโดยการนําหลักของสุญญากาศมาใชสรางแรงดันภายในขวดนํ้าหมึกเพ่ือใหนํ้าหมึกไหลเขาสูหัวเติมนํ้าหมึกโดยใช
ลูกยางสุญญากาศเป็นอุปกรณแในการควบคุม ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใชงานจากอาจารยแภายในวิทยาลัยจํานวน 
30 คน วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยพบวาเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับมาก และผูใชมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: เครื่องเติมหมึก,สุญญากาศ  
 
Abstract 
 The objectives of the research were to (1) produce the Vacuum Whiteboard Ink Refill (2) evaluate its 
efficiency and (3) evaluate the satisfaction of the users in Automotive Technological college. 
 The vacuum system is the major factor for this with the pressure of ink flowing control by the rubber bulb. 
 Mean ( X ) and standard deviation (S.D.) are presented as the results. The efficiency was at the high level 
and the users were satisfied with the Vacuum Whiteboard Ink Refill at the highest level  
 
Keywords: Ink Refill, Vacuum. 
 
บทน า 
 ปใจจุบันสถานศึกษาจํานวนมาก ยังคงนิยมใชปากกาไวทแบอรแดในการเขียนคําอธิบาย รายระเอียดในการสอนหรือเน้ือหาการสอนที่
ไมมีในเน้ือหาบทเรียน เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเติมจากเน้ือหาภายในบทเรียน แต เน่ืองจากปากกาไวทแบอรแดเมื่อใชไปในระยะหน่ึง
หรือเปิดฝาทิ้งไวนํ้าหมึกที่อยูภายในจะเกิดการระเหยทําใหนํ้าหมึกแหงจึงเป็นปใญหาทําใหผูสอนตองเติมนํ้าหมึกในปากกาไวทแบอรแดเป็นประจํา 
อุปกรณแที่ใชในการเติมนํ้าหมึกในปใจจุบันจะใชหลอดดูดนํ้าหมึก ซึ่งหลอดดูดนํ้าหมึกน้ันจะมีระยะเวลาการใชงานไดไมนาน เน่ืองจากเป็น
พลาสติกเมื่อดูดนํ้าหมึกเขาไปในหลอดดูดแลวสารเคมีที่อยูในนํ้าหมึกจะทําใหพลาสติกเริ่มเปื่อยและแตกออกทําใหไมสามารถใชงานไดตอ และ
ยังใชเวลานานในการเติมแตละครั้ง อีกทั้งในขณะเติมนํ้าหมึกในปากกาไวทแบอรแดยังมีโอกาสที่ ผูสอนจะเติมนํ้าหมึกลนและสัมผัสกับนํ้าหมึก
โดยตรงทั้งผิวหนังและเสื้อผา ดังน้ันผูวิจัยจึงคิดเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศขึ้น เพื่อชวยลดปใญหาการสัมผัสโดนสารเคมีโดยตรง 
ชวยลดระยะเวลาการเติมใหรวดเร็วย่ิงขึ้น และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกรวดเร็วแลวแกปใญหาอุปกรณแที่ไมทนทาน เติมแลวสามารถใชงานได
นานกวาเดิม 
 
 

                                                             
1 ครูวิชาชีพ วทิยาลัยเทคโนโลยยีานยนตแ E-mail: Nuttawattme@hotmail.com โทร. 086-3235078            
2 ครูวิชาชีพ วทิยาลัยเทคโนโลยยีานยนตแ  
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วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ 
 2. ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ 
 3. ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ 
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 วีรศักด์ิ มะโนนอม (2557 : 142) การไหลในทอและการไหลในทอโคง ของไหลที่ไหลในทอมีการไหลแบบราบเรียบและปใ่นปุวน การ
ไหลภายในทอจะมีคาความเสียดทานภายในทอทําใหเกิดการสูญเสียกําลังภายในทอ ซึ่งมีอยูสองลักษณะ คือ การสูญเสียหลัก เกิดจากความเสียด
ทานของผิวทอขนาดของทอ ความยาวของทอ และความเร็วในการไหล การสูญเสียรอง เกิดจากการไหลในทอผานขอตอ ของอ และลิ้น 
 ฉัตรชัย ลาภรังสิรัตนแ (2559 : 150) เช็ควาลแว (Check Valve) เรียกอีกชื่อหน่ึงวา วาลแวกันกลับ คืออุปกรณแในระบบนํ้า ทําหนาที่
ควบคุมใหนํ้าไหลไปในทิศทางเดียว ปูองกันไมใหนํ้าไหลยอนกลับเมื่อปใ๊มนํ้าหยุดทํางาน ใชติดต้ังคูกับปใ๊มนํ้า เพื่อปูองกันไมใหนํ้าไหลยอนกลับเขา
ตัวปใ๊มเมื่อไมมีการเปิดใชนํ้า หากนํ้าไหลยอนกลับเขาปใ๊มจะไดใหระบบรวน นําไปสูอายุการใชงานที่ไมเหมาะสม  
  พลวัตร พิลัยสันกิต (2559 : Online) โปรแกรม SolidWorks เป็นโปรแกรมออกแบบ 3มิติ  ซึ่งใชงานกันอยางแพรหลายทั้งใน
ระดับการศึกษาและระดับอุตสาหกรรม  มีทั้งการขอมูลในเว็บไซตแตางๆ มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีสถานที่ที่จัดสอนโปรแกรม
โดยเฉพาะ และมีคนที่รับสอนนอกสถานที่ ทําใหโปรแกรม SolidWorks มีผูใชจํานวนมากเพราะมีแหลงศึกษาที่หาไดงาย  และสามารถฝึกใชงาน
ไดอยางเร็ว 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีผูวิจัยมุงเนนที่จะสรางเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ เพื่อใชงานภายในสถานศึกษา ทางผูวิจัยไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับระบบสุญญากาศและสํารวจย่ีหอปากกาไวทแบอรแดรุนที่สถานศึกษานิยมใชกันมากที่สุด จากน้ันใชหลักการจากระบบสุญญากาศมา
ทดลองกับอุปกรณแตางๆดังน้ี  

1.วัสดุอุปกรณแหลักที่ใชสรางเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศจะเป็นวัสดุอุปกรณแที่หางายในทองตลาด เชน วาลแวกันกลับ 
ลูกยางสุญญากาศ สายยางแบบใส กระบอกฉีดยา วาลแวสามทาง ซึ่งอุปกรณแเหลาน้ีไดถูกนํามาทดลองเพื่อสรางระบบสุญญากาศของเครื่องเติม
หมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ  

2.โดยการทดลองครั้งแรกทางผูวิจัยไดมีการเจาะรูที่ฝาขวดนํ้าหมึกเพื่อตอสายยางเขาไปโดยใชกระบอกฉีดยาเป็นตัวทําแรงดัน แต
กระบอกฉีดยาแตละขนาดไมสามารถใหแรงดันมากพอเทาที่ควร ทางผูวิจัยจึงเปลี่ยนอุปกรณแสรางแรงดันสุญญากาศจากกระบอกฉีดยาเป็นลูก
ยางสุญญากาศแทนเพื่อเป็นตัวเพิ่มแรงดันสุญญากาศอยางสม่ําเสมอ ผลที่ไดคือลูกยางสุญญากาศสามารถเพิ่มแรงดันสุญญาก าศไดมากกวา
กระบอกฉีดยา จึงทําใหวัสดุที่ใชเพิ่มแรงดันสุญญากาศน้ันมีความเหมาะสมกับเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ  

 3.อุปกรณแตางๆที่ใชในการทดลองสรางเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศในครั้งแรกมักจะเสียหายเน่ืองจากภายในนํ้าหมึก
น้ันมีสารเคมี และทินเนอรแทําใหอุปกรณแบางอยางไมสามารถทนตอสารเคมีไดในเวลานานและไดรับความเสียหาย เชน สายยางแบบใส ซึ่งทาง
ผูวิจัยจึงเปลี่ยนวัสดุตางๆ และทําการทดลองกับสายยางแบบตางๆ จนพบสายยางที่มีคุณภาพและสามารถทนตอสารเคมีในนํ้าหมึกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

4.ผลการทดลองครั้งสุดทายหลังจากเปลี่ยนวัสดุอุปกรณแที่มีคุณภาพมากขึ้นจึงทําใหเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศ
สามารถใชงานไดดี และเติมนํ้าหมึกในปากกาไวทแบอรแดไดตามที่ออกแบบไว โดยตัวโครงสรางของเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศน้ัน 
ผูออกแบบไดสรางใหมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนยายไดสะดวก อุปกรณแทุกชิ้นภายในสามารถถอดเปลี่ยนทําความสะอาดได และทําการทดลองใช
จริงโดยอาจารยแ 30 ทาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนตแ 

 
ผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัยเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศที่สรางขึ้น พบวามีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ( X = 4.19 S.D.= 0.37) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานคุณคาอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.68 S.D.= 0.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายการยอยพบวา ดานความ

เหมาะสมของตนทุนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.73 S.D.=0.44) สวนดานความพึงพอใจของผูใชงานพบวาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.65 
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S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความพึงพอใจดานความปลอดภัยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.70 S.D.= 0.43) และเมื่อพิจาณา

รายการยอยพบวา ความพึงพอใจดานการลดความเสี่ยงในการสัมผัสผิวหนัง/เสื่อผาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80 S.D.= 0.40) 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวา เครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศมีประสิทธิภาพในระดับมากและผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี   
 1.ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของเครื่องเติมหมึกสุญญากาศอยูในระดับมากโดยดานความเหมาะสมของตนทุนอยูในระดับมากที่สุด 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเครื่องเติมหมึกปากกาไวทแบอรแดสุญญากาศที่ผลิตขึ้นใชโปรแกรมการออกแบบที่เป็นมาตรฐานเหมาะกับประเภทของ
สิ่งประดิษฐแอีกทั้งใชวัสดุที่มีตนทุนไมมาก โดยในสวนฐานใช อะคริลิค  อลูมิเนียม และรีเวท เป็นวัสดุหลัก ในสวนของการไหลผานของนํ้าหมึก 
และตัวควบคุมใชสายยางประเภทปูองกันแอลกอฮอลแ และลูกยางสุญญากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณแที่จัดหาซื้องายตามทองตลาดทั่วไป 
 2.ผลการประเมินความพึงพอใจพบวาอยูในระดับมากที่สุด โดยรายการยอยที่พบอยูในระดับมากที่สุด คือ การลดความเสี่ยงในการ
สัมผัสผิวหนัง/เสื้อผาทั้งน้ีเน่ืองมาจากนํ้าหมึกเป็นสารเคมีเมื่อสัมผัสผิวหนังบางทานอาจเกิดอาการแพ อักเสบ หรือหกเปรอะเปื้อนเสื้ อผาจะทํา
ความสะอาดยาก บุคลากรใหความสําคัญกับสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสําคัญจึงทําใหความพึงพอใจความปลอดภัย และมั่นใจในการใชงาน  
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.ควรมีการประเมินจากบุคลากรภายนอกวิทยาลัยเพื่อใหแบบประเมินมีคุณภาพ และความนาเชื่อถือมากขึ้น 
 2.ควรมีการพัฒนาใชวัสดุอื่นในการสงผานนํ้าหมึกหรือการควบคุมอัตราไหลของนํ้าหมึกโดยใชระบบไฟฟูา  
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เคร่ืองวัดกระแสโซลารแเซลลแแบบติดต้ังอยูกับที่พิกัด 15 แอมแปรแ 
Solar cell-mounted Current Instrument Rate 15 Ampere 

 
นฤมล ดนีะ1, วิภาวี พึ่งทองค า2 และ สวัสดิ์ ยุคะลัง3 

Nareumon Deena, Wiphavee Pheongthongkham and Sawat Yukhalang 
 
บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอเกี่ยวกับการออกแบบวงจรเครื่องวัดกระแสโซลารแเซลลแแบบติดต้ังอยูกับที่พิกัด 15 แอมแปรแดานชุดแผง
โซลารแเซลลแ ที่ออกแบบเพ่ือใชสําหรับเป็นการวัดกระแสไฟฟูากระแสตรงจากแผงและแสดงคาที่ติดต้ังในสถานที่ใชงานจริง มีความ
สะดวกในการใชและประหยัด สามารถใชวัดและติดต้ังในสถานที่จริงของแผงทดสอบที่ระดับแรงดัน 17.6 โวลตแ 80 วัตตแ, 24.1 โวลตแ 
200 วัตตแ และ 39.17 โวลตแ 370 วัตตแของแผงตามลําดับ ผลการทดสอบสามรถใชวัดคากระแสไฟฟูาเฉลี่ยทั้งสามระดับแรงดันไดที่ 
4.27 แอมแปรแ, 8.0 แอมแปรแ และ 9.26 แอมแปรแ สําหรับการจายโหลดแสงสวาง 80 วัตตแ, 200 วัตตแ และ 360 วัตตแ ตามลําดับ ที่
ระดับความเขมเฉลี่ยตอแผง 815 วัตตแตอตารางเมตร มีคาความคลาดเคลื่อนของกระแสตามขนาดพิกัดคิดเป็น 5.11%, 2.44% และ 
4.43% มีประสิทธิภาพการจายโหลดเฉลี่ย 78.4, 70.8 และ 63.3 เปอรแเซ็นตแ ตามลําดับ 

 
ค าส าคัญ: เครื่องวัดกระแสไฟฟูา, โซลารแเซลลแ, ความเขมของแสง 
   
Abstract 

This paper presents the design of a solar cell-mounted current instrument rate 15 ampere at solar cell 
panel. Designed to be used to measure direct current from the panel and display the values that installed in the 
actual use with ease of use and saving can be used to measure and install in the actual location. Convenient to 
use and economical can be used to measure and install in the actual location of the test panel at a voltage of 
17.6 volts 80 watts, 24.1 volt 200 watts and 39.17 volts 370 watts of panels respectively. The test results average 
current of three voltage levels at 4.27 amperes, 8.0 amperes and 9.27 amperes for lighting load 80 watts, 200 
watts and 360 watts, respectively, at the average radiation intensity of 815 watts per square meter, there is a 
current tolerance of 5.11%, 2.44% and 4.43% with average load efficiency of 78.4, 70.8 and 63.3 percent 
respectively. 
 
Keywords: Current Instrument, Solar Cell, Radiation Intensity 
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1. บทน า 
ตามมติ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 กําหนดเปูาหมายการใชพลังงานทดแทน (Renewable Energy: RE) ใหมีคา 

30% ตอการใชพลังงานรวมขั้นสุดทายในปี พ.ศ.2579 โดยแบงออกเป็นสัดสวนการใช RE ในภาคไฟฟูา 20% หรือ 19,684.40 MW ในขณะที่
ปใจจุบันมีคาเพียง 4.27% เทาน้ัน และในปี พ.ศ. 2558 ภาครัฐไดประกาศใชแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ฉบับใหม (พ.ศ. 
2558–2579) ซึ่งปรับปรุงมาจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป ี(พ.ศ. 2555–2564) อันจะทําใหปริมาณการ
ใชพลังงานคาดการณแในปี พ.ศ. 2564 อยูที่ประมาณ 100,000 ktoe หรือ เปูาหมายการทดแทนรอยละ 25% (สํานักนโยบายและแผน กระทรวง
พลังงาน, 2558) ประเทศไทยไดจึงพิจารณาการเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนและการใชอยางกวางขวางมากย่ิงขึ้น ทั้งยังมีนโยบายรัฐบาล
ที่สงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนดวยระบบผลิตพลังงานไฟฟูาและความรอนรวมเป็นสวนหน่ึงที่กระตุนใหเกิดการลงทุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงาน การใชพลังงานจากเซลลแแสงอาทิตยแ พลังงานลม มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา จึงไดรับความนิยมมากขึ้นใน
ปใจจุบัน(บุญยัง ปลั่งกลาง, 2556) และประเทศไทยในปใจจุบันการไฟฟูาทั้งสามหนวยงานไดใหเอกชนและประชาชนผูสนใจไดลงทุนผลิตไฟฟูา
จากเซลลแแสงอาทิตยแจําหนายใหการไฟฟูาตามขอบเขตเงื่อนไขของแตละที่ (สํานกพลังงานทดแทนและอนุรักษแพลังงาน กระทรวงพลังงาน , 
2556) และในปี 2562 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มีมติโครงการโซลารแรูฟท็อปภาคประชาชน จะกําหนดใหประชาชนขาย
ไฟฟูาเขาระบบไดไมเกิน 10 KVA (กิโลโวลตแแอมป) ตอบาน 1 หลัง ในชวงไตรมาส 3 ปี 2562 ที่ 100 เมกกะวัตตแ ทําใหการผลิตไฟฟูาจากระบบ
โซลารแเซลลแมีการเจริญเติบโตขึ้นอยางมาก 

ดังน้ันคณะผูวิจัยไดมีแนวทางคิดที่จะออกแบบและสรางชุดเครื่องวัดกระแสโซลารแเซลลแแบบติดต้ังอยูกับที่ สําหรับการตรวจวัดเบื้องตนของ
ผูดูแลบํารุงรักษาระบบแผงโซลารแเซลลแตางๆ ที่มีความประหยัดใชงานไดงาย สะดวก และเหมาะสมกับสภาพหนางานที่ตําเนินการติดต้ัง โดยไดมี
การนําอุปกรณแวงจรการตรวจวัดคาไฟฟูากระแสตรงพื้นฐานมาประยุกตแใชกับพลังงานเซลลแแสงอาทิตยแมาใชใหเกิดประโยชนแ เพื่อสําหรับงาน
ตรวจสอบบํารุงรักษาและปูองกันอุปกรณแแผงโซลารแเซลลแในการจายโหลดใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เป็นตนแบบของการประยุกตแใชกับระบบ
อื่นๆได 

 
2. ชุดเคร่ืองวัดกระแสโซลารแเซลลแท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

การออกแบบระบบของโครงงานวิจัยน้ีไดออกแบบวงจรของชุดเครื่องวัดกระแสโซลารแเซลลแแบบติด ต้ังอยูกับที่ทดสอบกับชุดการรักษา
ระดับแรงดันสําหรับโหลดแสงสวางดวยระบบสวิตชแตัดตออัตโนมัติแบบเลือกใชสองแหลงจายแสงสวางและติดต้ังชุดดวงโคมไฟฟูาแสงสวางโรง
จอดรถที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก (สวัสด์ิ ยุคะลัง, 2560) 
2.1 ระบบโซล่ารขเซลลขทคใ่ชดงานและการทดสอบ 

ชุดแผงโซลารแเซลลแสําหรับทดสอบในการศึกษษวิจัยครั้งน้ีมีขนาดพิกัด 17.6 โวลตแ 4.5 แอมแปรแ 80 วัตตแ, 24.1 โวลตแ 8.2 แอมแปรแ 200 
วัตตแ และ 39.17 โวลตแ 9.7 แอมแปรแ 370 วัตตแของแผงตามลําดับ ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 1 
 

 
   

รูปท่ี 1 ตัวอยางแผงโซลารแเซลลแที่ติดต้ังสําหรับการทดสอบพกิัด 24.1 โวลตแ 8.2 แอมแปรแ 200 วัตตแ 
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และจากรูปที่ 2 เป็นการทดสอบแผงขนาดพิกัด 17.6 โวลตแ 4.5 แอมแปรแ 80 วัตตแ ที่ปรับระดับความเขมเฉลี่ยตอแผง 815 วัตตแตอ
ตารางเมตร ใหมีคาเทากับตัวอยางการทดสอบในรูปที่ 1 
 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางแผงโซลารแเซลลแที่ติดต้ังสําหรับการทดสอบพกิัด 17.6 โวลตแ 4.5 แอมแปรแ 80 วัตตแ 
 

2.2. วงจรเีรื่องวัดกระแสโซลารขเซลลขแบบติดต้ังอยู่กับทค่ 
ชุดอุปกรณแที่สรางขึ้นประกอบดวยวงจรเครื่องวัดกระแสไฟฟูาแบบกระแสตรง (Direct Current Instrument หรือ DC Amp Meter) 

สามารถใชชองตอสายและติดต้ังแบบอยูกับที่ที่ใตแผงชุดโซลารแเซลลแได เพื่อการครวจสอบตรวจวัดการทํางานของแผงที่จายพลังงานไฟฟูาออกมา 
ทําใหการบํารุงรักษาและปูองกัน (Preventive Maintenance: PM) ไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

           
 
                                     (ก)                                              (ข) 

รูปท่ี 3 วงจรและชุดการทาํงาน (ก) กลองสําเร็จของชุดเครื่องวัด (ข) ชุดวงจรการทํางาน 
 
2.3. การออกแบบวงจรเีรื่องวัดกระแสโซลารขเซลลขแบบติดต้ังอยู่กับทค่ 

วงจรเครื่องวัดกระแสไฟฟูาแบบติดต้ังอยูกับที่จัดทําขึ้นเพื่อทําหนาที่วัดคาปริมาณของกระแสที่โซลารแเซลลแผลิตไดตอแผงเพื่อมุงเน น
สําหรับการตรวจสอบบํารุงรักษาที่หนางานจริงของแผง อยางโซลารแฟารแมที่มีแผงติดต้ังไวจํานวนมากและไกลจากจุดควบคุม ทําใหสามารถรูคา
การทํางานเบื้องตน ซึ่งวงจรการวัดที่ออกแบบน้ีกระทําไดโดยงายและประหยัด แสดงดังรูปที่ 4 
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I1

RESISTOR 1
50 ohm
1/4W

Meter 0-15A 860 ohm

RESISTOR 3
500 ohm
10 turn

RESISTOR 2
0.01 ohm

5W

I2

Low Loss
Current Meter

For Solar 
Applications
0-15A Full 

Scall

 
รูปท่ี 4  วงจรเครื่องวัดกระแสโซลารแเซลลแแบบติดต้ังอยูกับที่ 

 
2.4. การี านวณโอลดทค่เป็นอลอดไฟฟ้า 200 วัตตข ส าอรับการแสงสวา่งในพื้นทค่ 

หลอดไฟฟูาขนาด 200 วัตตแ 12 โวลตแ โดยมีปริมาณเสนแรงของแสงสวาง = 1050 ลูเมน จะไดคาปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวาง
ทั้งหมดที่ตองการคือ 21,246.5 ลูเมน จาก 

E A
Lt

CU LLD LDD RSDD LBO




   
     (1) 

 
โดยที่ Lt คือ คาปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวางทั้งหมดที่ตองการ: [lm]  

  E คือ ปริมาณแหงการสองสวาง: [lux]  
  A คือ พื้นที่ที่ตองการปริมาณแสงสวาง: [m2]  
  CU คือ คาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนแ 
  LLD คือ คาความเสื่อมสภาพของหลอดไฟฟูา 
           LDD คือ คาความเสื่อมสภาพจากความสกปรกของดวงโคมไฟฟูา 
           RSDD คือ ความเสื่อมสภาพจากพื้นผิวสกปรก 
           LBO คือ คาตัวประกอบหลอดไฟฟูาเสีย 
  
2.5. การี านวณและการเลือก์นาด์องแผงโซล่ารขเซลลขและ์นาด์องแบตเตอรค่ส าอรับทดสอบ 

หลอดไฟฟูาที่ใชเป็นหลอดไฟฟูา ขนาด 10 วัตตแ 12  โวลตแ จํานวน 20 หลอด ระยะเวลาการเปิดใชงานหลอดไฟฟูา 6 ชั่วโมง ปริมาณ
แสงอาทิตยแในหน่ึงวันเทากับ  6 ชั่วโมง จะทําใหไดขนาดของแผงโซลารแเซลลแ คือ 200 วัตตแ ใชพิกัดกระแสไฟฟูาจากพิกัดที่คํานวณเป็นรอยละ 
125% จะไดขนาดแผงโซลารแเซลลแ คือ 250 วัตตแ ดังน้ันจึงตองเลือกใชแผงขนาด 150 วัตตแ 2 แผง จะไดขนาดของแบตเตอรี่คือ 96.85 แอมแปรแ/
ชั่วโมง ดังน้ันจึงตองเลือกใชแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมแปรแ/ชั่วโมง วัตตแ ทีม่กีารผลิตจําหนายทั่วไป หาไดจาก 

 
P N ttPt ti

 
        (2) 

โดยที่  Pt คือ ขนาดแผงโซลารแเซลลแ: [w]  
    P คือ กําลังไฟฟูาตอหลอดไฟฟูา: [w]  
    t คือ จํานวนเวลาที่ตองการกําลังไฟฟูา :[hr]  
    ti คือ เวลาทีแ่ผงโซลารแเซลลแสามารถรับแสงไดตอวัน :[hr]  
 

%

P N ttAh
V use

 



      (3) 

 
โดยที่  Ah คือ ขนาดพิกัดกระแสไฟฟูาของแบตเตอรี่: [Ah]  

    V คือ แรงดันไฟฟูาที่ขั้วของแบตเตอรี่: [V]  
    %use คือ เปอรแเซ็นการใชงานของแบตเตอรี่ใช 0.8 
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)ในอัว์ดอทค่ 2 อดางอิง์ดอมูลและรายการี านวณจาก สวัสด์ิ ยุีะลังและีณะ “โซล่ารขเซลลขีวบีุมการเลือกแอล่งจ่ายดดวยระบบสวิตชขตัดตอน
อัตโนมัติส่องสว่างโรงจอดรถ” วารสารสบืเน่ือง การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอรขทเทิรขน ีรั้งทค่ 1 ) 
 
3. ขั้นตอนการท างานของระบบ 

จากรูปที่ 4 วงจรการวัดคากระแสไฟฟูาของโซลารแเซลลแที่ติดต้ังในพื้นที่ใชงานจริง ใหกระแสไฟฟูาไหลผานดานอินพุท (I1) แลวทําการ
ปรับต้ังคาของมิเตอรแ (Set Zero) ใหสายทางดานออกเอาทแพุท (I2) ไหลเขาสูโหลดที่ตองการนําไปใชงาน โดยที่พิกัดของเครื่องวัดกระแสไฟฟูาน้ี
อยูในยานการวัดที่ 0-15 แอมแปรแ ตอการใชหน่ึงแผง และวงจรการทํางานน้ียังสามารถขยายยานของการวัดไดโดยการปรับเปลี่ยนคาความ
ตานทานของกระแสที่ไหลผาน R1 และ R2 ได 
 
4. ผลการทดลอง 
 เป็นการทดสอบการวัดคาสําหรับการจายโหลดจากแผงโซลารแเซลลแ 3 ขนาด มีขนาดพิกัด 17.6 โวลตแ 4.5 แอมแปรแ 80 วัตตแ, 24.1 โวลตแ 
8.2 แอมแปรแ 200 วัตตแ และ 39.17 โวลตแ 9.7 แอมแปรแ 370 วัตตแของแผงตามลําดับ โดยแยกเป็นตารางทดสอบ ผลการทดสอบจายโหลดตาม
โหลดของแตละแผงที่ 80 วัตตแ, 200 วัตตแ และ 360 วัตตแ ดังแสดงในกราฟรูปที่ 5 และ แสดงในตารางที่ 1 
 

 
 

รูปท่ี 5  แสดงกราฟคากระแสของการทดสอบแผงแตละขนาด 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคาการทดสอบของแผงแตละขนาดและเปอรแเซนตแความคลาดเคลื่อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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ล าดับที โหลด (วัตตแ) กระแสไฟฟูา
(แอมแปรแ) 

ความคลาดเคลื่อน 
(เปอรแเซนตแ) 

1 80 4.3 4.44 
2 80 4.1 8.88 
3 80 4.4 2.22 

เฉลี่ย  4.27 5.11 
1 200 8.0 2.44 
2 200 7.9 3.66 
3 200 8.1 1.22 

เฉลี่ย  8.0 2.44 
1 360 9.1 6.16 
2 360 9.4 3.09 
3 360 9.3 4.12 

เฉลี่ย  9.27 4.43 
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5. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 ชุดวงจรเครื่องวัดกระแสไฟฟูาแบบติดต้ังอยูกับที่ขนาดพิกัดยานของการวัด 0-15 แอมแปรแที่จัดทําขึ้นน้ี สามารถใชกับการติดต้ังที่แผง
โซลารแเซลลแในพื้นที่จริงและสามารถวัดคาไดอยูในยานตามพิกัดที่ไดออกแบบไว และยังสามารถที่จะปรับต้ังคายานของการวัดใหเหมาะสมแตละ
ขนาดไดอีกดวย จากผลการทดสอบสมรรถนะใชกับโหลดแสงสวาง 80 วัตตแ กระแสที่วัดไดเฉลี่ย 4.27 แอมแปรแ มีความคลาดเคลื่อนจากพิกัด
ของแผงจากผูผลิต 5.11%, โหลดแสงสวาง 200 วัตตแ กระแสที่วัดไดเฉลี่ย 8.0 แอมแปรแ มีความคลาดเคลื่อนจากพิกัดของแผงจากผูผลิต 2.44% 
และโหลดแสงสวาง 360 วัตตแ กระแสที่วัดไดเฉลี่ย 9.27 แอมแปรแ มีความคลาดเคลื่อนจากพิกัดของแผงจากผูผลิต 4.43% สามารถที่จะใชงานใน
การทดสอบและตรวจสอบชวงที่มีการบํารุงรักษาของแผงไดเป็นอยางดี  
 ขอเสนอแนะสามารถประยุกตแใชกับระบบตอเชื่อมกับอิเตอรแเน็ตและมอนิเตอรแผานหนาจอมือถือได และยังสามารถประยุกตแใชแบบเก็บเป็น
ขอมูลในหนวยความจําได เมื่อมีการพัฒนาโดยการใชไมโครคอนโทลเลอรแควบคุมมาออกแบบ 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณหองปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟูา(EP 36) ของสาขาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ตาก ที่ไดเอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณแเครื่องมือตางๆในการวิจัย 
  
7. เอกสารอางอิง 
บุญยัง ปลั่งกลาง. (2556) “ระบบผลิตไฟฟูาเซลลแแสงอาทิตยแ” พิมพแครั้งที่ 2, บ.ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด. ISBN-978-616-7326-38-2 
 แผนอนุรักษแพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2555-2573 (2554) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  
 สวัสด์ิ ยุคะลัง และคณะ (2558) “โซลารแเซลลแควบคุมการเลือกแหลงจายดวยระบบสวิตชแตัดตอนอัตโนมัติสองสวางโรงจอดรถ” วารสารสืบเน่ือง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก หนา 153 
สวัสด์ิ ยุคะลัง และคณะ (2560) “การรักษาระดับแรงดันสําหรับโหลดแสงสวางดวยระบบสวิตชแตัดตออัตโนมัติแบบเลือกใชสองแหลงจาย” 

วารสารสืบเน่ือง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัด
ตาก หนา 794-799 

 สุวิชา พุทธารัตนแ (2555) “การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟูาดวยพลังงานแสงอาทิตยแสําหรับบานพักอาศัย” วารสารราชภัฏเพชรบูรณแ
และแหลงทุน สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ,  

สํานักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษแพลังงาน กระทรวงพลังงาน , “พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก”, พ.ศ. 2555 หนา 57-110 http://www2.dede.go.th/bett/bett.html/emagazine/jun51/know/know4.htm. เขาดู
เมื่อวันที่ 18/11/2560. 

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580   (แผน PDP 2018) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ(กพช.) ในสวน
ของพลังงานแสงอาทิตยแที่ติดต้ังบนหลังคาภาคประชาชน http://www.iie.or.th/iie2016/energy_detail.php?news_id=1683 เขาดูเมื่อ
วันที่ 28/03/2562. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iie.or.th/iie2016/energy_detail.php?news_id=1683
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ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูดวยแอปพลิเคชันบนมือถือเร่ือง “การบัญชีช้ันตน” 
Achievement of self-learning on mobile phone application for principles of accounting 

 
สุภาพร เย็นเหลือ1 ศิริกาญจนา พิลาบตุร2 และ นิภาพรรณ ดุลนียแ3 

Supaphon  Yenleua Sirikanjana  Pilaboot and Niphapan  Dulnee 

 
บทคัดยอ  
   งานวิจัยผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูดวยแอปพลิเคชันบนมือถือเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” มีวัตถุประสงคแคือ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวกับการบัญชีชั้นตน 2) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือใชเป็นสื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง  “การบัญชี
ชั้นตน” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชัน กลุมตัวอยางคือ กลุมผูใชงานแอปพลิเค
ชันจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 19 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใชแบบประเมินคุณภาพของสื่อสําหรับผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินความความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็น มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึง
พอใจตอแอปพลิเคชัน มีความเขาใจเก่ียวกับการบัญชีชั้นตนมากย่ิงข้ึน มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.15 
 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชันบนมือ, แอปพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู, การบัญชีชั้นตน 
 
Abstract  

We designed and developed the mobile application about principles of accounting. The purpose of this 
paper are 1) to learn the principles of accounting 2) android mobile application design and develop, is used for 
the principles of accounting, and 3) to assess the user satisfaction with mobile application about the principles 
of accounting. Our purposive sample is 19 students from faculty of business administration in Nakhonratchasima 
college. The number of this mobile application assessment is 5, total average index is 4.15. Our experiments 
show the students satisfied and understand in principles of accounting more than ever. 

 
Keyword :  Mobile Application, self-learning application, principles of accounting 
 
บทน า 

จากเทคโนโลยีที่กาวหนาในปใจจุบัน โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ (องคแการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ
และสังคม หรือ ETDA ไดจัดทํา Info graphic แสดงตัวเลขภาพรวมและพฤติกรรมการใชอินเทอรแเน็ตของคนไทยในปี 2560 พบวามีผูใชงาน
อินเทอรแเน็ตในวันทํางาน/เรียนหนังสือ เฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 นาที/วัน นอกจากน้ียังพบวาผูใชงาน 61.1% ใชอินเทอรแเน็ตเพิ่มขึ้นจากปีกอนเฉลี่ย 
3.06 ชั่วโมง/วัน 30.8% (ETDA, 2561) โดย CRIP (Consumer Intelligence Research Partners) ซึ่งเป็นหนวยงานเก็บสถิติที่เป็นที่ยอมรับ
ทั่วโลกไดมีการสํารวจผลการใชงานของผูใชระบบปฏิบัติการบนมือถือในปี 2560 พบวามีผูใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ (Android) 91% ของ
ผลสํารวจ (Tech Crunch, 2561) ดังภาพที่ 1  

 

                                                             
1 อาจารยแประจําหลักสูตร คณะสารสนเทศศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา supa_i@hotmail.com 044-466050 ตอ 141 
2 คณบดี คณะสารสนเทศศาสตรแ วทิยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 ภาพท่ี 1 สถิติการใชงานระบบปฏิบัติการบนมือถือ ปี 2560 
ท่ีมา: https://techcrunch.com (20 พฤษภาคม 2561) 

 
จากขอมูลดังกลาวทําใหในสมารแทโฟน (Smart Phone) กลายมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลจาก

อินเทอรแเน็ตไดอยางงายดาย การพัฒนาองคแความรู และขาวสารตางๆ ถูกพัฒนาใหสามารถใชงานบนสมารแทโฟนไดอยางเหมาะสม 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการบนสมารแทโฟนตัวหน่ึงที่ไดรับความสนใจจากบุคคลทุกระดับชั้นในสังคม และตอบ
รับความตองการของผูใชงานในระดับตางๆ ไดเป็นอยางดี สําหรับผูที่ใชสมารแทโฟนผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ สามารถติดต้ังแอปพลิเคชัน
บน Google Play Store ไดดวยตนเอง (จักรชัย โสอินทรแ และพงษแศธร จันทรแยอย, 2554)  

ทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ สําหรับสงเสริมการเรียนรู กรณีศึกษา
เรื่อง “การบัญชีชั้นตน” เพื่ออีกทางเลือกหน่ึงที่ใหกับนักเรียนนักศึกษา หรือผูที่สนใจ ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม โดยงานวิจัยของ วิวัฒนแ มี
สุวรรณแ กลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากเครื่องมือหรืออุปกรณแตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยแ ไมวาจะเป็นคอมพิวเตอรแ หรือ
อุปกรณแสมารแทโฟน ทําใหการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานมากขึ้นดวย (วิวัฒนแ, 2555) 

 
วัตถุประสงคแของการวิจัย  

4. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการการบัญชีชั้นตน 
5. ศึกษาการออกแบบและพัฒนาพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  
6. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อสงเสริมการเรียนรูแอปพลิเคชันบนมือถือเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวของ  
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ (Android Operating System) ถือวาเป็นระบบปฏิบัติการที่ไดรับความนิยม เน่ืองจาก บริษัท Google 
ไดพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแรวมกับบริษัทผูผลิตโทรศัพทแมือถือมากกวา  30 ราย เพื่อใชกับอุปกรณแพกพาและอุปกรณแสมัยใหม โดย
กําหนดเป็นซอฟตแแวรแเสรี ทําใหโปรแกรมเมอรแหรือผูพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถดาวนแโหลดชุด Android SDK ที่ควบคุมการทํางานดวยภาษา 
Java และ Android NDK ที่ควบคุมการทํางานดวยภาษา C หรือภาษา C++ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Android Developers, 2559) ซึ่งผูใช
แอปพลิเคชันสามารถดาวนแโหลดเพื่อใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 19 คน โดยวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบัญชีชั้นตน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
(1) แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” 
(2) แบบประเมินระดับความรู เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความยากรายขอ ต้ังแต 0.28 – 

0.68 คาอํานาจจําแนกรายขอต้ังแต 0.36 – 0.59 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.88 
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(3) แบบวัดความพึงพอใจมีตอสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” จัดทําเป็นมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอ ต้ังแต 0.58 – 0.84 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ เทากับ 
0.93 

การด าเนินการวิจัย  
(1)  ศึกษาขอมูลเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” โดยอาจารยแปาลิดา เชษฐแขุนทด อาจารยแประจํารายวิชาการบัญชีชั้นตน คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นผูใหขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

(2) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
- ออกแบบหนาจอแอปพลิเคชันบนมือถือ (User Interface) โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 (ธนัชสร จิตตแเน่ือง, 

2556) ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หนาจอโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
 

- พัฒนาแอปพลิเคชัน ผูวิจัยไดนําหนาจอแอปพลิเคชันที่ออกแบบไว มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน บนมือถือในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดแดวยโปรแกรม Construct 2 (เป็นโปรแกรมสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันและเกมบนระบบปฏิบัติการบนมือถือโดยเฉพาะ) ดังภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอโปรแกรม Construct 2 
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- ใชโปรแกรม Cordova (เป็นแพลทฟอรแมตัวหน่ึงที่รับหนาที่สรางแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใชภาษา HTML, CSS3 และ JS) 
เมื่อประมวลผลแลวเสร็จ จะไดผลลัพธแเป็นแอปพลิเคชันที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแดังภาพที่ 4 
 

   

 
 

ภาพท่ี 4 หนาจอแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน”  
 

- ดําเนินการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางใชสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” โดยทดสอบ
กอนใชสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือ (Pretest) โดยใชแบบประเมินระดับความรู เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดย
ดําเนินการสอนตามตารางกําหนดการทดลองที่ไดวางแผนเอาไว 

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับความรู หลังจากใชสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” 
(Posttest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบประเมินชุดเดียวกับทดสอบกอนใชสื่อ (Pretest) 
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- ประเมินความความพึงพอใจและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรู
เรื่อง “การบัญชีชั้นตน” 

- นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบและแบบวัดมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหแหาคาสถิติ

ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) 
การวิเคราะหแขอมูล  

การหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) จากแบบวัดความพึงพอใจมีตอแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การ
บัญชีชั้นตน” 
 
ผลการวิจัย  

จากที่ผูวิจัยไดมีการศึกษาขอมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน เมื่อเสร็จสิ้นจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ ทดลองใชงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหมีความถูกตองของขอมูล จากน้ันนําขอเสนอแนะไปปรับแกไข และทดลองใช
งานกับกลุมตัวอยาง โดยการทดลองการใชงานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 19 คน หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( ̅) แปลผลเป็น 5 ระดับ โดยการเก็บขอมูล
จากผูใชงานดวยแบบสอบถามจํานวน 19 ชุด (แบบประเมินคุณภาพของสื่อสําหรับผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินความความพึงพอใจ และแบบ
ประเมินความคิดเห็น) พบวา 1) แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับมาก 2) 
นักศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” โดยรวมอยู
ในระดับมาก และ 3) นักศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางมีการรับรูตอแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” โดยรวมอยู
ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน”  

ขอที ่ ขอคําถาม  ̅ แปลผล 
1 แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 3.84 ดี 
2 แอปพลิเคชันมีความสวยงามนาใช 4.26 ดี 
3 แอปพลิเคชันมีความงายตอการเขาใชงาน 4.39 ดี 
4 แอปพลิเคชันมีเน้ือหาที่อานเขาใจงาย 4.02 ดี 
5 แอปพลิเคชันมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการบัญชีชั้นตน 4.06 ดี 

รวม 4.11 ดี 
 
จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามเป็นชาย 4 คน คิดเป็น 21.05 เปอรแเซนตแ หญิง 15 คน คิดเป็น 78.95 เปอรแเซนตแ ผลการเก็บ

ขอมูล พบวา แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม อยูในระดับดี  ̅  = 3.84 ความสวยงามอยูในระดับดี  ̅ = 4.26 ความงายตอการใชงานอยูในระดับ

ดี  ̅  = 4.39 เน้ือหาอานเขาใจงายอยูในระดับดี  ̅  = 4.02 และแอปพลิเคชันน้ีมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการบัญชีชั้นตนอยูในระดับ

ดี  ̅  = 4.06 โดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.11 อยูในระดับดี  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการทดลองของกลุมผูใชงานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง “การบัญชีชั้นตน” มีความพึงพอใจโดยรวมอยู

ในระดับดี มีความสวยงาม ใชงานงาย เน้ือหาอานเขาใจงาย สอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒนแ มีสุวรรณแ (วิวัฒนแ, 2555) กลาวไววา การเรียนรู
เกิดขึ้นไดจากเครื่องมือหรืออุปกรณแตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยแ ไมวาจะเป็นคอมพิวเตอรแ หรืออุปกรณแสมารแทโฟน ทําใหการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานมากขึ้น ดังน้ัน แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงเสริมการเรียนรู
เรื่อง “การบัญชีชั้นตน” จึงเป็นอีกสื่อหน่ึง ที่สามารถใชเป็นเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจ 

 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช  
(1)  การเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง อาจมีตัวแปรแทรก เชน สิ่งแวดลอม สภาพแวดลอม ตางๆ เขามาสงผลตอการรับรู และตีความ

ของกลุมตัวอยางทําใหผลลัพธแที่ไดไมเป็นจริง จึงควรทําความเขาใจผูใชงานที่เป็นกลุมตัวอยางกอน จะทําใหสามารถสะทอนถึงความเป็นจริงได
ดีกวา 

(2)  ควรแปลคําบรรยายเน้ือหาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อนําไปเผยแพรกับชาวตางชาติอันจะสงผล
ใหแอปพลิเคชันเป็นที่รูจักมากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
(1)  ควรมีการสรางสื่อในรูปแบบที่นาสนใจ และมีความทันสมัยใหเหมาะสมกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูไดดี

ย่ิงขึ้น และสามารถนําไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
(2)  ควรพัฒนาแอปพลิเคชันใหครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ เน่ืองจากปใจจุบันมีการรองรับเพียงระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแเทาน้ัน 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงผานไปดวยดีเพราะไดรับความรวมมือจาก คณาจารยแในคณะสารสนเทศศาสตรแ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
นครราชสีมา ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาทางวิชาการ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย รวมทั้งชวยตรวจทาน และแกไข โดยการชี้แนะแนวความรู
ตางๆ ที่เป็นประโยชนแเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยน้ี จนกระทั่งงานวิจัยน้ีประสบสัมฤทธิผลและสําเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงคแ ขอขอบคุณไว ณ ที่น้ี  
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A study of nursing students’ learning strategies in English language 
At Western University Buriram 
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ABSTRACT 
 This paper aims to study Nursing students‖ learning strategies in English language, Western University. 
The sample in this study is 50 respondents of Nursing students in their English subject. The data was collected 
by using questionnaire Rebecca Oxford published (1990) "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", 
which was used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s other instrument used is Carol Griffiths 
“English Language Learning Strategy Inventory” (ELLSI) 2003. 

This study was to explore the relationship between choice of learning strategies and frequency of their 
use and learners‖ gender and level of proficiency in English and to do so, memory, cognitive, compensation, 
metacognitive, affective and social language learning strategies were investigated. To collect data, the Strategy 
Inventory for Language Learning (SILL; Oxford, 1990). The results revealed that the learners employed learning 
strategies with high frequency; social and meta-cognitive strategies were the most frequent, while cognitive, 
compensatory and affective strategies were the least frequent. The use of learning strategies in terms of 
learners‖ proficiency and gender was examined using a questionnaire and get the descriptive analysis. Proficient 
learners showed significantly more strategy use, as well as more use of social, meta- cognitive and affective 
strategies.  

 
Keywords : Proficient, Social, Affective, Frequency, Language Learning Strategies  
 
INTRODUCTION 

Living and working abroad will always come with its highs and lows as one‖s comfort zones are pushed beyond 
belief while the thrill of a new start with new surroundings, new people, new everything is bound to excite every 
adventurous spirit. Thailand is no different – in fact it is slightly more injected with the “new everything” as it comes with 
a local culture, language and community very different to what is found back home. What makes living in Thailand as an 
English teacher so special is that you get to fully immerse yourself in the local Thai culture, living in Thai communities, 
sometimes in quite rural towns and villages, and interacting with your Thai co-teachers and your students on a daily 
basis. In Thailand you can expect to be placed at a school literally anywhere in the country from the most rural and 
isolated towns, the mountains of the north to the beaches of Phuket in the south to the big cities like Bangkok and 
Chiang Mai and each area comes with its pros and cons and its unique characteristics. In the majority of cases, these 
learners and users are those who would traditionally have been classified as "non-native" speakers. The evolving nature 
of English in this context of its globalization has called for a reassessment of a number of key dimensions in applied 
linguistic studies of English. English has become the preferred language of choice for international communication in a 
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2 English Instructors‖ in Faculty of Arts and Science, Western University Kanchanaburi, Thailand 
3 English Instructors‖ in Faculty of Arts and Science, Western University Kanchanaburi, Thailand 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1229 

variety of domains, thus gaining the status as a lingua franca. As such, English language skills have been recognized in 
Thailand as essential skills to acquire in order to be successful in globalized society.  

In a very basic sense, we all learn the same. We must understand the material and then see it over and over 
again. In undergraduate, because of the low volume of learning, a person can get away with all sorts of weaknesses. 
However, the best students will often not have to alter their study methods at all for medical school. To be a good 
student, the intangibles are required: work-ethic, dedication, and self-confidence. However, in medical school, you will 
discover that almost everyone has that. The filtering process of undergraduate has removed most of those that lacked 
these intangibles. At this point it comes down to study method. The students who have the best methods are called 
geniuses. The students who have the worst methods flunk out or barely pass. Get this in your mind and keep it there: It 
is the study method that makes the good student!!! Now, one last important point, it is most important that one realizes 
that every good study method comes down to just a few things. You must understand the material by translating it in 
your own language. You must then review the material over and over again. You need to see the material at least 4 
times with an optimum of at least 6 times. And finally, you need to review over several days. That is the best way to do 
it. When methods have these simple points in them, they are good methods.  

According to Shulman (2005), “the signature pedagogies of the professions are not eternal and unchanging. Even 
though they seem remarkably stable at any one point in time, they are always subject to change as conditions in the 
practice of the profession itself and in the institutions that provide professional service or care undergo larger societal 
change” (p. 5). As such the practices of nursing education are changing, creating multiple questions in the field. Is nursing 
education preparing future practitioners for the changes in care delivery? Are nursing students learning in ways that will 
facilitate their future practice? Are there educational strategies that can be increasingly effective in the development of 
nursing practitioners? Due to the rapid changes in the science of medicine and the need for future practitioners to remain 
competent in such an evolving medical environment, today‖s nursing students should be encouraged to learn in a 
meaningful way and become lifelong learners. Meaningful learning, the ability to understand and relate relevant medical 
concepts by linking them to prior knowledge is of great formative value for junior nursing students. Furthermore critical 
thinking and clinical problem solving are of significant importance in the education of future nurses. Despite attempts to 
foster new ways of learning, mainly seen in graduate nursing education the development of new teaching tools has been 
limited due to difficulty in developing, delivering and assessing such strategies in undergraduate nursing curricula.  

Language learning strategies are among the main factors that help determine how-and how well our students learn a 
(second) foreign language. A second language is a language studied in a setting where that language is the main vehicle of 
everyday. Language learning strategies were first introduced to the second language literature in 1975, with research on 
the good language learner. At the time it was thought that a better understanding of strategies deployed by successful learners 
could help inform teachers and students alike of how to teach and learn languages more effectively. Initial studies aimed to 
document the strategies of good language learners. In the 80s the emphasis moved to classification of language learning 
strategies. Oxford (1990) identified the second language learning strategies in six categories as the followings: 

1. Cognitive strategies: Is one type of learning strategy that learners use in order to learn more successfully. These 
include repetition, organizing new language, summarizing meaning, guessing meaning from context, using imagery 
for memorization. All of these strategies involve deliberate manipulation of language to improve learning.  

2. Metacognitive strategies: refers to methods used to help students understand the way they learn; in other 
words, it means processes designed for students to ―think‖ about their ―thinking‖. 

3. Memory strategies: are techniques that can be used to learn and retain new knowledge.  
Essentially, these are 'tricks' that can be used to increase the ability to remember and recall information. Some 

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Good_language_learner
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of these include memorization, use of mnemonics, outlining important points, and chunking. These techniques 

can be individualized for a specific learner or for the nature of the subject being studied. 

4. Compensatory strategies:  Compensation strategies are communication strategies used by learners to 
compensate for limitations in their language. Different kinds of learners have preferences for different kinds of 
learning strategies, for example female learners tend to prefer social and affective strategies and monolingual 
learners may favor compensation strategies. 

Example 
Guessing the meaning when you don't understand and using gestures are examples of compensation strategies. 

In the classroom 
Miming games and definition activities such as crosswords are two ways to help learners practise compensation 
strategies. 

5. Affective strategies: Affective strategies are learning strategies concerned with managing emotions, both negative 
and positive. The relationship between affective strategies and learning is not clear, but a positive affective 
environment helps learning in general. 

Example 
Lowering anxiety levels with relaxation techniques is one kind of affective strategy. 

In the classroom 
The teacher can play an active role in developing and exploiting affective strategies by building a generally 
positive atmosphere in the class. This can happen by encouraging and counseling learners, by helping them 
identify achievable aims and work towards autonomous learning, through personalizing activities, and through 
pair and group work. 

6. Social strategies: Social interaction learning strategies are all variants of three basic techniques: Cooperating with 
others, asking questions and empathizing with others. 

Cooperating with others provides a rich potential for second language learning, as you, The Learner, cooperate with peers 
or cooperate with people proficient in your learning language. Offering some form of help, volunteering, defining what to 
do, when, with whom, how, how long... this is a powerful catalyst for structured learning and practice. 

In 1990, Rebecca Oxford published her landmark book "Language Learning Strategies: What Every Teacher 
Should Know" which included the "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in 
a great deal of research in the 1990s and early 2000s. Carol Griffiths “English Language Learning Strategy Inventory” 
(ELLSI) 2003. 

Early research on key factors to successful language learning began with empirical studies on the behaviors of 
language learners, such as Rubin (1975) and Stevick (1989). In addition, research on learner characteristics attempted to 
identify particular traits that seem to be shared by successful language learners, ranging from intelligence and aptitude to 
personality and learner beliefs (lightbown & Spada, 1999). Another relevant strand of research was aimed at identifying 
specific learning strategies employed by good language learners (O‖Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990, Wenden & Rubin, 
1987, among others. 

https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Mnemonics
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This study was designed to investigate language learning strategies of undergraduates students at Faculty of 
Nursing, Western University Buriram. To this end, 50 Nursing students enrolled in the course of EN1001 (Basic English) 
were recruited as participants. The instrument used in this study was the questionnaire "Strategy Inventory for Language 
Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s and also (the 
English Language Learning Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003.   

RESEARCH METHODOLOGY 
This study of nursing students‖ strategies in Learning English Language at Western University. This section 

contains information about the subject of the study, research materials, research procedures in collecting data and data 
analysis. 
SUBJECTS OF THE STUDY 

The subjects of this study were 50 Thai Nursing students, Buriram, Western University; there were 6 males, 44 
females who are currently enrolled for this course 2018. The data focuses only for nursing first year students, fifty 
students were requested to complete the questionnaire. The instrument used in this study was the questionnaire using 
"Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of research in the 
1990s and early 2000s and (the English Language Learning Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003. The questionnaire 
was used to further investigate the relationship between language learning strategy use and proficiency and also changes 
in strategy use over time as well as teachers‖ perspective on language learning strategy use.  

  RESEARCH MATERIALS  

The researchers used questionnaires to collect data. The questionnaire includes about 2 sections: section one 
contains demographic data such as age, gender and prior experience of English study. Section two has been designed to 
collect data on "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of 
research in the 1990s and early 2000s and (the English Language Learning Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003. The 
questionnaire was used to further investigate the relationship between language learning strategy use and proficiency and 
also changes in strategy use over time as well as teachers‖ perspective on language learning strategy use.  

The questionnaire were written in English and designed according to the purpose of this study 
 
PROCEDURES 
a. Research Design 

This research/study questions were addressed in the study. First, what variables (sex, language proficiency, course 
status, motivation level, years of study and major) influence the use of these strategies? Second, what kind of 
strategies do university students report using? 

b. Data Collection  
The researchers proceeded to collect data from 50 Nursing students in Buriram, Western University. The 
questionnaire was given to the students in the classroom; it was explained and took them 60 minutes to complete 
the questionnaire individually.  
The questionnaire was used to further investigate the relationship between language learning strategy use and 
proficiency and also changes in strategy use over time as well as teachers‖ perspective on language learning strategy 
use. 
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Data Analysis 
The results of the statistics analysis were presented in this section. The questionnaire were computed for means 
and standard deviation (SD) in order to reveal proficiency in using strategies of learning language "Strategy Inventory 
for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of research in the 1990s and early 
2000s and (ELLSI: Griffiths 2003), which has a scale range of 1-5.   
Interpretation data of frequency used learning strategies 
High Always or almost use  4.0 to 5.0 
  Usually use   3.5 to 4.4 
Medium Sometimes use   2.5 to 3.4 
Low Generally use   1.5 to 2.4 
  Never or almost never use 1.0 to 1.4 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
a. Demographic Information 

This section contains demographic data such as age, gender, course and prior experience of English study. 
Table1. General Information 

Description Frequency Percentage % 
Gender 
        Male 
        Female 

 
6 
44 

 
12.00 
88.00 

Age 
       19 years old 
       20 years old 
       23 years old        

 
44 
6 
0 

 
88.00 
12.00 

0 
Course 
      Nursing 

 
50 

 
100 

Estimate how long you have 
studied English? 
      I have not studied 
English 
      Less than a year 
      1-3 years 
      5 years or more 
 

 
 
0 
0 
0 
0 
50 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
100 

 After data was collected to the participants, there 50 participants who respond and returned the 
questionnaire; most of the participants were female 88.00%, while male was only 12.00%. The participants are 
mostly at aged of 19 years old which is 88%, while others are 20years old 12%.   
 It is also stated in the table the 100 percentage of students who are studying English for 5 years and more. 
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Table 2. English Proficiency 
Have you ever studied or 
stayed in an English speaking 
country? 
        Yes 
        No 

 
 
 
6 
44 

 
 
 

12.00 
88.00 

Follow up question #5 
How long have you stayed in 
that country? 
        Less than 1 year 
        2 years 
       2-3 years 
       5 years or more   

 
 
 
0 
2 
0 
4 

 
 
 
0 

4.00 
0.00 
8.00 

English Proficiency compared 
with the other students in 
the class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  

 
 
 
0 
20 
23 
7 

 
 
 
0 

40.00 
46.00 
14.00 

English Proficiency towards 
with native speakers in the 
class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  

 
 
0 
15 
12 
23 

 
 
0 

30.00 
24.00 
46.00 

Do you enjoy English 
language learning 
Yes 
No 

 
 

50 
0 

 
 

100 
0.00 

As presented and shown in table 2, 12% of participants who have been abroad and English countries 
to study English courses while 88% who have not studied abroad. 100 percentage of 5 participants who stayed 
for a year to study abroad. Furthermore the data indicates 40% of the students shows proficiency in English to 
their classmates and fair level towards the native speakers. 100% of them enjoyed learning English language. 
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Table 3. Reason in learning English 
Details Yes  No 

Why do you want to learn 
English language? 
 Language 
 Culture 
 Future career 
 Need for travel 
 English friends from abroad 
 Course requirement 

 
 

27 (54.00) 
17 (34.00) 
35 (70.00) 
17 (34.00) 
17 (34.00) 
50 (100) 

 
 

23 (46.00) 
33 (66.00) 
15 (30.00) 
33 (66.00) 
33 (66.00) 

 

As shown in table 3, most of the participant‖s reasons why they practice and improve their English because 
100% believe that they can use it for course requirement and future career 35 percent while language 27% respectively.   
Graphs on language learning strategies use perceived by the participants. 
 
Graph 4: Means and Standard deviation of cognitive learning strategies  

 
Q1: If I don‖t understand the lesson, I will repeat it many times until I get it clearly. 
Q2: If someone corrects my errors, I usually consider it and try to use the correct one. 
Q3: I remember new vocabulary words by drawing or clearing a mental image. 
Q4: When I write English essays I usually do not copy to others. 
Q5: I take an opportunity to practice my English language 

As seen in graph 4, the range of cognitive strategies for solving those problems is between 2.9-3.9 to achieve the 
targeted goal. The mean total average is 3.2  with the standard deviation of 0.92. It concludes that frequency shows the 
monitoring strategy (If someone corrects my errors, I usually consider it and try to use the correct one) with 3.9 high 
average, while the lowest frequency is employed strategy, taking the opportunity to practice the language with 2.9.  
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Graph 4.1: Means and Standard deviation of metacognitive learning strategies  

 
Q1: I rely on the context to figure the meaning of the unfamiliar words. 
Q2: I try to guess I don‖t fully understand of what is being said. 
Q3: If I am speaking and cannot think of the right expression, I use gestures or switch back with my own language 
Q4: If I don‖t understand all the words I read and hear, I try to keep on reading and listening to get the main idea or 
meaning. 
Q5: When I don‖t know how to say it in English, I switch or change the words. 

As shown in the graph 4.1 is the metacognitive strategies result use in solving the problems meet and targeted 
its result 3.3 to 4.1. The total average of these strategies is 3.7 mean and .87 for standard deviation. Furthermore the Q1 
shows 4.1 average as the participants prefer on trying to guess If they don‖t fully understand of what is being said. and 
3.3 If they don‖t understand all the words I read and hear, they try to keep on reading and listening to get the main idea 
or meaning. 
Graph 4.2: Means and Standard deviation of memory learning strategies  

 
Q1: I think of the relationships between the things I know and will know. 
Q2: I remember new English words or phrases by remembering books read, street signs and billboards. 
Q3: I remember new English words by experiences and situation which words maybe used. 
Q4: I use new English words in the sentence to familiarize it. 
Q5: I review English lessons often. 
 

As shown in the graph 4.2 is the memory strategies result use in solving the problems meet and targeted its 
result 2.9 to 3.6. The total average of these strategies is 3.2 mean and .87 for standard deviation. The result shows Q3 of 
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3.6 that participants remember new English words by experiences and situation which words maybe used and 2.9. shows 
medium average of reviewing English lessons often. 
Graph 4.3: Means and Standard deviation of compensatory learning strategies  

 
Q1: I make a new vocabulary words if don’t know the right one. 
Q2: I make conversations on topic that I know the words. 
Q3: I read English without looking to new words. 
Q4: To understand the unfamiliar words in English, I try to guess. 
Q5: I make gestures when I can’t remember the words to use in the conversation. 
Graph results show the mean and standard deviation from 2.7 to 3.7 frequencies, the total average of this 
strategies 3.2 mean and .95 standard deviation. The Q4 shows highest result of 3.7 trying to guess and understand 
the unfamiliar words and 2.7 on reading english words without looking to new words. 
Graph 4.4: Means and Standard deviation of affective learning strategies  

 
Q1: I think less to minimize stress that would affect my language learning. 
Q2: I make sure to give reward to myself if I got perfect scores in English learning. 
Q3: I try to relax if I encounter new words in learning language. 
Q4: I share and trust my feelings and attitudes in learning languages to my friends. 
Q5: I convince and encourage myself to strive hard in studying new English language. 
Graph shows that the average is 2.9 to 3.9 of applying the affective strategies in solving the situations given. With total 
average of mean 3.3 and .1.08 standard deviation, Q2 give the highest frequency of 3.9 which is: think less and less stress 
to self, giving rewards to self. Result on Q4 is 2.9 which the participants prefer to share and trust their feelings and 
attitudes in learning languages to their friends. 
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Graph 4.5: Means and Standard deviation of social learning strategies  

 
Q1: I usually and ask favor to my friends to edit my English works. 
Q2: I ask my instructor or friends help if I don‖t understand my lessons. 
Q3: If I feel confuse I will re-read and study again before asking a friends opinion. 
Q4: I work, share and practice to my friends for more new information. 
Q5: If I feel confuse and need solution to my language learning I prefer to consult native speaker rather than a Thai 
friend. 

Graph results show the mean and standard deviation from 3.6 to 3.7 frequencies, the total average of this 
strategies 3.7 mean and .99 standard deviation. The frequency average of Q1, Q3 and Q4 is 3.7 the participants prefer to 
ask help to friend if they are confused. With 3.6 on consulting the native speaker if they don‖t understand English words 
CONCLUSIONS  

The present study aimed at exploring effective English language learning strategies used by Nursing students. 
Descriptive analyses of data obtained from answering the SILL questionnaire by 50 students. The participants reported 
the frequent use of cognitive and metacognitive strategies to manage their learning and increase exposure to English 
input while least on affective and social strategies. The participants also emphasized the need for conscious attention to 
formal aspects and expressions contained in language input and efforts to internalize them. Thus, strategies had a 
pervasive influence in learning language, as well on the degree of active involvement which is reflected in the overall 
frequency strategy use in general. Based on research finding on skill development and self-esteem (Brown, 2006) we 
would expect that use of appropriate strategies leads to enhanced actual and perceived proficiency resulting in more use 
of strategies. Although the usefulness of strategy instruction has been questioned (for instance by Rees-Miller 1993), 
many other have run successful strategy instruction programs including (Weinstein and Mayer 1986; Chamot and Rubin 
1994; Nunan 1995; Cohen 1998). The finding from the study reported in this article that progress is related to increased 
frequency of reported language learning strategy use – would seem to suggest the potential usefulness of helping to 
increase students‖ strategy awareness and use.  
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A Study of public health students’ learning  strategies in   
English language at Western University Kanchanaburi 

   
Charlotte Amalie A. Yuson1, Mark Erren C. Yuson2 & AVM. Orapin Klaitabtim3 

 
Abstract 
 This study aims to examine Public Health students‖ cognitive, metacognitive, memory, social, affective 
and compensatory strategy use of foreign language learners who are studying in Western University. The sample 
in this study is 33 respondents of Public Health students in their English subject. The data was collected by using 
questionnaire Rebecca Oxford published (1990) "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", which was 
used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s other instrument used is Carol Griffiths “English 
Language Learning Strategy Inventory” (ELLSI) 2003 and learner characteristics (age, gender, language learning 
experience, prior experience in learning the target language, motivation, proficiency). 
The results revealed that the learners employed learning strategies with high frequency; cognitive and meta-
cognitive strategies were the most frequent, while social, compensatory, memory and affective strategies were 
the least frequent. The use of learning strategies in terms of learners‖ proficiency and gender was examined 
using a questionnaire and get the descriptive analysis. Proficient learners showed significantly more strategy use, 
as well as more use of cognitive, meta- cognitive and affective strategies.  
 
Keywords: significant, Social, Affective, Frequency, Learning Strategies, target  
 
INTRODUCTION 

Learning Strategies have become one of the main factors that help students to learn a second language or 
foreign language it is acknowledged that teaching English as a Second Language is a high-demand subject of instruction 
that continues to experience growth in schools across the country. As children from foreign countries continue to 
immigrate to the other countries and enroll in schools there, the number of students whose native language is not 
English continues to grow. Thus, many schools have English Language Learners programs, also known as English as a 
Second Language (ESL) and English for Speakers of Other Languages. The evolving nature of English in this context of its 
globalization has called for a reassessment of a number of key dimensions in applied linguistic studies of English. English 
has become the preferred language of choice for international communication in a variety of domains, thus gaining the 
status as a lingua franca. As such, English language skills have been recognized in Thailand as essential skills to acquire in 
order to be successful in globalized society.  

Language learning strategies are among the main factors that help determine how-and how well our students 
learn a (second) foreign language. A second language is a language studied in a setting where that language is the main 
vehicle of everyday. Language learning strategies were first introduced to the second language literature in 1975, with 
research on the good language learner. At the time it was thought that a better understanding of strategies deployed by 
successful learners could help inform teachers and students alike of how to teach and learn languages more effectively. 

                                                             
1 English Instructors‖ in Faculty of Arts and Science, Western University Kanchanaburi, Thailand 
2 English Instructors‖ in Faculty of Arts and Science, Western University Kanchanaburi, Thailand 
3 English Instructors‖ in Faculty of Arts and Science, Western University Kanchanaburi, Thailand 

http://certificationmap.com/international/tesol-overview/
http://certificationmap.com/international/tesol-overview/
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Good_language_learner
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Initial studies aimed to document the strategies of good language learners. In the 80s the emphasis moved to 
classification of language learning strategies. Oxford (1990) identified the second language learning strategies in six 
categories as the followings: 

7. Cognitive strategies: Is one type of learning strategy that learners use in order to learn more successfully. 
These include repetition, organizing new language, summarizing meaning, guessing meaning from context, using imagery 
for memorization. All of these strategies involve deliberate manipulation of language to improve learning.  

8. Metacognitive strategies: refers to methods used to help students understand the way they learn; in other 
words, it means processes designed for students to ―think‖ about their ―thinking‖. 

9. Memory strategies: are techniques that can be used to learn and retain new knowledge. Essentially, these 
are 'tricks' that can be used to increase the ability to remember and recall information. Some of these include 
memorization, use of mnemonics, outlining important points, and chunking. These techniques can be individualized for a 
specific learner or for the nature of the subject being studied. 

10. Compensatory strategies:  Compensation strategies are communication strategies used by learners to 
compensate for limitations in their language. Different kinds of learners have preferences for different kinds of learning 
strategies, for example female learners tend to prefer social and affective strategies and monolingual learners may favor 
compensation strategies. 

 
Example 
 Guessing the meaning when you don't understand and using gestures are examples of compensation strategies. 

11. Affective strategies: Affective strategies are learning strategies concerned with managing emotions, both negative 
and positive. The relationship between affective strategies and learning is not clear, but a positive affective environment helps 
learning in general. 
Example Lowering anxiety levels with relaxation techniques is one kind of affective strategy. 

12. Social strategies: Social interaction learning strategies are all variants of three basic 
techniques: Cooperating with others, asking questions and empathizing with others. 

In 1990, Rebecca Oxford published her landmark book "Language Learning Strategies: What Every Teacher 
Should Know" which included the "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in 
a great deal of research in the 1990s and early 2000s. Carol Griffiths “English Language Learning Strategy Inventory” 
(ELLSI) 2003. 

Early research on key factors to successful language learning began with empirical studies on the behaviors of 
language learners, such as Rubin (1975) and Stevick (1989). In addition, research on learner characteristics attempted to identify 
particular traits that seem to be shared by successful language learners, ranging from intelligence and aptitude to personality 
and learner beliefs (lightbown & Spada, 1999). Another relevant strand of research was aimed at identifying specific learning 
strategies employed by good language learners (O‖Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990, Wenden & Rubin, 1987, among others. 
 
RESEARCH METHODOLOGY 

This study of Public Health students‖ strategies in Learning English Language at Western University. This section 
contains information about the subject of the study, research materials, research procedures in collecting data and data 
analysis. 

 
 

 

https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Mnemonics
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SUBJECTS OF THE STUDY 
The subjects of this study were 33 Thai Public Health students, Kanchanaburi, Western University; there were 7 

males, 26 females who are currently enrolled for this course 2018. The data focuses only for nursing first year students, 
fifty students were requested to complete the questionnaire. The instrument used in this study was the questionnaire 
using "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL". The questionnaire was used to further investigate the 
relationship between language learning strategy use and proficiency and also changes in strategy use over time as well as 
teachers‖ perspective on language learning strategy use.  
 
RESEARCH MATERIALS  

The researchers used questionnaires to collect data. The questionnaire includes about 2 sections: section one 
contains demographic data such as age, gender and prior experience of English study. Section two has been designed to 
collect data on "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL".  

The questionnaire were written in English and designed according to the purpose of this study 
 
PROCEDURES 
c. Research Design 

This research/study questions were addressed in the study. First, what variables (sex, language proficiency, course 
status, motivation level, years of study and major) influence the use of these strategies? Second, what kind of 
strategies do university students report using? 

d. Data Collection  
The researchers proceeded to collect data from 33 Public Health students in Kanchanaburi, Western University. The 
questionnaire was given to the students in the classroom; it was explained and took them 60 minutes to complete 
the questionnaire individually.  
The questionnaire was used to further investigate the relationship between language learning strategy use and 
proficiency.  

Data Analysis 
The results of the statistics analysis were presented in this section. The questionnaire were computed for means 
and standard deviation (SD) in order to reveal proficiency in using strategies of learning language "Strategy Inventory 
for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of research in the 1990s and early 
2000s and (ELLSI: Griffiths 2003), which has a scale range of 1-5.   
Interpretation data of frequency used learning strategies 
High Always or almost use  4.0 to 5.0 
  Usually use   3.5 to 4.4 
Medium Sometimes use   2.5 to 3.4 
Low Generally use   1.5 to 2.4 
  Never or almost never use 1.0 to 1.4 
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RESULTS AND DISCUSSIONS 
b. Demographic Information 

This section contains demographic data such as age, gender, course and prior experience of English study. 
Table1. General Information 

Description Frequency Percentage % 
Gender 
        Male 
        Female 

 
7 
26 

 
21.21 
78.79 

Age 
       19 years old 
       20 years old 
       23 years old        
 

 
27 
3 
3 

 
81.82 
9.09 
9.09 

Course 
      Public Health 

 
33 

 
100 

 
Estimate how long you have 
studied English? 
      I have not studied 
English 
      Less than a year 
      1-3 years 
      5 years or more 
 

 
 
0 
0 
0 
1 
32 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
3.03 
96.97 

 After data was collected to the participants, there 50 participants who respond and returned the 
questionnaire; most of the participants were female 80.00%, while male was only 20.00%. The participants are mostly at 
aged of 19 years old which is 80%, while others are 20 and 21 years old 9% respectively.   

 It is also stated in the table the 100 percentage of students who are studying English for 5 years and 
more. 
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Table 2. English Proficiency 
 
Have you ever studied or 
stayed in an English speaking 
country? 
        Yes 
        No 

 
 
 
 
0 
33 

 
 
 
 

0.00 
100 

Follow up question #5 
How long have you stayed in 
that country? 
        Less than 1 year 
        2 years 
       2-3 years 
       5 years or more   

 
 
 
0 
0 
0 
0 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

English Proficiency compared 
with the other students in 
the class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  

 
 
 
0 
0 
33 
0 

 
 
 

0.00 
0.00 
100 
0.00 

English Proficiency towards 
with native speakers in the 
class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  

 
 
0 
0 
26 
7 

 
 
0 
0 

78.79 
21.21 

Do you enjoy English 
language learning 
Yes 
No 

 
 

33 
0 

 
 

100 
0.00 

 
As presented and shown in table 2, participants haven‖t experience studying abroad and English countries. 

Furthermore the data indicates 80% of the students shows fair proficiency in English to their classmates and fair level 
towards the native speakers. 100% of them enjoyed learning English language. 
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Table 3. Reason in learning English 
Details Yes  No 

Why do you want to learn 
English language? 
 Language 
 Culture 
 Future career 
 Need for travel 
 English friends from abroad 
 Course requirement 

 
 

26 (78.79) 
0 (0.00) 

25 (75.76) 
7 (21.21) 
0 (0.00) 

 
33 (100) 

 
 

7 (21.21) 
0 (0.00) 
8 (24.24) 
26 (78.79) 
33 (100.00) 

 
 

As shown in table 3, most of the participant‖s reasons why they practice and improve their English because 
100% believe that they can use it for course requirement and future career 35 75% while language 26% respectively.   

 
Graphs on language learning strategies use perceived by the participants. 
 
Graph 4: Means and Standard deviation of cognitive learning strategies  
 

 
Q1: If I don‖t understand the lesson, I will repeat it many times until I get it clearly. 
Q2: If someone corrects my errors, I usually consider it and try to use the correct one. 
Q3: I remember new vocabulary words by drawing or clearing a mental image. 
Q4: When I write English essays I usually do not copy to others. 
Q5: I take an opportunity to practice my English language 
 

As seen in graph 4, the range of cognitive strategies for solving those problems is between 2.4-3.7 to achieve the 
targeted goal. The mean total average is 3.1 with the standard deviation of 1.13. It concludes that frequency shows the 
monitoring strategy (If someone corrects my errors, I usually consider it and try to use the correct one) with 3.7 high 
average, while the lowest frequency is employed strategy, taking the opportunity to practice the language with 2.4.  
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Graph 4.1: Means and Standard deviation of metacognitive learning strategies  
 

 
Q1: I rely on the context to figure the meaning of the unfamiliar words. 
Q2: I try to guess I don‖t fully understand of what is being said. 
Q3: If I am speaking and cannot think of the right expression, I use gestures or switch back with my own language 
Q4: If I don‖t understand all the words I read and hear, I try to keep on reading and listening to get the main idea or 
meaning. 
Q5: When I don‖t know how to say it in English, I switch or change the words. 
 
As shown in the graph 4.1 is the metacognitive strategies result use in solving the problems meet and targeted its result 
2.8-3.6. The total average of these strategies is 3.3 mean and 1.22 for standard deviation. Furthermore the Q2 shows 3.6 
averages as the participants prefer on trying to guess If they don‖t fully understand of what is being said and 2.5 If they 
don‖t know the words they are saying in English they switch or change the words. 
 
Graph 4.2: Means and Standard deviation of memory learning strategies  

 
Q1: I think of the relationships between the things I know and will know. 
Q2: I remember new English words or phrases by remembering books read, street signs and billboards. 
Q3: I remember new English words by experiences and situation which words maybe used. 
Q4: I use new English words in the sentence to familiarize it. 
Q5: I review English lessons often. 
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As shown in the graph 4.2 is the memory strategies result use in solving the problems meet and targeted its result 2.5-
3.4. The total average of these strategies is 3.1 mean and 1.07 for standard deviation. The result shows Q2 of 3.6 that 
participants remember new English words or phrases by remembering books read, street signs and billboards and 2.5. 
shows medium average of reviewing English lessons often. 
 
Graph 4.3: Means and Standard deviation of compensatory learning strategies  
 

 
Q1: I make a new vocabulary words if don’t know the right one. 
Q2: I make conversations on topic that I know the words. 
Q3: I read English without looking to new words. 
Q4: To understand the unfamiliar words in English, I try to guess. 
Q5: I make gestures when I can’t remember the words to use in the conversation. 
 
Graph results show the mean and standard deviation from 2.7 to 3.2 frequencies, the total average of this 
strategies 3.0 mean and 1.16 standard deviation. The Q2 shows highest result of 3.2 trying to use in conversations 
the topic or words that they know and 2.7 on making gestures when they can’t remember the words to use in the 
conversation. 
 
Graph 4.4: Means and Standard deviation of affective learning strategies  
 

 
Q1: I think less to minimize stress that would affect my language learning. 
Q2: I make sure to give reward to myself if I got perfect scores in English learning. 
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Q3: I try to relax if I encounter new words in learning language. 
Q4: I share and trust my feelings and attitudes in learning languages to my friends. 
Q5: I convince and encourage myself to strive hard in studying new English language. 
 

Graph shows that the average is 2.8 to 3.4 of applying the affective strategies in solving the situations given. With 
total average of mean 3.0 and 1.15 standard deviation, Q2 give the highest frequency of 3.4 which is: think less, less 
stress to self and giving rewards to self. Result and lowest average of 2.8 Q5 question which the participants convince 
and encourage there selves to strive hard in studying new English language. 
 
Graph 4.5: Means and Standard deviation of social learning strategies  

 
 

Q1: I usually and ask favor to my friends to edit my English works. 
Q2: I ask my instructor or friends help if I don‖t understand my lessons. 
Q3: If I feel confuse I will re-read and study again before asking a friends opinion. 
Q4: I work, share and practice to my friends for more new information. 
Q5: If I feel confuse and need solution to my language learning I prefer to consult native speaker rather than a Thai 
friend. 
 

Graph results show the mean and standard deviation from 2.9 to 3.2 frequencies, the total average of this 
strategies 3.0 mean and .1.21 standard deviation. The frequency average of Q3 and Q5 is 3.0 the participants prefer to re-
read and study again before asking a friends opinion or ask teachers opinion. While 3.2 on asking instructors or friends 
help if they don‖t understand their lessons. 
 
CONCLUSIONS  

The present study aimed at exploring effective English language learning strategies used by Public Health 
students. Descriptive analyses of data obtained from answering the SILL questionnaire by 33 students. The participants 
reported the frequent use of cognitive and metacognitive strategies to manage their learning and increase exposure to 
English input while least on memory and affective strategies. The participants also emphasized the need for conscious 
attention to formal aspects and expressions contained in language input and efforts to internalize them. Thus, strategies 
had a pervasive influence in learning language, as well on the degree of active involvement which is reflected in the 
overall frequency strategy use in general. Based on research finding on skill development and self-esteem (Brown, 2006) 
we would expect that use of appropriate strategies leads to enhanced actual and perceived proficiency resulting in more 
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use of strategies. The finding from the study reported in this article that progress is related to increased frequency of 
reported language learning strategy use. They can identify the strategies that best meet their language learners‖ 
immediate needs, and they can explore students‖ reaction to their learning approaches for the second language.  
Moreover, they can use classroom research as a tool for showing the language learners that the teaching strategies in 
second language acquisition really work.  
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A study of second year nursing students’ learning 
Strategies in English language at Western University 

 
 AVM. Orapin Klaitabtim1, Charlotte Amalie A. Yuson2 & Mark Erren C. Yuson3 

Abstract 
 The present study investigates Learning Strategies used by second year nursing students of Western 
University Kanchanaburi. Learning Strategies are specific actions or techniques that learners use to assist their 
progress in developing second or foreign language skills (Oxford, 1990). To identify the learning strategies that 
nursing students use, Strategy Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford, 1990) was administered to 60 
nursing students from Western University Kanchanaburi. The primary objective of this study is to identify the 
types and degree of use of learning strategies employed by these nursing students. Besides that, it also aims to 
analyze students' perceptions on the use of strategies in their language (English) learning. The students reported 
a greater preference for social, memory and metacognitive which puts them in the category of higher level 
learners. However, it is observed that these students do not make sufficient use of cognitive, compensatory and 
affective strategies. Moreover, present study also points out that the nursing students observed in this study are 
totally unaware of the benefits of learning strategies and how they can be employed in learning English. Apart 
from that, it is also revealed that some students also have problems such as, 'lack of confidence and anxiety.  
 
Keywords: Preference, higher level, metacognitive, investigates, Language Learning  
 
INTRODUCTION 

English language learning in Thai schools will never be successful, or be perceived to be successful, as long as the 
objective is to create people who can ―communicate‖ well in English. That is an unachievable goal through learning in a 
classroom. Once that is accepted, as painful as it may be, the picture becomes clearer. The objective needs to change to 
one which can actually be achieved. That objective is to make Thai students literate in English. To put it very simply, if a 
student can match a picture to a word, or better still if they can produce a word or words to describe a picture (on 
paper or in their mind), then they have become literate. They already have the language skills — or as Piaget would 
describe it, they are post-symbolic. They get the concept that a word represents a thing in their world. All you need to 
do is built on that skill. Yes, it‖s a different language. Yes, that makes it harder. But the basic premise is exactly the same. 
Students, anywhere in the world, do not go to school to ―learn a language‖. When they enter school, they already have a 
language. To put it in the terms of Piaget, they are ―post-symbolic‖. They are already able to describe and interact with 
their world using the symbols that we call language. They have that skill. The skill they don‖t yet have is the ability to 
convert this into written symbols and to decode those written symbols – reading and writing. That is what all students 
have to be taught — usually at school. Literacy is something that can be taught and indeed must be taught or else a 
human will never acquire the skill. Literacy is a skill which emerged way, way down our evolutionary development and is 
an artificial acquirement; ergo, something that is tailor-made for the classroom. The learning strategy also helps the 
learners understand the specific information from the subject they learn besides it can focus their attention on the target 
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they want to achieve. The learning strategy does not come automatically in the students‖ mind, but it must be studied 
and trained well. Also, it needs a serious attention to select the learning strategy based on the goal they want to reach. It 
can be also said that learning strategy plays a very important role to get the content of the subject the students read. 
Because of the importance, this paper will talk about the effectiveness of students‖ English learning strategy. The 
students who want to learn English well should realize that the learning strategy is a part of their need. Reiss (2005) says, 
all students need to use the learning strategies because the learning strategies overcome the challenge of learning a new 
language while trying to use the language to learn the context. In other words, to learn English as a foreign language, the 
students get some challenges or difficulties to use the language in their daily life therefore, the learning strategy is used 
to help them overcome the difficulties. To face the challenging professional environment, nurses are required to equip 
themselves with necessary communication skills. Although nursing graduates from Western University are academically 
sound, employees are hesitant to hire these graduates due to their poor proficiency in English. Generally, nursing 
students need to give more attention to their medical subjects; obviously, they get less time to improve their English 
language skills. In such conditions, knowledge of Language Learning Strategies can prove very helpful to acquire adequate 
proficiency in English in a short span of time and 'shyness' in learning English.. Living and working abroad will always come 
with its highs and lows as one‖s comfort zones are pushed beyond belief while the thrill of a new start with new 
surroundings, new people, new everything is bound to excite every adventurous spirit.  

Language learning strategies are among the main factors that help determine how-and how well our students learn a 
(second) foreign language. A second language is a language studied in a setting where that language is the main vehicle of 
everyday. Language learning strategies were first introduced to the second language literature in 1975, with research on 
the good language learner. At the time it was thought that a better understanding of strategies deployed by successful 
learners could help inform teachers and students alike of how to teach and learn languages more effectively. Initial 
studies aimed to document the strategies of good language learners. In the 80s the emphasis moved to classification of 
language learning strategies. Oxford (1990) identified the second language learning strategies in six categories as the 
followings: 

1. Cognitive strategies: used to help the students to manipulate the target language or task correctly by using all 
their processes. They include reasoning, analysis, and drawing conclusions.  

2. Metacognitive strategies: are employed by the students to help them coordinate the leaning process by 
centering, arranging, planning, and evaluating their learning, this help learner to control their own learning. 
Students will also be able to plan what their learning strategies should be and change them if they are not 
suitable. 

3. Memory strategies: are techniques that can be used to learn and retain new knowledge.  
Essentially, these are 'tricks' that can be used to increase the ability to remember and recall information. Some 
of these include memorization, use of mnemonics, outlining important points, and chunking. These techniques 
can be individualized for a specific learner or for the nature of the subject being studied. 

4. Compensatory strategies:  are employed by the students to compensate the missing knowledge in the target 
language due to lack of vocabulary. The strategies help to allow the students to use the language to speak and 
write in the target language even when their vocabulary is limited. 

5. Affective strategies: are techniques to help the students/learners control their emotions, attitudes, motivations 
and values. These strategies have a powerful influence on language learning because they allow the students to 
manage their feelings. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Good_language_learner
https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Mnemonics
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6. Social strategies: are activities that students engage in to seek opportunities to be exposed to an environment 
where practice is possible. These strategies are important because language learning always involves other 
people; it is a form of social behavior.   

Early research on key factors to successful language learning began with empirical studies on the behaviors of language 
learners, such as Rubin (1975) and Stevick (1989). In addition, research on learner characteristics attempted to identify 
particular traits that seem to be shared by successful language learners, ranging from intelligence and aptitude to 
personality and learner beliefs (lightbown & Spada, 1999). Another relevant strand of research was aimed at identifying 
specific learning strategies employed by good language learners (O‖Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990, Wenden & 
Rubin, 1987, among others. 

This study was designed to investigate language learning strategies of undergraduates students at Faculty of 
Nursing, Western University Kanchanaburi. To this end, 60 Nursing students enrolled in the course of EN2003 (Basic 
English) were recruited as participants. The instrument used in this study was the questionnaire "Strategy Inventory for 
Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s 
and also (the English Language Learning Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003.   
 
RESEARCH METHODOLOGY 

The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) questionnaire (oxford, 1990) is used for the present study. 
This section contains information about the subject of the study, research materials, research procedures in collecting 
data and data analysis. 

 
SUBJECTS OF THE STUDY 

The subjects of this study were 60 second year Thai nursing students, Kanchanaburi, Western University; there 
were 3 males, 57 females who are currently enrolled for this course 2018. The data focuses only for nursing second year 
students, sixty students were requested to complete the questionnaire. The instrument used in this study was the 
questionnaire using "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of 
research in the 1990s and early 2000s and (the English Language Learning Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003. The 
questionnaire was used to further investigate the relationship between language learning strategy use and proficiency and 
also changes in strategy use over time as well as teachers‖ perspective on language learning strategy use.  
  RESEARCH MATERIALS  

The researchers used questionnaires to collect data. The questionnaire includes about 2 sections: section one 
contains demographic data such as age, gender and prior experience of English study. Section two has been designed to 
collect data on "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of 
research in the 1990s and early 2000s and (the English Language Learning Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003. The 
questionnaire was used to further investigate the relationship between language learning strategy use and proficiency and 
also changes in strategy use over time as well as teachers‖ perspective on language learning strategy use.  
The questionnaire were written in English and designed according to the purpose of this study 
 PROCEDURES 
e. Research Design 

This research/study questions were addressed in the study. First, what variables (sex, language proficiency, course 
status, motivation level, years of study and major) influence the use of these strategies? Second, what kind of 
strategies do university students report using? 
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f. Data Collection  
The researchers proceeded to collect data from 60 Nursing students in Kanchanaburi, Western University. The 
questionnaire was given to the students in the classroom; it was explained and took them 60 minutes to complete 
the questionnaire individually.  
Data Analysis 
The results of the statistics analysis were presented in this section. The questionnaire were computed for means 
and standard deviation (SD) in order to reveal proficiency in using strategies of learning language "Strategy Inventory 
for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great deal of research in the 1990s and early 
2000s and (ELLSI: Griffiths 2003), which has a scale range of 1-5.   
Interpretation data of frequency used learning strategies 
High Always or almost use  4.0 to 5.0 
  Usually use   3.5 to 4.4 
Medium Sometimes use   2.5 to 3.4 
Low Generally use   1.5 to 2.4 
  Never or almost never use 1.0 to 1.4 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
c. Demographic Information 

This section contains demographic data such as age, gender, course and prior experience of English study. 
Table1. General Information 

Description Frequency Percentage % 
Gender 
        Male 
        Female 

 
3 
57 

 
5.00 
95.00 

Age 
       19 years old 
       20 years old 
       21 years old 
       22 years old        
       23 years old 

 
3 
32 
20 
4 
1 

 
5.00 
53.33 
33.33 
6.67 
1.67 

Course 
      Nursing 

 
60 

 
100 

 
Estimate how long you have 
studied English? 
      I have not studied 
English 
      Less than a year 
      1-3 years 
      5 years or more 

 
 
0 
0 
0 
0 
60 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
100 

 After data was collected to the participants, there 60 participants who respond and returned the 
questionnaire; most of the participants were female 95.00%, while male was only 5.00%. The participants are 
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mostly at aged of 20 years old which is 53.33%, while others are 21years old 33.33%. It is also stated in the 
table the 100 percentage of students who are studying English for 5 years and more. 
 
Table 2. English Proficiency 
 
Have you ever studied or 
stayed in an English speaking 
country? 
        Yes 
        No 

 
 
 
 
0 
60 

 
 
 
 

0.00 
100 

Follow up question #5 
How long have you stayed in 
that country? 
        Less than 1 year 
        2 years 
       2-3 years 
       5 years or more   

 
 
 
0 
0 
0 
0 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

English Proficiency compare 
d with the other students in 
the class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  
 

 
 
 
0 
10 
35 
15 

 
 
 
0 

16.67 
58.33 
25.00 

English Proficiency towards 
with native speakers in the 
class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  

 
 
0 
15 
30 
15 

 
 
0 

25.00 
50.00 
25.00 

Do you enjoy English 
language learning 
Yes 
No 

 
 

57 
3 

 
 

95.00 
5.00 

As presented and shown in table 2, 0% of participants who have been abroad and English countries to study 
English courses while 100% who have not studied abroad. Furthermore the data indicates 50% of the students 
shows proficiency in English to their classmates and fair level towards the native speakers. 95% of them enjoyed 
learning English language. 
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Table 3. Reason in learning English 
Details Yes  No 

Why do you want to learn 
English language? 
 Language 
 Culture 
 Future career 
 Need for travel 
 English friends from abroad 
 Course requirement 

 
 

27 (45.00) 
15 (25.00) 
37 (61.67) 
17 (28.33) 
17 (28.33) 

 
60 (100) 

 
 

33 (55.00) 
35 (58.33) 
23 (38.33) 
43 (71.67) 
43 (71.67) 

 
 

As shown in table 3, most of the participant‖s reasons why they practice and improve their English because 
100% believe that they can use it for course requirement and future career 35 percent while language 27% respectively.   

 
Graphs on language learning strategies use perceived by the participants. 
Graph 4: Means and Standard deviation of cognitive learning strategies  

 

Q1: If I don‖t understand the lesson, I will repeat it many times until I get it clearly. 
Q2: If someone corrects my errors, I usually consider it and try to use the correct one. 
Q3: I remember new vocabulary words by drawing or clearing a mental image. 
Q4: When I write English essays I usually do not copy to others. 
Q5: I take an opportunity to practice my English language 
As seen in graph 4, the range of cognitive strategies for solving those problems is between 2.5-4.29 to achieve the 
targeted goal. The mean total average is 3.2 with the standard deviation of 1.19. It concludes that frequency shows the 
cognitive strategy (If I don‖t understand the lesson, I will repeat it many times until I get it clearly) with 4.2 high average, 
while the lowest frequency is employed strategy, taking the opportunity to practice the language with 2.5. 
Graph 4.1: Means and Standard deviation of metacognitive learning strategies  
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Q1: I rely on the context to figure the meaning of the unfamiliar words. 
Q2: I try to guess I don‖t fully understand of what is being said. 
Q3: If I am speaking and cannot think of the right expression, I use gestures or switch back with my own language 
Q4: If I don‖t understand all the words I read and hear, I try to keep on reading and listening to get the main idea or 
meaning. 
Q5: When I don‖t know how to say it in English, I switch or change the words. 
As shown in the graph 4.1 is the metacognitive strategies result use in solving the problems meet and targeted its result 
2.7 to 3.6. The total average of these strategies is 3.2 mean and 1.19 for standard deviation. Furthermore the Q1 shows 
3.6 averages as the participants prefer on relying on the context to figure out the meaning of the unfamiliar words and 
2.7 If they don‖t understand all the words they try to keep on reading and listening to get the main idea or meaning. 
 

Graph 4.2: Means and Standard deviation of memory learning strategies  
 

 

Q1: I think of the relationships between the things I know and will know. 
Q2: I remember new English words or phrases by remembering books read, street signs and billboards. 
Q3: I remember new English words by experiences and situation which words maybe used. 
Q4: I use new English words in the sentence to familiarize it. 
Q5: I review English lessons often. 
As shown in the graph 4.2 is the memory strategies result use in solving the problems meet and targeted its result 2.6 to 
3.8. The total average of these strategies is 3.3 mean and 1.14 for standard deviation. The result shows Q1 of 3.8 that 
participants think of the relationships between the things they know and they will know and 2.6. shows medium average 
of reviewing English lessons often. 
 
Graph 4.3: Means and Standard deviation of compensatory learning strategies  

 

Q1: I make a new vocabulary words if don’t know the right one. 

Q2: I make conversations on topic that I know the words. 
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Q3: I read English without looking to new words. 
Q4: To understand the unfamiliar words in English, I try to guess. 
Q5: I make gestures when I can’t remember the words to use in the conversation. 
Graph results show the mean and standard deviation from 2.5 to 3.9 frequencies, the total average of this 
strategies 3.3 mean and 1.14 standard deviation. The Q4 shows highest result of 3.9 trying to make new 
vocabulary words if they don’t know the right one and 2.5 on reading English words without looking to new words. 
Graph 4.4: Means and Standard deviation of affective learning strategies  
 

 
Q1: I think less to minimize stress that would affect my language learning. 
Q2: I make sure to give reward to myself if I got perfect scores in English learning. 
Q3: I try to relax if I encounter new words in learning language. 
Q4: I share and trust my feelings and attitudes in learning languages to my friends. 
Q5: I convince and encourage myself to strive hard in studying new English language. 
Graph shows that the average is 2.5 to 3.9 of applying the affective strategies in thinking less to minimize stress that 
would affect their language learning and making sure that they give reward to their selves if they got perfect scores in 
English learning 3.9 respectively and 2.5 on sharing and trusting their friends in terms of learning English language. The 
average of mean of table 4.4 is 1.15 and 3.3 on SD. 
 
Graph 4.5: Means and Standard deviation of social learning strategies  
 

 

Q1: I usually and ask favor to my friends to edit my English works. 
Q2: I ask my instructor or friends help if I don‖t understand my lessons. 
Q3: If I feel confuse I will re-read and study again before asking a friends opinion. 
Q4: I work, share and practice to my friends for more new information. 
Q5: If I feel confuse and need solution to my language learning I prefer to consult native speaker rather than a Thai 
friend. 
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Graph results show the mean and standard deviation from 2.6 to 3.6 frequencies, the total average of this strategies 3.1 
mean and 1.25 standard deviation. The frequency average of Q1 and Q2 is 3.6 the participants prefer to ask favor to their 
friends if they have homework in English and consult their instructor if they don‖t understand English words. 
 
CONCLUSIONS  

The result shows that on the whole, the participants demonstrated high to medium strategy use, and none of 
the strategies fell in the low range. The students also reported a social, memory and metacognitive which puts them in 
the category of higher level learners (O‖Malley and Chamot 1990). It is also supported by Oxford (as cited in Hong 2006) 
who asserts that students with more developed skills can lead to the use of metacognitive and memory strategies. 
Though the result shows nursing students in Kanchanaburi province make moderate level of use of strategies in cognitive, 
compensatory and affective they use it sometimes. It reflects that they need strategy instruction or training to improve 
their language skills. It is also essential that the learners select strategies in accordance with the task at hand. Aimed at 
exploring effective English language learning strategies used by Nursing students. Descriptive analyses of data obtained 
from answering the SILL questionnaire by 60 students. The participants reported the frequent use of social, memory and 
metacognitive strategies to manage their learning and increase exposure to English input while least on affective, 
cognitive and affective strategies. The participants also emphasized the need for conscious attention to formal aspects 
and expressions contained in language input and efforts to internalize them. Thus, strategies had a pervasive influence in 
learning language, as well on the degree of active involvement which is reflected in the overall frequency strategy use in 
general.  
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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแในการศึกษาเรื่องการหาปรมิาตรของบอกักเก็บโมลาส เพ่ือหาปริมาตรของโมลาสที่สามารถกัก
เก็บไดโดยไดคาท่ีถูกตองมากท่ีสุด โดยใชโปรแกรม Auto CAD สรางรูปจําลองจากขอมูลการสํารวจ และหาปริมาตร พรอม
เปรียบเทียบกับปริมาตรโมลาสจริงและทําการสรางมาตรวัด ผลการศึกษาพบวาปริมาตรจากการคํานวณกับปริมาตรจริง ตางกันอยูที่
ประมาณ 1.3 เปอรแเซ็นตแ  (นอยกวา300ตัน) และปริมาตรที่ไดใกลเคียงตามปริมาตรจรงิที่ระดับความลึก 2.82 เมตร 
 
ค าส าคัญ: การหาปริมาตร, บอรูปทรงหลายเหลี่ยม, โปรแกรมออโตเเคด 
 
Abstrct 

This project aims to study the retention pond for the volume of molasses. To find the volume of 
molasses that can keep up with the most correct. Using Auto CAD Creating a replica of survey data and compare 
it with the volume and the volume of molasses and create a real gauge. The results showed that the volume of 
calculations with real volume. Difference is about 1.3 percent (less than 300 tones) and volume was close to the 
actual volume of 2.82 meters depth. 
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บทน า 

ในปใจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น สงผลใหประชากรในประเทศมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจมาก
ขึ้นไปดวย และเมื่อมีความเจริญมากขึ้นอัตราการใชพลังงานก็เพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งพลังงานเชื้อเพลิงเป็นปใจจัยหลักและเมื่ อมีความตองการใช
พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นก็จะตองมีการผลิตเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น แตดวยเหตุที่วาประเทศไทยมีปริมาณการผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงไดนอยจึงตอง
เกิดการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ ซึ่งก็จะสงผลใหราคานํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น ดังน้ันเพื่อใหเกิดสภาพคลองในการใชเชื้อเพลิงขึ้นจึงไดมี
การวิจัยและพัฒนานําเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติบาง หรือการนํ้าเอาผลผลิตที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมบางก็ดี นํามาปรับปรุงและพัฒนาให
เกิดเป็นพลังงานทดแทนขึ้น เชน การนํานํ้ากากสาหรือนํ้าโมลาสที่เหลือจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายมาเขาสูกระบวนการหมักแลวกลั่น
ออกมาเป็น ”เอทานอล” ซึ่งสามารถนําไปเป็นสวนผสมของของนํ้ามันเชื้อเพลิงได ซึ่งก็จะสามารถลดปริมาณการนําเขาของนํ้ามันเชื้อเพลิงจาก
ตางประเทศไดสวนหน่ึง  
ในการผลิตเอทานอลในปใจจุบันสวนใหญจะใชกากนํ้าตาลหรือนํ้าโมลาสเป็นวัตถุดิบในการผลิต แตนํ้าโมลาสที่นํามาใชในกระบวนการผลิตน้ันมี
คาความถวงจําเพาะที่สูง(อยูที่ประมาณ 1.4%) ซึ่งทําใหสงผลกระทบในเรื่องของการจัดเก็บและการนํ้าไปใช โดยเฉพาะการตรวจนับปริมาณที่
นําไปใชในแตละวัน ซึ่งเป็นปใญหามากในการตรวจนับ สงผลใหการตัดยอดปริมาณการใชไมตรงกับความเป็นจริง โดยทางคณะผูจัดทําไดมีแนวคิด
ที่จะแกปใญหาโดยการคิดหาวิธีที่จะหาปริมาตรของนํ้าโมลาสที่เก็บ หรือบรรจุไวในภาชนะที่มีรูปทรงหลายเหลี่ยมใหมีคาที่ใกลเคียงกับความเป็น
จริงมากที่สุดหรือถูกตองมากที่สุด 

                                                             
1 คณะศิลปศาสตรแและวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
2 คณะศิลปศาสตรแและวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปใญหา 
เน่ืองจากในปใจจุบันบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรแย่ี จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิต “เอทานอล”ที่ใชสําหรับเป็นเชื้อเพลิง โดยมี

อัตรากําลังผลิตอยูที่ 365,000 ลิตรตอวัน โดยใชกากนํ้าตาล(โมลาส) เป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยควบคุมคาความถวงจําเพาะของโมลาสอยูที่  
1.30 % - 1.40 % เพื่อนําไปใชในกระบวนการผลิต ซึ่งในการผลิตในแตละวันจะตองใชปริมาณโมลาสอยูที่ 1,400 ตันตอวัน ทางบริษัทจึงมีความ
จําเป็นอยางย่ิงที่จะตองมีการจัดหาพื้นที่ หรืออุปกรณแในการจัดเก็บกากนํ้าตาล (โมลาส) ในลักษณะหรือในรูปแบบตางๆ เพื่อใชสามารถนําไปใช
ใหเพียงพอตอการผลิตในแตละวัน โดยในปใจจุบันทางบริษัทไดมีการจัดเก็บกากนํ้าตาล (โมลาส) ไวดวยกันสองรูปแบบคือ จัดเก็บในถังเหล็ก
ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 31 เมตร จํานวน 2 ถังและจัดเก็บใบบอกักเก็บจํานวน 1 บอ ซึ่งในความจุของถังแตละถังสามารถจัดเก็บกากนํ้าตาล (โม
ลาส) ได 8,000 ตันตอถัง และในบอกักเก็บสามารถกักเก็บได 21,000 ตันตอบอ แตในปใจจุบันในการนํากากนํ้าตาล (โมลาส) จากบอกักเก็บไปใช
ในกระบวนการผลิตในแตละวัน ไมสามารถบอกปริมาณที่แนนอนและถูกตองได สืบเน่ืองมาจากรูปทรงของบอกักเก็บมีลักษณะเป็นแบบรูปทรง
หลายเหลี่ยม จึงทําใหยากตอการคํานวณหารปริมาตรในบอไดเพราะวาถาไมสามารถบอกปริมาณของวัตถุดิบที่ถูกตองได ก็จะทําใหไมสามารถ
คํานวณหาตนทุนในการผลิตที่แนนอนได 

 
1.2 วัตถุประสงคแของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการหาปริมาตรของโมลาสในบอกักเก็บ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาหาวิธีการคํานวณหาปริมาตรของโมลาสใหถูกตองมากที่สุด 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ทําการศึกษาหาวิธีการคาํนวณหาปริมาตรของโมลาสในบอเก็บวาวิธคีํานวณแบบใดจะไดคาที่ใกลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 1.3.2  ทําการศึกษาหาจุดหรือตําแหนงที่ใชติดต้ังมาตรวัดเพื่อใชเป็นแนวทางในการหาปริมาตรของโมลาสในบอเก็บใหไดคาที่ใกลเคียง
กับความเป็นจริงมากที่สุด 
 1.3.3 ทําการเปรียบเทียบระหวางวิธีการคํานวณจากทฤษฏีกับวิธีการคํานวณจากแบบโดยใชคาพิกัดที่เก็บ 
 ขอมูลจากพื้นที่จริงมาหาขอสรุปวาวิธีการแบบใดจะไดคาที่ใกลเคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
 
1.4 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1.4.1 เก็บขอมูลรายละเอียดตางๆในพื้นที่บอเก็บโมลาสจริง 
  1.4.1.1 เก็บคาระดับภายในบอ 
  1.4.1.2 เก็บคาพิกัดตางๆ 
 1.4.2 นําขอมูลที่เก็บไดมาดําเนินการดานการคํานวณหาปริมาตรโมลาสในบอ 
  1.4.2.1 การคํานวณจากแบบที่ใชกอสรางจริง  
  1.4.2.2 การคํานวณจากขอมูลที่เก็บไดจากพื้นที่บอที่วัดจริง 
  1.4.2.3 การคํานวณโดยใชวิธีการขึ้นรูปจากโปรมแกรมออโตแคท (Auto CAD)  
 1.4.3 ทําการเปรียบเทียบกันระหวางวิธีตางๆ เพื่อหาขอสรุปวามีคาที่แตกตางกันอยางไรบาง 
 1.4.4 จัดทําสรุปการหาปริมาตรโมลาสในบอวาวิธีการหาแบบใดดีที่สุด 
 1.4.5 เมื่อไดขอสรุปแลวดําเนินการทํามาตรวัด 
1.5 ประโยชนแท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ทําใหสามารถบอกปริมาณการใชโมลาสตอครั้ง ไดตรงหรือใกลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  
 1.5.2 ใชเป็นแนวทางในการแกปใญหากรณีที่เกิดปใญหา ทางดานการหาปริมาตรของบอเก็บรูปแบบอื่นๆ ได 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.1 โปรแกรม AutoCAD 

AutoCAD เป็นซอฟตแแวรแที่ชวยออกแบบดวยระบบคอมพิวเตอรแ (Computer Aided Drafting/Design) ที่สามารถรองรับการทํางาน
ทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ บริษัทผูพัฒนาคือ Autodesk แมในตลาดซอฟตแแวรแจะมีโปรแกรมประเภท CAD หลายโปรแกรม แตในงานออกแบบ
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ดานวิศวกรรม สถาปใตยกรรม และอุตสาหกรรมตางๆของหนวยงานองคแกรทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วโลกสวนใหญจะนิยมใช AutoCAD 
เน่ืองจากเป็นซอฟตแแวรแที่มีขีดความสามารถสูงในการสรางแบบจําลองสามมิตินักออกแบบสามารถควบคุมการวาด เป ลี่ยนมุมมองไดในทุก
ทิศทางรอบแบบ กําหนดคุณสมบัติของภาพวาดไดตามที่ตองการ ดวยคําสั่งและเครื่องมือชวยที่มีประสิทธิภาพชวยใหประหยัดเวลาและคาใชจาย
ทําให AutoCAD เป็นตัวเลือกที่ดีในงานที่มีความละเอียดและตองการความแมนยําสูง  นอกจากน้ี AutoCAD ยังมีชุดคําสั่งสําหรับสรางให
แบบจําลองมีแสง เงา สีสันที่ดูเสมือนจริงไดอีกดวย นับต้ังแตเปิดตัว AutoCAD ไดมีเวอรแชันตางๆ เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง นับถึงเวอรแชั่นลาสุด แต
ละเวอรแชันมีจุดเดนเฉพาะ ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง   

2.1.1 การก าหนดต าแหนงของโปรแกรม AutoCAD 
ระบบพิกัดบอกตําแหนงหรือระบบโคออรแดิเนต (Coordinate system) ที่ AutoCAD ใชบันทึกขอมูลตําแหนงตางๆ ของการวาดรูป

เป็นแบบ 3 มิติ (3 dimensions หรือเขียนยอเป็น 3D) และใชเป็นระบบคารแที่เซียน (Cartesian system) ที่ใชแกนต้ังฉากตอกันสามแกนเป็น 
X,Y และ Z ดูรูปที่ 2.1 จุดหน่ึงๆ จึงบอกพิกัดอยูในรูป X,Y,Z ที่จุดตัดของแกนทั้งสาม (จุด O ในรูป) เรียกวา “จุดกําเนิด(origin)” กําหนดเป็น
จุดอางอิงที่คา 0,0,0 สวนคาที่วัดออกไปจากแกนในทิศทางหลักมีคาเป็นบวก สวนทศตรงขามมีคาเป็นลบ (ในรูปที่ 2.2 ทิศหลักแสดงไวดวยเสน
หนา สวนเสนบางเป็นทิศตรงขาม) 

คาที่บันทึกเป็นขอมูลตําแหนงใน AutoCAD ใชระบบคารแทีเซียนการปูอนคาหรือกําหนดตําแหนงหนึ่งๆ จึงใชระบบคารแทีเซียน X,Y,Z 
ไปดวย นอกจากน่ีเรายังสามรถกําหนดตําแหนงดวยการโคออรแดิเนตแบบทรงกระบอกและทรงกลมไดดวย ดูรูปที่ 2. 2 และ 2.3 ที่ใชการ
กําหนดคาอยูในรูป R<O,H และ R<O,O ตามลําดับ แตการบันทึกคาในไฟลแงานแบบของ AutoCAD ก็ยังจะแปลงผลตําแหนงเป็นการบันทึกใน
ระบบคารแทีเซียน X,Y,Z เสมอ 

2.1.2 ระบบพิกัดต าแหนงใน 2 มิติ 
จากการปูอนคาหรือกําหนดตําแหนงในรูปแบบ 3 มิติที่กระทําได 3 แบบ คือคารแทีเซียน ทรงกระบอก และทรงกลม เมื่อใชกับงานที่เป็นแบบ 2 
มิติ 

กลาวคือการทํางานในระนาบ 2 มิติ การปูอนตําแหนงจะลดลงเหลือเพียง 2 องคแประกอบเทาน้ันระบบแบบทรงกระบอกและทรงกลม
จะเหลือเพียงรูป R<O ซึ่งมีชื่อเรียกวา “ระบบเชิงขั้ว (polar- system)” แตในการบันทึกคาตําแหนงในไฟลแงานแบบของ AutoCAD ยังคง
จัดเก็บคาแบบ 3 มิติในแบบคารแทีเซียน X,Y,Z อยูดี โดยองคแประกอบ Z จะมีคาเป็นศูนยแ หรือคาตําแหนงอยูในรูป X,Y,0  

2.1.3 เคร่ืองมือวาด 
2.1.3.1 ทุลบารแ Draw งานเขียนแบบที่ไมใชคอมพิวเตอรแจะมีเครื่องมือตางๆ เชน   ไมที ไมสามเหลี่ยมมุมฉาก ไมวัดสเกล 

กามปู นกแกว กระดูกงูฯ สวนใน AutoCAD จะทําการผานคําสั่งจากเมนู ทูลบารแ และบรรทัดคําสั่ง ในตารางที่ 2.2 แสดงถึงทุลบารแ Draw เป็น
ทูลบารแดีฟอลตแที่จะถูกเปิดขึ้นเสมอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเริ่มตนการทํางาน   

2.1.3.2 ทุลบารแ Modify การทํางานแกไขแบบใน AutoCAD กลุมคําสั่งหลักๆ จะอยูที่ทูลบารแ Modify และเมนู Modify คําสั่ง
การแกไขน้ี ดูรายละเอียดของทูลบารแ Modify ไดจากตารางที่ 2.3 
2.1.3.3 ทุลบารแ Dimension ปกติการบอกระยะมักจะกระทําตอนหลังสุด เมื่อวาดสวนตางๆ ครบแลว และวาดเสนบอกระยะทั้งหมดพรอมกัน
ในคราวเดียว ดังน้ันจึงเป็นการสะดวกที่จะเรียกใหแสดงทูลนารแ Dimension โดยคลิกขวาบนทูลบารแใดๆ และคลิกที่รายการ Dimension บน
เมนูที่แสดง สําหรับความหมายแตละทูลน้ีใหดูใน 

2.1.4 โมเดล 3 มิติ 
2.1.4.1 โมเดล (Model) ซึ่งเป็นรูปวาดที่มีครบมิติกวาง ยาว และลึกในตัวเองชิ้นเดียว ในสวนความลึกน้ัน แลวแตมุมมอง

แจเรียกเป็นความหนาหรือความสูง 
ผลงาน 3 มิติจาก AutoCAD ใหผลเชนเดียวกับหุนจําลองที่สรางจากกระดาษหรือวัสดุตางๆ กลาวคือเมื่อวาดชิ้นงานเสร็จ

แลวสามารถเลือกดูที่มุมมองตางๆ ได โดยไมตองทําการวาดใหมในแตละมุมมองทั้งในแบบภาพฉายในแนวต้ังฉาก (Orthographic) และเปอรแ
สเปกตีฟ (Perspective) นอกจากน้ันยังกําหนดลงสีและแสงเงา (Render) เป็นแบบภาพเหมือนจริงไดดวย 

2.1.4.2 ระบบแกน ตามที่กลาวการกําหนดโคออรแดิเนตหรือตําแหนงของจุดไปแลว หลักคือ แบบคารแทีเวียน (X,Y,Z) แบบ

ทรงกลม (r<O<α) และแบบทรงกระบอก (r<O<h) แตละวิธีก็มีการปูอนคาตางกันไป 
การทํางานกับ 3D เพื่อใหสะดวกตอการกําหนดโคออรแดิเนตพิกัดของจุด ใน AutoCAD มีความสามารถใหเลือกยายแกนจากอางอิงที่จุดกําเนิด 
0,0,0 ในทิศทางดีฟอลตแที่เรียกวาแกน WCS (World Coordinate System) ไปเป็นแกนที่มีจุดกําเนิดอยูในตําแหนงใดๆใหมก็ไดและยังบิดเอียง
ทํามุมตางๆ จากแกน WCS ไดดวย เรียกวาแกน UCS (User C Coordinate System) โดยชื่อมันเองก็ชัดอยูแลว คือใหผูใชเลือกกําหนดเอง 
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เพื่อที่จะทํางานไดอยางดีกับ 3D เราจําเป็นตองมีทักษะที่แมนยําในการทราบทิศทางของแกน และทิศมุมหมุนที่เปูนบวกหรือลบ และเครื่องมือที่
จะชวยเราน้ีคือ “กฎมือขวา” ดังจะกลาวถัดไปน้ี 
2.1.4.3 กฎมือขวา แมนในสวน Help Online ของ AutoCAD เองจะกลาวถึงกฎมือขวาน้ี ดวยวิธีการของการใชน้ิวกอยแมมือ น้ิวชี้ และน้ิวกลาง
เพื่อกําหนดทิศทาง X,Y และ Z ดวยก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว มีวิธียอดนิยมที่สะดวกกวา และใชไดทุกกรณีน่ันคือการใชกฎมือขวา 

หาทิศแกน Z ให ใชฝุามือขวาหรือน้ิวทั้งสี่กวาดไปบนระนาบ XY สวนน้ิวหัวมือใหชี้ต้ังฉากขึ้นเป็นทิศทางแกน Z โดยการกวาดบน
ระนาบ XY เริ่มจากแกน X ไปหาแกน Y 

หาเครื่องหมายบวก-ลบหมุนรอบแกน X,Y หรือ Z แกนใดแกนหน่ึง ใหกํามือไปบนแกนที่จะหมุนรอบโดยน้ิวหัวแมมือชี้ทิศบวกของ
แกนน้ัน จะไดทิศการกวาดของน้ิวทั้งสี่แทนทิศมุมหมุนที่เป็นบวก สวนทิศการกวาดตรงขามจากน้ีใหใชคาติดลบ 
2.1.4.4 วัตถุทรงตันที่มีให คือวัตถุทรงพื้นฐานที่มีคําสั่งวาดไดโดยตรงหรือเรียกวา “พริมิทีฟ (primitive)” มี 7 แบบ คือ กลอง กรวย 
ทรงกระบอก ทรงกลม ทอรัส ปิระมิด และลิ่ม ซึ่งสามารถเลือกทูลเหลาน้ีไดจาก Dashboard ในสวนของ Modeling สําหรับพรอมตแและ
ความหมายของตัวเลือกแตละรูปราง  

วัตถุที่เราวาดเป็นทรงตัน (Solid 
models)ประหน่ึงวามีมวล ขอใหเราลองใชคําสั่ง massprop เพื่อดูคุณสมบัติของรูปวาด โดยรันเมนู  tool  > inquiry > region/mass 
properties เลือกที่วัตถุ จะแสดงวินโดวแ text  

หลักการทํางานของ region/mass properties คุณสมบัติที่แสดง MASSPROP ขึ้นอยูกับวาวัตถุที่เลือกเป็นภูมิภาคและไมวาจะเป็น
ภูมิภาคที่เลือกเป็นระนาบกับระนาบ XY ของระบบพิกัดที่ใชปใจจุบัน (UCS) หรือของแข็ง สําหรับรายชื่อของพารามิเตอรแที่ควบคุมหนวย 
MASSPROP ดูการคํานวณบนพื้นฐานของปใจจุบัน UCS ตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของมวลที่จะแสดงสําหรับทุกภูมิภาค  

ถาพื้นที่ที่เป็นระนาบกับระนาบXY ของ UCSปใจจุบันคุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในตารางตอไปนี้จะมีการแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับ
มวลภูมิภาค coplana 
 
2.2 การค านวณหาปริมาตรจากรูปตัด  

การหาพื้นที่หนาตัดมักมีจุดประสงคแหลักเพื่อหาปริมาตรงานดิน  ฉะน้ันเมื่อตองการหาปริมาตร จะรังวัดหาพื้นที่หนาตัดที่หางกัน
สม่ําเสมอเป็นชวงๆ หรือระยะระหวางรูปตัดเทากันตลอด  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แสดงหนาตัด A1,A2,A3 
 

2.2.1 วิธีสูตรพิสมอย (Prismoidal Formular) วิธีน้ีเป็นการหาปริมาตรของสองชวงรูปตัด หรือมีพื้นที่หนาตัด 3 รูป แลวนําปริมาตรที่
ไดแตละสองชวงมารวมกันเป็นปริมาตรทั้งหมด ดังน้ันเพื่อใหการคํานวณมีพื้นที่หนาตัดจํานวนลงตัวจะตองรังวัดรูปตัดใหมีจํานวนรูปเป็นเลขคี่  
และมีระยะระหวางรูปตัดเทากันตลอด  
  

วิธีการคํานวณตองใชหนาตัดจํานวน 3 หนาตัดตอเน่ืองในการคํานวณ  

 
เมื่อตองการคํานวณปริมาตรหลายหนาตัดตอเน่ืองสามารถคํานวณไดจากสูตร 
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คํานวณดวยสูตร Prismoidal Formula 
 
 
 
 
 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 
3.1 วิธีการส ารวจและการท าแผนท่ี (Survey and Mapping) 
 การสํารวจเป็นการหาตําแหนงที่แนนนอนของจุด โดยมีพิกัดกํากับ หรือเป็นการหาระยะราบ ระยะด่ิงระหวางวัตถุหรือจุด การวัดวัด
มุมราบ มุมสูง การวัดระยะและทิศทาง (Direction) ของเสนน้ัน คาที่วัดไดจากการสํารวจจะนํามาคาํนวณหารระยะจริง มุม ทิศทาง ตําแหนง คา
ระดับ เน้ือที่ และปริมาตร คาที่ไดจะนําไปสรางเป็นแผนที่  
 3.1.1 การท าวงรอบปิด(Closed Traverse) 

วงรอบปิดเป็นวงรอบที่ทําเป็นวงจรหมุดเริ่มตนและบรรจบจะเป็นหมุดเดียวกัน และจุดออกจะตองเป็นหมุดหลักฐานคูหรือหมุดที่มีคา
พิกัดอางอิง (Azimuth mark) วงรอบปิดสามารถตรวจสอบมุมที่ทําการรังวัดได และคํานวณพิกัดฉากตรวจสอบความผิดของการรังวัดมุมและ
ระยะได โดยการทําวงรอบปิดบอโมลาส จะใชการวัดมุมภายใน 

3.1.2 อุปกรณแท่ีใชท าวงรอบปิด 
  3.1.2.1 กลองวัดมุม (Total Station) 
  3.1.2.2 เปูาเล็ง(Prism)                       
  3.1.2.3 วิทยุติดตอ(Walki talki) 
  3.1.2.4 แบตเตอรี่เสริม 
  3.1.2.5 ดินสอ,สมุดสนาม 
  3.1.2.6 เทปวัดระยะ 
  3.1.2.7 ลูกด่ิง 

3.1.3 ขั้นตอนการท าวงรอบปิด 
            3.1.3.1 วัดระยะ จากหมุดถงึหมุด รอบบอโมลาส   
            3.1.3.2 วัดมุมระหวางระยะที่เชื่อมกัน 
  3.1.3.3 วัดภาคทิศ(Azimuth) 
            3.1.3.4 จดขอมูลดิบลงสมุดภาคสนาม 

3.1.4 การท าระดับ (Levelling) 
การระดับเป็นการหาความสัมพันธแของความสูงหรือหาคาระดับ (Elevation) ของจุดตางๆ หรือวัตถุใดๆบนพื้นโลก ซึ่งการหาน้ันจะอยู

ในแนวระนาบด่ิง (Vertical Plane) 
3.1.4.1 อุปกรณแที่ใชทําระดับ 
3.1.4.2 กลองวัดมุม (Total Station) 
3.1.4.3 เปูาเล็ง(Prism) 
3.1.4.4 วิทยุติดตอ(Walki talki) 
3.1.4.5 แบตเตอรี่เสริม 
3.1.4.6 ดินสอ,สมุดสนาม 
3.1.4.7เทปวัดระยะ 
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3.1.4.8 ลูกด่ิง 
3.1.5 ขั้นตอนการท าวงรอบปิด 

3.1.5.1 ต้ังกลองเพียงจุดเดียว    
3.1.5.2 สองคา BM โดยใชเปูาเล็ง(Prism)  แลวจดบันทึก   

  3.1.5.3 สองคา FS ที่จะเก็บระดับ (จุดเดียวกับที่เราทําวงรอบปิด) โดยใชเปูาเล็ง(Prism) แลวจดบันทึก 
 3.1.6 การท าแผนท่ี (Mapping) 

การทําแผนที่ เป็นแผนที่ที่แสดงระดับความลึก ขนาดกวาง ยาว ของบอโมลาสเก็บกักรายละเอียดตางมีภาคทิศ ซึ่งเราทราบคาพิกัดจุด
จากการทําวงรอบปิด และการทําระดับ ใชโปรแกรม Auto Cad การเขียนแผนที่ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 การเขียนแผนที่โดยใช โปรแกรมAutocad 
 

ผลการทดลองและวิเคราะหแขอมูล 
4.1 ผลส ารวจและการท าแผนท่ี (Survey and Mapping) 

4.1.1 น าขอมูลท่ีไดจากการส ารวจภาคสนาม มาคํานวณหาคาพิกัดที่ถูกตอง โดยใชโปรแกรมคํานวณ วงรอบปิด (Microsoft EXcel 
2010) 

ตารางท่ี 4.1 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure,คํานวณคา Error, คํานวณหาความ
ละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก,คาระดับ วงรอบปิดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 1 

ตารางท่ี 4.2 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure,คํานวณคา Error, คํานวณหาความ
ละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก,คาระดับ วงรอบปิดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 2 

ตารางท่ี 4.3 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure,คํานวณคา Error, คํานวณหาความ
ละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก,คาระดับ วงรอบปิดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 3 

ตารางท่ี 4.4 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure, คํานวณคา Error, คํานวณหาความ
ละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก, คาระดับ วงรอบปิดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 4 
 4.1.2 ผลการท าแผนท่ี สามารถมองเห็นระดับความลึก ขนาดกวาง ยาว ของบอโมลาสเก็บกักรายละเอียดตางมีภาคทิศ และทราบคา
พิกัดจุดจากแผนที่ โดยใชโปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแผนที่  
 
4.2 ขั้นตอนการขึ้นรูป 
 4.2.1การสรางรูปจ าลองดวยโปรแกรม Auto CAD ในระบบ 3 มิติ   
 ในการทดลองน้ีจะทดลองสรางรูปจําลองของบอดวยโปรแกรม Auto CAD ในระบบ 3 มิติ โดยทดลองสรางรูปจําลอง 2 แบบ คือการ
สรางรูปตัดตามความกวางของบอโดยแบงออกเป็นหาหนาตัดตามรูปประกอบที่ 4.6 รูปประกอบที่ 4.7 รูปประกอบที่ 4.8 รูปประกอบที่ 4.9 
และรูปประกอบที่ 4.10 และแบบที่สองโดยการสรางรูปตัดตามความยาวของบอ โดยการแบงหนาตัดออกเป็นสามหนาตัด ตามรูปประกอบที่ 
4.11 รูปประกอบที่ 4.12 รูปประกอบที่ 4.13 แลวนํามาทําการหาปริมาตรแลวเปรียบเทียบกันระหวางสองแบบวาแบบใด จะไดคาปริมาตรที่
ใกลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแลวจึงนําวิธีน้ันมาทําการหาปริมาตรในแตละระดับความลึกของบอตามที่ตองการทราบตอไปวิธีการสรางรูป
จําลองบอแบบ 5 หนาตัด  
 ในการสรางรูปจําลองของบอแบบวิธีการขึ้นรูปโดยการสรางหนาตัดแบบ 5 หนาตัดในเบื้องตนผูที่จะศึกษาหรือใชวิธีน้ีจะตองมีความรู
และความเขาใจในงานเขียนแบบทั้งในระบบระนาบและระบบสามมิติเป็นอยางดี เพราะถาไมมีความรูทางดานงานเขียนแบบก็จะไมสามารถใชวิธี
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น้ีมาหาปริมาตรในบอได เน่ืองจากมีขั้นตอนที่ยุงยากและซับซอนมากและจะตองมีความเขาใจในระบบมิติจริงๆ ซึ่งในที่น้ีจะอธิบายถึงวิธีการสราง
รูปจําลองของบอเพียงสั้นๆดังน้ี 
 ลําดับแรกจะตองนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่จริงมาเขียนแบบในระระนาบ หรือระบบสองมิติกอนโดยเขียนแบบแยก Section 
ตามที่ตองการและเมื่อไดภาพตัดในแตละสวน (Section)แลวจึงนําขอมูลที่เขียนขึ้นในโปรแกรม AutoCAD ระบบสองมิติน้ันมาทําการสรางรูป
จําลองในระบบสามมิติในโปรแกรม AutoCADอีกครั้งหน่ึง โดยใชคําสั่งสรางเสน “Polyline” เพื่อสรางภาพตัดตามรูปภาพประกอบ 
 เมื่อสรางเสนแสดงรูปตัดตามที่ตองการแลว ในขั้นตอไปก็จะเป็นขั้นตอนในการสรางรูปจําลองของบอแบบเสมือนจริง โดยใชคําสั่งใน
โปรแกรม”ออโตแคท”ในระบบสามมิติทําการสรางรูปจําลองบอทีละสวน (Section) โดยใชคําสั่ง Loft ในการสรางรูปจําลองตามรูปภาพ
ประกอบ 
 

 
   

รูปท่ี 4.1 การขึ้นรูปตัดแบบ 5 หนาตัด 
 

วิธีการสรางรูปจําลองบอแบบสรางรูปตัดตามความยาวบอการสรางรูปจําลองแบบสรางรูปตัดตามความยาวบอน้ันจะแบงบอออกเป็น
สามหนาตัดโดยจะใชวิธีการและขั้นตอนในการทําเหมือนกับวิธีการสรางรูปจําลองแบบหาหนาตัด แตกตางกันตรงที่จํานวนของหนาตัดเทาน้ัน 
 

 
    

รูปท่ี 4.2 การขึ้นรูปตัดตามความยาวบอ 
 

ในการสรางภาพตัดตามความยาวบอน้ันจะใชคาระดับตางๆ ที่ใชในการสรางภาพตัดแบบหาหนาตัดทั้งหมด โดยจะแตกตางกันตรงที่
รูปแบบการสรางหนาตัดเทาน้ัน เมื่อสรางเสร็จแลวจะไดรูปบอดังภาพประกอบที่ผานมาน้ัน ซึ่งจะเห็นไดวาจะไดปริมาตรที่แตกตางกันระหวาง
วิธีการขึ้นรูปโดยการสรางรูปตัดแบบหาหนาตัดกับการขึ้นรูปโดยการสรางหนาตัดแบบสามหนาตัด เมื่อทําการเปรียบเทียบกันแลว จะเห็นไดวา
วิธีการขึ้นรูป โดยการสรางหนาตัดแบบหาหนาตัดจะไดปริมาตรที่ใกลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดดังน้ันในที่น้ีทางคณะผูจัดจึงเลือกวิธีการขึ้น
รูปโดยการสรางหนาตัดแบบหาหนาตัดมาใชในการคํานวณหาปริมาตรในบอเก็บโมลาสการคํานวณหาปริมาตรเพื่อใหไดคาปริมาตรที่ใกลเคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด 
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สรุปผลการทดลองปใญหาและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองการศึกษาการสรางรูปจําลองบอเก็บโมลาสในโปรแกรม Auto CAD แลวใหโปรแกรม AutoCAD คํานวณหา
ปริมาตรของบอเก็บโมลาสแลวไดขอสรุปดังน้ี 
 ในการปริมาตรของรูปทรงที่มีรูปทรงแบบหลายเหลี่ยมน้ัน สามารถหาคาปริมาตรไดดวยกันหลายวิธี แตจากการศึกษาทดลองแลว
พบวาในแตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกันไปแลวแตวาจะนําไปใชกับอะไรแตในที่น้ีตองการทราบคาของปริมาตรโมลาสในบอเก็บเทาน้ัน
จึงไดทําการจากการศึกษาแลวพบวาการหาปริมาตรของบอที่มีรูปทรงหลายเหลี่ยมน้ันสามารถหาคาที่ไดละเอียดและใกลเคียงกับความเป็นจริ ง
มากที่สุดคือ วิธีการสรางรูปจําลองขึ้นโดยใชโปรแกรมเขียนแบบออโตแคท มาชวยในการสรางรูปและคํานวณหาปริมาตร (ตามรายละเอียดในบท
ที่ 4) ซึ่งจะเห็นไดวาจะไดคาปริมาตรที่ใกลเคียงมากที่สุดและสามารถนําไปใชงานไดจริง 

5.2 ปใญหา 
 ในการคํานวณหาปริมาตรของบอที่มีรูปทรงหลายเหลี่ยมโยใชโปรแกรม Auto CAD น้ันมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนซึ่งผูที่จะทําจะตองมี
ความรูพื้นฐานทางดานการใชงานโปรแกรม Auto CAD อยางพอสมควร  

5.3 ขอเสนอแนะ 
 การหาปริมาตรในบอที่มีรูปทรงหลายเหลี่ยม โดยการใชโปรแกรมออโตแคทมาชวยในการคํานวณหาน้ัน ผูที่ใชจะตองทําการเก็บขอมูล
พื้นที่ใหละเอียดที่สุด เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบในการสรางรูปจําลองแลวคํานวณหาปริมาตร ซึ่งถามีการเก็บขอมูลไดละเอียดมากเมื่อทําการ
สรางรูปจําลองในโปรแกรมออโตแคทแลว ผลการคํานวณหารปริมาตรที่ไดก็จะมีคาทีใกลเคียงกับความเป็นจริงหรือไดคาที่ถูกตองมากที่สุด 
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กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอรแซอลอารแเตอรี เพอรแฟอเรเตอรแแฟล็บ 
The neurovascular anatomy of the thoracodorsal artery perforator (TAP) flap 
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บทคัดยอ 
 thoracodorsal artery perforator (TAP) flap เป็นแฟล็บหน่ึงที่ไดรับความสนใจเป็นอยางมาก ในการซอมแซมบริเวณ
พ้ืนผิวของรางกายที่สูญเสียไป เน่ืองจากมีขอดีที่เดนชัดหลายขอ คือ หลอดเลือดของผูให (donor vessel) มีความยาวสามารถสงถึง
หลอดเลือดของผูรับ (recipient vessel) ที่อยูไกลและบอบช้ําหรือจากการฉายรังสี, ความหนาของแฟล็บ มีความเหมาะสมในการ
ซอมแซมบริเวณพ้ืนผิวของรางกายที่สูญเสียไปบริเวณรยางคแบน, กลามเน้ือ latissimus dorsi ที่อยูบริเวณผนังดานขางทรวงอกทํางาน
ไดปกติเพราะไมตองสูญเสียกลามเน้ือ และ donor region ถูกซอนอยางดีภายในเสื้อผา โดยหลอดเลือดที่นิยมใชในแฟล็บน้ี คือ หลอด
เลือด perforator ของแขนง lateral (pedicle) ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal ที่อยูบริเวณขอบดานขางของกลามเน้ือ 
latissimus dorsi ซึ่งหาไดงาย ปลอดภัยและรวดเร็วในการผาตัด น้ีเป็นเหตุผล ที่ทําใหหลอดเลือด perforator ของแขนง lateral 
ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal เป็นที่สนใจสําหรับแฟล็บน้ี สวนขอเสียของแฟล็บน้ี คือ มีความแปรปรวนของขนาดและตําแหนง
ของหลอดเลือด perforator ทําใหการผาตัดใชเวลามากข้ึน ดังน้ัน รูปแบบ ขนาด และตําแหนงของหลอดเลือด perforator ของ
แขนง lateral จึงมีความสําคัญเป็นอยางมากและสามารถนําไปประยุกตแใชในการซอมแซมบริเวณพ้ืนผิวของรางกายที่สูญเสียไปใน
หลายๆสวนของรางกายได  
 
ค าส าคัญ:  กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือด, ทอราโคดอรแซอลอารแเตอรี, เพอฟอเรเตอรแแฟล็บ 
 
Abstract 

The thoracodorsal artery perforator flap has attracted great interest because its distinct advantages 
including a long donor vessel that can reach a recipient vessel far from traumatized or irradiated defects, 
provides a flap of suitable thickness for resurfacing the shallow defect of a distal limb, the function in the 
latissimus dorsi muscle is preserved, and the donor region is hidden well in clothes. The pedicle and perforators 
of the lateral branch of the thoracodorsal artery are generally locate along the lateral border of the muscle 
which are more reliably determined, allows for a safe and rapid dissection. For these reasons, the authors 
focused only on the cutaneous perforators of the lateral branch of thoracodorsal artery. The main disadvantage 
of the TDAP flap is very troublesome because blood vessels are with varying diameters and locations, requiring 
prolonged surgery. The specific pattern, size, and location of the perforating vessels are important in the wide 
and varied reconstructive applications of this.  

   
Keyword: Neurovascular anatomy, Thoracodorsal artery, Perforator flap 
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บทน า 
กลามเน้ือ latissimusdorsiเป็นกลามเน้ือแผนใหญที่บาง รูปรางคลายพัด ปกคลุมบริเวณครึ่งลางของหลังทั้งหมด กลามเน้ือน้ีใชมาก

ในกิจกรรมการปีนเขา พายเรือและวายนํ้า เป็นตน ถูกเลี้ยงโดยเสนประสาท thoracodorsalซึ่งเป็นแขนงจาก posterior cord ของ brachial 
plexusและถูกเลี้ยงโดยหลอดเลือด thoracodorsalโดยหลอดเลือดน้ีวิ่งเขามาอยูใตกลามเน้ือ latissimusdorsiโดยแตกเป็น 2 แขนง แขนงแรก
วิ่งขนานไปกับขอบดานบนของกลามเน้ือเรียกวา medial branch หรือ upper branchหรือ horizontal branchและแขนงที่ 2 วิ่งขนานไปกับ
ขอบดานขางของกลามเน้ือ เรียกวา lateral branchหรืออาจจะเรียกทั้งสองแขนงรวมๆวา pedicle ก็ได โดยทั้ง 2 แขนงแตกแขนงใหหลอด
เลือดเล็กๆ วิ่งทะลุกลามเน้ือหรือไมทะลุกลามเน้ือก็ได ขึ้นไปที่ deep fascia เพื่อไปเลี้ยง skin และ subcutaneous tissue เรียกหลอดเลือด
เล็กๆน้ันวา หลอดเลือด perforator โดยหลอดเลือด perforator แบงเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1  วิ่งทะลุกลามเน้ือ ขึ้นไปที่ deep fascia เพื่อไป
เลี้ยง skin และ subcutaneous tissue เรียกวา musculocutaneous perforator และแบบที่ 2 ไมทะลุกลามเน้ือแตผานผนังกั้น (fascia) 
ระหวางกลามเน้ือขึ้นไปที่ deep fascia เพื่อขึ้นไปเลี้ยงที่ผิวหนัง เรียกวา septocutaneous perforator 

Latissimusdorsimusculocutaneous flap เป็นแฟล็บหน่ึงที่ไดรับความนาเชื่อถือสําหรับการผาตัดซอมแซมใหม (Angrigiani et 
al., 1995) แตอยางไรก็ตามแพล็บนี้ก็มีขอเสียหลายขอ คือ มีการสูญเสียสวนของกลามเน้ือlatissimusdorsiเป็นจํานวนมาก สงผลตอการทํางาน
ของกลามเน้ือที่เหลือเป็นอยางมาก (Binu et al., 2005; Russell et al., 1986 )ตลอดทั้งความหนาของแฟล็บไมเหมาะสมในการการซอมแซม
บริเวณพื้นผิวของรางกายที่สูญเสียไปบริเวณรยางคแบน (Chen et al., 2004)  

ตอมา perforator base flap บริเวณหลัง ไดรับความสนใจ เน่ืองจากมีความบางและขนาด เหมาะสมในการซอมแซมมีความสวยงาม 
ความประณีตการทํางาน และตลอดทั้งสามารถใชในการการซอมแซมบริเวณพื้นผิวของรางกายที่สูญเสียไปในหลายๆบริเวณ  (Chen et al., 
2004; Kim et al., 2001)ความตองการแฟล็บที่บางเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง รูปรางและการคลอบคลุมสวนของรางกายที่สูญเสียไปจาก
การบาดเจ็บที่รุนแรงและการบาดเจ็บแบบเน้ือถลกออก แผลที่ปลอยใหหดรั้งเขามาและแผลผาตัดจากโรคมะเร็งผิวหนัง (Kim et al., 2001)  
 แนวความคิดของ thoracodorsal artery perforator (TAP) flap เป็นการใช เทคนิค harvesting ของ 
Latissimusdorsimusculocutaneous flap ที่ยกเฉพาะแต cutaneous part ที่มี single perforator ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal
โดยไมมีสวนของกลามเน้ือ latissimusdorsiอยูในแฟล็บ((Angrigiani et al.,1995;  Schwabegger et a., 2002) และไดมีรายงานเกี่ยวกับการ
ใชTAP flap หลายรายงาน (Chen et al., 2004; Kim et al., 2001; Kim et al., 2001; Rowsell et al., 1986; Cavadas et al., 2002; Kim 
et al., 2003; Koshima et al., 1999;  Koshima et al., 2002; Schwabegger et a., 2002 )โดยหลอดเลือด perforator ของแขนง lateral 
(pedicle) ของหลอดเลือดแดง thoracodorsalที่อยูบริเวณขอบดานขางของกลามเน้ือ latissimusdorsi หาไดงาย ปลอดภัยและรวดเร็วในการ
ผาตัด (Kim et al., 2001)  

ดังน้ันบทความวิชาการน้ีจึงจัดทําขึ้น เพื่อแสดงถึงการศึกษาทางกายวิภาคศาสตรแของ TAP flap จากผูวิจัยหลายๆทาน เกี่ยวกับ
ตําแหนงเฉพาะ จํานวน ชนิดและรูปแบบของหลอดเลือด perforator ของแขนง lateral ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal ความสัมพันธแ
ของหลอดเลือดและเสนประสาทตลอดทั้งตําแหนงของ หลอดเลือด direct cutaneous perforator ซึ่งมีความสําคัญเป็นอยางมาก ที่จะชวยใน
การออกแบบ TAP flap และสนับสนุนในทางคลินิกในการใช TAP flap ตอไป 
 
เนื้อเร่ือง 
 รูปแบบของหลอดเลือด thoracodorsalในกลามเนื้อ latissimusdorsi 

รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 50 ราง พบวาหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา thoracodorsalวิ่งเขาไปที่ผิวดานลางของ
กลามเน้ือ latissimusdorsi และ neurovascular hilus อยูที่ 2.1 ซม. ดานในจากขอบของกลามเน้ือ latissimusdorsi ซึ่งตรงตําแหนงน้ีหลอด
เลือด thoracodorsal แตกเป็น 2 แขนง (86% ของศพที่ผาทั้งหมด) โดยแขนง upper วิ่งแนวขวางขนานไปกับขอบดานบนของกลามเน้ือที่
ระยะ 3.5 ซม. หลอดเลือดแดงมีขนาด 1.1 มม. และหลอดเลือดดํามีขนาด 1.2 มม. สวนแขนง lateral วิ่งแนวยาวลงไปที่ iliac crest และวิ่ง
ขนานไปกับขอบดานขางของกลามเน้ือที่ระยะ 2.1ซม. จากขอบดานขางของกลามเน้ือ หลอดเลือดมีขนาด 0.8-1.2 มม. (Bartlett et al.,1981) 
 รายงานจากการศึกษาในศพ จํานวน 60 ราง (ศพดองฟอรแมาลีน จํานวน 51 รางและศพสดจํานวน 9 ราง) พบตําแหนงเฉลี่ยของ 
neurovascular hilus อยูที่ 8.7±0.14 ซม.จากจุดที่ออกมาจากหลอดเลือดแดง subscapular และ 2.60±0.07 ซม. ดานในจากขอบดานขาง 
(lateral border)ของกลามเน้ือ และหลอดเลือด thoracodorsal แตกแขนงเป็นแขนง horizontal และแขนง lateralวิ่งอยูที่ deep surface 
ของกลามเน้ือ ซึ่งการศึกษากายวิภาคของหลอดเลือดนําไปสูการผาตัดที่ประณีตของ latissimusdorsi flap โดยแขนง lateral วิ่งแนวยาวลงไป
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และขนานไปกับขอบดานขางของกลามเน้ือที่ระยะ 1.0-4.0 ซม. สวนแขนง horizontal วิ่งแนวขวางขนานไปกับขอบดานบนของกลามเน้ือและ
แยกจากแขนง lateral ที่มมุ 45 องศา (Tobin and colleagues.,1981) 
 รายงานจากการศึกษาในศพจํานวน 58 ราง (ศพดองฟอรแมาลีนจํานวน 48 รางและศพสดจํานวน 10 ราง) พบวาหลอดเลือดแดง 
thoracodorsal ออกมาจากหลอดเลือดแดง subscapular ถึง 94% ของศพที่ผาทั้งหมด ออกมาจากหลอดเลือดแดง axillary 5% ของศพที่ผา 
(ใน 4% ออกมาจาก second part และ third part 1%) และออกมาจากหลอดเลือดแดง lateral thoracic 1% ของศพที่ผาความยาวเฉลี่ย
ของหลอดเลือด 8.4 ซม.และขนาดเฉลี่ยที่จุดกําเนิด (origin) 3.0 มม. (Rowsell et al.,1984) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 13 ราง พบวาและหลอดเลือด thoracodorsal แตกแขนงเป็นแขนง horizontal และแขนง 
lateral วิ่งอยูที่ deep surface ของกลามเน้ือ โดยแขนง lateral วิ่งแนวยาวลงไปและขนานไปกับขอบดานขางของกลามเน้ือ สวนแขนง 
medial วิ่งแนวขวางขนานไปกับขอบดานบนของกลามเน้ือ (Rowsell et al.,1986) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 16 ราง พบวาตําแหนงที่หลอดเลือดthoracodorsal แตกแขนงเป็นแขนง horizontal และ
แขนง lateral เฉลี่ยที่ 4.0 ซม. จากขอบดานลางของกระดูกสะบัก (scapula) วิ่งอยูที่ deep surface ของกลามเน้ือ และ 2.5 ซม.ดานในจาก
ขอบดานขางของกลามเน้ือ โดยแขนง lateral วิ่งแนวยาวลงไปและขนานไปกับขอบดานขางของกลามเน้ือที่ระยะ 2.0 ซม. หลอดเลือดแดงมี
ขนาด 1.0 มม.สวนแขนง horizontal วิ่งแนวขวางขนานไปกับขอบดานบนของกลามเน้ือที่ระยะ 3.5 ซม.หลอดเลือดแดงมีขนาด 1.1 มม. 
(Heitmann and colleagues.2003) 
 จ านวนของหลอดเลือด cutaneous perforator 

รายงานจากการศึกษา พบหลอดเลือด cutaneous perforator ที่มีขนาดใหญกวา 0.5 มม. จํานวน 374 perforator ทั่วรางกาย โดย
พบ cutaneous perforator บริเวณกลามเน้ือ latissimusdorsiจํานวน 5-9 perforator (Taylor and colleagues., 1987) 

รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 40 ราง โดยการฉีด colored latex พบจํานวนหลอดเลือด cutaneous perforatorของ
หลอดเลือดแดง thoracodorsalจํานวน 2-3 perforator (Angrigiani et al., 1995) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสด จํานวน 16 ราง พบmusculocutaneous perforator ที่มีขนาดใหญกวา 0.5 มม.ทั้งหมด 64 
perforator โดย 36 perforator (56%) ออกจากแขนง lateral เฉลี่ย 1.8 perforator และ 28 perforator (44%) ออกจากแขนง horizontal 
เฉลี่ย 1.4 perforator (Heitmann and colleagues., 2003) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 20 ราง พบวา 17 ใน 20 ราง(85%ของศพที่ผา) พบอยางนอย 1 perforator จากแขนง 
lateral(Guerra and colleagues.,2004) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 15 ราง พบเฉลี่ย 5.5±1.8 perforator ขนาดเฉลี่ย 0.9 มม. ที่เลี้ยงบริเวณน้ี และอัตราสวน
ระหวาง musculocutaneousกับ septocutaneous perforatorจากหลอดเลือดแดง thoracodorsal 3:2 (Binu et al.,2005) 
 ต าแหนงของ cutaneous perforator ของแขนง lateral ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal 
 รายงานการศึกษาในศพสดจํานวน 40 ราง โดยการฉีด colored latex พบวา 1st perforator ออกจากกลามเน้ือเขาสู 
subcutaneous tissue ที่ระยะ 8 ซม.ตํ่ากวา posterior axillary fold และ 2-3 ซม. จาก lateral border ของกลามเน้ือและมีขนาด 0.4-0.6 
มม.2nd perforator ของหลอดเลือดแดง thoradorsalที่ระยะ 2-4 ซม.จาก origin ของ 1st perforator และมีขนาด 0.2-0.5 มม.โดย 1st 
perforator และ 2nd perforatorพบในศพทุกราง และ 3rd perforator พบ 32 ใน 40 ราง ที่ระยะ 2-4 ซม. จาก origin ของ 2nd perforator 
โดย 1st perforator ของหลอดเลือดแดง thoracodorsalวิ่งแนวเฉียงจาก deep surface สู superficial ออกมาโดยตรงจากหลอดเลือดแดง 
thoracodorsal(Angrigiani et al.,1995) 
 รายงานจากการศึกษาในศพจํานวน 6 รางพบแถวของ perforator จากแขนง lateral ของ หลอดเลือดแดง thoracodorsal 
(Spinelli et al., 1996) 
 รายงานจากการศึกษาโดยใช thin latissimusdorsi perforator flap ใชเฉพาะ superficial adipose layer ในการซอมแซมพื้นผิว
ของรางกายที่สูญเสียไปในคนไข 12 คน พบ pereforatorวิ่งแนวเฉียง ที่ระยะ 3-5 ซม.ของ thin latissimusdorsi perforator flap โดย 
perforator อยูใกลกับขอบขางของกลามเน้ือ งายตอการผาตัด (Kim et al., 2001) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 16 รางพบวา perforator ทั้งหมดมี origin อยูภายในระยะ 8 ซม. จาก neurovascular 
hilusและวิ่ง proximity กับแขนง lateral หรือแขนง horizontal (Heitmann et al., 2003) 
 รายงานจากการศึกษาในศพจํานวน 20 รางพบวา 17 ใน 20 ราง (85%) พบ perforator อยางนอย  1 เสนออกจากแขนง lateral 
ของหลอดเลือดแดง thoracodorsalโดย 1st perforator มีขนาดใหญที่สุด มีขนาด 0.5-0.6 มม. วัดจาก origin ตํ่ากวา bifurcation ของหลอด
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เลือดแดง thoracodorsal 2-4 ซม. และมีความยาว 4-6 ซม.  ใน 12 ราง มี 2nd perforator ที่ระยะ 2-6 ซม.จาก 1st perforator และ3rd 
perforator พบใน 10 รางเทาน้ัน โดย perforator ทั้งหมดที่พบจะอยูภายในระยะ 8 ซม. จาก vascular hilusโดย perforator จะวิ่งทะลุ 
dorsal thoracic fascia และมีความยาวอยูที่ 2-6 ซม. ระยะเฉลี่ยจาก axillary a. ถึง hilus 12 ซม. ความยาวเฉลี่ยของ pedicle อยูที่ 20 ซม. 
โดย perforator ของแขนง lateral จะพบเป็นแนวที่ระยะ 2 ซม. บริเวณดานหลังของ anterior border ของกลามเน้ือและวิ่งตลอดความยาว
ของกลามเน้ือ (Guerra et al., 2004) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 15 รางพบวา 1st perforator อยูที่ระยะ 3 ซม. ดานในของ anterior border ของกลามเน้ือ 
อยูในระดับเดียวกับ inferior angle ของ scapula สวน 2nd perforator อยูที่ระยะ 2.5-4.0 ซม. จาก 1st perforator ตําแหนงของ 
musculocutaneous perforator มีความแปรปรวน ความยาวเฉลี่ยของ perforator ประมาณ 5.0 ซม. ความยาวของแขนง lateral 
(pedicle)ประมาณ 14.0±1.4 ซม. มีขนาด 2.8±1.2 มม. (Binu et al., 2005) 
 ความสัมพันธแระหวางหลอดเลือดและเสนประสาทในกลามเนื้อ 
 รายงานจากการศึกษาในศพ จํานวน 60 ราง (ศพดองฟอรแมาลีน51 รางและศพสดจํานวน 9 ราง)พบตําแหนงเฉลี่ยที่เสนประสาทแตก
เขาสูกลามเน้ือ โดยแตกกอนเขาสูกลามเน้ือประมาณ1.3 ซม. ตําแหนง neural division เฉลี่ยที่ 7.40±0.15 ซม. จากจุดกําเนิด (origin) ของ
หลอดเลือดแดงsubscapular  โดยแขนง lateral neurovascular branch มีขนาดใหญกวาและวิ่งขนานกับ lateral border ของกลามเน้ือที่
ระยะ1-4 ซม. ดานในตลอดความยาว สวนแขนง medial neurovascular branch วิ่งขนานกับ upper border ของกลามเน้ือและแยกออก
จาก lateral neurovascular branch ตรง hilusเป็นมุม 45 องศา (Tobin et al., 1981) 
 รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน50 ราง พบวากลามเน้ือ latissimusdorsi ถูกเลี้ยงโดยเสนประสาท thoracodorsal ออกมา
จาก posterior cord ของ brachial plexus (100%) โดยเสนประสาทอยูที่ตําแหนง 3.1 ซม. โดยอยู proximal กวาหลอดเลือด subscapular 
และวิ่งคูไปกับหลอดเลือดภายในระยะ 3-4 ซม.และวิ่งคูขนานกับหลอดเลือดไปถึง neurovascular hilus ของกลามเน้ือ latissimusdorsi ในทุก 
case แยกออกไดงายจากหลอดเลือดแดง subscapular โดยอยู proximal กวาหลอดเลือดดําเสนประสาทจะอยูระหวางหลอดเลือดทั้ง 2 เสน 
ตรงตําแหนง neurovascular hilu sและเสนประสาทจะวิ่งคูขนานกับหลอดเลือด  สวนการแตกแขนงของเสนประสาท พบ 2 แบบ แบบที่1 พบ
มากที่สุด (86%) พบวา แตกเป็น2 แขนง คือแขนงsuperior และ lateral dominant gr. วิ่งคูกับหลอดเลือด สวนแบบที่ 2 (14%) พบแขนง
หลักเพียงแขนงเดียวคือ เสนประสาทmajor lateral และมีเสนประสาทเล็กๆออกมาแลววิ่งไปกับแขนง medial โดยเสนประสาท 
thoracodorsalจะยาวกวาหลอดเลือดโดยความยาวเฉลี่ย 12.3 ซม. (Bartlett and colleague., 1981) 
 หลอดเลือด direct cutaneous perforator ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal 
 รายงานจากการศึกษาในศพ จํานวน 30 ราง พบวา direct cutaneous perforator มี origin ที่แปรปรวนถึง 75% (Cabanie and 
colleague., 1980) 

รายงานจากการศึกษาในศพ จํานวน 100 ราง พบ direct cutaneous perforator ถึง 81% โดยออกมาจาก หลอดเลือดแดง 
thoracodorsalคิดเป็น 47% ออกมาจากหลอดเลือดแดงsubscapular 27%และหลอดเลือดแดง axillary 7% โดย direct cutaneous 
perforator ไมวิ่งเขาสูกลามเน้ือแตลอดขอบดานขาง (lateral border)ของกลามเน้ือไปเลี้ยงบริเวณ lateral thoracic skin และ 
subcutaneous tissue (Rowsell et al., 1984) 

รายงานจากการศึกษาในศพสด จํานวน 16 ราง พบวาใน 11 ราง(55%) พบแขนงน้ีออกจาหลอดเลือดแดงthoracodorsal กอนถึง 
hilusไมเขากลามเน้ือ แตลอดออกมาอยูที่ lateral border ของกลามเน้ือและเลี้ยงบริเวณที่อยูสูงขึ้นไปที่ subcutaneous & skin (Heitmann 
et al., 2003) 

รายงานจากการศึกษาในศพสดจํานวน 15 รางพบวาseptocutaneous perforator ถึง 60% เป็น single branch ออกจากหลอด
เลือดแดง thoracodorsalอยูใกลกับ lateral border ของกลามเน้ือ เขาสูผิวหนัง โดยไมทะลุกลามเน้ือ latissimusdorsi (Binu et al., 2005) 
 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงกายวิภาคศาสตรแของ TAP flap ของผูวิจัยหลายๆทาน พบวา ตําแหนง neurovascular hilus อยูที่ระยะ 2-4 ซม. 
จาก inferior border ของกระดูกสะบัก (scapula)  หรือที่ระยะ 8.7 ซม. จากจุดที่ออกมาจากหลอดเลือดแดง subscapular หรือที่ระยะ 5 
ซม. จากจุดสูงสุดของรักแร (dome of axilla) และอยูดานในจากขอบดานขาง (lateral border) ของกลามเน้ือ latissimus dorsi ที่ระยะ 1.7-
2.6 ซม. โดยหลอดเลือดแดง thoracodorsal แตกเป็น 2 แขนง โดยแขนง upper วิ่งแนวขวางขนานไปกับขอบดานบนของกลามเน้ือที่ระยะ 
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3.2- 3.5 ซม. หรือทํามุม 45 องศา กับ neurovascular hilus สวนแขนง lateral วิ่งแนวยาวลงไปที่ iliac crest และวิ่งขนานไปกับขอบ
ดานขางของกลามเน้ือ latissimus dorsi ที่ระยะ1-4 ซม. จากขอบดานขางของกลามเน้ือ 
 สวนจํานวนหลอดเลือด perforator ของแขนง lateral ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal โดยเฉลี่ยประมาณ 1-4 perforator 
โดยตําแหนงของ 1st perforator วัดจาก origin ตํ่ากวา bifurcation ของหลอดเลือดแดง thoracodorsal 2-4 ซม. หรือ 8 ซม. จาก posterior 
axillary fold หรือ ตรง inferior angle ของกระดูกสะบัก (scapula) และจากขอบขางของกลามเน้ือ ที่ระยะ 2-3 ซม. สวน 2nd perforator ที่
ระยะ 2-6 ซม.จาก origin ของ 1st perforator และ 3rd perforator ที่ระยะ 2-4 ซม.จาก origin ของ 2nd perforator  

หลอดเลือด direct cutaneous perforator ออกมาจากหลอดเลือดแดง thoracodorsal ถึง 55%-81% โดยหลอดเลือด direct 
cutaneous perforator ไมวิ่งเขาสูกลามเน้ือแตวิ่งลอดขอบดานขาง (lateral border) ของกลามเน้ือไปเลี้ยงบริเวณ lateral thoracic skin 
และ subcutaneous tissue  

สวนเสนประสาท thoracodorsal น้ันวิ่งคูขนานกับหลอดเลือด โดยอยู lateral และ superficial กวาหลอดเลือด ชวยหลีกเลี่ยงการ
บาดเจ็บของเสนประสาทในระหวางการผาตัด 

การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของหลอดเลือด thoracodorsal ในกลามเน้ือ latissimusdorsi,จํานวนของหลอดเลือด perforator, 
ตําแหนงเฉพาะ ชนิดและรูปแบบของหลอดเลือด perforator,จากแขนง lateral ของหลอดเลือดแดง thoracodorsa, ความสัมพันธแของหลอด
เลือดและเสนประสาทในกลามเน้ือตลอดทั้งตําแหนงของ หลอดเลือด direct cutaneous perforator จึงมีความสําคัญเป็นอยางมาก ที่ชวย
สนับสนุนในทางคลินิกสําหรับการใช TAP flap ตอไป และถาเราทราบถึงหลอดเลือด perforator ที่มีขนาดใหญที่สุดและตําแหนงเฉพาะที่
เป็นไปไดและจุดอางอิงที่ใชในการวัดตําแหนงที่ชัดเจน จะชวยลดเวลาในการผาตัดและชวยกําหนดศูนยแกลางของ flap สําหรับการออกแบบ 
TAP flap ไดและยังสามารถนําไปประยุกตแใชในทางคลินิกและการใช TAP flap ตอไป 
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กลยุทธแทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการโรงน้ าดื่มเพื่อคุณ อ าเภอแมสอด จังหวัดตาก 
Marketing strategies to create competitive advantage Of drinking water business for you, Mae 

Sot District, Tak  Province 
 

พรพรรณ   สีเทียน1 และสิรินี  วองวิไลรัตนแ2 
Pornpan   Seethian and Sirinee Wongvilairat 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแของการวิจัยคือ 1.ศึกษาสภาพแวดลอม SWOT ของกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ ตําบลทาสายลวด อําเภอ

แมสอด จังหวัดตาก 2.ศึกษาความตองการกลุมผูบริโภคที่ไดรับบริการจาก กิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก   
และ3.เสนอแนวคิดกลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก: กรณีศึกษากิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเป็นผูประกอบการและบุคลากรในกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ  จํานวน 
6 คน และกลุมผูบริโภคนํ้าด่ืมจํานวนทั้งหมด 190 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแเป็นการวิเคราะหแเน้ือหา โดยจําแนกถอยคําหรือขอความที่กลุมตัวอยางแสดงขอคิดเห็น แลวมาตีความ สังเคราะหแ   
และวิเคราะหแดวยหลักเหตุผล สรางขอสรุปแบบอุปนัย และแบบสอบถามใชสถิติการวิเคราะหแขอมูลโดย โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชคาความถี่   
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผูวิจัยจัดทําขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมรวบรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผล
การศึกษาพบวา กลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ:  

1.วิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ โดยใชหลักการวิเคราะหแSWOT (analysis) จากน้ันทําการ
จับคูวิเคราะหแ TOWS (matrix) ดังน้ี ผูประกอบการมีจุดแข็งทางดานความรู ประสบการณแในการประกอบธุรกิจ ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑแ มีแหลงจําหนายที่แนนอนสําหรับรานคาและครัวเรือนในหมูบาน เนนการสรางความพึงพอใจใหบริการที่ดี มีการ
นําเทคโนโลยีสื่ออํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการจําหนาย เป็นสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันในการใชทัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยาง
คุมคาและขยายกําลังการผลิตที่มากขึ้น ทําใหสามารถลดตนทุนในการผลิตได  ในทางกลับกันการขยายกําลังการผลิตของกิจการไมสนองตอความ
ตองการผูบริโภคเน่ืองจากกิจการเป็นโรงงานนํ้าด่ืมขนาดเล็กกําลังความสามารถในการผลิตเพิ่มจึงไมเพียงพอตอความตองการมากนักจึงเนนให
ความสําคัญการผลิตนํ้าด่ืมที่มีคุณภาพและการใหบริการดวยใจมากวาประกอบดวยตราสินคายังไมเป็นที่รูจักแพรหลายดวย   ทั้งน้ีเพื่ อสรางคุม
กันใหกับธุรกิจจึงมองเห็นวา ผลิตสินคาและผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ ทันตอความตองการและเวลาที่สามารถที่ทําได เนนการผลิตที่มีตนทุ นตํ่าใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาเพื่อเป็นการสรางความไดเปรียบกับคูแขงทางธุรกิจผูนําดานตนทุน ตามแนวคิดของ Micheal E. porter generic  
stategy รวมถึงความไดเปรียบของแหลงทัพยากรและความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑแหรือบริการที่โดดเดนกวา 
 2.ผลการวิเคราะหแความตองการของกลุมผูบริโภคของกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ : กิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ พบวา จากประชากรกลุม
ตัวอยาง 190 คน  ความตองการในการรับบริการอยูเกณฑแระดับ 2.42 - 2.45  ความตองการใหมีสวนลดเมื่อซื้อตามจํานวนมากที่สุดอยูในระดับ
เกณฑแปานกลาง อยูที่ 2.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชคาความถี่ คารอยละ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

3.กลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการ พบวา กลยุทธแผลิตสินคาที่มีมาตรฐานเนนที่การสรางความ 
ไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตการ คือ กลยุทธแผูนําดานตนทุนและการสรางความแตกตาง มุงทําใหตนทุนการผลิตของสินคาหรือบริการของ
ธุรกิจตํ่าที่สุดเทาที่จะทําใหตํ่าได เพื่อใชตนทุนที่ตํ่ากวาสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจ นอกจากน้ีกลยุทธแสราง ความ
ไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑแหรือบริการที่โดดเดนกวาคูแขง และการสรางความไดเปรียบของแหลงทรัพยากรยังเป็นการสรางความ
ไดเปรียบเหนือคูแขงขันอีกดวย 

 
ค าส าคัญ : วิเคราะหแสภาพแวดลอม, ความตองการ, ความไดเปรียบทางการแขงขัน, นํ้าด่ืม 
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Abstract 
 The purpose of this study is to study (1) Study the SWOT environment of the drinking water business for you. 
Tha Sai Luat Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province, (2) Study the needs of consumers who receive services from 
Drinking water business for you Tha Sai Luat Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province, and (3) Propose a marketing 
strategy concept to create a competitive advantage for the drinking water business for you. Tha Sai Luat Subdistrict, Mae 
Sot District, Tak Province   : Case study of drinking water business for you  The sample group used in the research was 6 
entrepreneurs and personnel in the drinking water plant for you and a total of 190 drinking water consumers. The tools 
used in the research were  Interview form and questionnaire Statistics used in data analysis were interview form, content 
analysis  By classifying words or messages that the sample group has commented and interpret and synthesize and 
analyze by reason Create an inductive conclusion  and the questionnaire uses statistics to analyze data by Program By 
using frequency, mean and standard deviation. The researcher developed from the literature review, collecting the 
theoretical concept documents. And related research. The study indicated that; 
 Marketing strategies to create a competitive advantage for drinking water companies for you: 
1. Analyze the internal and external environment of the drinking water business for you. By using the SWOT (analysis) 
principle, then pairing the analysis of the TOWS (matrix) as follows: Entrepreneurs have strengths in knowledge Business 
experience Produce quality products and have a variety of products There is a definite source for shops and households 
in the village Focus on creating satisfaction, providing good service With the use of convenience media technology to 
promote sales Is an advantage over competitors in the use of natural resources that are cost effective and expand 
production capacity Making it possible to reduce production costs On the other hand, the expansion of the production 
capacity of the business does not meet consumer demand Since the business is a small drinking water factory, the 
capacity to increase production is not enough to meet the demand, therefore, emphasizing the importance of producing 
quality drinking water and providing services with much confidence that the brand is not yet Well known In order to 
create protection for the business, therefore seeing that Produce quality products and products Keep up with the needs 
and times that can be achieved Focusing on low-cost production, using the resources that are worthwhile in order to 
create an advantage with business competitors. Cost leaders follow the concept of Micheal E. porter generic stategy, 
including the advantages of resources and capabilities. Comparable to offering outstanding products or services. 
 2. The survey of the needs of the consumer group of the drinking water business: drinking water business for 
you found that from the sample population of 190 people, the demand for service is at the level of 2.42 - 2.45. Demand 
for discounts when buying According to the highest number, at the medium level, at 2.95. The statistics used for data 
analysis are the finished program. By using frequency, percentage, percentage and standard deviation 
 3. Marketing strategy to create competitive advantage of the company, found that the standard production 
strategy focuses on creating The advantage of cost of production is strategy, cost leader and differentiation. Aiming to 
reduce the production cost of the product or service of the business as low as possible To use lower costs, create 
competitive advantage with business competitors In addition, strategies create an advantage in offering products or 
services that are more prominent than competitors. And creating an advantage of resources is also creating an advantage 
over competitors. 
 
Keywords: analysis of the environment, needs, competitive advantage, drinking water 
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บทน า 
ปใจจุบันโลกอุตสาหกรรมกําลังกาวสูการปฏิวัตรครั้งใหม ที่เรียกวา อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจเป็นการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานเทคโนโลยีและกลุมเปูาหมายอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันคอนขางสู    สงผลตอความตองการของ
ผูบริโภคของพฤติกรรมความตองการที่มีผลตอธุรกิจจําเป็นตองวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันใหกับธุรกิจ 

ความกาวหนาที่ควบคูระหวางธุรกิจและการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากมาย  เชน  
อุตสาหกรรมยานยนตแ,ชิ้นสวนรถยนตแ (Automotive & Auto Parts) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร   (Food Processing)  อุตสาหกรรมชอป
ปิ้งออนไลนแ(E-commerce)   และอุตสาหกรรมดานการดูแลสุขภาพ(Healthcare ) เป็นตน    หน่ึงในอุตสาหกรรมที่ไดรับความนิยมทางดาน
การลงทุนและการบริโภค   คือ  อุตสาหกรรมนํ้าด่ืม  เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและมีบทบาทในประเทศไทยอยางย่ิง    เป็นหนึ่งในธุรกิจที่
มีการเติบโตขึ้นจํานวนมาก ตอบโจทยแตออุตสาหกรรมดานการดูแลสุขภาพสําหรับผูบริโภค  การดําเนินธุรกิจยุคเศรษฐกิจเติบโตที่ตองเผชิญกับคู
แขงขันทําใหผูประกอบการตองมีกลยุทธแเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือกวาคูแขงสิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององคแกรที่คูแขงไม
สามารถเลียนแบบได หรือคูแขงตองใชเวลาในการปรับตัวเองมากกอนที่เลียนแบบความสามารถของเรา ได เชน นวัตกรรม ระบบการจัดการ
ภายในองคแกร ระบบการบริหารองคแกร ภาพลักษณแขององคแกร  ลวนแลวเป็นสภาพแวดลอมของธุรกิจทั้งสิ้น ปใจจัยที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญมาก
ที่สุดในการทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันก็คือ ความรู (Knowledge) ที่องคแกรตองพยายามสรางขึ้นมา  ดวยการเรียนรู (Learning) และ
พัฒนามาเป็นองคแกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ใหได จากน้ันผูบริหารตองดึงเอาความรูตาง ๆ ที่บุคลากรมี เพื่อมาสราง
นวัตกรรม (Innovation) ใหกับองคแกรตอไป    ความไดเปรียบทางการแขงขันจะขึ้นอยูกับความสามารถที่เป็นเลิศขององคแกรทั้ง 3 ดานคือ ขาย
สินคาและใหบริการที่ดีกวา ขายสินคาที่ถูกกวา และตอบสนองตอลูกคาไดเร็วกวาคูแขงขัน (Unknown,2558) 

สําหรับผูบริโภคยุคใหมใหความสําคัญและสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น หันมาเลือกบริโภคหรือเลือกรับบริการในสิ่งที่ตรงตอความ
ตองการและเกิดประโยชนแตอตนเองมากที่สุด หน่ึงในความตองการน้ีคือ ความตองการจากปใญหาทางดานสิ่งแวดลอม สงผลกระทบอยางมากกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งจําเป็นอยางย่ิงอันดับแรกคือ การเลือกบริโภค  ในอดีตแหลงที่มาของนํ้าด่ืม นํ้าใช คือ นํ้าจากธรรมชาติ นํ้าบอ
บาดาล  ซึ่งเชื่อวาเป็นนํ้าบริสุทธิ์ ผานการกรองโดยภูมิปใญญาชาวบาน แตในปใจจุบันโลกเปลี่ยนไปมาก สิ่งรอบขางลวนแตเป็นมลพิษ สิ่งตกคาง
อันตรายตาง ๆ จึงทําใหผูบริโภคหันมาบริโภคนํ้าบริสุทธิ์ที่ผานกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีบรรจุผลิตภัณฑแที่สะดวก  สะอาด  และปลอดภัย 
ซึ่งเป็นการวางกลยุทธแที่เป็นจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ  สงผลดีตอธุรกิจผลิตนํ้าด่ืม จึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่เกิดขึ้นมาโดยเจาะตลาดกลุมเปูาหมาย
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมความตองการของผูบริโภค ธุรกิจสมัยใหมที่มีการนํากลยุทธแตาง ๆ เขามากําหนดทิศทางของธุรกิจ  ผูประกอบธุรกิจ
จะตองพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ   และใชทัพยากรตาง ๆ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค จึงจําเป็นตองใชเครื่องมือกล
ยุทธแทางการตลาดซึ่งเป็นสวนผสมทางการตลาด  เป็นการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เชน กลยุทธแผลิตภัณฑแกลยุทธแราคา  กลยุทธแการ
จัดจําหนาย  กลยุทธแการสงเสริมการตลาด  ฯลฯ การที่จะไดเปรียบคูแขงขันน้ันจะตองพิจารณาต้ังแต  คุณลักษณะของผูประกอบการ 
ประกอบดวยแรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ประสบการณแ มีการบริหารจัดการ  โดยรวมของกลยุทธแทางการตลาด วัตถุประสงคแ  นโยบาย วิธี 
ปฏิบัติงาน โครงสรางองคแกร และความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวย หากธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จสิ่งที่ตามมา  คือ  การดําเนินธุรกิจที่ตองมีการแขงขันผูประกอบการจึงตองมีแนวคิดนอกกรอบที่แปลกใหม   มีการปรับตัวใหทัน
ตอภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  หลายคนคงไดยินคําที่วา “มนุษยแขาดอาหารได แตขาดนํ้าไมได” 
เป็นการตอกยํ้าการทําธุรกิจดังกลาวไดเป็นอยางดี  ในปี  2560  ตลาดธุรกิจนํ้าด่ืมในประเทศไทยมีมูลคาอยูที่ประมาณ 52,000 ลานบาท ซึ่งมี
มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 จากปีกอน  ปใจจัยที่ทําใหมูลคาธุรกิจประเภทนํ้าด่ืมเพิ่มขึ้นสวนหน่ึงมาจากกลุมคนรักสุขภาพเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ โดย
รับอิทธิพลจากสื่อออนไลนแทั้งในประเทศและตางประเทศเป็นสวนมาก จึงทําใหผูบริโภคไดรับความรูเรื่องดานการเลือกบริโภคและโทษจากการที่
รับประทานอาหารที่ไมเป็นประโยชนแ นอกจากน้ี  แมวานํ้าประปาหรือนํ้าฝนปใจจุบันสามารถด่ืมไดสําหรับกลุมคนบางสวน แตผูบริโภคจํานวน
มากยังคงเลือกที่จะด่ืมนํ้าด่ืมจากผูผลิตนํ้าด่ืม เชน นํ้าด่ืมบรรจุขวดหรือนํ้าด่ืมที่ผานกระบวนการฆาเชื้อตาง ๆ , นํ้าที่ผานกระบวนการระบบกรอง
นํ้า Reverse Osmosis(RO)  เป็นตน  ที่เชื่อไดวาสะอาดและปลอดภัย ดังน้ัน ธุรกิจนํ้าด่ืมจึงที่ไดรับความไววางใจในการผลิต ปใจจุบันมีการ
เกิดขึ้นของธุรกิจโรงนํ้าด่ืมใหมเป็นจํานวนมาก  แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมซื้อนํ้าเพื่อการบริโภค  (ศูนยแอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม
อาหาร, 2561)  
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ความตองการในการบริโภคนํ้าด่ืมจากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรและรายได จึงมองเห็นโอกาสทาง
การตลาด  โดยเฉพาะผูประกอบการราย เล็ก ๆ  จําเป็นตองศึกษาถึงสภาพความเป็นไปของตลาด ย่ิงอัตราการเกิดธุรกิจน้ําด่ืมมีการเติบโตขึ้นทุก
ปีย่ิงสงผลใหคูแขงขันเพิ่มมากขึ้นไปดวย ผูประกอบจึงจําเป็นตองศึกษาเพิ่มเติมถึงความตองการในการบริการแกลูกคา    การวิเคราะหแถึง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกกิจการ ย่ิงธุรกิจมีกลุมลูกคาเปูาหมายที่ชัดเจนตามประเภทผลิตภัณฑแหรือความตองการของผูบริโภคเป็นการ
เสริมทําใหธุรกิจตองทําการตลาดเป็นอยางดี  นอกจากน้ีแนวโนมการแขงขันที่เพ่ิมสูงขึ้นของธุรกิจ  อีกทั้งประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีความจําเป็นที่จะตองคนหากลยุทธแการตลาดซึ่งเป็นปใจจัยที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ  

สําหรับธุรกิจกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ  กิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณต้ังอยูที่ 155 หมู 3 ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก   
กิจการเป็นธุรกิจโรงนํ้าด่ืมขนาดเล็ก มีการผลิตนํ้าด่ืมออกจําหนายแกผูบริโภคในพื้นที่บานทาอาจ   ตําบลทาสายลวด   อําเภอแมสอด   จังหวัด
ตาก  ผลิตภัณฑแ  ไดแก  นํ้าด่ืมถังขนาด 20 ลิตร   นํ้าด่ืมบรรจุขวดขนาด 350, 600, 750 มิลลิลิตร เป็นตน   ผูประกอบการดําเนินธุรกิจผลิต
สินคาและใหบริการโดยคํานึงสรางความพึงใจแกผูบริโภค การจําหนายเพื่อกระจายสินคาสนอง ตอความตองการของผูบริโภค   จึงตอง
ทําการศึกษากลยุทธแการตลาด   วิเคราะหแกิจการ  ความตองการของผูบริโภค   เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขนัในการบริห ารจัดกา ร
ธุรกิจ   กิจการมองเห็นถึงปใญหาที่เกิดขึ้นจากคูแขงขันธุรกิจประเภทเดียวกัน  คือ  การเติบโตจากผูประกอบธุรกิจรายใหมที่เพิ่มขึ้ น  คูแขงขัน
เดิมตัดราคาการเสริมการตลาดที่เหนือกวา  จึงทําใหกิจการวิเคราะหแถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของกิจการวามีจุดแข็ง   จุดออน   
โอกาส   และอุปสรรค ทั้งน้ีเพื่อศึกษาประกอบถึงความตองการของผูบริโภความีความตองการที่จะรับบริการเป็นไปทิศทางใด จึงทําการวิเคราะหแ
สภาพแวดลอม (SWOT) ของกิจการพรอมทั้งศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ในการทําวิจัยครั้งน้ีไดศึกษา  สภาพแวดลอมการวิเคราะหแ  SWOT  ของกิจการ   ศึกษาความตองการของผูบริโภคโดยใชกลยุทธแทาง
การตลาดในการศึกษา เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี  จึงไดมีการศึกษากลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ในการนํากลยุทธแการตลาดเขามาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการ
ดําเนินงานโดยกลยุทธแตาง ๆ ศึกษาความตองการของกลุมลูกคาที่ไดรับบริการจากผูใหบริการ   ใหสอดคลองกันเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน  จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของกิจการนํ้าด่ืมใหไดตามความตองการ 
 
วัตถุประสงคแการวิจัย 

1.ศึกษาสภาพแวดลอม SWOT ของกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
2. ศึกษาความตองการกลุมผูบริโภคที่ไดรับบริการ กิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
3. เสนอแนวคิดกลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ของกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ ตําบลทาสายลวด อําเภอแม

สอด จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
1.ทฤษฎีการวิเคราะหแ   SWOT  การวิเคราะหแ SWOT หรือ   การวิเคราะหแสภาพแวดลอมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณแสาํหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหผูบริหารรูถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน   มองเห็นโอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกตลอดจนผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทุกประเภท(The Royal Thai Embassy in Helsinki,2559) 

การวิเคราะหแ SWOT ถูกคิดคนในชวงทศวรรษที่ 1960 – 1970 โดยศาสตราจารยแ อัลเบอรแต  ฮัมฟรียแ(Albert Humphrey) เพื่อ
นํามาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรแด 
SWOT   เป็นตัวยอท่ีมีความหมายดังนี้ 

1.Strengths   -  จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ  
2.Weaknesses   -  จุดออนหรือขอเสียเปรียบ  
3.Opportunities   - โอกาสที่จะดําเนินการได  

4.Threats   -  อุปสรรค ขอจาํกัด หรือปใจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคแการ 
การวิเคราะหแโดยสํารวจจากสภาพการณแ 2 ดาน คือ สภาพการณแ ภายในและสภาพการณแภายนอก ดังน้ันการวิเคราะหแ SWOT จึง

เรียกไดวาเป็น การวิเคราะหแ สภาพการณแ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (Chanin   buapli,2559) 
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2.แนวคิดและทฤษฎีความตองการ  
“ความอยาก” “ความตองการ” และ “ความปรารถนา” โดยรวมคือ   อยาก หมายถึง ตองการ ตองการ หมายถึง ปรารถนา และ

ปรารถนา หมายถึง อยาก สรุปวาทั้งสามคาํมีความหมายเหมอืนกัน   ความอยากมีไดทั้งดานบวกและลบ   สามารถวัดไดจากผลของการกระทาํที่
เกิดจากความอยาก   เมื่อความอยากดานบวกเกิดขึ้นแลว ยอมสงผลใหเกิดความตองการตามมา (ณัฐ นิวาตานนทแ,2560) 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธแการตลาด  

แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกกําหนดขึ้นสําหรับสรางผลิตภัณฑแ  เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปูาหมายและตลาด
เปูาหมาย โดยผูประกอบการจะตองจัดสรรทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนแตอผลผลิต  แบงใชสัดสวนตาง ๆ  ทางการตลาดให
เหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน รวมทั้งดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ  โดยประกอบไปดวย การตัดสินใจ การกําหนดระดับคาใชจายการตลาด 
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑแ การกําหนดกลยุทธแสวนผสม และการกําหนดตลาดเปูาหมายทางการตลาดอยางชัดเจน จนสามารถบรรลุ
เปูาหมายทางเศรษฐกิจที่ต้ังไวได (รอมฎอน สุทธิการม,2560 ) 

1. Product   กลยุทธแทางการตลาดที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑแ  
2. Price   กลยุทธแทางดานราคา  
3. Place   กลยุทธแชองทางการจัดจําหนาย  
4. Promotion   โปรโมชั่นหรือการสงเสริมการตลาด  (รอมฎอน    สุทธิการ,2560) 

4.แนวคิดและทฤษฎีการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
 การที่ธุรกิจจะอยูรอด เติบโตได หรือมีกําไรไดน้ัน ตองมีลักษณะที่เรียกวา มีความสามารถ หรือความไดเปรียบในการแขงขัน 
(Competitive Advantage) เชน การมีชื่อเสียงของตราผลิตภัณฑแ การมีตนทุนที่ตํ่ากวาคูแขงขัน การมีภาพลักษณแที่ดีกวา การมีพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตรแ การมีระบบจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ การมีตําแหนง 
การแขงขันที่ดีกวาคูแขง เป็นตน โปรเฟสเซอรแ   พอรแเตอรแ ไดแบงประเภทของความไดเปรียบเชิงการแขงขันไว 2 ประเภท คือ 

1. ความเป็นผูนําดานตนทุน หรือ Cost Leadership 
2. การสรางความแตกตาง (Differentiation) 
จาก Basic Concept ดังกลาว กลายเป็นแนวทางในการพัฒนาและนําเสนอเป็น Generic Competitive Strategies ซึ่งไดกลายเป็น

ชุดกลยุทธแที่ถูกเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพการแขงขันมาตลอดในชวง 2 – 3 ทศวรรษที่ผานมาน้ี แมเรื่องของการสรางความแตกตาง หรือ 
Differentiation จะกลายเป็นกลยุทธแที่ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด แตก็ตองไมลืมวา การสรางความไดเปรียบในเรื่องของ Cost 
Leadership ก็สําคัญไมแพกัน นอกจากน้ียังมีทฤษฎีของการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 2 วิธี  ดังน้ี 
1.ความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑแหรือบริการที่โดดเดนกวาคูแขง (product and service advantage) 
2.ความไดเปรียบดานทัพยากร                          
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   

ตัวแปรตน    ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีแบงออกเป็น 2 กลุม ไดแก ผูประกอบการกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณและบุคลากรในโรงนํ้า
ด่ืมเพื่อคุณ  จํานวน 6  คน  ประกอบดวย   ผูประกอบการ  พนักงานบัญชี  พนักงานการเงิน  พนักงานบรรจุ  พนักงานจัดสง  และพนักงานทํา
ความสะอาด  กลุมลูกคาในพื้นที่ในหมูบานทาอาจ ตําบลทาสายลวด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก ทั้งหมดจํานวน  455  คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ   คือ   ผูปะกอบการและ
บุคลากรในกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ  จํานวน  6  คนไดแก  และวิจัยเชิงปริมาณ  จํานวน  190  คน 
เคร่ืองท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม   โดย   แบบสัมภาษณแเป็นแบบมีโครงสราง   โดยแบงออกเป็น 2 
ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปโดยถามในประเด็นตอไปนี้ คือ  
ชื่อผูใหสัมภาษณแ ประสบการณแการทํางาน ระยะเวลาในการต้ังของกิจการ  

ตอนที่ 2 รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน  ตลอดจนสภาพปใญหา  อุปสรรคภายในและภายนอกกิจการ  
แบบสอบถาม  ประกอบดวย 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความตองการของกลุมลูกคา 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

ลักษณะสวนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-กลุมลูกคา 

ความตองการ 
1.ผลิตภัณฑแ (Product) 
2.ราคา (Price) 
3.ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
4.การสงเสริมการขาย (Promotion) 

กลยุทธแการตลาดเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 
นําเอาแบบสัมภาษณแเชิงลึก ไปใชสัมภาษณแผูประกอบการนํ้าด่ืมเพื่อคุณ   ซึ่งเป็นกลุมไดรับคัดเลือก แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 คน 

ใหครอบคลุมของธุรกิจ ไดแก เจาของกิจการ พนักบัญชี พนักงานการเงิน พนักงานบรรจุ พนักงานจําหนาย พนักงานจัดสง โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากลยุทธแเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน จากเอกสาร ตํารา บทความตาง ๆ และศึกษารูปแบบวิธกีาร

ดําเนินการของกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอมูลกิจการและรูปแบบวิธีการดําเนินการและออกแบบสอบถามและลงพื้นที่เก็บขอมูลออก

แบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 3 ลงพื้นที่สัมภาษณแผูประกอบการกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณเพื่อนําขอมูลมาสังเคราะหแ 
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแและแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษากลยุทธแ วิธีการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอกลยุทธแและวิธีการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

การวิเคราะหแขอมูล 
การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพจะเป็นการวิเคราะหแเน้ือหา (Content Analysis)  โดยจําแนกถอยคําหรือขอความที่กลุมตัวอยางแสดง

ขอคิดเห็น   แลวมาตีความ   สังเคราะหแ   และวิเคราะหแดวยหลักเหตุผล   สรางขอสรุปแบบอุปนัย(Induction Analysis)  
 การวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ   สถิติการวิเคราะหแขอมลูโดย   โปรแกรมสําเร็จรูป   โดยใชคาความถี่   คารอยละ   คาเฉลี่ย   และคา
เบี่ยงเบนมาตราฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 กลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ผลการวิจัยพบวา    
ตารางที่ 1 วิเคราะหแ  TOWS Matrix 
 
ภายใน/ ภายนอก 

S   จุดแข็ง 
1.ผูประกอบการมีประสบการณแ  มีความรูใน
การทําธุรกิจน้ําด่ืมเป็นอยางดี  การประกอบ
ธุรกิจมีความชัดเจน และโปรงใส  ใสใจการ
บริการ 
2.สินคามีความหลากหลายของผลิตภัณฑแเพ่ือ
อํานวยความสะดวกตอผูบริโภค เป็นนํ้าด่ืม
สะอาดแลปลอดภัย  ที่ไดรับมาตรฐานดาน
คุณภาพเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินคา 
(อย.) 
3.แหลงผลิตและวัตถุดิบที่มีอยูอยางไมจํากัด
ตามธรรมชาติต้ังอยูบริเวณเดียวกัน 
4. มีชองทางการจําหนายที่แนนอน   มีการจัด
จําหนายภายในหมูบานเป็นสวนมาก    
5.การบริการดานตาง ๆ  เชน  จัดสงสินคาแก
ผูบริโภค  สรางความพึงพอใจ 
  

W   จุดออน 
1.ตราของสินคายังไมเป็นที่รูจักมากนัก 
2.เป็นกิจการโรงนํ้าด่ืมขนาดเล็ก   มีผลตอ
การขยายกําลังการผลิตที่มีการลงทุนสูง 
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O โอกาส 
1.เทคโนโลยีมีที่การพัฒนาและมี
ความกาวหนามากขึ้นดานสงเสริมการขาย 
โดยเฉพาะสื่อออนไลนแและอื่น ๆ สงตอการ
สื่อชองทางการจาํหนาย การกระจายสินคา 
เพิ่มมากย่ิงขึ้น 
2.พัฒนาสินคาสรางตราสินคาใหเป็นที่รูจัก 
3.ผูบริโภคหันมาเลือกบริโภคนํ้าด่ืมที่มี
คุณภาพ สะอาด   และมีมาตราฐาน 
4.อัตราการเติบโตของกิจการมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้นทุกปี 
5.การบริโภคนํ้าด่ืมในอนาคตมากขึ้น   
จากจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น   สภาพ
ภูมิอากาศรอน 

SO 
1.นําความรู   ประการณแ   การประกอบธุรกิจ
ที่โปรงใส พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการให
เป็นที่รูจักในตราสินคามากย่ิงขึ้น 
2.ผลิตสินคาที่หลากหลายและมีคุณภาพ   
เพื่ออํานวยความสะดวก   และปลอดภัยแก
ผูบริโภค 
3.ใชทัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาเพื่อขยายกําลัง
การผลิตที่มากขึ้น   
4.ใสใจการใหบริการลูกคาอยางสม่ําเสมอ   
สรางความพึงพอใจ   ใชเทคโนโลยีเป็นสื่อ
อํานวยความสะดวก  และสงเสริมการ
จําหนาย 
 

WO 
1.สรางสื่อโฆษณา   ประชาสัมพันธแ   ผาน
ชองทางการจําหนาย   เพื่อเป็นที่รูจักของ
สินคา   และตราสินคาอยางแพรหลาย 
2.ขยายกําลังการผลิตเพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภคและแนวโนมในการ
ขยายตลาดในอนาคต 

T   อุปสรรค 
1.คูแขงขันมีสินคาหลากหลาย    
ตอบสนองความตองกรของผูบริโภคได
ดีกวา   ทําใหสามารถลดสวนแบงทาง
การตลาดของลูกคาไป 
2.มีคูแขงขันเพิ่มขึ้นจํานวนมากสาํหรับ
กิจการนํ้าด่ืม 
3.ความไมแนนอนของเศรษฐกิจ   และทาง
การเมือง มีผลตอการเลือกซื้อ เลือกบริโภค
สําหรับลูกคา 
4.ความจงรักภักดีตอตราสินคา   ความ
ตองการของผูบริโภค   ความเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจตอสินคาคูแขง 
5.ไฟฟูาซึ่งเป็นตนทุนการผลิตหลักเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง 
6.การติดตอสื่อสาร   ประชาสัมพันธแของ   
ภาษาทองถิ่น  ภาษาพมา  

ST 
1.เนนคุณภาพของสินคาที่สะอาดและ
ปลอดภัย ดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินคา(อย.) 
2.ลดทุนทางดานวัตถุดิบที่มีอยูอยางไมจํากัด       
3.ติดตามและใหบริการอยางสม่ําเสมอ   เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา   ทั้งดาน
สินคาและบริการ   เป็นการจงรักภักดีตอตรา
สินคา 
4.ศึกษาและเรียนรูเพิ่มเติมทางดานภาษา 

WT 
1.หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ไม
แนนอนของภายในธุรกิจและ
สภาพแวดลอมภายนอก 
2.เนนคุณภาพสินคาและการใหบริการ   
สรางความประทับใจใหกับลูกคา   และ
พัฒนาสินคาใหเป็นที่รูจัก 
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ตารางที่ 2 ความตองการของลูกคาที่ไดรับการบริการจากกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ    
 ระดับความตองการในการรับบริการ 

ประเด็น/การใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด รวม เฉลี่ย 

1. ความตองการดานผลิตภัณฑแ(Product) 
1.2 เป็นผลิตภัณฑแที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
ที่สะอาด และปลอดภัย 

76.8 
(146คน) 

23.2 
(44คน) 

   100 2.50 

1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑแ 70.5 
(134คน) 

29 
(55คน) 

0.5 
(1คน) 

  100 2.47 

2.ความตองการดานราคา (Price) 
2.1 การบริการดานขนสง 

90 
(171คน) 

10 
(19คน) 

   100 2.58 

2.2 ความคุมคาของปริมาณและราคาที่
เหมาะสม 

75.8 
(144คน) 

24.2 
(46คน) 

   100 2.50 

2.3ความตองการใหมีสวนลดเมื่อซื้อตาม
เงื่อนไข 

80 
152(คน) 

20 
38(คน) 

   100 2.95 

3. ความตองการดานการสงเสริมการขาย
(Promotion) 
3.1 ความตองการทางโปรโมชั่น 

64.7 
(123คน) 

35.3 
(67คน) 

   100 2.45 

3.2. การชําระเงินบัญชีออนไลนแ ไมใชเงินสด 72.1 
(137คน) 

27.9 
(53คน) 

   100 2.48 

3.3ประชาสัมพันธแ โฆษณาสินคาและบริการ
ทางสื่อออนไลนแ  

65.3 
124(คน) 

34.7 
66(คน) 

   100 2.45 

4.ความตองการดานชองทางการจัด
จ าหนาย (Place)  
4.1 การรับรูขาวสารของผลิตภัณฑแนํ้าด่ืม
ผานทางสื่อออนไลนแ 

64.2 
(122คน) 

34.7 
(66คน) 

1.1 
(2คน) 

  100 2.42 

4.2 ความตองการความรบัผิดชอบตอสังคม 63.2 
(120คน) 

36.8 
(70คน) 

   100 2.44 

4.3ความตองการสงเสริม รณรงคแ   รักษา
ธรรมชาตและสิ่งแวดลอม 

81.6 
(155คน) 

18.4 
(35คน) 

   100 2.54 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะหแสภาพแวดลอมของกิจการและสาํรวจความตองการของกลุมผูบริโภค   ที่สามารถนํากลยุทธแการตลาด 4p เขา
มาสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับกิจการโรงนํ้าด่ืมเพื่อคุณ สรุปอภิปรายไดดังน้ี  
1.ความตองการดานผลิตภัณฑแ 

สินคาที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑแเพ่ืออํานวยความสะดวกตอผูบริโภค โดยรวมพบวา ความตองการผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน เฉลี่ยที่ 2.50 และความหลากหลายของผลิตภัณฑแ เฉลี่ยอยูที่ 2.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง   สอดคลองกับ วิยะดา ชัยเวช, วิชญานัน 
รัตนวิบูลยแสม

 
และปรีดา ศรีนฤวรรณ (2561)ไดทําการศึกษารูปแบบของกลยุทธแการตลาดเพื่อการแขงขัน  ใชวิธีการวิจัยแบบผสม  มีรูปแบบกล

ยุทธแการตลาดเพื่อการแขงขัน 4 รูป แบบ คือ กลยุทธแการสรางความแตกตางที่การตลาด  กลยุทธแความแตกตางเฉพาะกลุมกลยุทธแการสราง
ความแตกตางที่นวัตกรรม และ กลยุทธแที่มุงเนนผลิตภัณฑแ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา ในภาพรวมกลยุทธแการตลาดเพื่อการแขงขันไมมี
ความสัมพันธแเชิงบวกกับผลการ ดําเนินงานจากการสงออก มีกลยุทธแการสรางความแตกตางที่การตลาดมีความสัมพันธแเชิงบวกกับอัตรากําไร
ขั้นตน อัตรากําไรสุทธิ และการเปลี่ยนแปลงยอดสงออกลําไยสด  
2. ความตองการดานราคา   

โดยรวมพบวา  ความตองการความคุมคาของปริมาณและราคาที่เหมาะสม  เฉลี่ยอยูที่ 2.50  อยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ 
เหมือนดาว  วาสุเทพรังสรรคแ(2559) ไดศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลการวิจัยพบวา  มีปใจจัยดานกลยุทธแการตลาด 2 ปใจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ ปใจจัยดานความคุมคาและปใจจัยดานราคา  ที่มีผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค 
3. ความตองการดานการสงเสริมการขาย 

 โดยรวมพบวา  ความตองการทางโปรโมชั่นและประชาสัมพันธแ โฆษณาสินคาและบริการทางสื่อออนไลนแ  เฉลี่ยอยูที่ 2.45 อยูในระดับ

ปานกลางเทากัน  สอดคลองกับ ผลการวิจัยพบวามคีวามเหน็เกี่ยวกับกลยุทธแการสงเสริมการขายของการจัดโปรโมชั่น และความเคลื่อนไหวของ

องคแกรเกี่ยวกับคุณคาของสินคาและบริการ รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ โดยรูปแบบการประชาสัมพันธแผานสื่อสังคมออนไลนแ เครื่องมือเหลาน้ีสามารถ

ใหขอมูลมูลขาวสาร สรางการมีสวนรวมสรางความผูกพันระหวางองคแกรและผูมีสวนเกี่ยวของ 

4.ความตองการดานชองทางการจ าหนาย 
โดยรวมพบวา  ความตองการการรับรูขาวสารของผลิตภัณฑแนํ้าด่ืมผานทางสื่อออนไลนแ เฉลี่ยอยูที่  2.42 อยูในระดับปานกลาง  

สอดคลองกับธนัทอร  นาราสนุทรกุล (2558) ไดศึกษากลยุทธแทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค  โดยปใจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด 
การรับรูขาวสารของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา  สามารถนําไปใชเป็นแนวทางสาํหรับผูประกอบการในการวางแผน กลยุทธแทางดานการตลาด
เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจและมั่นใจในตัวผลิตภัณฑแมากย่ิงขึ้น จนนําไปสูการสรางใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับธุรกิจ  
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะคร้ังนี้ 
1.ดานผลิตภัณฑแ   ผูประกอบการควรนํากลยุทธแความเป็นผูนําดานตนทุน   กลยุทธแการสรางความแตกตาง   ความไดเปรียบดานทัพ

ยากรและนําเสนอสินคาที่โดเดนกวาคูแขง   เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
2.ดานราคา   ผูประกอบการควรคํานึงถึงความคุมคาของปริมาณและความเหมาะสมของราคาสินคา 
3.ดานการสงเสริมการขาย   ผูประกอบการควรจัดกิจกรรมหรือสื่อเพื่อโฆษณา   ประชาสัมพันธแถึงลูกคาในการจัดชวงโปรโมชั่นสินคา

เพื่อเป็นการกระตุนการตัดสินใจซื้อ 
4.ดานชองทางการจําหนาย   กิจการตองนําเสนอสินคาและบริการในดานขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปของสินคา   ณ  ปใจจุบัน   

ควรนําเสนอผานสื่อออนไลนแเพื่อเป็นการเขาถึงไดงายและรวดเร็ว  สะดวกตอลูกคาทุกกลุม   
ขอเสนอแนะในคร้ังตอไป 
1.ควรศึกษากลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีผลตอความตองการของผูบริโภค 
2.ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของอื่น   คาดวามีผลตอความตองการของผูบริโภคและสามารถเป็นกลยุทธแสรางความไดเปรียบที่

ไดผลเชิงบวกตอไป 
3.ควรมีการศึกษาความตองการและความพึงพอใจเกี่ยวกับคณุภาพดานบริการ 
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ปใจจัยที่มีอิทธพิลตอการตดัสินใจซ้ือขายทองค าแทงของนกัลงทนุในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
Factors Affecting the Decision to Purchase Gold Bullion of Investors in Muang District, Tak Province 

 

นวรัตนแ ปวงจกัรแทา1 และ สิรินี วองวิไลรัตนแ2 
Nawarat Poungjukta and Sirinee Wongvilailak 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแที่จะศึกษา (1) ปใจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก (2) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล  
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยคา t-
test, F-test, LSD และการวิเคราะหแการถดถอยพหุแบบหลายขั้นตอน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบวา  

กลุมตัวอยางใหความสําคัญของปใจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในภาพรวมมีความสําคัญ
อยูในระดับมากที่สุด และกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด การทดสอบสมมติฐาน พบวา 1) ปใจจัย
สวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานผลิตภัณฑแ อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 2) เพศที่แตกตางกันจะตัดสินใจซื้อขายทองคําแทง ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ ดานการประเมินทางเลือก ดานการแสวงหา
ทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน อายุที่แตกตางกันจะตัดสินใจซื้อขายทองคําแทง ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ ดานการประเมิน
ทางเลือก ดานการแสวงหาทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน สถานภาพที่แตกตางกันจะตัดสินใจซื้อขายทองคําแทง ดานพฤติกรรม
กอนการซื้อ ดานการประเมินทางเลือก ดานการแสวงหาทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะตัดสินใจ
ซื้อขายทองคําแทง ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ ดานการประเมินทางเลือก ดานการแสวงหาทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน อาชีพ
ที่แตกตางกันจะตัดสินใจซื้อขายทองคําแทง ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ ดานการประเมินทางเลือก ดานการแสวงหาทางเลือก และดานการ
ตัดสินใจซื้อแตกตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันจะตัดสินใจซื้อขายทองคําแทง ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ ดานการประเมิน
ทางเลือก ดานการแสวงหาทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อขายทองคําแทง นักลงทุน 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study (1) marketing mix factors affecting the decision to buy gold bullion 
investors in Mueang district, Tak province Tak classified by personal factors By being a quantitative research Statistics used 
to analyze data include frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing with t-test, F-test, LSD 
and multistage regression analysis at the statistical significance level of 0.05. The research found that;  

The sample group emphasizes the importance of marketing mix factors in the decision to buy gold bullion of 
investors in the overall picture at the highest level. and the sample group has the highest level of gold bullion trading 
decision the hypothesis testing found that 1) marketing mix factors Marketing promotion, price and product Influence on the 
decision to buy gold bullion of investors in Mueang district, Tak province. 2) different gender will decide to buy bullion. 
behavior before buying in the evaluation of options seeking alternative And different purchasing decisions different age will 
decide to buy gold bullion. behavior before buying In the evaluation of options Seeking alternative And different purchasing 
decisions different status will decide to buy gold bullion. behavior before buying In the evaluation of options Seeking 
alternative And different purchasing decisions Different educational levels will decide to buy bullion. behavior before buying 
In the evaluation of options seeking alternative And different purchasing decisions Different professions will decide to buy 
bullion. behavior before buying in the evaluation of options Seeking alternative and different purchasing decisions And the 
average monthly income will decide to buy bullion behavior before buying in the evaluation of options seeking alternative 
and different purchasing decisions 
Keyword : Decision to Purchase Gold Bullion, Investors 
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บทน า 
ในสภาพเศรษฐกิจปใจจุบัน การออม ไมใชวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทําใหเงินงอกเงยไดเหมือนแตกอน ทั้งน้ีเป็นผลมาจากปใจจัยหลายๆ อยาง 

เชน ภาวะเงินเฟูอที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหรายไดที่แทจริงหรือมูลคาของเงินลดลง ดังน้ัน การจัดการการเงินของแตละบุคคลเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให
ความสําคัญ การลงทุน เป็นวิธีการที่จะทําใหเงินงอกเงยเพิ่มขึ้นซึ่งมีหลายวิธี ไมวาจะเป็นการซื้อสินคาประเภทคงทนถาวร การซื้อทรัพยแสินเพื่อ
ประกอบธุรกิจ หรือจะเป็นการซื้อทรัพยแสินในรูปของหลักทรัพยแ เชน พันธบัตร หุน หุนกู โดยผลตอบแทนจะไดกลับมาในรูปแบบที่แตกตางกันไป
ตามประเภทของการลงทุน ไมวาจะเป็นในรูปของเงินปในผล ดอกเบี้ย สวนตางของราคาทรัพยแสิน เป็นตน และในชวงหลายปีที่ผานมา นักลงทุน
เริ่มใหความสําคัญกับการลงทุนในทรัพยแสินที่เรียกวา ทองคํากันมากขึ้นทั้งน้ี เน่ืองจากทองคําเป็นสินทรัพยแที่ทั่วโลกใหการยอมรับ มีความ
นาเชื่อถือ ซึ่งแตกตางจากสินทรัพยแประเภทอื่นที่อาจจะมีความตองการที่จําเพาะเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ทองคําแทงนับเป็นรูปแบบหน่ึงของ
การลงทุนที่นักลงทุนไทยไดใหความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆดวยลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากสินคาทางการลงทุนแบบอื่นๆ จึงไดมีการพัฒนา
ความนิยมในการลงทุนในทองคําเพิ่มมากขึ้นในปใจจุบัน  
 นอกจากน้ีกระแสความนิยมการลงทุนในทองคําแทงก็ไดกระจายมาจังหวัดตากดวย โดยประธานชมรมคาทองคําจังหวัดตากคาดวาจะ
มีผูนิยมซื้อทองคําเพื่อการเก็งกําไรเริ่มมากขึ้นกวาการซื้อไปสวมใส จึงสงผลใหความนิยมทองคําแทงที่มีตนทุนการลงทุนตํ่ากวาทองรูปพรรณเริ่ม
เป็นที่นิยมในจังหวัดตาก และมีแนวโนมที่รานทองทุกรานในจังหวัดตากจะจําหนายทองคําแทงในอนาคตอันใกลน้ี จะเห็นไดวาการคาทองใน
จังหวัดตากยังมีโอกาสเติบโตไดอยางตอเน่ือง  ทําใหรานคาทองคําตองหากลยุทธแตาง ๆ เพื่อมาแยงชิงสวนแบงตลาด โดยผูคาทองคําแทงแตละ
รายก็จะมุงเนนสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันไป และผูบริโภคแตละรายก็ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อขายทองคําแทงกับผูจําหนายแตกตางกัน (สมาคมคาทองคํา, 2561)  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการที่จะศึกษาและหาคําตอบเกี่ยวกับปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขาย
ทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด ใชเป็นแนวทางในการจูงใจลูกคา ซึ่งเป็นปใจจัย
ที่จําเป็นตอการดําเนินธุรกิจ หากผูประกอบการสามารถวิเคราะหแพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคไดอยางชัดเจน ก็จะเขาใจและ
สามารถตอบสนองตอความตองการของนักลงทุนที่ตองการลงทุนในทองคําแทงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนกตามปใจจัยสวนบคุคล 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปใจจัยสวนบุคคล 
 ปใจจัยสวนบุคคลเป็นลักษณะของแตละบุคคลที่แตกตางกันไป โดยความแตกตางของปใจจัยสวนบุคคล ศิริวรรณ เสรีรัตนแ (2538, อาง
ถึงใน ปใณฑแชนิต ชุมใจ,2557) กลาววา ตัวแปรดานปใจจัยสวนบุคคลที่สําคัญ มีดังน้ี 
 1. อายุ (Age) เป็นปใจจัยที่ทําใหแตละบุคคลมีความแตกตางกันทางดานความคิดและพฤติกรรม โดยสินคาและการบริการจะ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนแจากอายุเป็นตัวแปรดานประชากรศึกษาศาสตรแเพื่อ
จําแนกกลุมตลาดตามเปูาหมาย 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญโดยความแตกตางของผูบริโภคจะสงผลตอผลการเลือกซื้อสินคาและบริการ 
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ครอบครัวเป็นสวนที่สําคัญ เน่ืองจากเป็นขอมูลที่จะทําใหทราบถึงหนวยผูบริโภคตามลักษณะ

ของบุคคลในครัวเรือนที่จะพิจารณาใชสินคา และบริการ เพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธแการตลาดใหเหมาะสม 
4. รายได การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดสวนของตลาด รายไดจะ

เป็นตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑแรูปแบบการดํารงชีวิต รส นิยม 
คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 สวนประสมการตลาดด้ังเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับธุรกิจการผลิตสินคาที่จับตองได แตสําหรับผลิตภัณฑแดานบริการน้ัน มีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางจากสินคา ซึ่งบริการไมสามารถเก็บรักษาไวไดบริการจะไมไดรับสิทธิบัตร ผูใหบริการเป็นปใจจัยหลักของการบริการ เราไม
สามารถควบคุมบริการไดเหมือนสินคา ซึ่งการใหบริการจะมีสวนประกอบตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากสวนประสมทางการตลาดของสินคา  ยุพาวรรณ 
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วรรณวาณิชยแ (2548 อางถึงใน สมปอง ประดับมุข, 2560: 21-23) กลาววา สวนประสมการตลาดบริการโดยทั่วไปจะมีสวนประกอบ 7 ประเภท
หลัก (7Ps) ดังน้ี 
 1. ผลิตภัณฑแ (Product) คือ แนวคิดโดยรวมของวัตถุ และกระบวนการ ซึ่งใหคุณคาแกผูใชบริการ 
 2. ราคา (Price) คือ มูลคาของสินคาในลักษณะตัวเงิน โดยเป็นตนทุนของสินคาในการตัดสินใจ เลือกซื้อ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางมูลคา กับราคาของผลิตภัณฑแ 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ สถานที่ใหบริการในสวนลูกคาตองเขารับบริการในสถานที่ ที่ผูใหบริการจัดไว ซึ่งสถานที่จะมี
พื้นที่ใหบริการไดสูงสุด และตองพิจารณาถึงที่ต้ังของผูใหบริการรายอื่นดวย 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารทางขอมูลระหวางผูใหบริการกับลูกคา เพื่อสรางการรับรูและเกิดการซื้อสินคา 
ซึ่งเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย การสื่อสารโดยใชบุคคล การประชาสัมพันธแ การโฆษณา อุปกรณแเครื่องมือแนะนําบริการ การ
ออกแบบภาพลักษณแองคแกร และการสงเสริมการขาย 
 5. บุคลากร (People) ถือเป็นสวนสําคัญในการใหบริการโดยจะทําการคัดเลือก (Selection) ฝึกอบรม และการผลักดันพนักงานให
ตอบสนองตอผูใชบริการได โดยเป็นไปตามความตองการของผูใชบริการ 
 6. กระบวนการใหบริการ (Process) ไดแก การสงมอบ การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอใหเกิดความประทับใจกับ
ผูรับบริการ  
 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สิ่งที่ประจักแกสายตาผูพบเห็น ที่มีคุณคากับผูรับบริการ และสงเสริมใหผูบริโภค
เขาใจในภาพลักษณแของธุรกิจ  
 3. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer‖s Decision Process) สามารถแบงไดเป็นลําดับชั้นตางๆ Armstrong and Kotler (2004) 
ไดใหแนวคิด เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ไวตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การรับรูถึงความตองการหรือปใญหา (Problem/Need Recognition) ขั้นแรกผูบริโภคจะตระหนักถึงปใญหา หรือความตองการใน
สินคาหรือบริการ ซึ่งความตองการหรือปใญหาน้ันเกิดขึ้น มาจากความจําเป็น ซึ่งเกิดจาก สิ่งกระตุนภายใน และสิ่งกระตุนภายนอก อาจเกิดจาก
การกระตุนของสวนประสมทางการตลาด  
 2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) ผูบริโภคจะทาการแสวงหาขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยแหลงขอมูลของ
ผูบริโภค ไดแก แหลงบุคคล แหลงทางการคา แหลงสาธารณชน แหลงประสบการณแ จากประสบการณแของผูบริโภคที่เคยใชผลิตภัณฑแมากอน 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคจะประเมินทางเลือกโดยกําหนดคุณสมบัติที่ใชประเมิน เชน ย่ีหอ 
ราคา รูปแบบ บริการ ราคาขาย เป็นตน 
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) มีการตัดสินใจดานตางๆ เชน ตราย่ีหอที่ซื้อ  รานคาที่ซื้อ ปริมาณที่ซื้อ เวลาที่ซื้อ  
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) เมื่อไดทําการตัดสินใจซื้อ แลวจะทําการตรวจสอบความพึงพอใจหลังการ
ซือ้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เริ่มดวยการสืบคนขอมูลทุติยภูมิจาก หนังสือและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวเน่ืองตาง 
ๆ โดยการใชวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ดวยเทคนิคในการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) 
และนําขอมูลมาวิเคราะหแเพื่อหาขอสรุปตามวัตถุประสงคแและสมมติฐานของการวิจัย โดยสมมติฐานที่ 1 ใชวิธีการทดสอบหาความสัมพันธแ
ระหวางตัวแปรสองกลุม โดยการวิเคราะหแความถดถอย (Multiple Regression) และสมมติฐานที่ 2 ใชวิธีการวิเคราะหแดวยสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
หาความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุม ดวย F-test (One-way ANOVA) และทดสอบผลตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด
ดวยคา LSD (Least Significant Difference) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถามที่ไดมา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งเน้ือหาที่ศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงคแในการศึกษา ซึ่งคําถามครอบคลุมเน้ือหาในหัวขอ
ที่ศึกษาวิจัย โดยแบงออกเป็น 3 สวนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักลงทุน เป็นคําถามนามบัญญัติ (Nominal Scale) จํานวน 6 ขอ 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1286 

 ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุน  เป็นคําถามที่มีอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) จํานวน 32 ขอ แบงเป็น ดานผลิตภัณฑแ จํานวน 5 ขอ ดานราคา จํานวน 5 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 5 ขอ 
ดานการสงเสริมการตลาดจํานวน 5 ขอ ดานบุคลากร จํานวน 4 ขอ ดานกระบวนการใหบริการ จํานวน 4 ขอ และดานลักษณะทางกายภาพ 
จํานวน 4 ขอ 
 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุน เป็นคําถามที่มีอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จํานวน 17 ขอ 
แบงเป็น ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ จํานวน 3 ขอ ดานการแสวงหาทางเลือก จํานวน 3 ขอ ดานการประเมินทางเลือก จํานวน 4 ขอ ดานการ
ตัดสินใจซื้อ จํานวน 4 ขอ ดานการประเมินผลหลังการซื้อ จํานวน 3 ขอ 
 
ผลการวิจัย 

ปใจจัยสวนบุคคลของนักลงทุน ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 79.50 มีอายุ 40-49 ปี คิดเป็นรอยละ 28.50 
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ 47.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเป็นรอยละ 60.00 ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
คิดเป็นรอยละ 27.00 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นรอยละ 34.25 ตามลําดับ 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง
จังหวัดตาก 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (b) t p-value 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด (X4) .225 5.023 .000 
ด๎านราคา (X2) .141 4.698 .000 
ด๎านผลิตภัณฑ์ (X1) .124 3.726 .000 
คําคงที่ (Constant) 2.335 15.439 .000 

R = .616 R2 = .380 SEE = 0.157, F = 80.804 significant of F = .000 
 จากตารางที่ 1 ปใจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา 
ปใจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานผลิตภัณฑแ ตัวแปรทั้ง 3 มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของ
นักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ไดรอยละ 38.0 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางจะตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงที่แตกตางกัน 

ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยสวนประสมการตลาด t Sig ความหมาย 
เพศ ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ 2.86 0.011* แตกตาง 
 ดานการแสวงหาทางเลือก -3.57 0.000** แตกตาง 
 ดานการประเมินทางเลือก 0.13 0.014* แตกตาง 
 ดานการตัดสินใจซื้อ 2.52 0.000** แตกตาง 
 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ 0.16 0.272 ไมแตกตาง 
อายุ ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ 8.105 0.000** แตกตาง 
 ดานการแสวงหาทางเลือก 3.423 0.009* แตกตาง 
 ดานการประเมินทางเลือก 11.154 0.000** แตกตาง 
 ดานการตัดสินใจซื้อ 3.181 0.014* แตกตาง 
 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ 0.403 0.806 ไมแตกตาง 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางจะตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงที่แตกตางกัน 
ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยสวนประสมการตลาด t Sig ความหมาย 

สถานภาพ ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ 21.069 0.000** แตกตาง 
 ดานการแสวงหาทางเลือก 7.043 0.001* แตกตาง 
 ดานการประเมินทางเลือก 3.808 0.023* แตกตาง 
 ดานการตัดสินใจซื้อ 6.823 0.001* แตกตาง 
 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ 0.014 0.986 ไมแตกตาง 
ระดับการศึกษา ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ 1.264 0.284 ไมแตกตาง 
 ดานการแสวงหาทางเลือก 1.898 0.151 ไมแตกตาง 
 ดานการประเมินทางเลือก 8.732 0.000** แตกตาง 
 ดานการตัดสินใจซื้อ 3.743 0.025* แตกตาง 
 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ 0.649 0.523 ไมแตกตาง 
อาชีพ ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ 11.654 0.000** แตกตาง 
 ดานการแสวงหาทางเลือก 8.885 0.000** แตกตาง 
 ดานการประเมินทางเลือก 8.936 0.000** แตกตาง 
 ดานการตัดสินใจซื้อ 8.580 0.000** แตกตาง 
 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ 1.295 0.251 ไมแตกตาง 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ดานพฤติกรรมกอนการซื้อ 17.926 0.000** แตกตาง 
 ดานการแสวงหาทางเลือก 0.895 0.444 ไมแตกตาง 
 ดานการประเมินทางเลือก 6.733 0.000** แตกตาง 
 ดานการตัดสินใจซื้อ 3.546 0.015* แตกตาง 
 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ 0.711 0.546 ไมแตกตาง 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ระดับความแตกตางระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุน
ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ มีความแตกตางกันในดานพฤติกรรมกอนการซื้อ และ ดานการประเมินทางเลือก มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความแตกตางกันในดานการแสวงหาทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ระดับความแตกตางระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนก
ตามอายุ มีความแตกตางกันในดานพฤติกรรมกอนการซื้อ และดานการประเมินทางเลื อก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความ
แตกตางกันในดานการแสวงหาทางเลือก และดานการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ระดับความแตกตางระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนก
ตามสถานภาพ มีความแตกตางกันในดานพฤติกรรมกอนการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความแตกตางกันในดานการแสวงหา
ทางเลือก ดานการประเมินทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

ระดับความแตกตางระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนก
ตามระดับการศึกษา มีความแตกตางกันในดานการประเมินทางเลือก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความแตกตางกันในดานการ
ตัดสินใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ความแตกตางระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนกตาม
อาชีพ มีความแตกตางกันในดานพฤติกรรมกอนการซื้อ การแสวงหาทางเลือก การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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 ระดับความแตกตางระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับระดับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความแตกตางกันในดานพฤติกรรมกอนการซื้อ และการประเมินทางเลือก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ความแตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและการทดสอบสมมติฐาน มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายดังน้ี 
 ดานผลิตภัณฑแ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา จําหนายทองคํา
แทงตราย่ีหอที่รูจักอยางแพรหลาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับ สิทธิพงษแ สุระพงษแ (2551) ไดทําการศึกษาปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการรานคาทองคําในเขตเทศบาลนครขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุด 
 ดานราคา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระบบหักบัญชีเพื่อ
ชําระคาทองคําแบบอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับ สอดคลองกับ วชิรศักด์ิ ศักด์ิศรีไพศาล (2554) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมผูบริโภค
และปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาเครื่องประดับอัญมณี รานหางทองเยาวราช กรุงเทพฯ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา
พบวา ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 
 ดานชองทางการจัดจ าหนาย ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การ
จัดแสดงทองคําในบริเวณราน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับ สิทธิพงษแ สุระพงษแ (2551) ไดทําการศึกษาปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการรานคาทองคําในเขตเทศบาลนครขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหความสําคัญมากที่สุด 
 ดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การ
โฆษณาผานสื่อตาง ๆ ของผูจําหนายทองคําแทง เชนหนังสือพิมพแ นิตยสาร วิทยุ หรือเว็บไซตแ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  สอดคลองกับ วชิรศักด์ิ ศักด์ิศรี
ไพศาล (2554) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมผูบริโภคและปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาเครื่องประดับอัญมณี รานหางทองเยาวราช 
กรุงเทพฯ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา ดานการสงเสริมการตลาด โดยใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด  
 ดานบุคลากร ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา พนักงานมีความรู
เรื่องการลงทุนทองคําเป็นอยางดีสามารถใหคําแนะนําลูกคาได มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  สอดคลองกับวิษณุ โชติธนานุรักษแ (2556) ไดศึกษาปใจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการรานคาทองรูปพรรณในอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา การตัดสินใจใชบริการของรานคาทองรูปพรรณ
ในอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลูกคามีการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด  
 ดานกระบวนการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การ
รับคําสั่งซื้อขายทองคําแทงที่ถูกตอง ชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับณภัทร ตันกิตติวัฒนแ (2557) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการ
เลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตเทศบาลนครปฐม  พบวา ดานกระบวนการใหบริการ อันดับที่ 1 ไดแก พนักงานใหบริการอยางเป็น
กันเอง รองลงมาคือ มีอุปกรณแในการทดสอบทองคําที่ไดมาตรฐาน เปิดใหบริการมาเป็นเวลานานเป็นที่รูจักของคนทั่วไป มีความโปรงใสในการ
ใหบริการ มีการรับสั่งทําตามคําสั่งซื้อ และมีบริการขาวสารของตลาดทองคํา 
 ดานลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ปูาย
แสดงตําแหนงที่ต้ังของกิจการชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับวิษณุ โชติธนานุรักษแ (2556) ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานคาทองรูปพรรณในอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา การตัดสินใจใชบริการของรานคาทองรูปพรรณในอําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลูกคามีการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด  
 
ขอเสนอแนะจากการท าวิจัยคร้ังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑแ ผูประกอบการควรนํากลยุทธแการสรางความแตกตางมาใชเพื่อใหเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑแ สรางความโดด
เดนใหกับบรรจุภัณฑแเพ่ือใหมีเอกลักษณแ หรูหรา มีใบรับประกัน 
 2. ดานราคา ผูประกอบการควรเพิ่มชองทางการชําระเงินในรูปแบบตาง ๆ ใหมากขึ้น เชน การชําระดวยบัตรเครดิต บัตรเดบิต ชําระ
ผานชองทางอินเตอรแเน็ต  
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีการขยายเวลาในการเปิด ปิด ในการซื้อขาย เน่ืองจากนักลงทุนที่ซื้อทองเพื่อการเก็งกําไร จะ
อาศัยชวงจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อขาย 
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 4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธแดวยสื่อที่หลากหลายเขาถึงกลุมลูกคาได
อยางทั่วถึง  มีการจัดสัมมนาใหกับนักลงทุน 
 5. ดานบุคลากร ผูประกอบการควรมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความรูในการลงทุนทองคําเพื่อให 
สามารถใหคําแนะนําลูกคาได 
 6. ดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการควรมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใหบริการที่ถูกตอง มีความสามารถสามารถใน
การรับคําสั่งซื้อขายทองคําแทงที่ถูกตอง  
 7. ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการควรจัดปูายแสดงสถานที่ต้ังของสถานประกอบการอยางชัดเจน มีการตกแตงหนาราน
รวมถึงภายในรานที่โดดเดนและทันสมัย นอกจากน้ีควรมีเวลาเปิด-ปิดของรานที่สะดวกตอการใชบริการ 
 
ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีความสัมพันธแกับสวนประสมทางการตลาด เพื่อ
นําขอมูลไปใชในการปรับปรุงธุรกิจคาทองคําแทง ใหเป็นไปตามความตองการของนักลงทุนได 
 2. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อขายทองคําแทงของนักลงทุนใน
จังหวัดตาก 
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ปใจจัยท่ีมีผลตอการซื้อสนิคาผานทางแอพพลิเคช่ันออนไลนแของผูบรโิภคในเขตจังหวดัตาก 
Factor affecting the decision making on purchasing products from  

the online applications in Tak province  
 

กรกนก  ปอูงแกว1 และ สิรินี  วองวิไลรัตนแ2  
Kornkanok  Pongkaew  and Sirinee  Wongvilairat 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น ออนไลนแของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก ซึ่งไดแก

ปใจจัยดานประชากรศาสตรแ ใน เรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน รวมถึงปใจจัยดานสวนประสมทาง  การตลาด 
และปใจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ไดแก ปใจจัยดานผลิตภัณฑแราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี 
ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ และการ ใหบริการสวนบุคคล วาสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแของผูบริโภคใน 
เขตจังหวัดตากหรือไม อยางไร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 405 คน ผานทางแบบสอบถามทางออนไลนแ และนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหแผลคาทางสถิติตามวัตถุประสงคแของ งานวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบวาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแ ของผูบริโภคในเขตจังหวัดตากอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 ปใจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ชองทางการจัดจําหนาย และการยอมรับ
เทคโนโลยี 2) ปใจจัยดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ 3) ปใจจัยดานราคา คุณภาพและ ความหลากหลายของสินคาในแอพพลิเคชั่น และ
ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา 4) ปใจจัยดาน การประชาสัมพันธแ การสื่อสารกับผูบริโภค และความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่น 

ในสวนของการศึกษาความแตกตางของปใจจัยดานประชากรศาสตรแ ผลวิจัยพบวาอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแ ของกลุมตัวอยางในเขตจังหวัดตากแตกตางกัน โดยกลุมนักเรียน นักศึกษา มีคาเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกวาผูที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งจากผลการวิจัยผูประกอบการและนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถนําไปพัฒนาระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่น
ซื้อขายสินคาออนไลนแใหมีประสิทธิภาพ และตอบโจทยแความตองการของผูบริโภคมากย่ิงขึ้น 
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Abstract 
 The objective of the present study is to examine factors in the decisionmaking on making a purchase on an 
online application in Tak Province. The data analyzed in this study included differences of demographic factors - namely 
sex, age, education level, occupation and income – together with marketing mix factors (4Ps) and technology acceptance 
factors - namely product, price, place, promotion, technology acceptance, security and privacy. The data were collected 
by online questionnaires distributed to 405 people who made a purchase on an online application, and the collected 
data were later analyzed by SPSS Statistics, a software package used for statistical analysis. 
 The findings show that four factors: 1) product place and technology acceptance factor, 2) security and 
reliability factor, 3) price quality and variety of products in application and prompt delivery factor, and 4) public relations 
consumer communication and popularity of application factor, were found to affect the decision-making on making a 
purchase on an online application in descending order, with a significant difference at 0.05. 
 Regarding the result of demographic factors, occupational differences affect the decision-making on purchasing 
on an online application. That is, students have a higher mean of purchase decision than business employees. The 
results of the present study can help executives and application developers create the online application system that 
can satisfy customers‖ needs more effectively. 
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บทน า 
 ในปใจจุบันโลกของธุรกิจการคาออนไลนแเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเทคโนโลยีที่กาวหนา ทําใหการเขาถึงอินเตอรแเน็ตของ
ผูบริโภคสะดวก รวดเร็ว งายดายแคเพียงปลายน้ิวสัมผัส ซึ่งในปี 2557 ที่ผานมาธุรกิจพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (E-Commerce) ของไทยไดเติบโต
ขึ้นแบบกาวกระโดด ปใจจัยที่สําคัญมาจากการที่ธุรกิจตางๆ มองวาเวลาน้ี  E-Commerce เป็นชองทางการขายหลักในการเขาถึงผูบริโภค อีกทั้ง
ยังมีการเขามาของผูใหบริการจากตางประเทศ ทําใหเกิดการแขงขันดานการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด ทั้ง
การมีระบบชําระเงินออนไลนแ (Online Payment) ที่พัฒนาไปอยางมากทั้งในดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ หรือการมีระบบจัดการ
สินคาและขนสงถึงปลายทางพรอมเก็บเงิน (Warehouse &Fulfillment) นอกจากน้ียังมีสถิติที่นาสนใจเกี่ยวกับตัวเลขของคนไทยที่ใช
อินเทอรแเน็ตเติบโตขึ้นสูงถึง 56.1 ลานคน (Digital Advertising Association Thailand และ MarketingOops.com, 2558)และมีประชากร
ไทยอยูในสังคมออนไลนแ (Social Media) ในจํานวนที่สูงมาก จากขอมูลลาสุดของZocial, Inc. (2558) พบวามีบัญชีผูใชอยูในเฟซบุ฿ค 
(Facebook) 37 ลานบัญชี บัญชีผูใชทวิตเตอรแ3.4 ลานบัญชี และบัญชีผูใชอินสตาแกรม (Instagram) 7.8 ลานบัญชี ทั้งน้ีมือถือสมารแทโฟนราคา
ถูกยังถือเป็นอีกหนึ่งปใจจัยที่ทําใหคนไทยเกือบทุกระดับสามารถเขาถึงอินเทอรแเน็ตได ผูใชอินเทอรแเน็ตสวนมากจึงสามารถใชบริการซื้อสินคา
ออนไลนแผานเว็บไซตแหรือแอพพลิเคชัน(application) ซึ่งสามารถทําไดตลอด 24 ชั่วโมงจากที่บาน ที่ทํางาน ที่มหาวิทยาลัย หรือที่ใดก็ตามที่
อินเทอรแเน็ตเขาถึง เพราะสามารถประหยัดเวลาในการออกไปเลือกซื้อสินคาเองตามหางรานตางๆและยังเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเหลานักชอปที่ไม
มีเวลา อีกทั้งการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนแในปใจจุบันน้ัน มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาแตกอน เชน ในกรณีที่ สินคามี
ปใญหาชํารุด เสียหาย หรือสงผิดพลาด หลายๆ บริษัทก็มีนโยบายมารองรับปใญหาเหลาน้ีแลว ดวยการคืนเงินหรือสงคืนสินคา รวมถึงการมีระบบ
ตรวจสอบการชําระเงินและสถานะการจัดสงสินคาอีกดวย นอกจากน้ียังมีขอมูลเก่ียวกับการใชงานมือถือของประเทศไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
จากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT รวมกับเว็บไซตแ MarketingOops.com 
โดยไดรวบรวมตัวเลขยอดผูใชบริการมือถือในประเทศไทย จากคายผูใหบริการหลักทั้งสามรายของประเทศไทย ไดแก AIS dtac และ 
TrueMove พบวามียอดผูใชงานรวมทั้งสิ้น 91.9 ลานคน น่ันหมายความวาผูบริโภคหน่ึงรายอาจมีโทรศัพทแเคลื่อนที่ หรือ แท็บเล็ตมากกวาหน่ึง
เครื่อง ซึ่งสัดสวนของผูใชงานโทรศัพทแมือถือของไทยสูงกวาถึงจํานวนประชากรถึง 135% เลยทีเดียว โดยยอดผูใชบริการอินเตอรแเน็ตผ านมือถือ
อยูที่ 56.1 ลานคน 
 สวนทางดานขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติระบุวา ในปี 2561 ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.3 ลานคน ผลการสํารวจ
พบวา มีผูใชคอมพิวเตอรแ 23.8 ลานคน หรือ (รอยละ 38.2) ผูใชอินเทอรแเน็ต 21.7ลานคนหรือ (รอยละ 34.9) และผูใชโทรศัพทแมือ ถือ 48.1 
ลานคนหรือ (รอยละ 77.2) เมื่อเปรียบเทียบ ระหวางเขตการปกครองในเขตเทศบาลมีสัดสวนผูใชคอมพิวเตอรแ รอยละ 47.8 ผูใชอินเทอรแเน็ต 
รอยละ 44.9 และผูใชโทรศัพทแมือถือ รอยละ.83.9 ในขณะ ที่นอกเขต เทศบาลมีผูใชคอมพิวเตอรแรอยละ 30.4 ผูใชอินเทอรแเน็ตรอยละ  26.7 
และผูใชโทรศัพทแมือถือ รอยละ 71.8 เมื่อพิจารณาแนวโนมการใชคอมพิวเตอรแ อินเทอรแเน็ตและโทรศัพทแมือถือของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป
ในชวงระยะเวลา 5 ปีระหวางปี 2557-2561 พบวาผูใชคอมพิวเตอรแมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอย ละ 30.9 (จํานวน 19.1 ลานคน) เป็นรอยละ 38.2 
(จํานวน 23.8 ลานคน) ผูใชอินเทอรแเน็ตเพิ่มขึ้น จาก รอยละ 22.4 (จํานวน 13.8 ลานคน) เป็นรอยละ 34.9 (จํานวน 21.7ลานคน) ผูใช 
โทรศัพทแมือถือเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 61.8 (จํานวน 32.8..ลานคน) เป็นรอยละ 77.2 (จํานวน 48.1ลาน คน) 
ตลาดของ Smartphone และ Tablet IT Technology Trends 2014 for Thailand (IMC Institute, 2017) ระบุวากระแสการใช 
Smartphone และ Tablet ยังสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ขอมูลลาสุดจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) พบวาจํานวนผูใชโทรศัพทแเครื่องที่ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 89.98 ลานเลขหมาย ซึ่งคิดเป็น 131.84% ของ
ประชากรและในจํานวนน้ีคาดวา 31% ของประชากรไทยมีการใชงานสมารแทโฟน (Our Mobile Planet,2016) และบริษัทวิจัยจีเอฟเค (GFK) ก็
ระบุวาใน 4 เดือนของปี 2013 มีเครื่องสมารแทโฟนจําหนายไปแลวกวา 2.87 ลานเครื่อง โดยคาดการณแยอดจําหนายทั้งปีประมาณ 7.5 ลาน
เครื่องจากเครื่องโทรศัพทแมือถือ 16 ลานเครื่องขอมูลจาก Gartner (2017) ก็ระบุใหเห็นเชนกันวายอดจําหนายเครื่องพีซีและ Notebook ทั่ว
โลก จะมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเน่ืองโดยประมาณการณแวาจาก 315 ลาน เครื่องตอปีในปี 2013 จะเหลือเพียง 271 ลานเครื่องตอปีในปี 
2018 ในขณะที่ยอดจํานาย Tabletทั่วโลกจะแซงหนายอดจําหนายของเครื่องพีซีโดยประมาณการณแวาจะมีจํานวน 467 ลานเครื่องตอปีในปี 
2017สําหรับสัดสวนการตลาดของเครื่อง Smartphone และ Tablet ทางบริการศูนยแเครือขายกลางการใหบริการอินเทอรแเน็ตแบบครบวงจร 
(Internet Data Center: IDC) ไดเปิดเผยขอมูลยอดจําหนายในไตรมาสสองปี 2558 ใหเห็นวาเครื่องที่ใชระบบปฏิบัติการ Android มีสัดสวนที่
แซงหนารบปฏิบัติการ iOS ของ Apple ไปอยางมากโดยมีสัดสวนการตลาด Smartphone ถึง 79% เมื่อเทียบกับ iOS ที่ลดลงเหลือเพียง 13% 
และก็มีสัดสวนการตลาดของ Tablet 62.6% เมื่อเทียบกับ iPad ที่ลดลงเหลือเพียง 32.5% ทั้งๆ ที่ในไตรมาสสองของปี 2557 iPad มีสัดสวน 
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การตลาดนํา Android ถึง 60% ตอ 38% ซึ่งแนวโนมน้ีก็สอดคลองกับตลาดในประเทศไทยที่ทางบริษัทวิจัย GFK ระบุวา ตลาด Smartphone 
ในประเทศไทยเป็นระบบ Android 70% เมื่อเทียบกับ iOS ที่ 20% 
  จากตลาดของ Smartphone และ Tablet ที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วไดสอดคลองกับสิ่งที่ Chris Anderson เคยกลาวไวในนิตยสาร 
Wired (2016) วา “The Web is Dead” เพราะคนจะหันไปเสพขอมูลผาน Application มากขึ้น  
 New Relic (2013) ไดอธิบายตลาดของ Mobile Application ตลอดจนตัวเลขนาสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช ดังตอไปนี้ 

- คนทั่วไปจะมีการโหลดแอพพลิเคชั่นลงในเครื่องประมาณ 41 แอพ 
- ปใจจุบันมีแอพพลิเคชั่นอยูในตลาดทั้ง iOS และ Android ประมาณ 1.5 ลาน แอพ  

  - มากกวา 60% ของแอพพลิเคชั่นใน Apple App Store ไมเคยถูกดาวนแโหลด เลย 
  - ในหน่ึงวัน คนจะเช็คโทรศัพทแมือถือของตัวเองประมาณ 150 ครั้ง 
 ดังน้ันจึงเป็นเรื่องที่นาสนใจวาปใจจัยใดที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคาผานทาง แอพพลิเคชั่นออนไลนแบาง เหตุผลใดที่ทําใหผูบริโ ภค
ตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ เพื่อที่จะไดทราบถึงความ ตองการของผูบริโภค และทัศนคติที่มีตอการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนแ เพื่อที่จะสามารถ
นํามา พัฒนาระบบการซื้อขายออนไลนแใหดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชบริการผานชองทางของ Mobile Application 
 
1.2 วัตถุประสงคแของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแ ของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแ ประกอบดวยปใจจัยทางดานประชากรศาสตรแ ปใจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด (4Ps) และปใจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี 
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 2.1.1 แนวคิดพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (E-Commerce) พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิรแซ 
(ECommerce) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณตนทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสแ ระหวางหนวยงาย และในชวงเริ่มตน
หนวยงานที่เก่ียวของสวนใหญจะเป็นบริษัทใหญๆ เทาน้ัน บรษัิท เล็กๆ มีจํานวนไมมากนัก ตอมาเมื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ 
(Electronic Data Interchange-EDI) ไดแพรหลายขึ้น เน่ืองจากจํานวนคอมพิวเตอรแพีซีที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พรอมกับ การพัฒนาดาน
อินเทอรแเน็ตและเว็บ ทําใหหนวยงานรวมถึงบุคคลตาง ๆ ไดใชพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ  
มากขึ้นในปใจจุบันพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแไดครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เชน การโฆษณา การซื้อ ขายสินคา การซื้อหุน การทํางาน การ
ประมูล และการใหบริการลูกคา พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ หมายถึง การทําธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการ ซื้อขายสินคา/บริการ การชําระ
เงิน การโฆษณาโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ เครือขายทางอินเทอรแเน็ต ศูนยแพัฒนาพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (2542) ไดให
คําจาํกัดความไววา “พาณิชยแ อิเล็กทรอนิกสแ คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแ” สวนองคแการการคาโลก (World Trade 
Organization: WTO, 1998) ไดกลาววา “พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑแและ
บริการโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแ”  

 พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ มี 4 ประเภทหลัก ๆ คือ  
  - ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business หรือ B to B)  
  - ธุรกิจและลูกคา (Business to Consumers หรือ B to C))  
  - ธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government หรือ B to G)  
  - ลูกคากับลูกคา (Consumers to Consumers หรือ C to C) 
 การสนับสนุนการบริการอื่นๆ ใหลูกคา มีเครื่องมือหลายประเภทที่ใหบริการ ลูกคาออนไลนแได เชน 
   - เว็บเพจสวนตัว (Personalized web Page)  
  - หองสนทนา (Chat rooms)  
  - อีเมลแ (E-mail) - FAQs (Frequent Answers and Questions)  
  - ความสามารถในการติดตามงาน (Tracking Capabilities)  
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  - ศูนยแโทรศัพทแโดยใชเว็บ (Web-based call centers)  
 การรักษาความปลอดภัยใหลูกคา ไดแก  
  - ความสามารถในการระบุตัวตนได (Authentication)  
  - ความเป็นหนึ่งเดียวของขอมูล (Integrity)  
  - สิทธิสวนบุคคล (Privacy)  
  - ความปลอดภัย (Safety) 
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับ Mobile Application 
 Mobile Application ประกอบขึ้นดวยคําสองคาํ คือ Mobile กับ Applicationซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้ Mobile คืออุปกรณแสื่อสาร
ที่พกพาได และทํางานไดคลายกับเครื่องคอมพิวเตอรแ ใชทาํหนาที่ในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล สวน Application หมายถึงซอฟตแแวรแที่
ใชเพื่อชวยการท างานของผูใช (User) โดย Application จะตองมีสิ่งที่เรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลาง
การใชงานตาง ๆ 
  Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแสําหรับอุปกรณแเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทแมือถือ หรือแท็บเล็ตโดย
โปรแกรมจะชวยตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหใชงาน ไดงายและสะดวกย่ิงขึ้น ในปใจจุบันโทรศัพทแมือ หรือ สมารแทโฟน มีหลาย
ระบบปฏิบัติการที่พัฒนา ออกมา แตระบบปฏิบัติการที่ผูบริโภคนิยมใช คือ iOS และ Android จึงทําใหเกิดการเขียนหรือ พัฒนาแอพพลิเคชั่น
ลงบนสมารแทโฟนเป็นอยางมาก ตัวอยางเชน เกมสแ แผนที่ โปรแกรมสนทนา และ หลายธุรกิจก็เริ่มพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่ม
ชองทางในการสื่อสารกับลูกคามากขึ้น ซึ่ง Mobile Application น้ันเหมาะส าหรับธุรกิจและองคแกรตางๆ ในการเขาถึงกลุมคนรุนใหม รวมถึง 
การขยายการใหบริการผานมือถือ ที่สามารถท าไดงายมากขึน้ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ตัวอยางของ กลุมธุรกิจและองคแกรตางที่มีการจัดท าแอพ
พลิชั่น มีดังตอไปนี้ 
  - โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับอสังหาริมทรัพยแ ใชในการเก็บขอมูลลูกคา การจอง ซื้อ-ขาย บาน ที่ดิน หรือคอนโด (Mobile 
Application for Real Estate)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับการทองเที่ยว โรงแรม บริษัททัวรแ สามารถดูขอมูล จองที่พักได (Mobile Application for 
Tourism)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับภัตตาคาร รานอาหาร เพ่ือนําเสนอเมนูหรือสวนลด ตางๆ (Mobile Application for 
Restaurant)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับการขายสินคา หรือ บริการ ทั้งแบบคาปลีก คาสง (Mobile Application for Retail or 
Wholesale)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับการศึกษา สถาบันการศึกษา หองสมุด ศูนยแ ฝึกอบรม สามารถจัดทําสื่อการสอน การจัดทํา
บทเรียน (Mobile Application for Education)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับบริการทางการแพทยแ สาธารณสุข ในการให คําปรึกษาทางไกล (Learning Management 
System Mobile Application for Healthcare)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับหนวยงานราชการในการน าเสนอฐานขอมูล ขาวสาร กิจกรรม บริการตางๆของหนวยงานใน
รูปแบบทันสมัยมากขึ้น (Mobile Application for Logistics, Mobile Application for Government) 
 2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
  Kotler (1999, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ, 2541 น. 124-125) ให ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer behavior) ไววา เป็นการกระทําของบุคคลเกี่ยวกับ การจัดหาใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการกระทําของ บุคคลที่เก่ียวกับการซื้อและการใชสินคา 
  ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547, น. 69-78) ไดกลาวถึงทฤษฎีสิง่กระตุนการ ตอบสนอง (S-R Theory) วาเกี่ยวของกับ
ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา กลองดําการตลาด (Marketing black box) ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 
   1. สิ่งกระตุน (Stimuli) สามารถแบงออกได 2 ประเภท ดังน้ี 
สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimuli) ประกอบดวยสวนประสม ทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4P‖s ไดแกสินคาและบริการ 

ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด  
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  สิ่งกระตุนอื่นๆ (Others stimuli) ประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางการตลาดที ่ไมสามารถควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีกฎหมายการเมือง และวัฒนธรรม  

  สิ่งกระตุนตางๆที่สงผลตอความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer‖s Black Box) น้ัน เมื่อประกอบกับปใจจัยดานตางๆ จะนําพา

ไปสูกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  

  ขั้นที่ 1 การรับรูถึงปใญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึง ปใญหาหรือความตองการของตนเอง  
  ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูล ในขั้นน้ีผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพือ่ตัดสินใจ เพื่อ นํามาใชในการประเมินทางเลือก  
  ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมา วิเคราะหแขอดี ขอเสีย ทั้งในลักษณะการ
เปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีที่สุด  
  ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมินผูประเมินจะ ทราบขอดี ขอเสีย จึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุด โดยอาจใชประสบการณแในอดีตเป็นเกณฑแทั้ง ประสบการณแของตนเองและผูอื่น  
  ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เป็นขั้นสุดทายหลังจากการซื้อ ผูบริโภค จะนําผลิตภัณฑแที่ซื้อน้ันมาใช และทําการ
ประเมินซึ่งอาจน าไปสูการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในครั้ง ตอไป 
  2. ปใจจัยภายนอก (External factors) ปใจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก ปใจจัยทาง
วัฒนธรรม และปใจจัยทางสังคม  
  3. ปใจจัยภายใน (Internal factors) ปใจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ สินคาของผูบริโภค ไดแก ปใจจัยสวนบุคคล 
เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สวนปใจจัยทาง จิตวิทยา เชน การรับรู การจูงใจ ทัศนคติและความเชื่อ แนวความคิดของตนเอง เป็นตน 
 2.1.4 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
  Kotler (2003) ไดใหความหมายของการตลาดไววา การตลาดเป็นกิจกรรมที่ทําใหสินคาหรือบริการเคลื่อนยายจากผูผลิต
ไปยังผูบริโภคหรือผูใช และเป็นกิจกรรมที่มนุษยแกระทําขึ้นเพื่อสนองความตองการของมนุษยแดวยกัน เพื่อใหไดรับความพอใจโดยผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกลาวไดวาเป็นกระบวนการทางการบริหาร ใหบุคคลและกลุมไดรับสิ่งที่สนองความจําเป็นความตองการจาการสราง
และแลกเปลี่ยนระหวางผลิตภัณฑแและมูลคาของผลิตภัณฑแ 
  สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งองคแกรใชรวมกันเพื่อสนอง
ความพึงพอใจแกกลุมเปูาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑแ ราคา การจัดจําหนาย  
การสงเสริมการตลาด 
 2.1.4.1 ผลิตภัณฑแ (Product)  
  ศิริวรรรณ เสรีรัตนแ (2546) กลาววาผลิตภัณฑแ หมายถึง สิ่งที่เสนอขาย โดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหเกิด
ความพึงพอใจอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ประกอบดวยสิ่งสัมผัสได หรือสัมผัสไมได แนวทางการกาํหนดตัวสินคาและบริการใหเหมาะสม 
ตอง พิจารณาจาก ความตองการของกลุมเปูาหมาย นอกจากน้ีสินคาและบริการยังตองมีอรรถประโยชนแ (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตา
ของลูกคาจึงจะสามารถขายสินคาและบริการน้ันๆ ได 
 2.1.4.2. ราคา (Price)  
  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กลาววา ราคาเป็นสิ่งที่กําหนดรายได ของกิจการ หากต้ังราคาสูงก็จะทําใหธุรกิจมีรายได
สูงขึ้น แตถาหากต้ังราคาตางมากเกินไปก็อาจสงผล ใหรายไดของธุรกิจนั้นตางไปดวยซึ่งอาจนําไปสูภาวะขาดทุนได ดังน้ันราคาจึงเป็นสิ่งที่สําคญั
อยางย่ิงใน ดานการตลาด กลาวคือควรต้ังราคาใหเหมาะสมกบัผลิตภัณฑแ และกลุมเปูาหมาย ซึ่งวิธีกําหนดราคาม ีดังตอไปนี ้ 
  - กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามการคาดการณแวาลูกคา เต็มใจจาย ณ ระดับราคาใด ซึ่งอาจจะไดมาจาก
การทําสาํรวจ หรือแบบสอบถาม  
  - กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด  
  – กําหนดราคาตามตนทุนบวกกําไร คือ การคํานวณตนทุนที่แทจริงของ ผลิตภัณฑแ แลวบวกคาขนสง คาแรง และกาํไร 
 2.1.4.3 การจัดจําหนาย (Place)  
  Kotler (2003) กลาววา การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของ ชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช
เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคแกรไปยัง ตลาด การจัดจําหนายแบงเป็น 2 สวน คือ ชองทางการจัดจาํหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คน
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กลาง และผูบริโภค อีกสวนหน่ึงคือการกระจายสินคา ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑแจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 
ประกอบดวย การขนสง การเก็บรักษาสินคาการคลังสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ 
 2.1.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)  
  การสงเสริมการตลาดเป็นการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสราง ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อแจงขาวสารจูงใจ เตือนความจํา ใหผูบริโภคเกิด การรับรูถึงตัวสินคาและบริการ  ซึ่งกิจกรรมทางการตลาดสามารถกระทําได
หลายรูปแบบ เชน โฆษณา ในสื่อชองทางตางๆ หรือการทาํกจิกรรมทางการตลาดดวยการ ลด แลก แจก แถม เป็นตน 
 2.1.5 แนวคิดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) แนวคิดแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษยแ เพื่ออธิบายวธิีการและเหตุผลของแตละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม 
แบบจําลอง ดังกลาวคิดคนขึ้นโดย Davis (1989) โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการแสดงออกโดยไตรตรองอยางมี เหตุผล (Theory Reasoned 
Action: TRA) (Ajzen and Fishbein, 1980) แตทฤษฎีการยอมรับ เทคโนโลยีไดรับความนิยมมากกวา เน่ืองจากทฤษฎีการแสดงออกโดย
ไตรตรองอยางมีเหตุผลเนนเรื่อง พฤติกรรมทั่วไปทั่วไปของผูบริโภค ในขณะที่ TAM ใหความสาํคัญกับทศันคติของผูใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 
(Mathieson et al., 2001) 
จากแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) จะเห็นไดวาการที่แตละบุคคลจะยอมรับรับเทคโนโลยี เกิดจากอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกที่เขา
มาสรางการรับรูใหแตละบุคคล แตกตางกันออกไป ไดแกเรื่องของความรู ความเชื่อ ประสบการณแหรือพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งนําไปสู 4 ขั้นตอน 
ทีท่ําใหเกิดในกระบวนการยอมรับเทคโนโลยี ดังตอไปนี้  
   1. การรับรูวามปีระโยชนแ (Perceived Usefulness: PU) หมายถึงแตละบุคคล จะรับรูประโยชนแที่เกิดจากการ
ใชงาน ไดวาเทคโนโลยีจะชวยในการพัฒนาใหเกิดประโยชนแอะไรแกตัว เขาไดบาง  
   2. การรับรูวาใชงานงาย (Perceived Ease of Use: PEOU) หมายถึง งายตอ การเรียนรูและใชงาน มี
ระบบปฏิบัติการที่ไมยุงยากหรือซับซอนจนเกินไป  
   3. พฤติกรรมของผูใชงาน (Behavior Intention to Use: BI) หมายถึง พฤติกรรมหรือความสนใจของผูใชที่
พยายามจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันๆ  
   4. การใชงานจริง (Actual System Use) หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใชงาน จริง และยอมรับ ซึ่งเป็นผล
เน่ืองมาจากการรับรูถึงประโยชนแ ความงายในการใช จึงมีความสนใจต้ังใจ ที่จะใช จนนําไปสูการยอมรับและใชงานจริง 
 
 2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  ในการวิจัยเรื่องปใจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแของ ผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควางานวิจัยที่มีประเด็น ใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว พบวามีปใจจัยที่สงผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น 
ออนไลนแ ดังตอไปนี้ 
  2.2.1 ปใจจัยดานประชากรศาสตรแ 
  ยุพเรศ พิริยพลพงศแ (2557) ที่ไดศึกษาปใจจัยและพฤติกรรมทีม่ีผลตอ การตัดสินใจใชโมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินคาผานทาง
สมารแทโฟนและแท฿บเล็ตของผูบริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร พบวาเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจใชโมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินคา
ออนไลนแ ในดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ไม แตกตางกัน 
  วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ท าการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนแจากรานคาออนไลนแ พบวาเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดที่ตางกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนแแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีแนวโนมซื้อมากกวาเพศชาย 
และกลุมอายุ 30 ปี เป็นกลุมที่มีแนวโนมซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนแมากที่สุด นอกจากน้ีกลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มี
แนวโนมซื้อสูงกวา และกลุมที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาทขึ้นไปเป็นกลุมที่ซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนแมากที่สุด 
 
2.2.2 ปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลนแ และการยอมรับเทคโนโลยี 
 2.2.2.1 ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ 
  อุษา ภูมิถาวร (2551) ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อ สินคาจากรานคาปลีกแบบมีรานคากบัรานคาปลีก
ทางอินเตอรแเน็ต พบวาคุณลักษณะของสินคา กลาวคือความหลากหลายของผลิตภัณฑแ และตราย่ีหอ รวมทั้งการตอบสนองตอความตองการของ 
ผูบริโภค และรูปแบบการน าเสนอที่นาสนใจ มีผลกับการเขาเป็นสมาชิกของกลุมผูซื้อสินคาจาก รานคาปลีกทางอินเตอรแเน็ต สอดคลองกับ
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งานวิจัยเรื่องปใจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผาน ชองทางพาณิชยแอิเล็กทรานิกสแ ของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกนของศิริเพ็ญ มโน
ศิลปากร (2551) พบวาปใจจัยดานสินคาและบริการที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือสินคาและบริการมีคุณสมบัติ ตรงตามความตองการ 
 2.2.2.2 ปใจจัยดานราคา 
  ธัญญพัสสแ เกตุประดิษฐแ (2554) ศึกษาปใจจัยที่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเทอรแเน็ตของผูหญิงใน
กรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางใหความส าคัญเรื่องปใจจยั ดานราคามากที่สุด วาสินคามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพหรือไม และเรื่องความ
คุมคา เชนราคาที่ซื้อผานแอพพลิเคชั่นเมื่อรวมคาจัดสงแลวมรีาคาถูกกวาซื้อจากชองทางอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องปใจจัยที่มีผลตอรูปแบบ
การตัดสินใจของผูบริโภคสินคาออนไลนแ : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมนักศึกษาและกลุมวัยรุนเริ่มตนทํางานของมนัสวี ลิมปเสถียรกุล (2554) 
พบวาทั้งกลุมนักศึกษาและกลุมวัยรุยเริ่มตนทํางานตางมีการตัดสินใจซื้อที่มุงเนนราคาของสินคาในระดับสูง โดยปใจจัยที่ทั้งสองกลุมให
ความสาํคญัมากที่สุดคือ ตัวแปรดานการเลือกซื้อสินคาที่มคีวามคุมคาสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่จาย  
 2.2.2.3 ปใจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
  นพวรรณ มีสมบูรณแ (2552) ศึกษาปใจจัยการตลาดที่สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานการทางการตลาด
ออนไลนแบนโทรศัพทแเคลื่อนที่ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ ระบุวาชองทางการจัดจําหนายเป็นปใจจัยสําคัญในการตัดสินใจ 
ซื้อสินคา สอดคลองกับงานวิจัยศึกษาเชิงประจักษแของความพงึพอใจและความภักดีของลูกคาใน การคาทางอินเตอรแเน็ตของทิวาวรรณ จันทรแเชื้อ 
(2553) พบวาคาํสัญญาในการสงสินคาจากเว็บไซตแมี ผลตอการตอบสนองความตองการของลูกคา เน่ืองจากเป็นการชวยอาํนวยความสะดวก
ใหกับลูกคา สามารถทาํรายการไดทุกที่ทุกเวลา และทราบระยะวันเวลาจัดสงสินคาที่แนนอน 
 2.2.2.4 ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
  วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ไดทําการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนแจากรานคาออนไลนแ พบวา
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม หรือการจัดโปรโมชั่นประจําเดือน สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค สอดคลองกับ 
งานวิจัยของชนนิกานตแ จุลมกร (2555) ที่ไดทําการศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา ผานอินเทอรแเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ระบุวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายน้ัน สามารถจูงใจ ผูบรโิภคใหซื้อสินคาและบริการได ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของสุนันทา ตระกูลสิทธิศรี 
(2555) ที่ ท าการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอความต้ังใจในการซื้อสนิคาผานเฟซบุคในประเทศไทย พบวารายการ สงเสริมการขายไมสงผลตอความ
ต้ังใจในการซื้อสินคาผานเฟซบุคเพจ 
 2.2.2.5 ปใจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance: TA) Ha and Stole (2008)  
  ไดศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการซื้อสินคา ออนไลนแ (e-shopping) ของผูบริโภคที่เป็นนักศึกษา พบวาความงายในการใช
งาน การออกแบบ รูปลักษณแภายนอกของเว็บไซตแ ความรวดเร็วในการดําเนินงาน ความปลอดภัยและรักษาขอมูลสวนบคุคลรวมถึงขอมูลทาง
การเงิน มีผลทําใหเกิดการยอมรับในเทคโนโลยี สอดคลองกับงานวิจัยของอรวิสา งามสรรพแ (2553) ที่ไดทําการศึกษาปใจจยัที่สงผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการซื้อสินคาออนไลนแ (E-Shopping) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การรบัรูถึงประโยชนแที่ไดรับและความงาย 
ในการใชงานสงผลทําใหเกิดทัศนคติดานบวกที่มีตอการใชและยอมรับในเทคโนโลยี 
 2.2.2.6 ปใจจัยดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ (Security & Reliability)  
  บุษบา มาลาศรี (2544) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผานระบบ อิเล็กทรอนิกสแในประเทศไทย พบวาความ
ปลอดภัยของวิธีการชาํระเงินเป็นปใจจัยที่มีผลตอการ ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เน่ืองจากพบปใญหาการมีผูแอบอางนําเลขบตัรเครดิตไปใช และ
กลายเป็น หน่ึงปใจจัยที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจไมซื้อสินคาและบริการผานชองทางพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ สอดคลองกับงานวจิัยของสุนันทา 
ตระกูลสิทธิศรี (2555) ที่ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอความต้ังใจในการ ซื้อสินคาผานเฟซบุคในประเทศไทย พบวา ปใจจัยดานระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการชําระเงินและ การเก็บรักษาขอมูลของลูกคา เป็นปใจจัยที่สงผลตอการซื้อสินคาจากรานคาปลีกทางอินเตอรแเน็ต 
 2.2.2.7 ปใจจัยดานการใหบริการสวนบคุคล (Personalization) 
ณัฐปรียา ทัพมาลี (2551) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแผานระบบเครือขายอินเตอรแเน็ต พบวาผูบริโภคสวนมากใหความสาํคญั
ในเรื่องของการติดตามสอบถามหลังการขาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ranganathan และ Ganapathy (2002) ที่ไดกลาวถึงความแตกตาง
ของรานคาปลีกแบบเดิมกับรานคาออนไลนแ โดยระบุวาชองทางการติดตอสรางปฏิสัมพันธแกับลูกคาของรานออนไลนแน้ันเป็นสิ่งจําเป็น เน่ืองจาก
จะทําใหรานคาออนไลนแมีความนาเชื่อถือมากขึ้น และทาํใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ จากการที่สามารถสอบถามผานทางหนา 
เว็บไซตแ หรืออีเมลแได เชนเดียวกับการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนแจากรานคาออนไลนแของ วรัญญา โพธิ์ไพรทอง 
(2556) ที่พบวาปใจจัยดานชองทางการติดตอกับลูกคาและการใชงานของเว็บไซตแมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนแ 
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2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรเปูาหมาย ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมคนที่เคยซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น ออนไลนแ ที่อยูในเขต
จังหวัดตาก   
   การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจาํนวนประชากรที่เคยซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น ออนไลนแ 
ที่อยูในเขตจังหวัดตาก   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดทําการแบงแบบสอบถาม  
ออกเป็น 3 สวน ดังน้ี 

ปใจจัยดานประชากรศาสตรแ  
1 .เพศ  
2.อายุ 
3 .ระดับการศึกษา  
4 .อาชีพ  
5 .รายไดเฉล่ียตอเดือน  

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปใจจัย ดานการยอมรับเทคโนโลย ี
1.ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ  
2. ปใจจัยดานราคา  
3. ปใจจัยดานการจัดจําหนาย  
4. ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
5 .ปใจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  
6 .ปใจจัยดานความปลอดภัย และความ
นาเช่ือถือ 
7.  ปใจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล 

ปใจจัยท่ีมีผลตอการซื้อ

สินคาผานทาง

แอพพลิเคช่ันออนไลนแ

ของผูบริโภคในเขต

จังหวัดตาก 

ตัวแปรพยากรณแ ตัวแปรเกณฑแ 
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  สวนที่ 1 เป็นคําถามคัดกรองเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามและคําถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อสินคาผานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลนแที่อยูในเขตจังหวัดตาก ไดแก ความถี่ในการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแ แอพพลิเคชั่นที่เคยใชซื้อสินคา ความ 
พอใจในการใชแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินคาที่ผานมา รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่นึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อ ตองการซื้อสินคาออนไลนแ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
   สวนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดาน
ตางๆ ไดแก ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานชอง ทางการจัดจําหนาย ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปใจจัยดานการยอมรับ
เทคโนโลยี ปใจจัยดาน ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ และปใจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล รวมถึงระดับการตัดสินใจ ซื้อของผูบริโภค ซึ่ง
คําถามในสวนน้ีมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑแในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมิน
เป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรแท (FivePoint Likert Scales) 
  สวนที่ 3 เป็นคําถามที่เก่ียวกับขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 แบบสอบถามงานวิจัยน้ีกอนนําไปใชงานจริง ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคําถามใน แบบสอบถามใหครอบคลุม วัตถุประสงคแของ
งานวิจัย จากน้ันผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามใหอาจารยแที่ ปรึกษาโครงการ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา การจัดเรียงคําถาม 
ลักษณะ ของคําถาม รวมถึงภาษาที่ใชในแบบสอบถาม พรอมทั้งไดมีการปรับปรุง แกไขและเพิ่มเติมคําถามใน แบบสอบถามใหสามารถวัดใน
ประเด็นที่ตองการและใหมีความสอดคลองกับทฤษฎีที่เก่ียวของกอน จัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปูาหมายเป็นขั้นตอนสุดทาย 

การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ  
 ผูวิจัยศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีตอองคแกรของพนักงาน  ปใจจัยที่สงผลตอ
ความจงรักภักดีตอองคแกรของพนักงาน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคแของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางใน
การสรางแบบสอบถามใหสอดคลอง และครอบคลุมตามตัวแปรที่กําหนด เสนออาจารยแที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไขใหมีความตรงและความ
สมบูรณแของเน้ือหา เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความสอดคลอง  Index of Item-Objective 
Congruence (IOC) โดยพิจารณาขอที่มีความสอดคลองต้ังแต 0.60 เป็นตนไป และนําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณแแลวไปทดลองใช (Try – 
Out) กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย นํามาวิเคราะหแหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟุาตามวิธี Cronbach‖s Alpha Coefficient  ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น  .956 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษางานวิจัยเรื่องปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น ออนไลนแของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง โดยรวบรวมจากใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามโดยตรง  
 การวิเคราะหแขอมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลนแของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่ 95% สามารถแบงออกไดเป็น 2 สวน ดังน้ี 
 1 การวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับการ อธิบายลักษณะทางดานประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยาง 
พฤติกรรมการซื้อ ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น 
ออนไลนแของผูบริโภค โดยศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คา รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2 การวิเคราะหแขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาขอมูล 
ของกลุมตัวอยางและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติซึ่งการวิจัยครั้งน้ีจะใชเครื่องมือในการ
วิเคราะหแผลทางสถิติ ดังน้ี 
  2.1 การวิเคราะหแองคแประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมปใจจัยที่สัมพันธแกันใหเป็นองคแประกอบเดียวกัน 
  2.2 การวิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 
  2.3 การวิเคราะหแIndependent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระตอกัน 
  2.4 การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 
ตัว โดยเมื่อผูวิจัยไดรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามแลว ผูวิจัย ไดนําแบบสอบถามมาลงรหสั และถายทอดรหัส
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แบบสอบถามลงในแบบฟอรแมลงรหสั (Coding Form) เพื่อใหสามารถนําไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
หลังจากน้ันจึงนําผลที่ไดมาอภปิรายผล 
 
ผลการวิจัย 
 1 สรุปขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบรูณแครบถวนกลับมาทั้งสิ้น 405 ตัวอยาง โดยในงานวิจัยครั้งน้ี
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยางที่จะพิจารณา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยางสามารถแบงออกเป็นเพศหญิง 64.4% และเพศชาย 35.6% โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 
21-25 ปี คิดเป็น 40.74% ทั้งน้ีระดับการศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็น 76.05% อาชีพสวนใหญของกลุม
ตัวอยาง คือ กลุมพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 63.46% และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง สวนใหญอยูในระดับ 15,000 – 
25,000 บาท คิดเป็น 49.88% 
 2.สรุปขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแของผูบริโภคในเขตจังหวัดตากในงานวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แอพพลิเคชั่นขายสินคาออนไลนแที่เคย 
ใชบริการ ความถี่ในการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแจํานวนเงินในการซื้อสินคาโดยเฉลี่ย ตอครั้ง สินคาและบรกิารที่นิยมซื้อผานทาง
แอพพลิเคชั่น และแอพพลิเคชั่นขายสินคาออนไลนแที่ทาน ใชบริการบอยที่สุด 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ผลการวิจัยน้ี สามารถระบุปใจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแได อีกทั้งยังสามารถบอกถึงระดับ
ความส าคัญในแตละปใจจัยวาสงผลกับการตัดสินใจมากนอยเพียงใด ซึ่งในงานวิจัยน้ีพบวา ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ชองทางการจัดจ าหนาย และ
การยอมรับเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแของผูบริโภคในเขตจังหวัดตากมากที่สุด ทั้งในเรื่อง
แอพพลิเคชั่นมีสินคาหลากหลายและตรงตามความตองการ มีราคาสินคาระบุชัดเจน มีสินคาพรอมสงในทันที นอกจากน้ียังมีบริการจัดสง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีชองทางการช าระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความงายในการใชงานและการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกตองแมนย าของ
แอพพลิเคชั่น ความพรอมของแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใชสั่งซื้อสินคาไดทุกที่ ทุกเวลา ทําใหผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น แสดงให
เห็นวาผูบริโภคคํานึงถึงเรื่องการตอบสนองความตองการของตนเองเป็นสําคัญ นอกจากน้ียังมีปใจจัยดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ 
ปใจจัยดานราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคาในแอพพลิเคชั่น และความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา ส าคัญรองลงมาตามล าดับ  
ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอไป 

  1. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางขึ้นโดยการเพิ่มกลุมตัวอยางไปยังตางจังหวัดมากขึ้นหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให
ครอบคลุมประชากรผูซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแไดมากขึ้น 

  2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ เชน การสมัภาษณแเจาะลึก (Indepth Interview) การสนทนากลุม (Focus 
Group) ใหไดรับรูถึงขอมูลเชิงลึก และความตองการที่แทจริงของกลุมผูซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนแ เพื่อจะนํามาพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ซื้อ-ขายออนไลนแ ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบโจทยแความตองการของกลุมผูบริโภคมากย่ิงขึ้นตอไปในอนาคต 
 3. ควรศึกษาปใจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธแตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่น 
ออนไลนแ เพิ่มเติม เน่ืองจากตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว สามารถอธบิายการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง 
แอพพลิเคชั่นออนไลนแของผูบริโภคในเขตจังหวัดตาก (ตัวแปรตาม) ไดรอยละ 24.8 สวนที่เหลืออีกรอยละ 75.2 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ 
ดังน้ันผูวิจัยจึงขอเสนอใหศึกษาปใจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เชน ปใจจัยดานพฤติกรรมการใชอินเตอรแเน็ต ในเรื่อง
ของระยะเวลาที่ใชงาน ชวงเวลาที่ใชงาน และอุปกรณแที่ใชเชือ่มตออินเตอรแเน็ตเป็นตน 
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